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1. Programmas mērėis, uzdevumi un studiju rezultāti 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Filoloăija” mērėis ir nodrošināt 

akadēmiskās izglītības iespējas, sagatavojot humanitāro zinātĦu bakalaurus filoloăijā, gādājot par 

Latvijas un Latgales reăiona zinātniskās un kultūrvides saglabāšanu, izpēti un attīstību. Studiju 

programmas uzdevumi: 

1. Sniegt pamatteorētiskās zināšanas valodniecībā un literatūrzinātnē, kā arī akcentēt 

starpnozaru problemātiku filoloăijā. 

2. Attīstīt analīzes prasmes un iemaĦas valodas un literatūras izpētē, veicinot studentu 

zinātniskās attīstības izaugsmi un rosinot uz studiju turpināšanu (maăistrantūrā, 

mūžizglītībā). 

3. Nodrošināt iespēju apgūt latgaliešu valodu, literatūru, folkloru un metodiku, sekmējot 

studentu iesaistīšanos reăionālo kultūras, izglītības un valodas politikas risinājumā ES 

kontekstā. 

4. Rosināt studentu radošās un pētnieciskās aktivitātes, nodrošinot studējošo iesaisti lauka 

pētījumos, projektos, mediju, muzeja un folkloras praktikumos. 

Programmas mērėis un uzdevumi ir vērsti uz jaunākās metodoloăijas un reăiona attīstības 

iespēju izpratni valodas, izglītības un kultūrpolitikas realizēšanā. 

 Studējošais iegūst humanitāro zinātĦu bakalaura grādu filoloăijā, ja ir sekmīgi apguvis 

visu programmas saturu, ieguvis 120 KP, tai skaitā 12 KP par bakalaura darba izstrādi un 

aizstāvēšanu, apliecinājis pētnieciskās iemaĦas un prasmes lauka pētījumos un praktikumos, 

parādījis analītiskas prasmes un novatorismu studiju un bakalaura darba rakstīšanā.  

 Programmā ir definēti šādi studiju rezultāti. Programmas absolventi: 

1. Spēj izmantot iegūtās zināšanas literatūras vēsturē, zinātnē, valodniecībā, atsevišėās 

robežzinātnēs (filozofija, komunikācijas teorija) filoloăiska diskursa aktualizēšanai un 

patstāvīgai risināšanai. 

2. Iegūtās zināšanas un pētnieciska darba rakstīšanas iemaĦas prot izmantot, izvēloties 

konkrētas filoloăiska rakstura problēmas risinājumam optimālākos variantus. 

3. Zinātniski pētnieciskās iemaĦas atklāj, lietojot jaunāko filoloăijas, komunikācijas teorijas 

metodoloăijas, datorlingvistikas pamatu prasmes. 

4. Rod novatorus, reăiona, valsts attīstību veicinošus risinājumus reăionālistikas, latviešu un 

latgaliešu literatūras, valodas un kultūras politikas īstenošanā. 



 
 

5. Sistematizē, analizē un izvērtē pētnieciskā priekšmeta specifiku, piedāvājot inovatīvu 

tematiku, metodoloăiju vai pieteiktās problemātikas risinājuma veidu. 

6. Ir atbildīgs par piedāvāto zinātnisko risinājumu teorētisko pamatojamību un praktisko 

pierādījumu. 

7. Argumentē un diskutē par filoloăisko problemātiku, respektējot diskusijas priekšmetam 

svarīgo (starpnozaru, reăiona) kontekstu. 

8. Piedāvā starpnozaru zinātniski pētniecisko noslēguma darbu: literatūrzinātnē un 

valodniecībā vai folkloristikā un valodniecībā. 

9. Apliecina radošās un analītiskās spējas visā studiju procesa laikā, iesaistoties studiju 

kursu (semināri, prezentācijas, grupu darbs, praktikums) un ārpusstudiju (konkursi, 

konferences) zinātniskajās un radošajās aktivitātēs. 

10. Ir motivēts tālākizglītībai un filoloăiskās izglītības turpināšanai maăistra vai atbilstošas 

profesionālās sfēras studijās. 

 
 

2. Programmas organizācija 

 Akadēmiskā studiju programma “Filoloăija” RA tiek realizēta kopš LU Latgales filiāles 

laikiem (1991), iedibinot labas un stabilas filologu izglītības tradīcijas reăionā (skat. 1.pielikumā 

Augstākās izglītības padomes atzinumu par bakalaura programmas realizācijas iespējām RA).  

Atkārtotai akreditācijai tiek piedāvāta 3-gadīga akadēmiskā bakalaura studiju 

programma, kas atbilst BoloĦas deklarācijā noteiktajam akadēmiskās izglītības modelim. 

Galvenās izmaiĦas akreditācijai piedāvātajā programmā salīdzinājumā ar 2004. gadā akreditēto 

studiju programmu ir saistītas ar: 

1) 2 moduĜu (latgalistika, ievads komunikāciju teorijā) ieviešanu ierobežotās izvēles 

daĜā, tādējādi orientējot studējošo uz reăiona specifikai aktuālāko, ar filoloăiju saistīto 

darbības lauku, piedāvājot sistēmisku pieeju ierobežotās izvēles daĜas studiju procesa 

organizēšanai, pastiprinot programmas specifiku salīdzinājumā ar radniecīgām studiju 

programmām Latvijā, 

2)  datorlingvistikas, jaunākās metodoloăijas un praktikumu skaitu palielināšanu, 

uzsverot, ka arī akadēmiskās programmas zināšanu nostiprināšana un efektīva 

izmantošana ir iespējama, attīstot komunikācijas, digitalizācijas, tolerances un citas 

mūžizglītībā nemitīgi pilnveidojamās kompetences. 

 

2.1. Studiju plāna atbilstība RA mērėiem un uzdevumiem   



 
 

RA darbības mērėis ir dot studentiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras 

tradīcijām atbilstošu, Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo 

augstāko izglītību, attīstīt kultūru, zinātni un izglītību Latgales reăionā un līdz ar to visā Latvijā. 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas pamatmērėis un uzdevumi atbilst augstskolas 

attīstības stratēăijai un tās misijai – kĜūt par reăiona un valsts attīstībai nozīmīgu universitāti. 

Izvirzītais mērėis ir sasniedzams, saglabājot un attīstot augstskolā kā profesionālās, tā 

akadēmiskās studiju programmas visos līmeĦos. Bakalaura studiju programma: 

- sniedz pamatzināšanas un prasmes filoloăiskajā izglītībā, akcentējot starpnozaru 

pētījumu aktualitāti, 

- integrē filoloăisko un robežzinātĦu teorētiskās zināšanas un jaunāko pētniecisko 

metodoloăiju, 

- ir vienīgā programma Eiropas Savienībā, kas dod iespēju apgūt latgaliešu valodu, 

literatūru, folkloru, garantējot darba Ħēmēja pamatprasmes šo priekšmetu mācīšanā 

un popularizēšanu vispārējās vai interešu izglītības, kultūras sfērā, 

- aktualizē reăionālistikai, komunikāciju teorijai raksturīgās pētnieciskās tendences. 

Akadēmiskās studiju programmas „Filoloăija” studiju plāni nodrošina studējošo izvēles 

iespējas studiju moduĜos (latgalistika, ievads komunikāciju teorijā), pētniecisko darbu tēmās un 

metodoloăijā (sk. 2. pielikumā Studiju plāni). 

 

2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
 Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Filoloăija” iekšējās kvalitātes mehānisms ir 

izveidots, pamatojoties uz ENQUA standartiem un tajos balstītu Studiju kvalitātes novērtēšanas 

un kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā (htpp://staff.ru.lv/senata_lemums_2005.02.28.doc). 

Studiju kvalitātes sistēmā izdalītas šādas jomas:  

1. Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēăijai. 

2. Akadēmiskā personāla kvalitāte. 

3. Studiju programmu kvalitāte. 

4. Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte. 

5. Studiju procesa kvalitāte. 

6. Infrastruktūras kvalitāte. 

7. Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 

Studiju programmas „Filoloăija” iekšējā kvalitātes sistēmā par būtiskākajiem uzskatāms 

akadēmiskā personāla, studiju programmas un studiju procesa kvalitātes vērtējums, ko kontrolē 



 
 

normatīvie akti, kvalitātes novērtējuma procesā iesaistītās personas, atklāj studiju zinātniskā un 

studiju procesa rezultāti. 

Akadēmiskā personāla kvalitāti nosaka: 

- tā kvalifikācijas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 

- zinātniskā darba aktivitātes, rezultāti, 

- profesionālā kompetence, radošums (sk. 8.punktu). 

Studiju programmas kvalitātes kritēriji ir šādi: 

- studiju programmu mērėu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība RA 

attīstības stratēăijai (sk. 1. un 2.punktu), 

- studiju satura atbilstība LR izglītības un akadēmiskās izglītība standartiem, citiem 

normatīvajiem aktiem ES, fleksibilitāte un dažādība studiju programmu attīstībā (sk. 

3. un 6.punktu), 

- demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un 

akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās (sk. 7.4. apakšpunktu), 

- studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri 

tematiskie plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums (sk. 9. punktu), 

- ikgadējs studiju programmu pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, 

izmaiĦu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide (sk. 

12. punktu), 

- formulētie studiju rezultāti programmai (sk.1. punktu), atsevišėiem studiju kursiem 

(sk. 3. pielikumu Studiju kursu programmas), 

- studiju programmas direktora ieguldījums studiju programmas vadībā (sk. 2. punktu 

un 2.1. apakšpunktu). 

Studiju procesa kvalitāti RA noteiktajā kvalitātes mehānismā vērtē pēc šādiem 

parametriem:  

- studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi 

utt.; konsultāciju iespējas; inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo 

rezultātu skaidrs izklāsts, to atbilstība studiju programmas studiju rezultātiem, 

problēmu risināšana, jauno informāciju tehnoloăiju izmantojums (sk. 5. punktu), 

-  zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju 

procesa pilnveidošanai (sk. 4. punktu), 

- studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība 

ar studiju programmas saturu), studentu zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, 

prēmijas, speciālās stipendijas), radošajās aktivitātēs (sk. 7.6., 8.4. apakšpunktu), 



 
 

- starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiĦa ar citām augstskolām, studentu prakses 

iespējas Latvijā un ārzemēs (sk. 10.2. apakšpunktu). 

 
3. Studiju programmas struktūra 

Akadēmisko bakalaura studiju programmu „Filoloăija” var apgūt pilna laika klātienes 

studijās (6 semestri) un nepilna laika neklātienes studijās (7 semestri). Programmu veido 

obligātās, ierobežotās un brīvās izvēles daĜas kursi. 

1. tabula 

Akadēmiskā bakalaura programma “Filoloăija” 
Obligātā daĜa 

 
Modulis, kurss Kredīt- 

punkti 
Pārbaudīju
ma forma 

Docētājs 

       Valodniecības vēsture 
Ievads valodniecībā 
Ievads baltu filoloăijā 
Latviešu literārās valodas un latgaliešu 
literārās valodas vēsture 
Latviešu valodas vēsturiskā gramatika 
Skolas un pieejas valodniecības vēsturē 

 11 
2 
2 
3 
 
2 
2 
 

 
eksāmens 
eksāmens 
eksāmens 
 
eksāmens 
eksāmens 

asoc.prof. S. LazdiĦa, 
lekt. L. Bernāne,  
lekt. S. Laizāne 

       Mūsdienu latviešu valoda 
Fonētika 
Leksikoloăija 
Morfēmika 
Morfoloăija 
Sintakse 
Valoda un komunikācija 
Valodas datorrīki un programmas 

17 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 

 
eksāmens 
eksāmens 
dif. ieskaite 
eksāmens 
eksāmens 
eksāmens 
dif. ieskaite 

asoc.prof. S. LazdiĦa, 
doc. I. Gusāns,  
lekt. L. Bernāne,  
lekt. S. Laizāne,  
lekt. A. KĜavinska 

Literat ūras teorija un metodoloăija  
Filoloăijas pētījumu metodoloăija 
Ievads literatūrzinātnē un literatūras 
vēstures pētniecībā 
Literāra teksta analīze 
Aktuālas problēmas literatūras teorijā 

10 
2 
3 
 
2 
3 

 
dif.iesk. 
eksāmens 
 
dif.iesk. 
eksāmens 

asoc.prof. A.Juško-
Štekele,  
asoc. prof. I.Šuplinska 

                  Literat ūras vēsture 
Latviešu folklora un mitoloăiskie 
priekšstati 
Virzieni un žanri pirmsnacionālajā 
literatūrā un nacionālās literatūras 
pirmsākumos 
Virzieni un žanri 20. gs. mijas latviešu 
literatūrā  
Virzieni un žanri 20. gs. 20.–30. gadu 
latviešu literatūrā  
Virzieni un žanri latviešu literatūrā 20. gs. 

25 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
4 

 
eksāmens 
 
eksāmens 
 
 
eksāmens 
 
eksāmens 
 
eksāmens 

asoc.prof. A.Juško-
Štekele,  
asoc. prof. I.Šuplinska.  
asoc.prof. O.Senkāne, 
doc. I.Gusāns 



 
 

40.–80. gados 
Literatūras tendences gadsimtu mijā 
Latgaliešu literatūras vēsture 
Ievads ārzemju literatūras vēsturē 
Antīkā literatūra 

 
2 
2 
3 
2 

 
dif.iesk. 
eksāmens 
eksāmens 
eksāmens 

                             Valodas 
LatīĦu valoda 
Lietuviešu valoda 
Latgaliešu literārā valoda 

10 
4 
4 
2 

 
eksāmens 
eksāmens 
dif.iesk. 

doc. I. Gusāns,  
lekt. L. Bernāne,  
lekt. A. KĜavinska 

 
 

 Ierobežotās izvēles daĜa 
 

Modulis, kurss Kredīt-
punkti 

Pārbaudī- 
juma forma 

Docētājs 

Zinātniski pētnieciskie darbi 
Studiju darbi 
Bakalaura darbs 

18 
6 
12 

 
dif.iesk. 
eksāmens  

 

                         Latgalistika 
Latgaliešu valodas praktikums 
Latgaliešu lit. vēst. praktikums 
Latgaliešu folklora 
Latgaliešu valodas mācīšanas 
metodika 
Latgaliešu literatūras mācīšanas 
metodika 
Folkloras praktikums 
Muzeja praktikums 
Jaunākā latgaliešu literatūra 
Latgaliešu lirika 

14  
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
1 
1 

 
dif.iesk. 
dif.iesk. 
dif.iesk. 
dif.iesk. 
 
dif.iesk. 
 
dif.iesk. 
dif.iesk. 
iesk. 
iesk. 

asoc.prof. A.Juško-
Štekele,  
asoc. prof. I.Šuplinska, 
lekt. L. Bernāne, asist. 
S.Ūdre 
 

          Ievads komunikācijas teorijā 
Diskursa tipi un žanri 
Komunikācijas tehnoloăijas 
Mediju tiesības 
Sabiedriskās attiecības 
Mediju praktikums 
Rediăēšana 
Reklāmas tekstu analīze 
Masu kultūras stereotipi 
Kultūras projekti 

10  
2 
2 
2 
2 

      2 
1 
1 
1 
1 
  

 
dif.iesk. 
dif.iesk. 
dif.iesk. 
dif.iesk. 
dif.iesk. 
iesk. 
iesk. 
iesk. 
iesk. 
 

asoc.prof. A.Juško-
Štekele,  
asoc. prof. I.Šuplinska, 
asist. S. Murinska, asist. 
S.Ūdre, asist. K.Gailis 

 
 Br īvās izvēles daĜa 

 
Kurss Kred īt-

punkti 
Pārbaudī- 

juma forma 
Docētājs 

 
Nozares svešvaloda 
Filozofija 

5 
2 
3 

 
dif.iesk.  
dif.iesk.  

asoc.prof. A.Juško-
Štekele,  
asoc. prof. I.Šuplinska, 



 
 

Estētika 
Latvijas vēsture 
Latgales vēsture 
Režijas pamati 
Radošas rakstīšanas pamatiemaĦas 
R.BlaumaĦa daiĜrade 
A.Bela daiĜrade 
A.Čaka daiĜrade 
Literārā jaunrade 
Bērnu folklora 
Funkcionālā stilistika 
 Dialektoloăija 
R.Mūka daiĜrade u.c. 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 
 

asoc.prof. O.Senkāne, 
asoc.prof.V.Tēraudkalns,
lekt.V.Korkla,  
lekt.V.Pleiksne-Gutāne, 
lekt. L. Bernāne u.c. 

 

 

(Studiju kursu programmas skatīt 3. pielikumā.) 

Obligātās daĜas kursos ir iekĜauti literatūrzinātnes, valodniecības kursi, kas nostiprina 

teorētiskās zināšanas un metodoloăijas prasmes, respektējot mūsdienu humanitāro zinātĦu 

attīstības specifiku. Obligātā daĜa sastāv no 5 pamatmoduĜiem, kuros ir šādas izmaiĦas, salīdzinot 

ar 2004. gadā akreditēto programmu: 

1) moduĜa „Literatūras teorija un kritika” vietā ir modulis „Literatūras teorija un 

metodoloăija”, kurā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta literatūras zinātnes terminu, 

metožu un praktiskai teksta analīzes spēju attīstībai, literatūrkritikas iemaĦas ir 

iespējams apgūt tādos kursos kā mediju praktikums, radošās rakstīšanas 

pamatiemaĦas, atsevišės kurss literatūrkritikas teorijas un tendences tiek apgūtas 

maăistra programmā, 

2) modulī „Mūsdienu latviešu valoda” ir piedāvāts studiju kurss „Valodas datorrīki un 

programmas” (2 KP), ko, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Universitātes Matemātikas 

un informātikas institūtu ( LU MII) un RA maăistrantu pieredzei pētniecisko darbu 

rakstīšanā, studējošie apgūst 1. kursā, tādējādi nodrošinot jaunāko informācijas 

tehnoloăiju izmantošanu jau pirmajos pētnieciskajos darbos.  

Obligātās daĜas kursi veido 61 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma. 

Ierobežotās izvēles daĜā (35 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma) ir 3 moduĜi: 

„Zinātniski pētnieciskie darbi”, „Latgalistika”, „Ievads komunikācijas teorijā”. Modulis 

„Zinātniski pētnieciskie darbi” ir obligāts visiem studējošajiem, ietverot 2 studiju darbu un 

bakalaura darba izstrādi. ĥemot vērā RA studiju programmas specifiku (sk. Metodiski 

norādījumi studentu zinātniski pētniecisko darba izstrādei filoloăijā, Rēzekne, 2008), studējošais 

bakalaura darbu izstrādā vismaz divās nozarēs: literatūrzinātne un valodniecība vai folkloristika 



 
 

un valodniecība, attiecīgi darbu recenzē divi recenzenti, studējošais iegūst divus vērtējumus 

atbilstošajās nozarēs. Attīstot starpnozaru pētījumu iemaĦas, ir iespējams praktiski izmantot 

metodoloăisko daudzveidību, ko piedāvā mūsdienu humanitāro un sociālo zinātĦu attīstība, kā 

arī iedāvāt studējošajam lielāku izvēles spektru turpmākajās studijās. 

Salīdzinot ar 2004. gada akreditēto programmu ir šādas izmaiĦas: 

1) vispārizglītojošie priekšmeti (svešvaloda, estētika, filozofija) ir piedāvāti 

studējošajam brīvās izvēles daĜā, jo daudzi vidusskolēni tos padziĜināti apgūst 

vidusskolā, izvēloties kārtot arī gala pārbaudījumus šajos mācību priekšmetos 

(svešvaloda, kulturoloăija), 

2) Ħemot vērā docētāju pētniecisko interešu nostabilizēšanos un reăionālistikas attīstību 

RA, kā arī reăiona izglītības un kultūrpolitikas attīstību, ir piedāvāts modulis 

„Latgalistika”, kas daĜēji apkopo iepriekš piedāvātos studiju kursus („Latgaliešu 

lirika”, „Latgaliešu folklora”), kā arī akcentē latgaliešu valodas, literatūras apguves 

iespējas skolā, nostiprina studējošo pētnieciskās prasmes, izceĜ reăionālās identitātes 

nozīmību multikulturālā sabiedrībā, 

3) Ħemot vērā studējošo aptauju rezultātus (sk. 7.4.–7.6.apakšpunktus), ieviests modulis 

“Ievads komunikācijas teorijā”, sniedzot iespēju ne tikai starpnozaru pētījumu 

daudzveidībai, bet arī attīstot studējošo prezentācijas, argumentācijas, publicitātes 

prasmju un iemaĦu attīstību. 

Brīvās izvēles daĜa (4% no programmas kopapjoma) ir studējošo izvēles ziĦā: 1) 

nostiprinot vidusskolas posmā iegūtās zināšanas (svešvaloda, filozofija, estētika, Latvijas 

vēsture), 2) padziĜināti apgūstot filoloăiskas vai tai radniecīgas nozares kursus (Režijas pamati, 

A.Čaka daiĜrade, A.Bela daiĜrade, Radošās rakstīšanas pamatiemaĦas u.c.), 3) izmantojot citu 

studiju programmu piedāvājumu RA. 

IzmaiĦas studiju programmā ir saistītas ar regulāru studiju piedāvājuma un procesa 

analīzi (sk. 4. pielikumu Studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojumi (2005–2009)) un paredz 

ES, valsts un reăiona attīstībai aktuālu tendenču atspoguĜojumu, tai pašā laikā programma ir 

veidota tā, lai, saglabājot filoloăiskās izglītības akadēmisko pamatu, rosinātu studējošo interesi 

par šīs nozares attīstību, veicinātu mūžizglītībā attīstāmo kompetenču nostiprināšanu, vienlaicīgi 

paaugstinot humanitārās izglītības popularitāti un prestižu jauniešu skatījumā. 

 

4. Vērt ēšanas sistēma 

Vērtēšanas sistēma akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Filoloăija” balstās uz 

standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ENQA), 



 
 

tā ir veidota paredzēto studiju rezultātu, programmas mērėa un uzdevumu sasniegšanas 

vērtēšanai.  

Vērtēšanu RA reglamentē „RA Nolikums par studiju kursa eksāmeniem un ieskaitēm” un 

„Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA”, „RA studenta noteikumi” 

(http://staff.ru.lv/nolikumi). Vērtēšanas pamatnosacījumi ir publiski pieejami RA elektroniskajā 

datu bāzē (www.rais.lv). Izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir pozitīvo sasniegumu summēšanas 

princips, pārbaudes obligātuma princips, vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips, 

vērtēšanas formu dažādības princips, pārbaudījuma pieejamības princips.  

Atbilstoši normatīvajām prasībām studiju programmā tiek praktizēta diagnostiska, 

formējoša un apkopojoša vērtēšana. Diagnostisko vērtēšanu tradicionāli lieto sākotnējā rezultāta 

konstatēšanai tajos studiju kursos, kas paredz studējošo iepriekš gūto zināšanu konstatāciju 

(piemēram, studiju kursos „Ievads literatūrzinātnē un literatūras vēstures pētniecībā”, „Latviešu 

folklora un mitoloăiskie priekšstati” tiek pārbaudītas vidējās izglītības pakāpē iegūtās zināšanas, 

studiju kursā „Aktuālas problēmas literatūras teorijā” – citos studiju kursos iegūtās zināšanas 

u.c.). To lieto studējošo motivēšanai aktīvam studiju darbam, docētāja un studējošā sadarbības 

formu saskaĦošanai, studiju mērėu un uzdevumu precizēšanai. Formatīvā vērtēšana tiek lietota 

studiju procesa gaitā studiju mērėa un izmantoto metožu atbilstības kontrolei un saskaĦošanai un 

studējošā objektīvā pašvērtējuma veicināšanai. Ja formatīvā vērtēšana ietekmē summatīvo 

vērtēšanu, tā ir detalizēti izklāstīta studiju kursa kalendāri tematiskajā plānā, norādot 

pārbaudījuma norises laiku, tēmu, saturu, izmantojamo literatūru, kā arī satur konkrētus 

norādījumus, kā konkrētais vērtējums iespaidos studējošā apkopojošo novērtēšanu studiju kursā. 

Summatīvo vērtēšanu lieto studējošo zināšanu un prasmju apguves līmeĦa konstatēšanai, beidzot 

studiju kursa apguvi semestra vai akadēmiskā gada noslēgumā. Summatīvās vērtēšanas prasības 

ir noteiktas studiju kursu programmās kā prasības kredītpunktu saĦemšanai un satur noteikumus 

arī attiecībā nodarbību apmeklējumu. Tās ir publiskotas RA elektroniskajā sistēmā un pieejamas 

visiem studējošajiem. Pārbaudījumu formas tiek plānotas tā, lai pārbaudījums iekĜautos kopīgā 

studiju rezultātu novērtēšanas sistēmā un pārbaudītu gan studiju programmai, gan konkrētajam 

studiju kursam noteikto studiju rezultātu izpildi. SaskaĦā ar programmas studiju rezultātiem tiek 

aktualizētas tādas pārbaudījuma formas, kur vērtēšanā tiek Ħemta vērā arī studējošā individuālās 

pētnieciskās darbības un studiju sasniegumu popularizēšana: tā ir studējošo dalība zinātniskajās 

konferencēs, pētnieciskajos projektos, zinātnisko darbu konkursos u.tml.  

Studējošo pētnieciskās darbības novērtēšanai, lai nodrošinātu vērtējuma objektivitāti, 

tiek organizētas pārbaudījumu komisijas. Šādi tiek vērtētas studiju darbu, pētniecisko 

praktikumu, bakalaura darba aizstāvēšanas. Komisiju darbību reglamentē attiecīgi nolikumi. RA 



 
 

normatīvie dokumenti paredz arī iespējamās darbības, kas saistītas ar eksaminēšanas noteikumu 

iespējamajām sekām. Tie satur norādījumus par pārbaudījumu kārtošanas reglamentu, 

pārkārtošanas, pārsūdzēšanas iespējām, darbībām, kas saistītas ar kavējumu, slimību un citiem 

attaisnojošiem apstākĜiem.  

 

 

 

5. Programmas praktiskā īstenošana 

Studiju programmas praktisko realizāciju nosaka LR Augstskolu likums, RA Nolikums par 

akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām 

(http://staff.ru.lv/senats/nolikumi), kā arī vienošanās par filoloăiskās izglītības pamatprasībām, 

kas, savstarpēji vienojoties, akceptētas visās Latvijas augtskolās, kur tiek piedāvātas filoloăijas 

studijas. 

 Studiju programmas realizācijā pamatā ir iesaistīti RA Humanitāro zinātĦu katedras 

docētāji (sk. apakšpunktu 8.2.), kā arī programmas realizācijā tiek aicināti viesdocētāji no 

sadarbības augstskolām. (sk. 10.2.apakšpunktu). 

 Pilna laika studijās studējošie apgūst 20 KP semestrī, nepilna laika studenti – no 16 līdz 

20 KP. Šobrīd tiek realizētas studijas tikai pilna laika studiju formā. ĥemot vērā nodarbinātības 

statistiku valstī, kā arī ekonomisko situāciju, nav pamata cerēt, ka tuvākajos trijos gados 

nepieciešamība pēc nepilna laika studiju veida varētu atjaunoties. Vienu kredītpunktu pilna laika 

studijās veido vidēji 40% kontaktstundas, 60% - studentu individuālais darbs, nepilna laika 

studijās šīs proporcijas ir attiecīgi – 25% un 75% (sk. 3. pielikumu Studiju kursu programmas, 

arī Metodiskie ieteikumi studentu patstāvīgā darba organizēšanai RA; 

http://staff.ru.lv/mācību_dalas_informacija).  

 Kontaktstundu formas ir atkarīgas no konkrēto studiju kursu specifikas – valodas apguves 

kursi paredz vairāk praktiskās nodarbības (vidēji 80% no 1 KP), pārējo lekciju un praktisko 

nodarbību attiecības ir ~ 45% lekcijām, ~55% praktiskajām nodarbībām. Par efektīvākajām 

praktiskā darba formām studējošie atzīst seminārus (arī patstāvīgu semināru vadīšanu), 

kolokvijus un pētījumus, kas apkopoti referātos. Studenti iebilst pret pasīvu semināru, vispārīgu 

tēmu dominēšanu lekcijās (materiālu sk. katedrā). Atsevišėos studiju kursos tiek realizēti radošie 

projekti (avīzes, izdevuma, izrādes, pasākumu u.c. sagatavošana) un mācību ekskursijas. 

 Filoloăiskās kompetences pilnveidošanai starpnozaru aspektā studējošajiem tiek 

piedāvāti vairāki praktikumi: 



 
 

1) moduĜa „Latgalistika” ietvaros „Latgaliešu valodas” un „Latgaliešu literatūras”, kā arī  

muzeja un folkloras praktikums,  

2) moduĜa „Ievads komunikācijas teorijā” mediju praktikums. 

„Latgaliešu valodas” un „Latgaliešu literatūras” praktikumi paredz turpināt zināšanu apguvi kādā 

latgaliešu valodas un literatūras problēmjautājumā, aktuālajā diskursā, tai pašā laikā nodrošinot 

studējošo iesaisti latgaliešu kultūras aktivitātēs (līdzdalība Latgaliešu valodas, literatūras un 

kultūras vēstures olimpiādē kopš 2008. gada, grāmatu prezentācijās, to organizēšana docētāja 

vadībā, latgalistikas konferencēs) un gādājot par elektronisku resursu pilnveidošanu sabiedrībai 

(latgaliešu Vikipēdijas un citu elektronisko resursu izstrāde, sk. 3. pielikumu Studiju kursu 

programmas). 

Folkloras un muzeja praktikumi (sk. 5. pielikumu Studiju norises hronogramma) tiek 

realizēti prakses, lauka pētījuma, ekspedīciju formā (materiālus sk. Baltu filoloăijas pētnieciskajā 

centrā, arī www.ru.lv/zinātne/latgaliešu_folklora). 2009./2010. studiju gadā tiek plānots lauku 

pētījums Krāslavas novada Aulejas pagastā. Sākot no 2002.gada RA, valsts pētījumu 

programmas „Letonika”, šobrīd „Nacionālās identitātes” projektos, ir notikušas 8 ekspedīcijas un 

lauku pētījumi (sk. 7. pielikumu Folkloras ekspedīcijas un lauka pētījumi). Tajās katru gadu 

piedalās vidēji 20–30  šīs programmas studenti un docētāji. 2009. gadā tika realizēts Latvijas 

Kultūrkapitāla fonda finansēts projekts „DVD diska „Ciblas mīklas” izdošana” (projekta vadītāja 

A. Juško-Štekele, idejas un scenārija autore I. Šuplinska), kas aizsāk bilingvālu mācību līdzekĜu 

sagatavošanu skolām, izskaidrojot folkloras žanru transformāciju un nezūdošo aktualitāti 

mūsdienās, kā arī popularizējot latgaliešu valodu un  noteiktas kultūrvēsturiskas vietas (pagasta) 

savdabību. Ja līdz šim folkloras ekspedīcijās iegūtie materiāli pamatā tika izmantoti docētāju un 

studējošo zinātnisko darbu rakstīšanā, tad šobrīd ir lieliska iespēja tos padarīt pieejamus plašai 

sabiedrībai, aktualizēt latviskā latgaliskuma saglabāšanas nepieciešamību Latgalē. 

Muzeja praktikums pamatā tiek realizēts Baltu filoloăijas pētnieciskajā centrā, Latgales 

kultūrvēstures muzejā, F. Trasuna memoriālajā muzejā „Kolnasāta”. Studējošie attīsta 

kartografēšanas, arhīva, ekspozīcijas iekārtošanas prasmes, ekskursiju vadīšanas iemaĦas. 2006., 

2007. gadā muzeja praktikums tika aizvietots ar etnolingvistisko praktikumu, kura ietvaros 

studējošie līdzdarbojās projektā „Etnolingvistiskās situācijas izpēte Latgalē”, vācot datus un 

veicot to apkopojumus pagastu ietvaros. Kopumā datu vākšanā tika iesaistīti 145 vācēji, no tiem 

72 humanitāro zinātĦu programmu studējošie. Tika sagatavoti 6 radio raidījumi „Latgolys 

Radejā” (2008), apkopojot studējošo datu vākšanas un analīzes rezultātus (vad. I. Šuplinska). 

Minētā projekta apkopojums ir ietverts monogrāfij ā „Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un 

rezultāti” (2009), kas, pateicoties studējošo motivācijai līdzdarboties šajā projektā, ir Ĝāvis 



 
 

realizēt skaitliski nozīmīgāko sociolingvistisko pētījumu Baltijas un Eiropas kontekstā. 

2009./2010. studiju gadā muzeja praktikums plānots RiebiĦu novada Galēnos, kārtojot Roberta 

Mūka memoriālās istabas materiālus. 

Mediju praktikums, kas tiks piedāvāts studējošajiem, Ĝaus jau iesāktās tradīcijas (radio, 

televīzijas raidījumu veidošana, kritikas, aprakstu, interviju rakstīšana RA, Latgales un Latvijas 

mēroga plašsaziĦas līdzekĜiem) nostiprināt ar teorētiskām zināšanām un praksi reăiona medijos.  

Studentu pētnieciskā darba pieredze tiek apliecināta studējošo zinātniski pētnieciskajās 

konferencēs. Filoloăijas programmas studenti ir bijuši iniciatori augstskolas zinātnisko 

konferenču organizēšanai humanitāro zinātĦu nozarē. Šobrīd ir notikušas jau 14 studentu 

zinātniskās konferences, no vienas programmas studentu pasākuma tas ir izvērsies par 

starpaugstskolu un pat par starptautisku pasākumu, kurā piedalās referenti no KauĦas Vītauta 

Dižā Universitātes Lietuvā, konferenci atbalsta studenti no LU, DPU, RPIVA un citām Latvijas 

augstskolām. RA studenti, savukārt, piedalās LU un KauĦas Vītauta Dižā Universitātes rīkotajās 

studējošo konferencēs, kā arī savus pētnieciskos darbus (studiju, bakalaura) iesniedz un tie ir 

atzinīgi novērtēti V.Strēlertes un K.DziĜlejas fondu rīkotajos konkursos (sk. 8. 

pielikumu Studējošo publikācijas, līdzdalība konferencēs, godalgas zinātnisko darbu konkursos 

(2004–2010). Piedalīšanās konferencē dod studentiem iespēju publicēt veiktos pētījumus, 

popularizējot tos plašākai sabiedrībai. Līdz 2010.gadam izdoti  10 studentu zinātnisko rakstu 

krājumi. 

Studiju kursos liela uzmanība ir veltīta jaunāko informācijas tehnoloăiju izmantošanai: 

studējošie tiek iesaistīti datu bāžu veidošanā (Latgaliešu folklora, Etnolingvistiskās aptaujas, 

Latgaliešu vikipēdija), veic savu datu bāžu veidošanu un analīzi ar datorprogrammas MonoConc 

Pro for Windows (TM) versija MP 2.2 (Michael Barlow, 1996, 2003) palīdzību, pārzina 

morfoloăijas datorrīku www.korpuss.lv izmantojumā. Sadarbībā ar LU MII studējošo 

sagatavotās datu bāzes teksta formātā tiek izmantotas latviešu valodas korpusa papildināšanai.   

Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls realizē dažādus pētnieciskos 

projektus (sk. 9. pielikumu Akadēmiskā personāla CV). Tas palīdz atjaunot un pilnveidot studiju 

kursus, papildinot tos ar jaunākajām zinātnes atziĦām un metodēm, kā arī iesaistīt zinātniski 

pētnieciskajās aktivitātēs studējošos. 

Kopš 2008. gada pētījumi pamatā tiek veikti divos galvenajos virzienos: 

1) reăionālistika, lingvokulturoloăija (asoc.prof. A.Juško-Štekele, asoc.prof. 

I.Šuplinska, asoc.prof.  O.Senkāne, asoc. prof. S. LazdiĦa, asoc. prof. V. 

Tēraudkalns, doc. I.Gusāns, lekt. A. KĜavinska, lekt. L. Bernāne, lekt. V. Korkla), 



 
 

2) teksta recepcija: teorija un prakse (asoc.prof. A.Juško-Štekele, asoc.prof. 

I.Šuplinska, asoc.prof.  O.Senkāne, doc. I.Gusāns), 

Tā kā konkrēto zinātniski pētniecisko tēmu ietvaros Humanitāro zinātĦu katedras docētāji 

īpašu uzmanību velta Latgales problēmjautājumu izpētei, iesaistot šajā izpētes procesā arī 

studentus (etnoligvistiskās, folkloras, muzeja praktikumi, ekspedīcijas, semināri), tad tādos 

projektos kā „Kultūras procesu kontinuitāte Latgales reăionā: pragmatika un dinamika” (2004–

2005), „Valoda un vide” (2005–2009), „Etnolingvistiskās situācijas izpēte Latgales reăionā” 

(2006–2009), valsts programmas „Nacionālā identitāte” projekta „Lingvokulturoloăiskās izpētes 

aspekti Latgales reăionā” (2010 līdz šim) studējošie piedalās gan datu vākšanā, to apstrādē, gan 

individuālu pētījumu veikšanā un zinātnisko rakstu sagatavošanā: rakstu krājums „Kultūras 

procesi Latgalē: folklora, valoda, literatūra” (2006), humanitāro zinātĦu žurnāls „Via Latgalica” 

(2009,1), humanitāro zinātĦu žurnāla „Via Latgalica” Latgalistikys kongresu materiāli, 1 (2009), 

monogrāfija „„Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti” (2009).  

 ĥemot vērā katedras zinātnisko pētījumu specifiku, studentu pētnieciskie darbi ir vērsti 

uz integrētu filoloăijas problēmjautājumu izpēti. Studiju, bakalaura darbu izstrādē tiek ievērota 

prasība pēc novatoru metodoloăisko principu, oriăinalitātes pētījumā ievērošanu.  

   

6. Programmas perspektīvais novērt ējums 

Akadēmiskās filoloăijas bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas latviešu un latgaliešu 

literatūras un valodas studijas. Studiju programmas atbilsmi valsts interesēm pamato LR IZM 

pasūtījums filoloăijas speciālistu sagatavošanai Rēzeknes Augstskolā, piešėirot šim nolūkam 

katru gadu 40 budžeta vietas (sk. 1. pielikumu Augstākās izglītības padomes atzinums par 

bakalaura programmas realizācijas iespējām RA). 

 Pamatojoties uz valsts un reăiona attīstību nosakošajiem dokumentiem, ES 

kultūrpolitikas un reăionu attīstības vadlīnijām, RA akadēmiskā bakalaura studiju programma 

“Filoloăija”: 

17.  ir vienīgā Eiropas Savienībā, kur obligātajā daĜā atvēlēti 7 KP latgaliešu literatūras 

vēstures un latgaliešu literārās rakstu valodas apguvei (LU un DU līdzīgās programmās 

atsevišėi šiem jautājumiem veltīti neliela apjoma kursi ietilpst obligātās izvēles daĜā). 

Izstrādātais modulis „Latgalistika” piedāvā pamatiemaĦas latgaliešu valodas, literatūras, 

folkloras metodikas apguvei darbam skolā, kā arī padziĜināti skata aktuālākos nozares 

problēmjautājumus (sk. Latgalistikas moduĜa vērtējumu 10. pielikumu Recomendation 

for the B.A. Programmi in Philology at Rēzeknes Augstskola (Latvia)); 



 
 

- tiek respektēta prasība pēc jaunākās metodoloăijas un jaunāko informācijas 

tehnoloăiju izmantojuma. 

 Programma ir veidota, sabalansējot mūsdienu latviešu valodas un literatūras vēstures, 

teorijas pamatkursus, tādā veidā sniedzot studentiem plašākas iespējas maăistra studiju izvēlei, 

un, lai arī akadēmiskā programma netiek orientēta tiešā veidā uz darba tirgus nodrošināšanu, 

tomēr paralēla latviešu valodas un literatūras kursu apguve nosaka to, ka daudzi programmas 

absolventi ne tikai sekmīgi studē maăistratūras studijās, bet arī strādā Latgales reăiona 

plašsaziĦas līdzekĜu, muzeju, citu kultūras sfēru jomā. 

 Pieaugot reăionālo augstskolu lomai Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā, ir svarīgi 

veidot zinātniski aktīvu vidi katrā reăionā. Latgales reăionā tā sociālo un reăionālo īpatnību dēĜ 

ir dislocēts līdz šim maz izmantots polihronisks garīgo un materiālo vērtību masīvs. Tā 

aktualizēšana, kas īpaši aktivizēta līdz ar latgalistikas konferenču aizsākšanu, Ĝauj apjaust un 

risināt tādus humanitārajās un sociālajās zinātnēs aktuālus diskursus kā kultūras kontinuitāte, 

polihronisms, teritoriālā identitāte, reăionālistika. 

 ĥemot vērā humanitārās izglītības vitāli svarīgo lomu Latgales reăiona zinātniskās un 

kultūrvides saglabāšanā un attīstīšanā, kā arī reflektantu noturīgo interesi par augstāko 

akadēmisko filologa izglītību, Rēzeknes Augstskolā šīs programmas īstenošana būtu 

nepieciešana arī turpmāk. 

 

 

6.1. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

 RA akadēmiskā bakalaura studiju programma “Filoloăija” atbilst valsts akadēmiskās 

izglītības standartam (sk. 2.tabulu). 

2.tabula 

Studiju programmas salīdzinājums ar valsts akadēmiskās izglītības standartu 

N.p.k. Izglītības standartā izvirzītās prasības Studiju programma 
paredz 

1. Studiju programmas apjoms pilna un nepilna laika 
studijās ir 120 līdz 160 KP. 

120 KP 

2. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi 
semestri. 

pilna laika studijas – 6 
semestri, nepilna laika 
studijas – 7 semestri 

3. Bakalaura darbs – ne mazāk kā 10 KP. 12 KP, paredzot divus 
vērtējumus, atbilstoši 
valodniecībā un 
literatūrzinātnē 



 
 

4. Studiju programmas struktūra: 
• obligātā daĜa – ne mazāk kā 50 KP ; 

 
73 KP 

• obligātās izvēles daĜa – ne mazāk kā 20 KP; 42 KP 
• brīvās izvēles daĜa. 5 KP 

5.* Nozares pamatnostādnes, principus, struktūru un 
metodoloăiju ietveroši kursi – ne mazāk kā 25 KP. 

58 KP* 

Nozares aktuālās problēmas un attīstības vēsturi ietveroši 
kursi – ne mazāk kā 10 KP. 

33 KP* 

Nozares raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā 
ietveroši kursi – ne mazāk kā 15 KP. 

29 KP*, t.sk. 
pētnieciskie darbi – 12 
KP 
 

*Studiju kursu nosaukumus sk. 6.pielikumā. 

 

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību sešiem gadiem 
 RA humanitāro zinātĦu grādu filoloăijā laika posmā no 2004./ 2005. studiju gada līdz 

2009. / 2010. studiju gadam ir ieguvuši 74 studenti. No kopējā absolventu skaita 27%  studējošo 

turpina studijas maăistra programmās, aptuveni 20% profesionālās izglītības studiju 

programmās, no beidzēju kopskaita šobrīd 60 ir strādājošie (81%).  Absolventu darba vietas: 

izglītības un administrējošā sfēra – 80%, masu mediji – 8%, muzeji, bibliotēkas – 7%,  ar 

akadēmiskās izglītības profilu nesaistītās sfērās – 5%. No beidzēju skaita ~ 23% absolventu 

darba vietu izvēlas ārpus reăiona robežām.  

 Darba devēji (augstāko un vidējo izglītības iestāžu, muzeju, bibliotēku, izdevniecību u.c. 

kultūras iestāžu vadītāji) augstu vērtē filoloăijas programmas absolventu profesionalitāti un 

pētnieciskās iemaĦas (atsauksmes sk. Humanitāro zinātĦu katedrā). Laba sadarbība kopēju 

projektu, pasākumu īstenošanā ir ar Rēzeknes pilsētas centrālo bibliotēku, Latgales 

Kultūrvēstures muzeju, Latgales reăionālo televīziju, „Latgolys Radeju”, Rēzeknes 1. vidusskolu 

u.c. Rēzeknes un citu novadu izglītības, kultūras organizācijām un iestādēm. 

 Šī brīža ekonomiskā situācija neĜauj izvirzīt optimistiskas prognozes par filoloăijas 

absolventu darba vietām, tomēr ieviestie programmas jauninājumi (moduĜi Latgalistika, Ievads 

komunikācijas teorijā), humanitārās izglītības jomas modernizēšana, pieredze Erasmus studijās 

paaugstina RA filoloăijas absolventu iespējas darba tirgū. Tāpat arī uzsāktie reăionālistikas 

pētījumi un aktivitātes reăionālās valodas un kultūras politikas jomā pakāpeniski varētu 

palielināt pieprasījumu pēc filoloăijas nozares speciālistiem. 

    
7. Studējošie 



 
 

 Par akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Filoloăija” studentiem var kĜūt LR 

pilsoĦi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību konkursa kārtībā atbilstoši 

RA UzĦemšanas noteikumiem (http://www.ru.lv). Pilna un nepilna laika studijās reflektanti tiek 

uzĦemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Kā paredz RA UzĦemšanas 

noteikumi: „Reflektants, kas ir ieguvis izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, vai arī persona ar 

īpašām vajadzībām, kas saĦēmusi ārsta atbrīvojumu no centralizētajiem eksāmeniem, piedalās 

kopējā konkursā. Konkursa ballu summa šajos gadījumos veidojas, saskaitot balles par atestāta 

(diploma) vidējo vērtējumu tajos mācību priekšmetos, kuros attiecīgajā studiju programmā 

noteikti centralizētie eksāmeni.” 

 

 7.1. Studējošo skaits programmā 

 2009. / 2010. studiju gadā programmā ir 47 studējošie (44 – pilna laika studijās, 3 – 

nepilna laika studijās). Studējošo skaita dinamiku var redzēt 4. pielikumā Studiju programmas 

pašnovērtējuma ziĦojumi (2005–2009). Pēdējos divos gados ir pieaugusi interese par filoloăijas 

studijām, kā arī mainījies studējošo kontingents (pēc dzīvesvietas). Ja agrāk studijas RA 

filoloăijas programmā izvēlējās pamatā Ludzas, Balvu, PreiĜu rajonu absolventi, tad šobrīd 

pamatā ir Rēzeknes pilsētas un novada vidusskolas beidzēji. 

 

7.2. Pirmajā kursā imatrikul ēto skaits 

2009./2010. studiju gadā pirmajā kursā imatrikulēti 22 studējošie pilna laika studijās.  

 

7.3. Absolventu skaits 

Akadēmisko bakalaura studiju programmu “Filoloăija” no 2004. / 2005. studiju gada līdz 

2009. / 2010. studiju gadam  ir absolvējuši 74 studenti: 

2004/2005 – 23 

2005/2006 – 12 

2006/2007 – 15 

 

2007/2008 – 10 

2008/2009 - 9 

2009/2010 – 5 

Pēdējos gados vērojama tendence studēt pilna laika studijās, neizvēloties nepilna laika studiju 

formu. 

 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 



 
 

 RA regulāri tiek veiktas dažādas studējošo aptaujas (rakstiskas aptaujas par studiju 

procesa un sesiju organizāciju, interaktīvie jautājumi RA mājas lapā, studējošo pašpārvaldes 

aptaujas par studējošo prioritātēm, SVID analīzes u.c.) Aptauju rezultāti tiek apspriesti katedras 

sēdēs, publicēti RA mājas lapā programmes pašnovērtējuma ziĦojumos (sk. 4. pielikumā Studiju 

programmas pašnovērtējuma ziĦojumi (2005–2009).   

Studējošo aptauju norise un biežums tiek reglamentētas RA iekšējos normatīvos (RA 

Noteikumi par studējošo aptauju organizēšanu, 27.11.2009.). Akadēmiskajā studiju programmā 

“Filoloăija” 2009. / 2010. studiju gadā veiktās aptaujās ir dati, kas liecina, ka 24% ir pilnībā 

apmierināti ar studiju procesu, 56% - apmierināti un 20% daĜēji apmierināti ar studiju procesu 

RA filoloăijas bakalaura programmā. 

 Pie pozitīvajiem programmas un tās realizācijas faktoriem visbiežāk tiek minēti: 

- docētāju radoša pieeja studiju darbam, 

- mūsdienīgas komunikācijas iespējas ar pasniedzējiem, 

- plaša materiālu bāze (t.sk. elektroniski pieejamā) lekciju tēmu un praktisko nodarbību 

sagatavošanai, 

- vieslekcijas un citas kvalifikāciju paaugstinošas nodarbības un pasākumi, 

- iespēja studēt par valsts līdzekĜiem, 

- Erasmus studiju pieejamība. 

Pie programmas realizācijas trūkumiem tiek minēti šādi faktori: 

- nepietiekamā informācija par izvēles iespējām, 

- atsevišėu tēmu dublēšanās lekciju kursos, 

- nepieciešamās studiju literatūras trūkums, 

- pārāk stingra apmeklējuma kontrole. 

Analizējot norādītos trūkumus, var atzīt, ka izvēles kursu iespējas (gan informatīvajā, gan 

piedāvājuma ziĦā) būtu lielākas, ja studējošo grupas būtu lielākas. Augstskolā šobrīd tiek 

organizētas plūsmas lekcijas (galvenokārt vispārizglītojošos kursos), tādas ir iespējamas arī 

izvēles daĜas kursos, ja studentu pašiniciatīva būtu lielāka un izvēles kursu klausītāju skaits 

atbilstu augstkolā noteiktajam (vismaz 15 studējošie).  

Tēmu dublēšanās atsevišėos studiju kursos ir iespējama, atkārtojot iepriekšzināmo vai 

meklējot paralēles vienas un tās pašas tēmas izvērsumā dažādos studiju kursos, izmantojot 

atšėirīgu metodoloăiju.  

Sarunā ar programmas direktori studējošie atzina, ka arī akadēmiskajā programmā gribētu 

redzēt lielākas iespējas praktiskās iemaĦas nostiprinošiem kursiem. Tā var izskaidrot, kādēĜ 

aptaujās pozitīvi ir vērtēta docētāju profesionalitāte, tai pašā laikā pat programmas pamatkursi 



 
 

(sintakse, virzieni un žanri u.c.) to lietderīguma ziĦā tiek vērtēti kā daĜēji atbilstoši studiju 

programmai. ĥemot vērā studējošo ieteikumus, kā arī vērojot reăionālistikas pētījumu attīstību 

RA, tika pieĦemts lēmums pastiprināt studējošo praktiskās iemaĦas, ieviešot moduli Latgalistika, 

piedāvājot tajā studiju kursus, kas Ĝautu studējošajam skolā strādāt ar latgaliešu valodas, 

literatūras, folkloras mācīšanu, kā arī moduli Ievads komunikāciju teorijā. ModuĜa apguve ne 

tikai palielinātu studējošo izpratni par šobrīd aktuālajiem strapnozaru pētījumiem, jaunāko 

metodoloăiju (diskursa analīze, kognitīvā lingvistika, naratoloăija u.c.), bet arī rosinātu būt 

aktīviem sabiedrības pārstāvjiem, piedaloties sava redzējuma paušanā kā mediju analīzē, tā 

publicistisko rakstu, interviju veidošanā. 

Aptauju analīzes rezultātā tiek veiktas izmaiĦas studiju plānos, ieviesti jauni studiju kursi, 

koriăētas pasniegšanas metodes un darba formas, saskaĦots studiju grafiks. 

 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 

 Absolventu aptaujās (līdzīgi kā šī brīža studējošo aptaujās) ir uzsvērta to studiju 

priekšmetu un praktikumu loma, kas ir Ĝāvuši attīstīt un nostiprināt konkrētas prasmes un spējas, 

piemēram, recenziju, interviju rakstīšana, scenārija, aptaujas veidošana, pasākuma vadīšana, 

izrādes iestudēšana, krājuma veidošana, rediăēšana. Kā liecina statistika (sk. 6.2. apakšpunktu) 

daudzi filoloăijas programmas beidzēji izvēlas turpināt studijas vai darba attiecības filoloăijai 

radniecīgās jomās: bibliotēkzinātnē, komunikāciju sfērā. 

 ĥemot vērā RA Reăionālistikas institūta aktīvo darbību, vairākus zīmīgus projektus, kas 

tiek realizēti RA un kuros iesaistās arī filoloăijas bakalaura programmas beidzēji, ir pamats cerēt, 

ka akadēmiskās un zinātniski pētnieciskās prasmes būs aizvien nepieciešamākas un Ĝaus 

absolventiem apliecināt savu potenciālu Latgales reăionā. Šobrīd programmā tiek ieviesti studiju 

kursi (Kultūras projekti, Valodas datorrīki un programmas), kas pievērš uzmanību jauno 

informācijas tehnoloăiju attīstībai un izmantojumam humanitārajā izglītībā, tādējādi paaugstinot 

studējošo konkurētspēju darba tirgū. 

 

  7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleăiālajās lēmējinstitūcijās: Kredītu 

piešėiršanas komisijā, fakultātes domē, Senātā, Satversmē, Sabiedrisko attiecību nodaĜā. Tas 

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa organizēšanu un 

ārpus studiju darbu. 

Pateicoties studējošo un docētāju sadarbībai: 



 
 

- studējošie regulāri piedalās zinātniskajās aktivitātēs kā Latvijā, tā arī ārpus tās 

robežām (sk. 8. pielikumu Studējošo publikācijas, līdzdalība konferencēs, godalgas), 

- līdzdarbojas literāro pasākumu organizēšanā (tradicionālais Andrejdienu pasākums, 

grāmatu prezentācijas, tikšanās ar literātiem, publiskās lekcijas), 

- tiek iesaistīti Humanitāro zinātĦu katedras projektos („Kultūras procesu kontinuitāte 

Latgales reăionā: pragmatika un dinamika” (2004–2005), „Valoda un vide” (2005–

2009), „Etnolingvistiskās situācijas izpēte Latgales reăionā” (2006–2009), valsts 

programmas „Nacionālā identitāte” projekta „Lingvokulturoloăiskās izpētes aspekti 

Latgales reăionā” (2010 līdz šim)), 

- iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, stiprinot reăiona kultūrizglītojošo pasākumu 

tradīcijas (kopš 2008. gada līdzdalība olimpiādē Latgalīšu volūta, literatūra i kulturys 

viesture, darbošanās Latgolys Studentu centrā), 

- līdzdalība ERASMUS/SOCRATES apmaiĦas programmā (sīkāk sk. 10. punktā).  

 

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla izvērt ējums 

Studiju programmā iesaistītā Akadēmiskā personāla sarakstu skatīt 11. pielikumā, 

Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumu – 9. pielikumā. 

 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti 15 docētāji: 60 % ir vēlētais akadēmiskais 

personāls RA (sk. 11. pielikumu Akadēmiskā personāla saraksts). 40%-  4 asistenti, kas ir RA 

beidzēji un šobrīd 3 no viĦiem ir iesaistīti ESF projekta “Teritoriālās identitātes 

lingvokulturoloăisko un sociālekonomisko aspektu izpēte Latgales reăionā” (Nr. 

2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071), 2 lektori, kas akadēmisko darbu veic tikai RA. 

SaskaĦā ar RA Nolikumu par valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes Augstskolā gala 

pārbaudījumos piedalās viesdocētāji no citām augstskolām. Ilggadēja sadarbība ir izveidojusies 

ar LU asociēto profesori Lidiju Leikumu kā gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāju. 

 

         3. tabula 

 Akadēmiskā personāla zinātniskie grādi 

         Doktori                 Maăistri   

Skaits % Skaits % 

6 40 9 60, 



 
 

Vēlēti  Viesdocēt.  

 

Vēlēti  Viesdocētāji  t.sk.  

4 doktoranti 6 0 3 6 

         4. tabula 

Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla akadēmiskie amati 

Asoc. prof.  Docenti  Lektori  Asistenti  

Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 

5 33,3 

 

 

1 6,6 

 

 

5 33,3 4 26,8 

 

 

Vēl.  Viesdoc Vēl. Viesdoc  Vēl. Viesdoc Vēl.  Viesdoc. 

5 - 1 - 3 2 - 4 

 

 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un 
uzdevumu īstenošanai 

 Akadēmisko bakalaura programmu „Filoloăija” realizē 15 docētāji, no tiem 9 RA vēlētie 

- pārstāv RA Humanitāro zinātĦu katedru un RA Reăionālistikas institūtu (REGI), lektore 

V. Pleiksne-Gutāne ir no Izglītības un metodiku katedras, kā jau minēts iepriekš, viesdocētāju 

statusā ir docētāji: 1) kas darbojas ESF projektā “Teritoriālās identitātes lingvokulturoloăisko un 

sociālekonomisko aspektu izpēte Latgales reăionā” (Nr. 

2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071) 3 asistenti un 1 lektors. 1 lektors akadēmisko 

darbu strādā tikai RA un līdzdarbojas valsts programmā „Nacionālā identitāte” projektā 

„Lingvokulturoloăiskais izpētes aspekts Latgales reăionā” un 1 lektors praktiėis, kas docē kursu 

Mediju tiesības. 

 Katrs RA Humanitāro zinātĦu katedras, REGI docētājs vidēji akadēmiskā gada laikā 

piedalās vismaz 1 konferencē, asociētie profesori 2-4 konferencēs, sagatavo 2 plašākas 

zinātniskās publikācijas (sk. 12. pielikumu Docētāju publikācijas, līdzdalība konferencēs (2003-

2009)). Pašreiz lielākā daĜa programmas realizēšanā iesaistīto docētāju īsteno ESF projektu  

“Teritoriālās identitātes lingvokulturoloăisko un sociālekonomisko aspektu izpēte Latgales 

reăionā” (Nr. 2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071), kas, no vienas puses, ieviesušas 

korekcijas nodarbību laika grafikā. No otras puses, docētājiem ir iespēja padziĜināt savas 

teorētiskās zināšanas, piedāvāt studējošajiem novatoru skatījumu uz Latgales reăionu un 

reăionālistikas attīstības iespējām.  

 Katedras docētāju publikācijas un tēzes ir ievietotas Lietuvas (“Acta Baltica”, 

“Meniai ir komunikacinai tekstai”, “Teksto analize ir interpretacija”, „Humanities in the new 

Europe”), Polijas (“Europa NIEprowincjonalna”), Austrijas („Publication of the Padagogische 



 
 

Akademie des Bundes”), Itālijas („Minority languages in post-2004 Europe. Problems and 

challenges”) izdevumos, kā arī Liepājas Pedagoăijas Akadēmijas, LU, DU starptautisko 

konferenču krājumos, ZA izdevumos “Letonica”, “Latvijas ZA Vēstis”, LU žurnālā “Humanities 

and Social Sciences”, Latgales pētniecības institūta rakstu krājumā “Acta Latgalica”. 

 Jau otro gadu iznāk REGI humanitāro zinātĦu žurnāls „Via Latgalica”, kuram ir 

regulārs pielikums latgalistikas konferenču materiāliem (šobrīd sagatavošanā 2. izdevums), kā arī 

Baltijas (un pēc kvantitatīvajiem rādītājiem arī Eiropas) pieredzē plašākā sociolingvistiska 

rakstura monogrāfija „Valodas Austrumlatvijā: pētījuma datti un rezultāti” (2009). Šobrīd 

humanitāro zinātĦu žurnāls ir iesniegts izvērtēšanai iekĜaušanai EBSCO datu bāzē, jau iekĜauts 

datu bāzē www.vifanord.de. 

Programmā iesaistīto docētāju zinātnisko aktivitāti apliecina arī starptautiskā konference 

“Regional languages in the New Europe” (2004), kas tika organizēta sadarbībā ar A. Mickeviča 

Universitāti PoznaĦā (Polija) un Stokholmas universitāti Zviedrijā. Konferencē 4 darba grupās 

piedalījās ap 60 referentu no 14 Eiropas Savienības valstīm, tika izdoti konferences materiāli 

divos sējumos.  

2007.gada 24.–26.maijā notika otrā reăionālo valodu problemātikai veltītā starptautiskā 

konference „Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi”, izdoti arī konferences 

materiāli: „Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi. Starptautiskās konferences 

materiāli (2007.gada 24.-26.maijs)”, krājuma sakārtotāja asoc. prof. S. LazdiĦa. 

2010. gada 21.–22. oktobrī Greifsvaldē notiks jau 3. starptautiskā latgalistikas 

konference, ko organizē RA sadarbībā ar LU Dialektoloăijas un latgalistikas centru, 

Sanktpēterburgas Valsts universitātes Baltistikas nodaĜu, Adama Mickeviča Universitātes 

PoznaĦā Baltu nodaĜu un šogad arī Ernsta-Morica-Arndta Greifsvaldes universitātes baltistiem. 

Latgalistikas konferencēs piedalās 5–8 Humanitāro zinātĦu katedras, REGI pārstāvji. 

2009. gada 15.–17. oktobrī RA notika 2. latgalistikas konference, kurā piedalījās 50 

referenti, no tiem 9 akadēmiskās studiju programmas „Filoloăija” docētāji. L īdzdalība 

latgalistikas konferncēs, kā arī veiktie projekti valsts un starptautiskajā līmenī ir aktualizējuši 

reăionālistikas pētniecības jautājumus, iesaistot docētājus arī reăiona kultūras, izglītības un 

valodas politikas jautājumu risinājumā. 

14 no 15 programmas realizācijā iesaistītajiem docētājiem līdzdarbojas starptautiska, 

valsts vai vietēja mēroga projektos. Nozīmīgākie valsts un starptautiska mēroga projekti: 

- LR IZM Letonikas programmā „Kultūras procesu kontinuitāte Latgales reăionā: 

dinamika un pragmatika” (vadītāja asoc.prof. A.Juško-Štekele, 2004 -2005), 



 
 

- LR IZM, RA ZinātĦu padome „Etnolingvistiskās situācijas izpēte Latgalē” (vadītāja asoc. 

prof. I. Šuplinska, 2006–2008), projektā līdzdarbojas Milānas Universitātes valodnieki, 

- LR Letonikas programmā „Kultūras procesu kontinuitāte Latgalē. Valoda un vide” 

(vadītāja asoc.prof. I. Šuplinska, 2005–2009), 

- LINGUA 2 „New Learners in the New Europe” (Latvijas grupas koordinatore asoc. prof. 

S. LazdiĦa, 2006–2009), 

- ESF „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu 

pasniegšanai augstskolā” (doc. I. Gusāns,2006–2008), 

- Comenius programmas IDIaL „Intercompetency and Dialogue through literature” 

(vadošais partneris Bulgārija, sadarbībā ar Spāniju, Somiju, Slovēniju, Lielbritāniju un 

Latviju (RA), Latvijas grupu koordinē I. Šuplinska, iesaistīti 6 programmas realizētāji, 

2008 līdz šim); 

- Frīdriha Eberta fonda finansēts projekts „Die Gedächtniskultur des Holocausts in den 

Bildungsstätten und ethnischen Gruppen von Latgale” („Holokausta atceres kultūra 

Latgales reăiona izglītības iestādēs un etniskajās grupās”, O. Senkāne, V. Tēraudkalns, 

2010 līdz šim), 

- ESF “Teritoriālās identitātes lingvokulturoloăisko un sociālekonomisko aspektu izpēte 

Latgales reăionā” (zin. vad. I. Šuplinska, iesaistīti 10 programmas realizētāji, 2009 līdz 

šim), 

- valsts programmas „Nacionālā identitāte” apakšprojekts „Lingvokulturoloăiskais izpētes 

aspekts Latgales reăionā” (vad. I. Šuplinska, iesaistīti 4 programmas realizētāji, 2010 līdz 

šim). 

Vietēja mēroga projektos vairāk tiek iesaistīti studējošie (sk. 8.4. apakšpunktu), tie ir vērsti 

uz Latgales reăiona izpēti, kultūras un radošo aktivitāšu veicināšanu. 

 

 

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem sešiem gadiem 

RA katru gadu tiek izsludināts konkurss uz brīvajiem akadēmiskajiem amatiem. 

Ievēlēšanu kritērijus un kārtību nosaka Nolikums par akadēmiskajiem amatiem RA 

(http://staff.ru.lv/senats/nolikumi ).  

Vienreiz ievēlēšanu periodā docētājs iziet kursus augstskolas didaktikā. Docētāji izmanto 

kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas ERASMUS/SOCRATES apmaiĦas programmā (sk. 

apakšpunktu 10.2.), programmā iesaistītie asociētie profesori un docenti stažējas ārzemēs 



 
 

vienreiz studiju gadā. Docētāji aktīvi iesaistās dažādos semināros, konferencēs, forumos, 

IZM, LZP un starptautiskajos projektos. 

Docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu apliecina iegūtie sertifikāti (augstskolu didaktikā, 

kreatoloăijā, tālākizglītībā, e-studijās, tālmācībā, informāciju tehnoloăijās, svešvalodā, 

korpuslingvistikā u.c.), kā arī darbošanās Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras ekspertu 

nozarē (asoc. prof. I.Šuplinska (2006– 2008)), sākotnēji letonikas institūta, kopš 2009. gada 

REGI vadīšanā (asoc.prof. O. Senkāne), LVAVA (2000–2008), LZA eksperte lietišėajā 

valodniecībā (2009–2012) (asoc.prof. S. LazdiĦa), asociācijā „Lietuvas un Latvijas forums” 

(asoc.prof. A. Juško-Štekele, asoc.prof. I.Šuplinska, asoc.prof. O. Senkāne, asoc.prof. S. 

LazdiĦa, lekt. A. KĜavinska), HellēĦu centra valdē (doc. I. Gusāns), Latvijas Nacionālajā 

konsultatīvajā padomē Eiropas pētniecības infrastruktūras sakārtošanai, LatBLUL (I. 

Šuplinska, 2009 līdz šim) sk. arī 9.pielikumu Akadēmiskā personāla CV. 

Programmas realizācijā piedalās četri doktoranti: lekt. A. KĜavinska LU valodniecības 

doktorantūrā gatavojas otrajam promocijas eksāmenam, asist. S. Murinska studē LU 

komunikāciju zinātĦu doktorantūras 1. Kursā. Lekt. S. Laizāne un lekt. L. Bernāne šobrīd ir 

pārtraukušas aktīvās studijas, veicot individuālos pētījumus un apkopojot materiālus 

promocijas darbam.  

ĥemot vērā akadēmiskās studiju programmas „Filoloăija” studējošo augsto zinātnisko 

potenciālu (sk. 8. pielikumu Studējošo publikācijas, līdzdalība konferencēs, godalgas), kā arī 

šī brīža asociēto profesoru un docentu aizĦemtību zinātnisko projektu darbā, ir pieĦemts 

lēmums veicināt jauno zinātnieku iesaistīšanos Humanitāro zinātĦu katedras un REGI darbā, 

lai pastiprinātu lietišėo un fundamentālo pētījumu kapacitāti, to popularizēšanu sabiedrībā. 

 

8.4. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija un kompetence, lai nodrošinātu studējošiem 
nepieciešamo pētniecisko iemaĦu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību 

 Kopš akadēmiskā bakalaura programmas „Filoloăija” izveidošanas 1991. gadā ir 

iedibinātas daudzas tradīcijas zinātniskajā, praktiskās pētniecības un radošajā jomā. Studējošie 

tiek iesaistīti, pirmkārt, zinātniskajās aktivitātēs: 

 - starptautiskā studentu konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 2009./2010. studiju gadā 

tika organizēta jau 14. reizi, filoloăijas programmas studenti savus pētījumus ir prezentējuši 

KauĦas Vītauta Dižā, A. Mickeviča PoznaĦas, Sanktpēterburgas Valsts univeritātēs, LU, DU 

konferencēs, 



 
 

 - studējošo pētnieciskie darbi regulāri ir atzīti par labākajiem V. Strēlertes, K.DziĜlejas 

rīkotajos zinātnisko darbu konkursos (2009./2010. tika nominēts 1. kursa studentes Līnas 

Garnačas pētījums „Adresanta un adresāta attiecības G. Repšes romānā „BāreĦu nams””). 

 Docētāju zinātniskā darbība, studējošo rosināšana patstāvīgiem oriăinālpētījumiem 

pilnveido viĦu pētnieciskās prasmes un akadēmiskās zināšanas. 

 Otrkārt, studējošie tiek iesaistīti projektu realizēšanā: 

- LR IZM finansētā projekta „Kultūras procesu kontinuitāte Latgales reăionā: dinamika un 

pragmatika” ietvaros izdotajā krājumā ir divu  programmā studējošo raksti, 

- LR IZM, RA ZinātĦu padomes finansētā projekta „Etnolingvistiskās situācijas izpēte Latgalē” 

(2006–2007) ietvaros ~ 100 bakalaura programmas studējošie piedalījās datu vākšanā un 

ievadīšanā, kursa Etnolingvistikas praktikums ietvaros, veicot arī datu apstrādi un prezentējot 

rezultātus “Latgolys Radejis” raidījumos (2008), 

- RA ZinātĦu padomes atbalstītais projekts „Latgaliešu folklora” 

(http://jiltd.realm.lv/sites/folklora/), RA Zinātnes padomes grants „Latgales novada mutvārdu un 

nemateriālā kultūras mantojuma izpēte un popularizēšana” (vad. A. Juško-Štekele, 2009) apkopo 

studējošo savāktos folkloras materiālus (sk. 7. pielikumu Folkloras ekspedīcijas un lauka 

pētījumi). 

 Tā kā programmas docētāji regulāri vada ekspedīcijas, lauka pētījumus, praktikumus 

(folkloras, etnolingvistiskos, muzeja), piedalās vasaras nometĦu skolotājiem, vidusskolēniem, 

studentiem organizēšanā, nodarbību vadīšanā, tad tā ir neatsverama prakstisko iemaĦu iegūšana, 

kas Ĝauj teorētisko vielu ilustrēt ar konkrētiem vides, valodas piemēriem, interaktīviem 

elementiem. 2009. gadā aizsākta jauna tradīcija, pateicoties VKKF atbalstam, ir realizēts projekts 

“DVD diska “Cyblys meiklis” izdošana”, kas ir bilingvāls līdzeklis skolām, interešu izglītībai, 

novadpētniecībai, popularizējot folkloras nozīmi mūsdienās un rādot tās žanru transformāciju. 

 Treškārt, studējošie tiek iesaistīti radošajās aktivitātēs: 

- kopš 1995.gada RA jaunie literāti tiek iesaistīti literāri muzikālajās improvizācijās; tiek 

organizētas tikšanās ar literātiem, RA tiek prezentētas latgaliešu autoru (O. Kūkoja, 

V. Dzērvinīka, I. Tāraudas, I. Atpiles-Juganes, L. Rundānes u.c.) grāmatas; daudzi RA 

esošie un bijušie studenti šobrīd ir labi pazīstami arī latviešu literatūras, kritikas apritē – 

A. Mileika, O. Seiksts, L. Seiksta, I. Atpile-Jugane, I. Ratinīka, E. Dervinieks, L. 

Ivanova;  

- tiek rīkoti literātu (studentu) konkursi, 2004.gada rudenī pirmo reizi tika rīkots jauno 

autoru konkurss studentiem un vidusskolēniem; Andrejdienas balva spilgtākajam “literārā 



 
 

kabarē” dalībniekam tiek pasniegta jau astoto gadu pēc kārtas, Ĝaujot Andrejdienas 

svinībās izdzīvot mūsdienu un folkloriskās tradīcijas; 

- sadarbojoties ar Latgales reăiona skolām un pašvaldībām, kopš 2008. gada kursa 

„Latgaliešu literatūras vēsture” ietvaros studējošie piedalās Latgalīšu volūdys, literaturys 

i kulturys viesturis olimpiādē, uzrādot labas sekmes un tādā veidā apgūstot novada 

literatūras tradīcijas, šobrīd notiek darbs pie latgaliešu vikipēdijas versijas izstrādes, tādā 

veidā liekot studentiem praktizēt latgaliešu valodas iemaĦas; 

- kopš 1996. gada RA darbojas Studentu teātris, tā sākotnējais vadītājs trimdā dzīvojošais 

režisors, dramaturgs A. Rubenis, šobrīd teātra darbību koordinē asoc.prof. O. Senkāne. 

Praktiskā pieredze iestudējumu veidošanā ir Ĝāvusi izveidot vairākus studiju kursus, kuros 

akcentēta drāmas un režijas specifika; 

- muzeju praktikumos gūtā pieredze („Kolnasāta”, 2005, šogad plānots darboties R. Mūka 

muzejā Galēnos) tiek izmantota kā skolu, tā muzeju pedagoăijā, iegūstot praktiskas 

ekspozīciju kārtošanas, ekskursiju vadīšanas, maršrutu veidošanas pieredzi. 

Studējošo iesaistīšana radošajās aktivitātēs ir īpaši svarīga, jo humanitārajā jomā 

antropocentriskās metodes ir neiztrūkstoša zinātnisko pētījumu sastāvdaĜa, tai pašā laikā 

studējošajiem ir iespēja veidot kultūrvidi jau studiju laikā, tādējādi bieži vien tiek atrasta arī 

nākotnes darba vieta, izstrādāti jauni projekti. 

 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Bakalaura studiju programma “Filoloăija” ir 40 budžeta vietas, tā paredzēta arī kā maksas 

studiju programma, kurā studijas var tikt finansētas no pašu studentu, citu fizisko vai juridisko 

personu līdzekĜiem. Studiju maksu katram studiju gadam apstiprina RA Senāts. 

2009./2010.studiju gadā bija 4 maksas studenti. Plānotā studiju maksa 2009./2010.studiju gadam 

pilna laika studijās Ls 700, nepilna laika  studijās –   Ls 630. Ir plānots uzĦemt 15 par valsts 

līdzekĜiem studējošos un tikpat maksas studiju gribētājus. Jāpiebilst gan, ka ekonomiskā situācija 

valstī neatstāj cerību, ka maksas studijas varētu nokomplektēties. 

 Studējošajiem ir iespējas saĦemt studējošā un studiju kredītu. Papildus finansējums 

materiālās bāzes nodrošinājumam tiek saĦemts arī izstrādāto projektu ietvaros (sīkāku 

informāciju sk. Humanitāro zinātĦu katedrā). Projektu līdzfinansējums tiek izmantots 

praktikumu, lauka vētījumu organizēšanai, zinātnisko un radošo aktivitāšu atbalstīšanai. 2008. 

gadā Filoloăijas katedra (2009. Gadā pārdēvēta par Humanitāro zinātĦu katedru) saĦēma Stnelija 

Gorsvāna ziedojumu, kas Ĝauj jau trešo gadu izdod katedras zinātniskos izdevumus, organizēt 



 
 

specialitāti popularizējošus pasākumus, nelielā apjomā segt līdzfinansēšanas izdevumus 

projektos. 

RA Humanitāro zinātĦu katedra realizē sadarbības projektus Erasmus programmā, tāpēc 

studenti var pretendēt uz Erasmus stipendiju studijām līdzīga satura programmās ES valstīs, kā 

arī pretendēt uz studējošā stipendiju kopējā humanitāro programmu sekmju reitingā. Studējošie 

izmanto arī dažādu fondu piedāvājums studiju izdevumu segšanai. Jāpiebilst, ka šī brīža nostāja 

attieksmē pret studējošo stipendijām nav īsti pieĦemama. Arī RA filoloăijas programmā veidojas 

situācija, kad īpašais sociālais statuss nosaka stipendijas saĦemšanu, nevis sekmju reitingi. 

2009. / 2010. studiju gadā filoloăijas programmas studenti nesaĦēma stipendiju ar augstu vidējo 

sekmju reitingu (8–9 ballēm). Domājot par augstākās izglītības politikas attīstību, nebūtu 

pieĜaujama situācija, ka studējošo stipendija risina sociāla rakstura problēmas. Būtu jābūt 

proporcionālam sadalījumam starp sociāli nenodrošināto un sekmīgo studējošo iespējām. 

 

 

9.1. Bibliotēkas fonds 

RA bibliotēka uz Atbrīvošanas alejas 115 renovēšanas laiku ir izvietota vienā ēkā  

Atbrīvošanas alejā 90. 

Bibliotēkā ir mājas abonementu daĜa, 3 lasītavas, ārzemju literatūras nodaĜa, klasifikācijas un 

apstrādes nodaĜa. RA bibliotēkas telpas kopumā aizĦem 386,22 m2, lasītavās ir 76 darba vietas. 

Bibliotēkas fondos ir aptuveni 60 tūkstoši eksemplāru grāmatu, 90 nosaukumu jaunākie 

periodiskie izdevumi latviešu, krievu, angĜu un vācu valodās, 39 nosaukumu statistiskie 

izdevumi un 11 lietišėās informātikas dienesta izdevumi (dažādi LR normatīvie dokumenti). 

Gadā RA bibliotēkas fonds (līdz 2008. gadam) vidēji tika papildināts ar 4000 eksemplāru 

iespieddarbiem (sk. 14. pielikumu Iepirkto grāmatu skaits (2008–2010)). Fondu izmantošanai 

izveidots elektroniskais, alfabētiskais un sistemātiskais katalogs, laikrakstu un žurnālu rakstu 

kartotēka, atsevišėi arī latgaliešu rakstu kartotēka. Studenti un docētāji var izmantot 

starpbibliotēku abonementu un internet tīkla pakalpojumus, grāmatu meklēšanas programmu 

„Alise”. Bibliot ēkās un lasītavās ir pieejamas kopēšanas iekārtas un datori, kas sekmē bibliotēkas 

resursu izmantošanu. Bibliotēka regulāri informē RA docētājus un studentus par jaunākās 

literatūras iegādi, pieejamajām datu bāzēm RA mājas lapā (www.ru.lv/Petnieciba/Biblioteka).   

Studiju procesa vajadzībām tiek piedāvāta arī RA Baltu filoloăijas pētnieciskā centra 

literatūra (sarakstu pa tematiskajiem blokiem sk. 13. pielikumā), kas ietver arī unikālus rokraksta 

literatūras materiālus, saraksti, trimdas periodiku un valodnieciska, literatūrzinātniska rakstura 

literatūru svešvalodā. Teorētiskā literatūra ir pieejama arī Humanitāro zinātĦu katedrā. 



 
 

Pateicoties ESF projektam “Teritoriālās identitātes lingvokulturoloăisko un sociālekonomisko 

aspektu izpēte Latgales reăionā” iespējām tiek papildināts REGI starpnozaru literatūras klāsts, 

pasūtītas vairākas datu bāzes, t.sk. Letonicas datu bāze. 

Studenti var izmantot arī Latgales kultūrvēstures muzeja literatūras fondus un lasītavu, 

Rēzeknes zonālā arhīva bibliotēku un lasītavu, kā arī Rēzeknes pilsētas bibliotēkas un lasītavas. 

Kopš 2000. gada, kad RA iesaistījās Sorosa fonda – Latvija (SFL) / Open Society Institute 

(OSI) kopprojektā, ir iespējams izmantot NAIS un EBSCO datu bāzes GD un DVD formātā, gan 

līnijrežīmā. 2009. / 2010. studiju gadā papildus nosauktajām pieejamas elektroniskās datu bāzes: 

NATURE PUBLISHING GROUP, iFINANSES.LV, SAGE, RUBRICON, LETONICA, LURSOFT. 

 

9.2. Studiju materiālā bāze 

2007. gadā RA uzsākta vērienīga studiju korpusa Atbrīvošanas alejā 115 rekonstrukcija 

(kopējās projekta izmaksas – Ls 4 000 000, -), kas paredz arī jaunu modernu auditoriju, 

konferenču zāĜu, bibliotēkas u.c. telpu labiekārtošanu. Ēkas rekonstrukcija ir ieilgusi finansiālo 

grūtību dēĜ, tāpēc jau trešo studiju gadu ir zināmas neērtības lekciju un praktisko nodarbību 

plānošanā, ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājumā studējošajiem un personālam Atbrīvošanas 

alejā 115 (uz to norāda studējošie aptaujās, sīkāk sk. Humanitāro zinātĦu katedras aptauju 

materiālos). 

Studijām tiek izmantotas 4 auditorijas Atbrīvošanas alejā 115, 2 auditorijas Atbrīvošanas alejā 

90 un datorklases Informācijas tehnoloăiju centrā.  

2009./2010. studiju gadā programmas nodrošināšanai pieejamā datortehnika RA:  

          5. tabula 

  
RRĀĀDDĪĪTTĀĀJJAA  NNOOSSAAUUKKUUMMSS  

  
KKOOPPĀĀ  

TTAAII   SSKKAAII TTĀĀ  
SSTTUUDDII JJUU  
PPRROOCCEESSAA

MM   

AADDMMII NN..  
VVAAJJAADDZZ..  

ZZII NNĀĀTTNN..  
DDAARRBBAAMM   

Kopā: 370 86 284 * 
IBM PC 386 un vecāki modeĜi     
IBM PC 486 vai jaudas ziĦā līdzvērtīgi     
IBM PC Pentium, Pentium Pro, Pentium 
MMX vai jaudas ziĦā līdzvērtīgi 

16  16  

IBM PC Pentium II, Pentium Celeron vai 
jaudas ziĦā līdzvērtīgi 

149 26 123  

IBM PC Pentium III vai jaudas ziĦā 
līdzvērtīgi 

15  15  

Citi – Pentium IV 190 60 130  
 

  UUZZ  CCII KK  DDAATTOORRII EEMM  PPII EEEEJJAAMMSS  



 
 

IInntteerrnneettaa  ppiieessllēēgguummaa  vveeiiddss  
  

KKOOPPĀĀ  
TTAAII   SSKKAAII TTĀĀ  

SSTTUUDDII JJUU  
PPRROOCCEESSAAMM   

AADDMMII NN..    
VVAAJJAADDZZ..  

ZZII NNĀĀTTNN..  
DDAARRBBAAMM**   

Pastāvīgais pieslēgums ar 
ātrumu virs  
2 Mbps 

356 86 270  

*Zinātniskajam darbam izmanto tos pašus datorus, ko studiju procesam un 

administratīvajām vajadzībām. 

Studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantoti arī portatīvie datori un multimediju 

projektori (4), magnetofoni (18), videomagnetofoni (10), televizori (11), kopēšanas iekārtas (13), 

grafoprojektori (11), videokameras (4), skeneri, printeri, fotokameras, videomontāžas plates u.c. 

ierīces.  

  Studenti un vieslektori var izmantot 2 dienesta viesnīcas, sporta namu. Studiju procesa 

un pētnieciskā darba nodrošināšanai svarīga ir RA Izdevniecības darbība, nodrošinot vidēji 50 ar 

studiju procesu saistīti izdevumu iznākšanu gadā. Humanitāro zinātĦu katedrai izveidojusies laba 

sadarbība ar Latgales Druku, tāpēc katedrā sagatavotie izdevumi pamatā tiek izdoti šajā 

izdevniecībā. 

   

 



 
 

10. Ārējie sakari 

Studiju programmas realizācijas gaitā ir izveidojusies sadarbība ar līdzīgas studiju 

programmas realizējošām augstskolām Latvijā un ārvalstīs (sk. apakšpunktu 10.2.), kā arī ar 

Latgales reăiona zinātniskajām, izglītības un kultūras iestādēm, tai skaitā Latgales pētniecības 

institūtu, Latgaliešu literatūras, valodas un kultūras vēstures skolotāju asociāciju, Valodas 

skolotāju asociāciju, Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrību, Latgales Kultūras centra 

izdevniecību, Latgolys radeju, Latgales reăionālo televīziju, muzejiem, Rēzeknes pilsētas domi, 

Latvijas Reăionālo un mazāk lietoto valodu savienību, Latgolys Studentu centru u.c. (sk. 

apakšpunktu 10.1.). 

 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Humanitāro zinātĦu katedra aktīvi sadarbojas: 

- novadpētniecisku un zinātnisku rakstu krājumu veidošanā, sakārtošanā, recenzēšanā ar 

muzejiem (Latgales kultūrvēstures, Bērzgales, Sakstagala „Kolnasātas”, Aglonas maizes 

muzeju), Latgales Kultūras centra izdevniecību, Latgolys Studentu centru: Bērzgales 

novads (2006), Susātivs. Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja (2008); 

- vietēja un starptautiska mēroga konferenču, semināru rīkošanā, projektu izstrādē ar 

Rēzeknes pilsētas domi, Latgales mediju un kultūras pārstāvjiem, 

- vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, konsultēšanā, vērtēšanā, literāro 

konkursu organizēšanā un vērtēšanā, tālākizglītības kursu vadīšanā ar vispārizglītojošām 

skolām, izglītības pārvaldēm, Latgaliešu literatūras, valodas un kultūras vēstures 

skolotāju asociāciju (Latgalīšu volūdys,literaturys i kulturviesturis olimpiade, kurai 

Humanitāro zinātĦu katedras docētāji gatavo uzdevumus, notika jau desmito reizi, tāpat 

literāro darbu konkursos Aglonā Naaizmērstulei, Galēnos Robertam Mūkam kā vērtētāji 

ir iesaistīti RA docētāji un studējošie), 

- kultūras un izglītojošo raidījumu veidošanā ar Latgales medijiem: cikls “Latgalīšu volūda 

televizejā” (2008), sadarbībā ar Dagdas novada domi, televīziju pasākums un sižets 

“Marijai Andžānei 100” (2009, tika izdots arī DVD SovvaĜnīks “Sūpluok”, kurā ir 4 

videostāsti par Latgales spilgtākajiem dzejniekiem), sadarbībā ar muzeju “Kolnasāta”, 

“Ludzas Zeme” pasākums “Annai Rancānei 50” (2009). 

Jāpiebilst, ka akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Filoloăija” absolventi strādā  

Latgales reăionālajā televīzijā, Latgales Kultūras centra izdevniecībā,  “Vietējā Latgales Avīzē”, 

laikrakstos “Rēzeknes Vēstis”, “Ludzas Zeme”, muzejos, kā arī Latgales reăiona skolās. 

 



 
 

10.2. Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvij ā un ārvalstīs 

 Kopš 2004./2005. studiju gada RA realizētā filoloăijas programma pakāpeniski ir 

pārgājusi uz studiju modeĜa 3 (bakalaura) + 2 (maăistra studiju gadi) ieviešanu. Tai pašā laikā 

valstī pieĦemtais likums par bakalaura programmas beidzēju iespēju strādāt skolā, tāpat kā esošā 

ekonomiskā situācija neveicina modeĜa īstenošanu. Ja vēl 2003. / 2004. studiju gadā gandrīz puse 

studējošo izvēlējās turpināt studijas, tad šobrīd studijas maăistra programmā turpina 30% 

bakalaura programmas absolventu. 

 Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Filoloăija” salīdzināta ar Klaipēdas 

Universitātes akadēmisko bakalaura studiju programmu  “Lietuviešu filoloăija un latviešu 

valoda” un A. Mickeviča Universitātes akadēmisko bakalaura studiju programmu “PoĜu 

filoloăija” (sk. 3.tabulu).  

6. tabula 

Studiju programmas “Filolo ăija” sal īdzinājums ar ES valstīs īstenotām studiju 

programmām 

N. 
p.k. 

Salīdzinājuma 
kritēriji 

Rēzeknes Augstskola A. Mickeviča 
Universitāte 

Klaipēdas 
Universitāte 

1. Studiju 
ilgums 

3 gadi pilna laika 
studijās; 3,5 gadi 
nepilna laika studijās 

3 4 

2. Programmas 
apjoms KP 

120 KP 
(180 ECTS) 

             120 KP 
(180 ECTS) 

160 KP 
(240 ECTS) 

3. Akadēmiskās 
izglītības 
sistēma 

3 gadi bakalaura 
programma, 2 gadi 

maăistra programma 

3 gadi bakalaura 
programma, 2 
gadi maăistra 
programma 

4 gadi bakalaura 
programma, 2 
gadi maăistra 
programma 

4. Bakalaura 
darbs 

12 KP 
(18 ECTS) 

Darbs tiek rakstīts 
divās nozarēs: 

valodniecībā un 
literatūrzinātnē vai 

folkloristikā 

7 KP 
(10,5 ECTS) 

8 KP 
(12 ECTS) 

5. Programmas 
struktūra 

Obligātā daĜa sastāv no 
5 moduĜiem: 
valodniecības vēsture; 
mūsdienu latviešu 
valoda, lite-ratūras 
teorija un 
metodoloăija; 
literatūras vēsture; 
valodas; izvēles daĜā 
piedāvājot 2 moduĜus: 

Programma 
sastāv no 5  
pamatmoduĜiem: 
literatūras teorija 
un poētika; poĜu 
literatūras 
vēsture, poĜu 
valoda; latīĦu 
valoda; Eiropas 
literatūra un 

Pamatkursi atbilst 
latviešu filoloăijas 
programmai, bet 
neveido moduĜus. 



 
 

latgalistika un ievads 
komunikāciju teorijā.   

kultūra, ko 
papildina izvēles 
kursu daĜa. 

6. Iegūstamais 
grāds 

Humanitāro zinātĦu 
bakalaurs filoloăijā 

Bakalaurs poĜu 
filoloăijā 

Filoloăijas 
bakalaurs 

 

Studiju programmu salīdzinājums atklāj, ka aplūkotajās programmās tiek vienlaicīgi 

īstenoti valodniecības un literatūrzinātnes pamatkursi, kas Ĝauj diferencēt konkrētu apakšnozari 

turpmākajās maăistrantūras studijās. Salīdzinātajās programmās ir līdzīgas prasības grāda 

iegūšanai : jāapgūst obligātās, izvēles daĜas kursi, jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs. 

A. Mickeviča Universitātē darbojas arī baltu valodu programma, taču tā nelielā studentus skaita 

dēĜ nedarbojas katru gadu, tās ilgums ir 4 gadi bakalaura studijas un 2 gadi maăistra, tomēr 

programmas vadība ir ieinteresēta sadarbībā ar RA filoloăijas programmu. Katru gadu notiek 

studentu, docētāju apmaiĦas. Šogad pirmo reizi RA filoloăijas programmas students MārtiĦš 

Kukurs ir devies studēt uz Klaipēdas Universitāti. Būtiskākā atšėirība Lietuvas filoloăijas 

programmām no Latvijā piedāvātajām, ir svešvalodu apguves piedāvājums. 

 Humanitāro zinātĦu katedrai ir noslēgti sadarbības līgumi ar KauĦas Vītauta Dižā, 

ŠauĜu Universitāti, Klaipēdas Universitāti (Lietuvā), A. Mickeviča Universitāti PoznaĦā, 

Vroclavas Universitāti (Polijā), Milānas Universitāti (Itālij ā), Stokholmas Universitāti 

(Zviedrijā), Greifsvaldes, Maincas Universitāti (Vācijā). Bakalaura studiju programmas 

studējošie izmanto Erasmus apmaiĦas programmas iespējas, studējot KauĦas Vītauta Dižā, 

A.Mickeviča, Vraclovas un Klaipēdas universitātēs.       

  7. tabula 

   Studējošo apmaiĦa (2004–2010) 

2003/2004  I.Belasova, I.Kondrāte, M.Dziedātāja (1 st.g.) studē  
2004/2005 S.Murinska, S. Alksne Vraclovas Universitātē (Polija), A.Briška, S.Kukurāne, I.Dūre 

A. Mickeviča Universitāte PoznaĦā (Polija), 
2005/2006 E. Dervinieks, E.Dumpe A. Mickeviča Universitāte PoznaĦā (Polija), L. Misjuka, 

I.Dziedātāja, N.Dervinika, B.Koliste KauĦas Vītauta Dižā Universitātē. 
2006/2007 S. Pošeiko, L. Zute A. Mickeviča Universitāte PoznaĦā (Polija), K. Lele, M. Slišāne 

KauĦas Vītauta Dižā Universitātē. 
2007/2008 D.Rutkovska, J.Kruca Vraclovas Universitātē (Polija). 
2008/2009 I.Grīnbauma, L. Volcīte A.Mickeviča Universitāte (Polija). 
2009/2010 I.Vērse, L.Čevere A. Mickeviča Universitāte PoznaĦā (Polija), M. Kukurs (1 st.g.) 

Klaipēdas Universitātē. 

 

  Tātad minētajā laika posmā 25 RA bakalaura programmā studējošie ir piedalījušies 

Erasmus apmaiĦas programmā (absolventu skaits šajā posmā – 74), tātad 34% studējošo izmanto 

iespēju studēt vismaz semestri ārzemēs. Minētajā laika posmā ir bijuši arī ārzemju studenti RA 



 
 

bakalaura programmā, to skaits ir krietni mazāks 1 studējošais no Vraclovas Universitātes 

(2004/2005), 3 studējošie no KauĦas Vītautā Dižā Universitātes (2005/2006), 1 studējošais no 

KauĦas Vītautā Dižā Universitātes (2007/2008), šobrīd programmā studē Erasmus Mundus 

programmas students no Azerbaidžānas. 

 Sadarbības līgumu ietvaros notiek akadēmiskā personāla apmaiĦa, tiek rīkotas kopīgas 

konferences, semināri, veidoti rakstu krājumi. 

          8. tabula 

RA docētāju aktivit ātes ārzemēs 

Studiju gads RA docētāju piedalīšanās stažēšanās, lekcijas ārzemēs 

2004/2005 Asoc.prof. S.LazdiĦa – stažēšanās Milānas Universitātē, pētnieciskais 

darbs un vieslekcijas Slovēnijā, Tolminā. 

Doc. I.Gusāns – vieslekcijas ŠauĜu Universitātē. 

Asoc.prof. I. Šuplinska, lekt. A.KĜavinska – vieslekcijas KauĦas 

Vītauta Dižā Universitātē. 

2005/2006 Asoc.prof. I.Šuplinska, asoc.prof. O.Senkāne, lekt. A.KĜavinska – 

vieslekcijas KauĦas Vītauta Dižā Universitātē. 

Asoc.prof. I.Šuplinska, asoc.prof. S.LazdiĦa – vieslekcijas 

A.Mickeviča Universitātē (PoznaĦa, Polija). 

Asoc.prof. S.LazdiĦa – stažēšanās un vieslekcijas Turcijā, Akdeniz 

Universitātē. 

2006/2007 Doc. I.Gusāns – vieslekcijas Klaipēdas Augstskolā. 

Asoc.prof. I.Šuplinska, asoc.prof. S.LazdiĦa – stažēšanās Milānas 

Universitātē, Aradas Universitātē (Rumānija). 

Asoc.prof.  I.Šuplinska – vieslekcijas A.Mickeviča Univeristātē. 

Asoc.prof.  I.Šuplinska - piedalīšanās konferencē, darba grupu darbā 

par valodu politikas jautājumiem izglītībā 2007.-2012., Eiropas 

Komisija (Brisele). 

2007/2008 Asoc.prof. S. LazdiĦa – vieslekcijas Milānas Universitātē (Itālija), 

bilingvisma problēmjautājumu seminārs Jeidas Universitātē 

(Spānija). 

Asoc.prof. I.Šuplinska, doc. I.Gusāns – vieslekcijas KauĦas Vītauta 

Dižā Universitātē. 

Asoc.prof. A.Juško-Štekele, lekt.A.KĜavinska – vieslekcijas 

A.Mickeviča Univeristātē. 

Lekt. V. Korkla – vieslekcijas ŠauĜu Universitātē (Lietuva). 

2008/2009 Asoc.prof. S. LazdiĦa, asoc.prof. O. Senkāne – vieslekcijas Ernst-

Moritz-Ardnt-Universität Greifswald (Vācija). 

Asoc.prof. I.Šuplinska  - vieslekcijas Stokholmas Universitātē 



 
 

(Zviedrija). 

Doc. I.Gusāns – vieslekcijas KauĦas Vītauta Dižā Universitātē. 

Asoc.prof. V. Tēraudkalns - Vīnes universitāte (Austrija). 

Lekt. V. Korkla, asoc.prof. O.Senkāne – vieslekcijas ŠauĜu 

Universitātē (Lietuva). 

2009/2010 Asoc.prof. S. LazdiĦa stažēšanās Ernst-Moritz-Ardnt-Universität 

Greifswald (Vācija, 10.2009. – 2011.). 

Asoc.prof. S. LazdiĦa – vieslekcijas KauĦas Vītauta Dižā Universitātē. 

Asoc.prof. I.Šuplinska, doc. I.Gusāns – līdzdalība projekta IDIaL darba 

grupā The Hope University (Liverpūle). 

Asoc.prof. O.Senkāne - vieslekcijas KauĦas Vītauta Dižā Universitātē. 

 

RA Humanitāro zinātĦu katedrā divus gadus strādāja Dr.philol. Heiko F. Marten, kam pateicoties 

starptautiskā sadarbība un kopēju projektu izstrāde ir aktivizējusies. 2009. gadā sadarbībā ar 

Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning/ Fryske 

Akademy in Ljouwert/ Leeuwarden (Fryslân, the Netherlands) ir sagatavots izdevums 

(reăionālais dosjē) „The Latgalian language in education in Latvia” (S. LazdiĦa, H.F.Marten, 

I.Šuplinska, 2009,  64 lpp., ISSN: 1570–1239; http://www.mercator-research.eu/research-

projects/regional-dossiers  Pateicoties šim izdevumam, latgalistikas konferencēm u.c. aktivitātēm 

sadarbībā ar LU Dialektoloăijas un latgalistikas centru, Sanktpēterburgas Valsts universitātes 

Baltistikas nodaĜu, A. Mickeviča Universitāti PoznaĦā ir aktializēti reăiona valodas, kultūras un 

izglītības politikas jautājumi. Kopš 2003.gada RA notiek dažādas aktivitātes, kas veltītas ES 

valodu politikas un mazāk lietoto un reăionālo valodu pētniecībai, jaunākās atziĦas iekĜaujot 

studiju kursos kā bakalaura, tā maăistra studiju programmās. Pateicoties asoc.prof. I. Šuplinskas, 

doc.H.F.Marten, asoc.prof. S.LazdiĦas atbalstam ir izdevies iegūt latgaliešu valodai ISO kodu, 

kas Ĝauj to pilnvērtīgi izmantot arī elektroniskajā vidē. Šobrīd H.F. Marten strādā Tallinas 

Pedagoăijas universitātē, sadarbojoties ar RA projektā „Teritoriālās identitātes 

lingvokulturoloăiskie un sociālekonomiskie izpētes aspekti Latgales reăionā”. 

 2005./2006.studiju gadā filoloăijas programmas studenti klausījās: 

- prof. G. Iannaccaro (Milānas Universitāte) lekcijas par sociolingvistikas un 

etnoligvistikas jautājumiem, 

- asoc. prof. B. MaskaĜūna (ŠauĜu Universitāte) lekcijas vispārīgajā valodniecībā un 

lietuviešu valodas vēsturē, 

- asoc.prof. A. Butkus (Vītauta Dižā Universitāte) lekcijas baltu filoloăijā, 



 
 

- prof. T. Viherkeviča (A. Mickeviča Universitāte) lekcijas par mazāk lietotajām valodām 

Eiropā. 

2006./2007. studiju gadā:  

- prof. T. Viherkevičs (A. Mickeviča Universitāte) – Valodas sociālie un reăionālie 

varianti ES kontekstā, 

- doc. H. Martins (Berlīnes Universitāte) – ES valodu politika, 

- prof. G. Iannaccaro (Milānas Universitāte) – 20. gadsimta tendences valodniecībā.  

2007./2008. studiju gadā: 

- prof. Marko Kasonoto (Marco Casonoto, Mil ānas Tehniskā Universitāte (Itālija)) - Metaforas 

izpratne, 

- asoc.prof.  Irena Balule ŠauĜu Universitāte (Lietuva) – Lietuviešu feministiskā proza. 

2008./2009. studiju gadā: 

- prof. A. Butkus (Vītauta Dižā Universitāte) -  Aktualitātes etnolingvistikā, 

- prof. Stefans Keslers (Ernst-Moritz-Ardnt-Universität Greifswald) - Latviešu literatūras un 

vācu literatūras krustpunkti 

- prof. Pēteris Vanags (Stokholmas Universitāte (Zviedrija)) Senprūšu valoda 16.-19.gs. 

2009./2010. studiju gadā: 

- prof. Martins Ehala (Tartu Universitāte) Etnolingvistiskā vitalitāte, 

- doc. Anastasija Zabrodskaja (Tallinas Pedagoăijas universitāte) Lingvistiskās ainavas pētījumi 

Igaunijā. 

Sadarbība ar ES augstskolām, docētāju un studentu apmaiĦa pozitīvi ietekmē  studiju 

procesu RA filoloăijas programmā. 

 

11. Apliecinājums par studiju turpin āšanas iespēju programmas īstenošanas 

pārtraukšanas gadījumā 

Vienošanās par studiju turpināšanu programmas pārtraukšanas gadījumā ir noslēgta ar LU 

Filoloăijas fakultāti (kopš 2009. / 2010. studiju gada kā Humanitāro zinātĦu fakultāte) un 

bakalaura programmu filoloăijā (sk.15. pielikumu). Sadarbība ar LU filoloăijas programmai ir 

vēsturiska, jo 1991. gadā LU fili ālē, kas kĜuva par RA bāzi, darbojās divas pamatprogrammas, 

starp tām arī filoloăija. Filoloăijas programmas realizācijā iesaistītais personāls ir LU beidzēji 

(10 docētāji) vai arī šobrīd studē LU doktorantūrā (4 doktoranti).  

 

12. Programmas attīstības plāns  



 
 

ĥemot vērā RA akadēmiskās studiju programmas „Filoloăija” iestrādnes, valsts un ES 

attīstības tendences reăionu attīstības veicināšanai, ir svarīgi pilnveidot un stabilizēt iesāktos 

programmas studiju procesa organizatoriskos un satura jautājumus: 

1) pievērst uzmanību programmas reklamēšanai, popularizējot jaunieviestos moduĜus 

(Latgalistika un Ievads komunikācijas teorijā), uzsverot, ka arī akadēmiskajā 

izglītībā nozares pamatkursu apguve ir saistāma ar konkrētu praktisku iemaĦu un 

prasmju nostiprināšanu, 

2) sadarbībā ar LU MII pastiprināt datorlingvistikas iemaĦu praktizēšanu, datorrīku, 

programmu, runas un valodas korpusa izmantošanu pētniecisko darbu veikšanā, 

nodrošinot materiālu apmaiĦu, iesaistoties valodas korpusa veidošanā 

(marėēšanā), iekĜaujoties CLARIN aktivitātēs, 

3) sekmēt studentu un docētāju apmaiĦas procesu (studijas, stažēšanās): 

studējošajiem vienreiz studiju laikā, docētājiem vienreiz divos studiju gados, 

gādāt par lekciju kursu izstrādi angĜu valodā, piesaistot ārzemju studentus 

filoloăijas studijām Latvijā, 

4) saglabāt programmas specifiku: integrētie filoloăijas kursi, latgalistikas 

pētniecība, komunikācijas teorijas pamatu apguve, tādējādi gādājot par 

akadēmiskās studiju programmas piesaisti darba tirgum, absolventu 

konkurētspējas palielināšanu ES darba tirgū, 

5) iesaistīt studējošos multikulturālu vidi un reăiona identitāti ilustrējošu datu bāzu 

veidošanā (etnolingvistiskās aptaujas, lingvokulturoloăiskās zīmes, tūrisma 

maršrutu pievilcīgi apraksti, reăiona iedzīvotāju konfesionālais sastāvs u.c.), 

6) rosināt kā studējošos, tā docētājus starpdisciplināru un metodoloăijas ziĦā 

inovatīvu pētījumu veikšanai (diskursa analīze, lingvistiskās ainavas, 

lingvokulturoloăiskā, kontentanalīze u.c. metodes), 

7) izstrādāt un realizēt starpnozaru projektus, gādājot par akadēmiskā personāla 

materiālo ieinteresētību zinātniskās un profesionālās kvalifikācijas attīstībai, 

pētījumu publicitātes un starptautiskās atpazīstamības veicināšanai, 

8)  sadarboties ar reăiona pašvaldībām, citām organizācijām, augstākās izglītības 

iestādēm ES finansētu reăionālistikas pētniecisko projektu īstenošanā, sakoptas 

kultūrvides radīšanā, 

9) paplašināt sadarbību ar līdzīgām institūcijām Latvijā un ārzemēs, akcentējot 

Baltkrievijas, Krievijas iesaisti šajā sadarbībā, saistot to ar reăiona vēsturisko 

attīstību, 



 
 

10) iesaistīt RA jaunos zinātniekus, studējošos un reăiona jauniešus zinātniskajos un 

radošajos projektos, radot vidi un nosacījumus inovatīvai pētniecībai, Latgales 

reăiona attīstībai.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              2. pielikums 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Filolo ăija" 

(pilna laika studijas) 
STUDIJU PLĀNS 

 
1.kursa 1.semestris 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa - 16 KP      
1. Ievads valodniecībā 2 16 16 E Lekt. S.Laizāne 
2. Ievads literatūrzinātnē un lit. 

vēst. pētniecībā 
3 32 16 E Asoc.prof. A.Juško – 

Štekele 
3. LatīĦu valoda 4 20 44 E Doc. I.Gusāns 
4. Antīkā literatūra 2 24 8 E Doc. I.Gusāns 
5. Ievads baltu filoloăijā 2 22 10 E Lekt. L.Bernāne 
6. Fonētika 3 24 24 E Lekt. L.Bernāne 
 

Brīvās izvēles daļa* – 4 KP 

     

7. Estētika 2 20 12 I Lekt. V.Korkla  
8. Nozares svešvaloda (angĜu) 2 16 16 DI Lekt.V.Pleiksne-

Gutāne 



 
 

 
1.kursa 2.semestris 

 
N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa – 15 KP      
1. Filoloăijas pētījumu 

metodoloăija 
2 10 22 DI Asoc.prof.I.Šuplinska  

2. Latviešu folklora un 
mitoloăiskie priekšstati 

3 18 30 E Asoc.prof. A.Juško – 
Štekele 

3. Literāra teksta analīze 2 16 16 DI Asoc.prof.I.Šuplinska 
4. Virzieni un žanri latviešu 

pirmsnacionālajā lit. un 
nacion. lit. pirmsākumos 

3 34 14 E Asoc.prof.O.Senkāne  

5. Valodas datorrīki un 
programmas 

2 12 20 DI Doc. I.Gusāns 

6. Ievads ārzemju literatūras 
vēsturē 

3 30 18 E Asoc.prof.O.Senkāne 

 Ierobežotās izvēles daĜa – 5 
KP 

     

7. Studiju darbs 3 - - DI  
8. Folkloras praktikums 2 2 30 DI Asoc.prof. A.Juško – 

Štekele  

 
*Br īvās izvēles daĜa – norādīti kursi, ko parasti izvēlas akadēmiskās studiju programmas “Filoloăija” studenti, tie 
var mainīties pēc studentu izvēles. 
 
 



 
 

2.kursa 3.semestris 
 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa – 15 KP      
1. Leksikoloăija 2 22 10 DI Lekt. L.Bernāne 
2. Virzieni un žanri 20.gs. mijas 

latv.lit. 
3 40 8 E Asoc.prof.O.Senkāne 

3. Lietuviešu valoda 4 32 32 DI Lekt. A.KĜavinska 
4. Morfēmika 2 12 20 E Lekt. A. KĜavinska 
5. Latgaliešu literatūras vēsture 2 16 16 E Asoc.prof.I. Suplinska 
6. Latgaliešu literārā valoda  2 20 12 E Lekt. L.Bernāne 
 Ierobežotās izvēles daĜa – 5 

KP 
     

7. Latgaliešu valodas 
praktikums 

2 12 20 DI Lekt. L.Bernāne 

8. Latgaliešu valodas mācīšanas 
metodika 

2 12 20 DI Lekt. L.Bernāne 

9. Masu kultūras stereotipi 1 10 6 I Asoc.prof. A.Juško – 
Štekele 

 
 

2.kursa 4.semestris 
 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa – 9 KP      
1. Morfoloăija 4 24 40 E Lekt.A.KĜavinska 
2. Virzieni un žanri 20.gs. 20.-

30.g. latv.lit. 
3 32 16 E Asoc.prof. 

O.Senkāne 
3. Sintakse 2 16 16 E Asoc.prof.S.LazdiĦa, 

asist.S.Ūdre 
 Ierobežotās izvēles daĜa – 

11KP 
     

4. Latgaliešu literatūras vēstures 
praktikums 

2 10 22 DI Asoc.prof. 
I.Šuplinska, 
asist.S.Ūdre 

5. Latgaliešu folklora 2 12 20 DI Asoc.prof. A.Juško – 
Štekele 

6. Latgaliešu literatūras 
mācīšanas metodika 

2 12 20 DI Asoc.prof. 
I.Šuplinska, 
asist.S.Ūdre 

7.  Muzeja praktikums 2 2 30 DI Lekt. A.KĜavinska 
8. Studiju darbs 3 - - DI  
 
 

 
 
 
 

 



 
 

3.kursa 5.semestris 
 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa – 13 KP      
1. Valoda un komunikācija 2 18 14 E Lekt. S.Laizāne 
2. Virzieni un žanri latv. lit. 

20.gs. 40.-80.g.  
4 32 32 E Asoc.prof. 

I.Šuplinska 
3. Skolas un pieejas 

valodniecības vēsturē 
2 20 12 E Lekt. S.Laizāne 

4. Aktuālas problēmas 
literatūras teorijā  

3 30 18 E Asoc.prof. A.Juško – 
Štekele  

5. Literatūras tendences 
gadsimtu mijā 

2 20 12 E Asoc.prof. 
I.Šuplinska 

 Ierobežotās izvēles daĜa – 6 
KP 

     

6. Sabiedriskās attiecības 2 16 16 DI Asoc.prof. 
I.Šuplinska, asist. 
S.Murinska 

7. Komunikāciju tehnoloăijas 2 16 16 DI Asoc.prof. 
I.Šuplinska, asist. 
S.Murinska 

8. Mediju tiesības 2 16 16 DI Asis. K. Gailis 
 Br īvās izvēles daĜa* – 1 KP      
9. Kultūras projekti 1 8 8 I Asoc.prof. 

I.Šuplinska, asist. 
A.Briška 

 
3.kursa 6.semestris 

 
N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa - 5 KP      
1. Latv. val. vēsturiskā 

gramatika 
2 20 12 E Lekt.A.KĜavinska 

2. Latviešu literārās valodas un 
latgaliešu literārās valodas 
vēsture 

3 32 16 E Lekt. L. Bernāne 

 Ierobežotās izvēles daĜa – 15 
KP 

     

3. Bakalaura darbs 12 - - E  
4. Mediju praktikums 2 2 30 DI Asist.S.Murinska 
5. Reklāmas teksta analīze 1 10 6 I Asist. S.Murinska 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Filolo ăija" 

(nepilna laika studijas) 
STUDIJU PLĀNS 

 
1.kursa 1.semestris 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa - 14 KP      
1. Ievads valodniecībā 2 5 5 E Lekt. S.Laizāne 
2. Ievads literatūrzinātnē un lit. 

vēst. pētniecībā 
3 8 4 E Asoc.prof. A.Juško – 

Štekele 
3. LatīĦu valoda 4 6 10 E Doc. I.Gusāns 
4. Antīkā literatūra 2 8 2 E Doc. I.Gusāns 
5. Fonētika 3 6 6 E Lekt. L.Bernāne 
 

Brīvās izvēles daļa* – 4 KP 

     

6. Estētika 2 8 2 I Lekt. V.Korkla  
7. Nozares svešvaloda (angĜu) 2 2 8 DI Lekt.V.Pleiksne-

Gutāne 
 

1.kursa 2.semestris 
 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa – 17 KP      
1. Filoloăijas pētījumu 

metodoloăija 
2 2 8 DI Asoc.prof.I.Šuplinska  

2. Latviešu folklora un 
mitoloăiskie priekšstati 

3 6 6 E Asoc.prof. A.Juško – 
Štekele 

3. Literāra teksta analīze 2 5 5 DI Asoc.prof.I.Šuplinska 
4. Virzieni un žanri latviešu 

pirmsnacionālajā lit. un 
nacion. lit. pirmsākumos 

3 8 4 E Asoc.prof.O.Senkāne  

5. Valodas datorrīki un 
programmas 

2 4 6 DI Doc. I.Gusāns 

6. Ievads ārzemju literatūras 
vēsturē 

3 8 4 E Asoc.prof.O.Senkāne 

7. Ievads baltu filoloăijā 2 8 2 E Lekt. L.Bernāne 
 Ierobežotās izvēles daĜa – 2 

KP 
     

8. Folkloras praktikums 2 2 30 DI Asoc.prof. A.Juško – 
Štekele  

 
*Br īvās izvēles daĜa – norādīti kursi, ko parasti izvēlas akadēmiskās studiju programmas “Filoloăija” studenti, tie 
var mainīties pēc studentu izvēles. 
 
 



 
 

2.kursa 3.semestris 
 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa – 15 KP      
1. Leksikoloăija 2 6 4 DI Lekt. L.Bernāne 
2. Virzieni un žanri 20.gs. mijas 

latv.lit. 
3 8 4 E Asoc.prof.O.Senkāne 

3. Lietuviešu valoda 4 4 12 DI Lekt. A.KĜavinska 
4. Morfēmika 2 6 4 E Lekt. A. KĜavinska 
5. Latgaliešu literatūras vēsture 2 6 4 E Asoc.prof.I. Suplinska 
6. Latgaliešu literārā valoda  2 8 2 E Lekt. L.Bernāne 
 Ierobežotās izvēles daĜa – 4 

KP 
     

7. Studiju darbs 3 - - DI  
8. Masu kultūras stereotipi 1 6 2 I Asoc.prof. A.Juško – 

Štekele 

 
 

2.kursa 4.semestris 
 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa – 9 KP      
1. Morfoloăija 4 8 8 E Lekt.A.KĜavinska 
2. Virzieni un žanri 20.gs. 20.-

30.g. latv.lit. 
3 8 4 E Asoc.prof. 

O.Senkāne 
3. Sintakse 2 8 2 E Asoc.prof.S.LazdiĦa, 

asist.S.Ūdre 
 Ierobežotās izvēles daĜa – 8 

KP 
     

4. Latgaliešu literatūras vēstures 
praktikums 

2 4 6 DI Asoc.prof. 
I.Šuplinska, 
asist.S.Ūdre 

5. Latgaliešu valodas mācīšanas 
metodika 

2 4 6 DI Lekt. L.Bernāne 

6. Latgaliešu valodas 
praktikums 

2 2 8 DI Lekt. L.Bernāne 

7.  Muzeja praktikums 2 2 30 DI Lekt. A.KĜavinska 
 Br īvās izvēles daĜa* – 1 KP      
8. Kultūras projekti 1 2 6 I Asoc.prof. 

I.Šuplinska, asist. 
A.Briška 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

3.kursa 5.semestris 
 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa – 13 KP      
1. Valoda un komunikācija 2 6 4 E Lekt. S.Laizāne 
2. Virzieni un žanri latv. lit. 

20.gs. 40.-80.g.  
4 10 6 E Asoc.prof. 

I.Šuplinska 
3. Skolas un pieejas 

valodniecības vēsturē 
2 6 4 E Lekt. S.Laizāne 

4. Aktuālas problēmas 
literatūras teorijā  

3 8 4 E Asoc.prof. A.Juško – 
Štekele  

5. Literatūras tendences 
gadsimtu mijā 

2 6 4 E Asoc.prof. 
I.Šuplinska 

 Ierobežotās izvēles daĜa – 4 
KP 

     

6. Studiju darbs 3 - - DI  
7. Reklāmas teksta analīze 1 2 6 I Asist. S.Murinska 
 

3.kursa 6.semestris 
 

N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Obligātā daĜa - 5 KP      
1. Latv. val. vēsturiskā 

gramatika 
2 8 2 E Lekt.A.KĜavinska 

2. Latviešu literārās valodas un 
latgaliešu literārās valodas 
vēsture 

3 8 4 E Lekt. L. Bernāne 

 Ierobežotās izvēles daĜa – 12 
KP 

     

3. Sabiedriskās attiecības 2 8 2 DI Asoc.prof. 
I.Šuplinska, asist. 
S.Murinska 

4. Komunikāciju tehnoloăijas 2 6 4 DI Asoc.prof. 
I.Šuplinska, asist. 
S.Murinska 

5. Mediju tiesības 2 8 2 DI Asis. K. Gailis 
6. Diskursa tipi un žanri 2 8 2 DI Asoc.prof. 

I.Šuplinska, asist. 
S.Murinska 

7. Latgaliešu folklora 2 8 2 DI Asoc.prof. A.Juško – 
Štekele 

8. Latgaliešu literatūras 
mācīšanas metodika 

2 6 4 DI Asoc.prof. 
I.Šuplinska, 
asist.S.Ūdre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.kursa 7.semestris 
 

 
N. 
p.k. 

Studiju kurss KP Lekcijas Prakt. 
Nod., 
semin. 

Pārbaud
es 

forma 

Docētājs 

 Ierobežotās izvēles daĜa – 
17KP 

     

1. Bakalaura darbs 12   E  
2. Mediju praktikums 2 2 30 DI Asist.S.Murinska 
3. Filozofija 3 8 4 DI Asoc.prof. V. Tēraud

kalns 
  
 
 
 



 
 

3. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU  KURSU 

PROGRAMMAS 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

OBLIGĀTĀS  DAěAS  KURSI  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VALODNIECĪBAS  VĒSTURE 
 

Kursa  nosaukums 
Ievads valodniecībā 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Vispār īgā valodniecība 
Lekciju skaits 16 
Semināru un praktisko darbu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Mg.philol. lekt. Sandra Laizāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 1.kursa 
1.semestra obligātās daĜas kurss  

Kursa anotācija Studentiem tiek veidota izpratne par 
lingvistiku kā zinātni un tās galveno pētījumu 
objektu – valodu, īpašu uzmanību pievēršot 
valodas izcelšanās, klasifikācijas, rakstības 
rašanās problēmām un valodniecības 
attīstībai mūsdienās. 

Studiju rezultāti studenti ir apguvuši zināšanas par 
valodniecības nozarēm, pētīšanas aspektiem, 
valodas izcelšanās hipotēzēm, ir izpratne par 
valodas būtību un funkcijām, valodas sistēmu 
un struktūru. Studenti prot operēt ar 
valodniecības terminiem, teorētiskās 
zināšanas izmanto patstāvīgā pētījumā un 
valodniecisko pētījumu analīzē. Prot diskutēt 
par aktuāliem valodniecības 
problēmjautājumiem. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 
referāts – 50%, summārais vērtējums 
eksāmenā – 50%. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Valodniecība kā zinātne par valodu, tās vieta citu zinātĦu sistēmā, lingvistikas uzdevumi, 

metodes un nozīme. 



 
 

2. Valodas būtība un funkcijas. Valoda kā domāšanas, domu uzkrāšanas un izteikšanas 
līdzeklis. 

3. Valoda un runa. 
4. Valodas sistēma un struktūra. 
5. Valodas izcelšanās hipotēzes. Topošās valodas skaĦu materiāla avoti, fonētiskā uzbūve, 

pirmsgramatiskais stāvoklis un gramatisko kategoriju attīstība. 
6. Vispārīgs priekšstats par rakstību. Rakstības rašanās priekšnoteikumi. Raksta aizstājēji, 

piktogrāfija, ideogrāfija, fonogrāfija. Alfabēts. 
7. Literārā valoda, tās sakari ar nenormētās valodas normām. Sociālo faktoru ietekme uz 

literārās valodas attīstību. 
8. Valodu klasifikācija. Valodu klasifikācijas veidi. Valodu ăenealoăiskā un tipoloăiskā 

klasifikācija.  
9. Valodniecības apakšnozares. Fonētika. Leksikoloăija. Gramatika. 

 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

1. Breidaks A. Valodas izcelšanās. – R.: Avots, 1981. – 87 lpp. 
2. KĜaviĦa S. Valoda kā sistēma. – R.: LVI, 1983. – 39 lpp. 
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02 – papildliteratūra 
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03 – Interneta materiāli un periodika 

13. Linguistica Lettica. 
14. www.liis.lv 
15. www.valoda.lv 
16. www.vvk.lv 



 
 

17. www.tezaurs.lv 
18. www.krugosvet.ru 
19. www.philology.ru 

 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Ievads baltu filoloăij ā 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Baltu valodniecība 
Lekciju skaits 22 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Mg. philol. lekt. L.Bern āne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 1.kursa 
2.semestra obligātās daĜas kurss 

Kursa anotācija Kursa mērėis ir veidot noturīgas, 
sistemātiskas zināšanas par baltu 
etnoăenēzi, vēsturi, par valodu izveides 
jautājumiem. 

 
Studiju rezultāti                                      
 
studentiem ir zināšanas par baltu ciltīm, valodām, ir izpratne par baltu valodu  vietu 
indoeiropiešu valodu saimē. Studenti prot iegūtās teorētiskās zināšanas izmantot, diskutējot par 
valodu kontaktiem, analizē un novērtē dažādos avotos atrodamās hipotēzes un atziĦas. 
Patstāvīgos pētījumos  spēj vizualizēt un sistematizēt atziĦas par valodu kontaktiem. 
 
Studiju rezultātu novērt ēšana    vērtējums semestra pārbaudījumos (semināri, referāts) – 40%, 
summārais vērtējums  gala pārbaudījumā (eksāmens) – 60%. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1.Baltu filoloăija, tās objekts. Baltu un Baltijas vārds, etimoloăija un nozīme. Baltu valodu 
izcelsme. Nostratiskā pirmvaloda. Indoeiropiešu pirmvaloda. Baltu pirmvaloda un tās 
evolūcija. 
2. Balti priekšvēstures laikos un agro metālu laikmetā. 
Baltu dzīves vieta priekšvēstures laikos, antropoloăijas, arheoloăijas, 
etnogrāfijas un valodniecības datumi. Baltisko hidronīmu un toponīmu 
areāls. 
Vēstures avotos atrodamās ziĦas par baltu ciltīm.Herodota minētie kari. Tacita "Ăermānijā" 
minētās Hestiorum gentes. Vēsturnieku liecības par aistiešiem. Aistiešu vārda etimoloăija.  
2.3.     Baltu kodols- švīkātās keramikas kultūras ciltis. 



 
 

2.4. Rietumbalti. Rietumbaltu uzkalniĦu kapu kultūra. Austrummazūrijas 
kultūras apgabals. Rietummazūrijas kultūras apgabals. Akmens riĦėu 
krāvumu kapulauki. 
      2.5. DĦepras   balti.   DĦepras   baltu  evolūcija.   Juhnovas   kultūras   ciltis. 
         DĦepras- Daugavas kultūras ciltis. Augšokas kultūras ciltis. Baltu un 
       irāĦu kontakti. 
2.6. Baltu perifērijas grupas. Milogradas kultūras ciltis. Piemares kultūra. 
     2.7. Migrācija baltu areāla iekšienē. Slāvu ienākšana  DĦepras baltu zemēs. 
      Piemares kultūras cilšu migrācija. Zarubincu kultūras centrs. Zarubincu 
     kultūras cilšu pārvietošanās ziemeĜaustrumu virzienā. Austrumgalindi. Baltu      
     migrācija  uz   mordviešu  zemērn   un   Vidusvolgas   apgabalu. Rietumbaltu  
      infiltrācija lietuviešu un latviešu zemēs. Slāvu apmešanās DĦepras baltu zemēs. 
  3.  Balti agrajos viduslaikos. 
3.1. Prūšu valoda, tās dialekti un rakstu pieminekĜi. Prūšu valodas attieksmes ar 
citām baltu valodām. Prūšu valodas fonētiskās, morfoloăiskās un leksiskās 
īpatnības. Svarīgākie pētījumi par prūšu valodu. 
3.2. Kurši, ziĦas par viĦiem vēstures avotos. Kuršu valodas atliekas, attieksmes 
ar citām baltu valodām. Svarīgākie pētījumi par kuršiem un viĦu valodu. 
3.3. ZemgaĜi, ziĦas par viĦiem vēstures avotos. ZemgaĜu valodas problēma. 
Svarīgākie pētījumi par zemgaĜiem un viĦu valodu. 
3.4. LatgaĜi jeb latvieši, ziĦas par viĦiem vēstures avotos. Latviešu valodas 
izveides problēmas. Latviešu valodas dialekti. Latviešu valodas attieksmes 
ar citām baltu valodām. Svarīgākie pētījumi par latviešu valodu. 
3.5. SēĜi, ziĦas par viĦiem vēstures avotos. 
3.6. Lietuvas teritorijā dzīvojošās baltu ciltis, ziĦas par tām vēstures avotos. 
Leišu valodas attieksmes ar citām baltu valodām. Leišu valodas dialekti. 
Svarīgākie pētījumi par leišu valodu. 
4. Baltu valodu vieta indoeiropiešu valodu saimē. Baltu valodu attieksmes ar slāvu valodām. 
Hipotēzes par šo 2 valodu grupu savstarpējām attieksmēm. Baltu valodu attieksme ar ăermāĦu 
valodām. Baltu un somugru etniskie un valodu kontakti. Somugru loma latviešu etnoăenēzē un 
latviešu valodas izveidē. 
5. Baltu valodu izpēte. Ievērojamākie baltu valodu pētnieki. Nozīmīgākie baltistiem noderīgie 
žurnāli un turpinājumizdevurni. Baltu valodniecības uzdevumu mūsdienās. 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Breidaks A. Darbu izlase 1.daĜa, R., LU, 2006. 
Breidaks A. Darbu izlase 2.daĜa, R.,LU, DU, 2007. 
Endzelīns J. Ievads baltu filoloăijā. - R., 1945. 
Gimbutiene   M.   Balti   aizvēsturiskajos   laikos:   Etnoăenēze,   materiālā 
kultūra un mitoloăija - R., 1994. 
 Sedovs V. Balti senatnē.- R., 1992. 
Umberto Dini Pjetro. Baltu valodas.- R.,2000 
 
02 – papildliteratūra 
Breidaks   A.   Baltijas   somu   un   latgaĜu-sēĜu   etnolingvistisko   sakaru 
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03 – ieteicamā periodika un Internet resursi 
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www.letonika.lv 
www.ailab.lv 
www.lituanistika.lt 
www.phylology.ru 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Latviešu literārās valodas un latgaliešu 
liter ārās valodas vēsture 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Latviešu valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu diahroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 34 
Semināru un praktisko darbu skaits 14 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Mg.philol. lekt. L.Bernāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
4.semestra obligātās daĜas kurss , tiek 
apgūts pēc latgaliešu rakstu valodas kursa 
un mūsdienu latviešu valodas kursu 
noklausīšanās. 

Studiju rezultāti : 
             

Studentiem ir zināšanas par latviešu 
literārās valodas un latgaliešu literārās 
valodas attīstības periodiem, 
nozīmīgākajām personībām un 
notikumiem, kas ietekmējuši divu rakstu 
tradīciju izveidi Latvijā. Studenti analizē, 
vērtē un lasa senos tekstus abās rakstu 
tradīcijās. Izprot mūsdienu situāciju, 
prezentē savu viedokli par literārās valodas 
pozīcijām valstī.  Pārzina un savos 
pētījumos izmanto seno rakstu avotus. 

 
Studiju rezultātu novērt ēšana     
Seno tekstu (abās rakstu tradīcijās) analīze - formatīvā vērtēšana praktiskajās nodarbībās-30%. 
Katra perioda nozīmīgāko avotu vērtējums, pierādot to nozīmību tālākajā literārās valodas 
attīstībā -piedalīšanās semināros- 20% 
Summārais vētējums- eksāmena darbs- 50%. 
 

Kursa apraksts – plāns:  
1.Latviešu literārās valodas un latgaliešu literārās valodas cilme 
un attīstība. LLVV avoti, to pētīšanas metode un sistēma. Latviešu literārās valodas vēsture. 
2.Latviešu literārās valodas vēsture. 
Bezrakstu periods. 
Latviešu tautasdziesmu valoda. Koncentrēts klasisko tautasdziesmu leksikas un 
morfoloăijas īpatnību apskats, kā arī leksikostilistikas un sintakses raksturojums. 



 
 

2.3.Veclatviešu rakstu valoda. Veclatviešu rakstu valoda feodālisma gadsimtos cittautiešu apdarē. 
Veclatviešu rakstu vidējā posma leksikas un gramatikas īpatnības. Veclatviešu rakstu jaunākā 
posma leksikas un gramatikas īpatnības. 
Stilu izveides sākums. 
2.4. Jaunlatviešu rakstu valoda. Vienotas latviešu literārās valodas izveide. J.Alunāns, K.Barons,  
A.Kronvalds,  K.Biezbārdis. K,Valdemārs. Vārdnīcas un gramatikas. Zinātniskās un 
populārzinātniskās terminoloăijas izveide. Stilu izveide. 
2.5. Mūsdienu latviešu literārās valodas periods. Vienotas     latviešu    nacionālās literāras valodas  
izveides pamatjautājumu risinājums. K. Mīlennbahs, J. Endzelīns. Atsevišėu      autoru  (E. 
Veidenbauma, RaiĦa, R.BlaumaĦa u.c.) ieguldījums valodas izveidē. Zinātniskās terminoloăijas 
izveide. Ortogrāfijas jautājumu risinājums. 1908.g. pieĦemtā latviešu ortogrāfija un tās vēlākie 
pārveidojumi. Internacionālismu rakstības jautājumi. Latviešu valodniecības nozares XX 
gadsimtā, galvenie autori un publikācijas. Latviešu literārās valodas izveide mūsdienu latviešu 
literatūrā. Neoloăismi rakstnieku darbos. 
3. Latgaliešu rakstības vēsture. 
3.1. Pirmie fragmentārie latgaliskie teksti 17.gs.b. un 18.gs. sākumā. 
Ortogrāfijas, leksikas un gramatikas īpatnības senākā jeb veclatgaliešu 
rakstu valodas perioda (1730-1865) izdevumos. 
Drukas aizlieguma laiks (1865-1904). Rokraksta literatūra. Zinātniskie 
izdevumi, to valodas un pieraksta precizitātes raksturojums. 
Meklējumu laiks latgaliešu rakstības attīstībā (1904-1929). Ortogrāfijas jautājurnu risinājums. 
Preses izdevumu valodas raksturojums. Gramatikas un mācību grāmatas. 
     3.5. Latgaliešu literārās  valodas izveide (1929.- mūsdienas). 1929.g. P.Stroda vadībā 
izstrādātie pareizrakstības nosacījumi. Rakstība, balstīta uz P.Stroda vārdnīcas nosacījumiem, 
pirmskara Latvijā, vācu laikā. Latgaliešu izdevumu pārtraukšana Padomju Latvijā (1958). 
Latgaliešu   rakstība   trimdā. 1972.g.    pareizrakstības   apspriede Toronto. 1989.g. ortogrāfijas 
apspriede, tās pieĦemtie lēmumi un atšėirības no 1929.g. pareizrakstības noteikumiem. Latgaliešu 
rakstības izmantojums Latvijā mūsdienās. 
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01 - mācību literatūra 
Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība.- R.,1986 
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03 – ieteicamā periodika un Internet resursi 
Baltu filoloăija. 
Linguistica Lettica. 
www.liis.lv 
www.letonika.lv 
www.ailab.lv 
www.lituanistika.lt 
www.tezaurs.lv 
 
 



 
 

 
Kursa nosaukums Latviešu valodas vēsturiskā gramatika 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu diahroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 26 
Semināru un praktisko darbu skaits 6 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autore Dr.philol. asoc.prof. Sanita LazdiĦa 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 3.kursa 
6.semestra obligātās daĜas kurss, iepriekš ir 
apgūti jau visi mūsdienu latviešu valodas 
līmeĦi (fonētika, leksikoloăija, morfoloăija, 
sintakse), kā arī ir priekšzināšanas literārās 
valodas vēsturē, lietuviešu valodā un baltu 
filoloăijā. 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir apzināt galvenos avotus 
latviešu valodas vēstures noskaidrošanai, 
pētīt fonēmu un fonētisko pārmaiĦu 
attīstību, morfoloăisko formu un vārdšėiru 
vēsturi, kā arī sintaktisko konstrukciju 
pārmaiĦas. 

Studiju  rezultāti Studenti prot izmantot vārdnīcas vēsturisko 
formu noskaidrošanai vai vārda cilmes 
noteikšanai; izprot mūsdienu latviešu 
valodas gramatikas parādības, to 
diahronisko veidošanās ceĜu; saskata 
kopīgo un atšėirīgo baltu valodās, prot 
pamatot fonētiskās un morfoloăiskās 
pārmaiĦas.  

 

Kursa apraksts – plāns:  
I. Ievads. 
1.Latviešu valodas vēsturiskās gramatikas priekšmets un uzdevumi. Galvenie avoti latviešu valodas 
vēstures noskaidrošanai. 
2.Galvenās metodes valodas vēstures pētīšanai. Pārskats par latviešu valodas vēsturiskās gramatikas 
tapšanas gaitu. 
II. Vēsturiskā fonētika. 
1. Vēsturiskās fonētikas objekts un uzdevumi. 
2. Uzsvars jeb akcents. 

Vārda uzsvars. 
Uzsvars aizgūtos vārdos. 
Teikuma uzsvars. 



 
 

3. Zilbes intonācija. Intonāciju maiĦa. 
4. Vokālisms. 
      PatskaĦi. 

DivskaĦi. 
Vokālisma pārveidošanās. 
PriedēkĜu zilbju vokālisms. 
Gala zilbju vokālisms. 
Mantotā patskaĦu mija. 

5. Konsonantisms. 
Mantotu vārdu konsonantisms. 
Jaunākas cilmes līdzskaĦu raksturojums. 
Ar svešvārdiem ienākušie līdzskaĦi, šo skaĦu izrunas īpatnības mantotajos vārdos (izloksnēs). 
LīdzskaĦu pārveidojumi atkarībā no pozīcijas. 

LīdzskaĦu liktenis vārda beigās. 
Tautosillabisku nāseĦu liktenis. 
LīdzskaĦu savienojumi ar “j”. 
LīdzskaĦu pārmaiĦas palatālo patskaĦu priekšā un šĦāceĦu priekšā. 
LīdzskaĦa “s” liktenis aiz mīkstinātiem līdzskaĦiem un “j”. 
LīdzskaĦu liktenis aiz šĦāceĦiem. 

III. V ēsturiskā morfoloăija. 
1. Jaunu vārdu un formu darināšana. PiedēkĜu formas un to vēsture. SalikteĦu veidošana. 
2. Substantīvu deklināciju vēsture, o-, io-. iio-, ā-, ē-, i-, u- un līdzskaĦu celms, to izveides īpatnības. 
3. Adjektīvu deklinācija un gradācija. 
4. NumerāĜi. 

Pamata skaitĜa vārdi. 
Kārtas skaitĜa vārdi. 

5. Pronomenu vēsture: piederības, norādāmie, attieksmes, jautājamie un noteiktie vietniekvārdi. 
6. Verbi. 

Tematisko un atematisko verbu personu galotnes. Atematisko celmu atliekas latviešu valodā. 
Darbības vārdu celmi. 
Darbības vārdu laiki, izteiksmes. 
Darbības vārdu kārtas, infinītās formas: nenoteiksme, supīns, divdabji. 
Adverbs. 
Prepozīcijas un priedēkĜi. Atsevišėu prepozīciju cilme. 

IV. Sintakse. Būtiskākās sintakses pārmaiĦas, to paliekas latviešu literārajā valodā un izloksnēs. 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
Pārbaudes forma – eksāmens testa veidā. Eksāmenu var kārtot, ja ir apmeklēti vismaz 50% 
nodarbību, uzrakstīti un pozitīvi novērtēti 3 kontroldarbi. Kontroldarbu vērtējums neietekmē 
eksāmena atzīmi. 

Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

1. Latviešu literārās valodas morfoloăiskās sistēmas attīstība: lokāmās vārdšėiras. – LU. 
Latviešu valodas inst. [darbs izstrādāts Ainas Blinkenas vadībā], 2002. 

2. Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā fonētika. – R., 1993. 
3. Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā gramatika : lekciju konspekts. – R., 1960. 
 

02 – papildliteratūra 
1. Dini P.U. Baltu valodas. – R.,2000. 
2. Endzelīns J. Latviešu valodas skaĦas un formas. – R., 1938. 



 
 

3. Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. – R., 1951. 
4. Karulis K. Latviešu etimoloăijas vārdnīca, I un II sēj. – R.,1992. 
5. KĜaviĦa S. Valodas daba // Ievads vispārīgajā valodniecībā. – R., 1997. 
6. Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorin÷ gramatika. – Vilnius, 1980. 

 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Skolas un pieejas valodniecības vēsturē 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Vispār īgā valodniecība 
Lekciju skaits 26 
Semināru un praktisko darbu skaits 5 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Mg. philol. lekt. Sandra Laizāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 3.kursa 
5.semestra obligātās daĜas kurss, iepriekš 
jāapgūst kurss “Ievads valodniecībā”  

Kursa anotācija Studenti tiek iepazīstināti ar valodniecības 
attīstību no tās aizsākumiem līdz 
mūsdienām, īpašu uzmanību pievēršot  
attiecīgā laika posma zinātnieku uzskatiem 
par valodas būtību, sistēmu, struktūru un 
pētīšanas metodēm. 

Studiju rezultāti Zina galveno valodniecības skolu teorētiėu 
atziĦas, prot tās izskaidrot un diskutēt par 
tām studentu grupā, prot analizēt tekstu, 
izmantojot dažādas valodniecības pētīšanas 
metodes, prot  organizēt grupas darbu par 
teorētiskās domas attīstību dažādos vēstures 
periodos. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai Piedalīties seminārnodarb ībās – 30%, 

izstrādāt referātu par kāda valodnieka 
teorētiskajām atziĦām – 30%, izveidot 
pārskatu par noteikta laikmeta 
teorētisko domu attīstību – 40%. 

 
 

Kursa apraksts – plāns: 
1. Valodniecības vēstures priekšmets, uzdevumi, pētnieciskās metodes. Lingvistiskās 

tradīcijas, virzieni, skolas. 
2. Seno Austrumu valodniecība (Ēăipte, Babilonija, Indija, Ėīna). 
3. Sengrieėu lingvistika. 
4. Valodniecības attīstība senajā Romā. 
5. Arābu lingvistiskā tradīcija. 
6. Valodniecības attīstība  viduslaiku Eiropā. 
7. Renesanses laikmeta valodniecība. 



 
 

8. Priekšstati par  valodu  18.gadsimtā. 
9. 19.gadsimta valodniecība (F.Bopa, J.Grimma, R.K.Raska, V.Humbolta, A.Šleihera u.c. 

devums lingvistikas attīstībā). Jaungramatisms valodniecībā (H.Paula uzskati par valodu). 
10. Ž.B. de Kurtenē valodnieciskā koncepcija. 
11. F. de Sosīra uzskati par valodu. 
12. Strukturālisma virziens valodniecībā. 
13. Valodniecības attīstības tendences mūsdienās. 
14. Semiotika. Valodas filozofija. Komunikācijas teorija. 
15. Lingvistika Latvijā (17. – 20.gs.). Ievērojamākie 20.gs. valodnieki, viĦu ieguldījums 

valodniecībā. 
16. Valodas teorija. Valodas zinātniskie pētīšanas paĦēmieni. Valodniecības metodes un to 

klasifikācija. 
 

Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

1. Ceplītis L. Valodniecības vēstures materiāli. – Liepāja, 1974. – 148 lpp. 
2. Daugats E.  V.Humbolts un neohumboltiskais virziens valodniecībā Eiropā un ASV. – R.: 

LVU, 1981. – 68 lpp. 
3. Алпатов В.М. История  лингвистических учений. Учебное пособие. – М.: «Языки 

русской культуры», 1998. – 368 с. 
4. Язык и наука 20 века. – М.: Высшая школа, 1996. – 487 стр. 
 

02 – papildliteratūra 
1. Aristotelis, 384-322 p.m.ē. Poētika - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2008 
2. KĜaviĦa S. Valoda kā sistēma. – R.: LVI, 1983. – 39 lpp. 
3. Gorter D. Linguistic Landscape: A new Approch to Multilingualism. Clevedon et al.: 

Multilingual Matters, 2006. 
4. Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and 

Society=Soziolinguistik: Ein Internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprace und 
Gesellschaft. Walter de Gruyter, 2005. 

5. Актуальные проблемы современной лингвистики. – М.: Флинта, 2007. 
6. Герд А.С. Введение в этнолингвистику. Издательство Санкт-Петербургского 

университета, 2005. 
7. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика : учеб. пособие / Р. М. Фрумкина. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. 
8. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка: Учебное пособие. - М.: Флинта: 

Наука, 2006. 
9. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений: Учебное пособие. - М.: Флинта: 

Наука, 2007. 
10. Звегинцев В.А. История  языкознания  XIX - XX веков  в очерках и извлечениях, ч. 

1. – Москва: Просвещение, 1964.  
11. Звегинцев В.А. История  языкознания  XIX - XX веков  в очерках и извлечениях, ч. 

2. – Москва: Просвещение, 1965. 
12. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. М.: Просвещение, 2006. 
13. Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика : учебное издание. - Москва : АСТ; 

Восток-Запад, 2007.  
14. Соссюр Ф. Де. Курс общей лингвистики. – Москва: Логос, 1999. 

 

03 – Interneta materiāli un periodika 
1. Linguistica Lettica 
2. Kentaurs 



 
 

1. www.liis.lv 
2. www.web.mit.edu/linguistics/chomsky.home.html 
3. www.krugosvet.ru 
4. www.philology.ru 

 

 
MŪSDIENU LATVIEŠU VALODA 
 
Kursa  nosaukums 

Fonētika 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Latviešu valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 28 
Semināru un praktisko darbu skaits 20 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Mg. philol. lekt. L.Bern āne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 1.kursa 
2.semestra obligātās daĜas kurss , 
nepieciešamas pamatzināšanas par latviešu 
valodas skaĦu sistēmu. 

Studiju rezultāti: 
             

Studentiem ir zināšanas par latviešu 
literārās valodas fonēmu sistēmu, 
intonācijām, skaĦu asimilācijas veidiem, ir 
izpratne par fonētiskās transkripcijas 
principiem un prasme tos pielietot teksta 
pierakstam. Studentiem ir zināšanas par 
tipiskākajām kĜūdām vokālismā un 
konsonantismā, prasme saklausīt un labot 
runas kĜūdas. Studenti prot pielietot 
teorētiskās zināšanas runas kĜūdu 
novēršanai, izmantot tās  baltistikas jomā 
veikto pētījumu analīzē un novērtēšanā, 
patstāvīgos pētījumos.  

 Studiju rezultātu novērt ēšana     
Semestra laikā paredzēti pārbaudes darbi(fonētiskās transkripcijas pamatprincipu ievērošana, 
fonētiskā analīze, runas kĜūdu analīze un novēršana)- kārtējā vērtēšana (20%). 
Summārā vērtēšana-ieskaites darbs (80%). 
 



 
 

Kursa apraksts – plāns:  
1.Ievads. Fonētika kā valodniecības nozare. Fonētikas uzdevumi, pētīšanas priekšmets un 

metodes. Fonētika un fonoloăija. 
2.Latviešu valodas fonētiskā transkripcija. SkaĦu (fonēmu) un to variantu apzīmējumi. Intonāciju 
un uzsvara apzīmējumi. 
Latviešu literārās valodas fonēmu sistēmas raksturojums 
3.1. Fonēmu sistēmas kvantitatīvs raksturojums. Kvantitātes atkarība no zilbes 
veida un struktūras, no blakus skaĦu ietekmes u.c. faktoriem. Īsu un garu 
patskaĦu kvantitatīvās īpašības. 
3.2.. Diftongu kvantitātes īpašības. 
3.3. LīdzskaĦu kvantitātes raksturojums. TroksneĦu kvantitāte zilbju un fonēmu 
sadurā. SkaneĦu kvantitāte, [š] kvantitāte izskaĦā -šana, 
3.4. Fonēmu   sistēmas   kvalitatīvs   raksturojums.   Monoftongu,   diftongu   un 
līdzskaĦu   klasifikācijas   principi.    MēleĦi   un   lūpeĦi.    Dalījums   pēc 
artikulācijas veida. Fonēmas [n] pozicionālā varianta | ] lietošana. Fonēmu 
[r] un [x] varianti. Vidējie mēleĦi literārā valodā un to lietošanas atšėirības 
dialektos. 
4. Pozicionāiās fonēmu pārmaiĦas. 
4.1. Latviešu valodas patskaĦu noturīgums runas  plūsmā un  to redukcija 
galazilbēs. Kontrakcija. [e] un [e, [e] un [ē] pozicionālā atkarība.  
   4.2. LīdzskaĦu asimilācija balsīguma ziĦā. 
Vidējā artikulācijas centra rašanās. 
Afrik ātas [c] rašanās. 
[j]  un [v] vokalizācija.  LīdzskaĦa pozicionāls zudums.  TroksneĦu un 
skaneĦu pagarinājums. 
5. Vēstu riskās fonēmu pārmaiĦas. 
5.1. Alternācija jeb vokāĜu mija sakne Mantotas un jaunākas patskaĦu mijas. 
5.2.LīdzskaĦa  ietekmē notikušas mijas darbības vārdu pagātnē. 
     5.3.LīdzskaĦu mija Ĝj] ietekmē un šās mijas trūkuma gadījumi. 
5.4.LīdzskaĦu mijas priekšējās rindas jeb palatālu patskaĦu ietekmē.LīdzskaĦu mijas  t   un   d  ietekmē. 
5.6. Vēsturisks līdzskaĦa zudums. LīdzskaĦu grupu un apvienotas mijas. 
6.Uzsvars un intonācijas. Galvenais uzsvars un palīguzsvars. Uzsvars latviešu cilmes vārdos un 
svešvārdos. Zilbe, zilbju tipi, robežas, iedalījuma principi. Zilbju intonācija. Literārās valodas 
intonācijas. Intonāciju sistēmas. Metatonija. Runas intonācija. Loăiskais akcents. Enklīze un 
proklīze. 
7.Ortoēpija- valodas kultūras daĜa. Pareizas izrunas nozīme komunikācijas procesā. Latviešu 
literārās izrunas vēsturiskā veidošanās.  
7.1.Dialektu īpatnības runā un cīĦa ar tām, īpaši uzsverot augšzemnieku dialekta ietekmi. 
7.2.Citvalodu un ortogrāfijas ietekme. Internacionālismu ortoēpija.  
7.3.Ortoēpijas svārstības literārās valodas robežās. Ortoēpijas attīstība un mainīgums. 
7.4.Literārās izrunas raksturojums. 
7.1.1.Garie un īsie patskaĦi kā leksiskās un gramatiskās nozīmes šėīrēji. Garie un īsie patskaĦi 
piedēkĜos un darbības vārdu galotnēs, atkāpes no pareizrunas normām. 
7.2.1.[o], [ō] , [uo] lietošana. Valodas praksē konstatētās kĜūdas, to novēršana. 
 7.3.1.Fonēmu [e], [ē] , un [e], [ē] veidošanās, īpatnības dialektos, lietošana-pozicionālie un 
nepozicionālie lietošanas nosacījumi. Svārstīgie gadījumi patskaĦu [e], [ē], [e], [ē] lietošanā. 
7.4.1.LīdzskaĦu kvantitāte. Balsīgo un nebalsīgo līdzskaĦu asimilācija LīdzskaĦu balsīguma 
saglabāšana vārda beigās. Tipiskākās augšzemnieku dialekta runātāju kĜūdas, to novēršana. 



 
 

7.5.1.[ ] lietošana, [ķ] lietošana, tā ietekme uz [e], [ē] izrunu. [x], [x] un [h] lietošana. 
7.6.1.Afrikātas c novēršana -ns izrunā. 
7.7.1.Palatalizācijas   trūkums   palatālo   patskaĦu   priekšā   literārā  izrunā. Vingrinājumi tās 
novēršanai. 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
 Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. - R., 1997. 
 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika : I. Fonētika un morfoloăija.-R., 1959.- 15.-7 
l.lpp. 
Markus D., Grigorjevs J. Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas metodes. I.Fonētikas pētīšanas 
metodes.- R., 2002. 
Grigorjevs J. Latviešu valodas patskaĦu sistēmas akustisks un auditīvs raksturojums.- R., LU 
Latviešu valodas institūts, 2008. 
 
02 – papildliteratūra 
Ābele A. Dažas pareizrunas problēmas// Valodas jautājumi.- R, 1992- 7.-12.1pp. 
Ceplītis L., Miėelsone A. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca.- 
R., 1995.-943 lpp 
Ceplītis L. Daži problemātiski pareizrunas jautājumi // LVKJ. - 1986. - 
22.1.-31.-35.lpp. 
Endzelīns J. Diftongu un garo vokāĜu izruna latviešu valodā //Darbu izlase: 
l.sēj. -R.:Zinātne, 1971. - 17.-30.lpp. 
Kušėis J., Plataiskalne M. Uzsvars citvalodu īpašvārdos // LVKJ. - 1988. - 
24.1.-95.-100.lpp. 
Kušėis J. Par dažādu skaĦu un skaĦu savienojumu izrunu // LVKJ.- 1985.- 
27.1.- 137.-142.lpp. 
Laua A. Latviešu valodas grafētika un ortogrāfijas principi.- R., 1968. 
Liepa E. Vokālisma un zilbju kvantitāte latviešu literārajā valodā. - R.1979 
Markus D. Zilbes intonācija latviešu valodas skaĦu mācībā. - R., 1993. - 
4.-3 lpp. 
Mieze S. Dažas atkāpes no normas šaurā un platā e, ē izrunā // LVKJ.-1972. -8.1.-159.-167.lpp. 
Mieze S. Runa uz skatuves // LVKJ. - 1985. - 211 - 121. - 130.lpp. 
Raăe S. Par zilbes intonāciju un latviešu literārās valodas normu // LVKJ.- 1975. - 11.1.-99.- 
121.lpp. 
 
03 – ieteicamā periodika un Internet resursi 
LZA V ēstis 
Linguistika Lettica 
Baltu filoloăija 
www.liis.lv 
www.letonika.lv 
www.ailab.lv 
www.lituanistika.lt 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa  nosaukums 
Leksikoloăija 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Latviešu valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 12 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Mg.philol. lekt. L.Bern āne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
3.semestra obligātās daĜas kurss 

Kursa anotācija Kursa mērėis ir veidot izpratni par leksikas 
slāĦiem, vārda nozīmi, lietojumu un 
interpretāciju, valodas funkcionālās izpētes 
aspektiem. Kursa ietvaros tiek aplūkots 
vārds kā valodas pamatvienība, tiek pētīta 
vārdu krājuma diferenciācija un 
semantiskās mikrosistēmas. Tiek sniegtas 
īsas ziĦas par latviešu leksikogrāfiju. 
 

Studiju rezultāti : 
             

Studentiem ir zināšanas par vārdu krājuma 
sastāvu, semantiskajām mikrosistēmām, 
vārda nozīmi un nozīmes 
maiĦām,stilistikas un frazeoloăijas  
jautājumiem. Studenti, lingvistiski 
analizējot tekstu, klasificē un pielieto vārdu 



 
 

krājuma diferenciācijas principus, prot 
izveidot ekscerpēt prot iegūtās teorētiskās 
zināšanas izmantot baltistikas jomā veikto 
pētījumu analīzē un novērtēšanā, 
patstāvīgos pētījumos.  

Studiju rezultātu novērt ēšana: 
Semestra laikā uzrakstāms referāts, veicot kāda autora teksta lingvistisko analīzi (50%), 
jāuzraksta ieskaites darbs (50%). 
 

Kursa apraksts – plāns:  
1.Leksikoloăija kā valodniecības nozare. Leksikoloăijas pētīšanas priekšmets un sakari ar 
robežzinātnēm. Leksikas vieta valodas sistēmā. 
2.Vārds kā valodas pamatvienība. 
2.1.Vārda leksiskā nozīme. Vārda nozīmes un jādziena attieksmes. Vārda nozīmes struktūra.  
Daudznozīmība jeb polisēmija.  Leksiski semantiskais variants. Pamatnozīme jeb atvasinātās 
nozīmes. 
2.2.Tiešā un pārnestā nozīme. Valodas metafora un dzejas metafora. 
2.3.Nozīmes galvenais komponents un papildkomponenti. Papildkomponentu tipi. Nozīmes 
nacionālā specifika. Nozīmes vēsturiskais mainīgums. 
2.4.Homonīmija.   Galvenie   homonīmu   rašanās   veidi.   Etimoloăiskie   un vēsturiskie 
homonīmi. Pilnīgi un daĜēji homonīmi. Homofoni, homogrāfī, homoformas. Vārda formālie 
varianti (fonētiskie un morfoloăikie), 
3.Vārdu krājuma diferenciācija. 
3.1.Vārdu krājuma diferenciācijas principi. Vārdu krājuma leksikostilistiskā diferenciācija.   
Valodas   stila jēdziens.   Latviešu   valodas   stilu   sistēma. Stilistiski ekspresīvā leksika. 
Sarunvalodas vārdi, tiem raksturīgās pazīmes.Vienkāršrunas vārdi. Vulgārismi. Poētismi. 
Stabilie poētismi un poētismu funkcijā lietoti vārdi. Poētismu rezerves. 
3.2.Emocionāli ekspresīvā leksika. Vārdi ar pozitīvu un negatīvu emocionālo nokrāsu. 
Emocionālās un stilistiskās ekspresivitātes saistība. Eifēmismi. 
3.3.Vārdu krājuma etimoloăiskā diferenciācija. Mantotā un aizgūtā leksika. Mantotās leksikas 
slāĦi un tematiskās grupas. 
3.4.Aizguvumu rašanās  cēloĦi  un klasifikācijas  principi.   Nacionālie  uninternacionālie 
aizguvumi. Barbarismi. Sākotnējie un attīstības barbarismi.Barbarismu ekspresivitāte un 
stilistiskās funkcijas. Aizgūtu vārdu asimilācija 
(fonētiskā, morfoloăiskā, semantiskā). 
3.5.Kalki, to rašanās cēloĦi. Kalku tipi. 
3.6.Vārdu krājuma profesionāla diferenciācija. Vispārlietojama un speciāla leksika (termini  un  
profesionālismi).   Terminoloăijas  attīstība.   Speciālās leksikas stilistiskais lietojums. 
3.7.Vārdu krājuma sociālā diferenciācija. Žargonam raksturīgā leksika un žargonismi.   
Žargonismu   rašanās,   ekspresivitāte,   stilistiskais   lietojums. Arodžargonismi. Argotismi. 
3.8.Vārdu krājuma teritoriālā diferenciācija.  Dialektismi dažādās valodas sistēmas daĜās 
(fonētiskie, gramatiskie un leksiskie). Apvidvārdi. Semantiskie dialektismi. Apvidvārdi kā literārās 
leksikas rezerve. Apvidvārdu vākšana un  pētīšana. 
3.9.Vārdu   krājuma   vēsturiskais   mainīgums.   Vecvārdi   (historismi   un arhaismi).   
Vecvārdu   stilistiskās   funkcijas.   Jaunvārdi   jeb   neoloăismi. Okazionālismi. Vārdu krājuma 
papildināšana ar aizguvumiem. 
4.Vārdu krājuma semantiskās mikrosistēmas 
4.1.Vārda  vieta   leksiskajā   sistēmā  un   attieksmes   ar   citiem   vārdiem. Tematisko grupu 
vispārīgs raksturojums. 



 
 

4.2.Leksiskā sinonīmija. Sinonīmi, to noteikšana. Dominante sinonīmu rindā, tās noteikšana. 
Sinonīmu klasifikācija. Vārda formālie varianti un sinonīmi. Kontekstuālie sinonīmi. 
4.3.Antonīmija. Antonīmu tipi. 
5.Leksikogrāfija un frazeoloăija 
5.1.Īsas ziĦas par latviešu leksikogrāfiju. Vārdnīcu pamattipi. G. ManceĜa vācu- latviešu 
vārdnīca "Lettus”(1638), K.Valdemāra "Krievu- latviešu- vācu vārdnīca” (1872). K. Mīlenbaha 
un J. Endzelīna "Latviešu valodas vārdnīca". "Latviešu literārās valodas vārdnīca". Speciālās 
vārdnīcas.  
5.2.Frazeoloăija kā valodniecības nozare, tās pētīšanas objekts. Frazeoloăismi, to 
galvenās pazīmes. Idiomas un frazēmas. Frazeoloăismu varianti un sinonīmiskie frazeoloăismi. 
Frazeoloăismu robežu noteikšana. Frazeoloăismu ekspresivitāte un cilme. 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Laua A. Latviešu leksikoloăija.- R., 1982. 
Laua A. Latviešu valodas frazeoloăija.- R., 1982. 
SkujiĦaV. Latviešu terminoloăijas izstrādes principi.- R.,1993. 
Veidemane R. Latviešu valodas leksiskā sinonīmija.- R., 1970. 
 
02 – papildliteratūra 
Balode L. Hidronīmi 16.-17.gadsimta Latvijas kartēs//Baltistica, ViĜĦa, 1998. 
Bušs O. Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni.- R.,2003. 
Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. -R., 1994. 
Roze L. Pasaule vārdnīcas skatījumā.- R., 1982. 
Rozenbergs    J.    Latviešu    valodas    praktiskā    stilistika.    Stilistikas 
pamatjautājumi. Leksikostilistika. -R., 1993.  
Terminoloăijas jaunumi 2004. LZA Terminoloăijas komisija.-R., 2003 
Veidemane R. Izteikt neizsakāmo.- R., 1977. 
Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam).-R., 1961. 
SkujiĦa V. Terminology and technology Transfer in the multilingual Information Society.- R., 
2003. 
Баранов А.Н. Аспекты теории фразеологиию М. Знак, 2008. 
Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения.- М. Академия, 
2004. 
Николина Н.А. Филологический анализ текста.- М. Академия, 2007. 
 
03 – ieteicamā periodika 
Latviešu valodas kultūras jautājumi 
Baltu filoloăija 
Onomastica Lettica 
 
III Internet resursi 
www.liis.lv 
www.letonika.lv 
www.ailab.lv 
www.tezaurs.lv 
www.philology.ru 
 
 



 
 

 
Kursa  nosaukums Morfēmika 
Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 12 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori 
Mg. philol. lektore Antra 
Kļavinska 

Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas “Filoloăija” 2.kursa 
3.semestra obligātās daĜas kurss 

Kursa anotācija 
Kursā studenti iepazīstas ar svarīgākajiem 
derivatoloăijas un morfēmikas terminiem, 
gūst pārskatu par latviešu valodas vārdu un  
formu uzbūvi un to veidošanas iespējām, 
jaunākajām teorētiskajām atziĦām un 
praktiskajiem pētījumiem.  

Studiju rezultāti 
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezultātu pārbaudes forma 
 iegūtās teorētiskās zināšanas par 
morfēmikas un derivatoloăijas 
terminoloăiju, latviešu valodas vārdu un  
formu uzbūvi un to veidošanas iespējām 
izmantot veikto pētījumu analīzē un 
novērtēšanā, patstāvīgos pētījumos; 

2 kontroldarbi, 1 seminārs,  

formulēt morfoloăijas problēm-
jautājumus, tos izskaidrot un argumentēti 
diskutēt par tiem studentu grupā; 

1 seminārs 

izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, 
veikt dažādu vārdšėiru vārdu morfēmisko 
un derivatīvo analīzi. 

3 praktiskās nodarbības, 3 patstāvīgā darba 
uzdevumi, ieskaite. 

 
Studiju rezultātu novērt ēšana  
Vērtējums studiju kursā sastāv no divām daĜām: kārtējās vērtēšanas semestra laikā (2 
kontroldarbi, 2 semināri, 3 patstāvīgi veicami praktiskie uzdevumi) un novērtējuma ieskaitē 
(dažādu vārdšėiru vārdu morfēmiskā un derivatīvā analīze). Ja vidējais vērtējums semestra laikā 
ir 7 – 10 balles, ieskaite ir automātiska.  
 



 
 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Morfolo ăija, morf ēmika. Vārds un vārdforma, morf ēma, to savstarpējās attieksmes. 

Morf ēmas galvenās pazīmes un funkcijas. Vārda morf ēmiskais sastāvs. Morfēmu veidi. 
Vārda morf ēmiskā sastāva  sinhroniskā un diahroniskā analīze. 

2. Vārddarināšana kā īpaša valodas apakšsistēma, tās galvenie uzdevumi. Vārda un formas 
derivatīvā struktūra. 

3. Vārddarināšanas paĦēmieni mūsdienu latviešu valodā. 
4. Formveidošanas paĦēmieni mūsdienu latviešu valodā. 
5. Formu tipi. 
6. Lietvārdu (substantīvu) derivācija. 
7. Īpašības vārdu (adjektīvu) derivācija. 
8. Darbības vārdu (verbu) derivācija 
9. ApstākĜa vārdu (adverbu) derivācija. 
10. SkaitĜa vārdu (numerāĜu) un vietniekvārdu (pronomenu) derivācija. 
11. Prievārdu, saikĜu un partikulu derivācija. 
12. Izsauksmes vārdu darināšana. 
13. Vārdu darināšana un valodas kultūra. Latviešu rakstnieku ieguldījums latviešu valodas 

bagātināšanā. 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Kalnača, A. Morfēmika un morfonoloăija.  Rīga : LU, 2004. 
Kalme, V. Nelokāmās vārdšėiras latviešu literārajā valodā. Mācību līdzeklis.  Liepāja: LPA, 2001. 
Kalme, V., Smiltniece, G. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloăija. Lokāmās 
vārdšėiras. Liepāja: LPA, 2001. 
Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika I. R.:LVI,1959. 
 
02 – papildliteratūra 
Hrestomātija mūsdienu latviešu literārās valodas vārddarināšanā.  Rīga : LU,1992. 
Endzelīns, J. Latviešu valodas gramatika.- R.:LVI,1951.- 1100 lpp. 
Vulāne, A. Morfēmikas un vārddarināšanas termini. Rīga, 1994. 
 
Ieteicamā periodika 
Baltu filoloăija I-XVIII. – R īga, 1991 - 2009 
Latviešu valodas kultūras jautājumi.- R.:Avots,1965.- 1993. 
Linguistica Lettica. Latviešu valodas institūta žurnāls.1 - 17 Rīga:, 1997 – 2008 
Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 1-13. Liepāja, 1997 - 2009 

 
Internet resursi   
Krauze-Krūze, B., Kacare, I. Morfoloăija. 1999 http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/  
Mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss http://www.korpuss.lv/ 
Мухин А. М. Морфологические и синтаксические категории.(Исследования по языкознанию: К 
70-летию члена-корреспондента РАН А.В. Бондарко. - СПб, 2001. - С. 51-55) 
http://www.philology.ru/linguistics1/mukhin-01.htm  
http://www.vvk.lv  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kursa  nosaukums Mūsdienu latviešu literārā valoda (morfoloăija) 
Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 40 
Semināru un praktisko darbu skaits 24 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Mg. philol. lektore Antra K Ĝavinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

“Filoloăija” 2.kursa 4.semestra obligātās daĜas 
kurss, iepriekš apgūts morfēmikas kurss. 

Kursa anotācija kursa ietvaros studenti gūst pārskatu par 
vārdšėirām, to svarīgākajām gramatiskajām 
kategorijām, apgūst zinātniskajā literatūrā 
atspoguĜoto teorētisko nostādĦu daudzveidību. 

Studiju rezultāti 
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezultātu pārbaudes forma 
 iegūtās teorētiskās zināšanas par 
morfoloăijas terminoloăiju, vārdšėiru 
iedalījuma principiem, gramatiskajām 
kategorijām izmantot morfoloăijas jomā 
veikto pētījumu analīzē un novērtēšanā, 
patstāvīgos pētījumos; 

2 semināri, eksāmens 

formulēt morfoloăijas problēm-
jautājumus, tos izskaidrot un argumentēti 
diskutēt par tiem studentu grupā; 

1 seminārs 

izmantojot apgūtos morfoloăijas 
teorētiskos pamatus, veikt dažādu 
vārdšėiru vārdu morfoloăisko analīzi un 
teksta morfoloăisko marėēšanu. 

3 praktiskās nodarbības, 3 patstāvīgā darba 
uzdevumi, eksāmens 

 

Studiju rezultātu novērt ēšana  



 
 

Vērtējums studiju kursā sastāv no divām daĜām: kārtējās vērtēšanas semestra laikā (3 
kontroldarbi, 3 semināri, 3 patstāvīgi veicami praktiskie uzdevumi) un novērtējuma eksāmenā (1 
teorētiskais jautājums un praktiskais uzdevums: vārdšėiru noteikšana un morfoloăiskā analīze). 
Ja vidējais vērtējums semestra laikā ir 7 – 10 balles, eksāmenā jāveic tikai praktiskais uzdevums.  
 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Gramatika kā valodniecības nozare. Vārda un vārdformas izpratne morfoloăijā. Vārdu 

klasifikācija vārdšėirās. 
2. Patstāvīgās vārdšėiras. 
2.1. Lietvārda (substantīva) morfoloăiskās pazīmes un sintaktiskās funkcijas, tā svarīgākās 

gramatiskās kategorijas. Lietvārdu deklinēšana. 
2.2. Īpašības vārds (adjektīvs). Īpašības vārda nominatīvā funkcija, morfoloăiskās pazīmes un 

sintaktiskais lietojums. Īpašības vārdu svarīgākās gramatiskās kategorijas. Īpašības vārdu 
locīšana. 

2.3. SkaitĜa vārds (numerālis), tā vieta un loma vārdšėiru sistēmā. SkaitĜa vārdu strukturālā 
savdabība. SkaitĜa vārdu iedalījums, morfoloăiskās pazīmes, sintaktiskais lietojums. 

2.4. Vietniekvārds (pronomens). Vietniekvārdu iedalījums grupās, tām raksturīgās 
morfoloăiskās pazīmes un sintaktiskais lietojums. 

2.5. Darbības vārds (verbs). Darbības vārdu iedalījums un svarīgākās gramatiskās kategorijas. 
Finīto un infinīto formu raksturojums. Verbu konjugēšana. 

2.6. ApstākĜa vārds (adverbs). ApstākĜa vārdu iedalījums pēc to nozīmes un funkcijām. 
ApstākĜa vārdu pareizrakstība. 

3. Palīgvārdšėiras. 
3.1. Prievārds (prepozīcija). Prievārdu morfoloăiskais sastāvs, novietojums, rekcija, nozīmes, 

sintaktiskās funkcijas. 
3.2. Saiklis (konjunkcija). SaikĜu iedalījums, sintaktiskās funkcijas. SaikĜu homonīmija ar citām 

palīgvārdšėrirām. 
3.3. Partikula. Partikulu struktūra, iedalījums, funkcijas un nozīme. 
4. Izsauksmes vārds. Izsauksmes vārdu iedalījums, to funkcijas teikumā. 
5. Mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa izmantošanas iespējas pētījumiem morfoloăijā. 

Teksta morfoloăiskā marėēšana. 
Literat ūra 
Mācību literatūra 

1. Kalme, V. Nelokāmās vārdšėiras latviešu literārajā valodā. Mācību līdzeklis.  Liepāja: LPA, 
2001. 

2. Kalme, V., Smiltniece, G. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloăija. Lokāmās 
vārdšėiras. Liepāja: LPA, 2001. 

3. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I .- Rīga: LVI,1959.- 830 lpp. 
4. Paegle Dz. Latviešu literārās valodas morfoloăija. I daĜa. – Rīga: Zinātne, 2003. 

 

Papildliterat ūra 
5. Andronovs A. Pārdomas par verbu locīšanu latviešu valodā.  LZA Vēstis. – 1997. – Nr.3/4. – 30.-

34.lpp. 
6. Bubenik, V.  An Introduction to the Study of Morphology. Germany : LINKOM Europa, 2003. - 

220 p.  
7. Ceplīte, B, Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika.  R.: Zvaigzne, 1991. 8.-59.lpp. 
8. Endzelīns J.Latviešu valodas gramatika.R.:LVI,1951.- 1100 lpp.  
9. Kalnača, A. Darbības vārda laika formu funkcionālās sistēmas lokalizācijas / nelokalizācijas 

aspekts .LZA Vēstis, 52. sēj., Nr. 4/6 – Rīga, 1998, 79–85. lpp. 
10. NītiĦa D.Prievārdu sistēma latviešu rakstu valodā. R.:Zinātne,1978.- 246 lpp. 



 
 

11. Veidemane R. Adverbu loma telpas valodiskajā atspoguĜošanā . Valodas aktualitātes - 83. - R.: 
Zinātne, 1984. - 117.-124.lpp.  

12. Мельчук, И. Курс общей морфологии. Тт. 1 — 5. М. 1998—2006. 
 

Ieteicamā periodika 
Baltu filoloăija I-XVIII. – R īga, 1991 - 2009 
Latviešu valodas kultūras jautājumi.- R.:Avots,1965.- 1993. 
Linguistica Lettica. Latviešu valodas institūta žurnāls.1 - 17 Rīga:, 1997 – 2008 
Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 1-13. Liepāja, 1997 - 2009 

 

Internet resursi   
Krauze-Krūze, B., Kacare, I. Morfoloăija. 1999 http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/  
Mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss http://www.korpuss.lv/ 
Мухин А. М. Морфологические и синтаксические категории.(Исследования по языкознанию: К 
70-летию члена-корреспондента РАН А.В. Бондарко. - СПб, 2001. - С. 51-55) 
http://www.philology.ru/linguistics1/mukhin-01.htm  
http://www.vvk.lv  

Kursa nosaukums 
Sintakse 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 3  
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 24 
Semināru un praktisko darbu skaits 24 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autore Dr.philol. asoc.prof. Sanita LazdiĦa 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
4.semestra obligātās daĜas kurss , pirms šī 
kursa noklausīšanās jābūt zināšanām 
morfēmikā un morfoloăijā (morfoloăija var 
tikt apgūta paralēli sintakses kursam). 

Kursa anotācija Kursa mērėis – sniegt zināšanas sintakses 
pamatjautājumos, iepazīstināt ar tās 
strukturālo, semantisko un komunikatīvo 
aspektu; attīstīt praktiskās iemaĦas 
vienkārša un salikta teikuma sintaktiskajā 
analīzē, kā arī teksta sintaktiskā līmeĦa 
lingvistiskajā analīzē. 

Studiju rezultāti Studenti izprot sintaktiskā saistījuma 
formālo un semantisko nozīmi, prot korekti 
lietot sintakses terminus; ir apguvuši prasmi 
patstāvīgi noteikt un analizēt vārdu 
savienojumus, vienkāršus un saliktus 
teikumus; izprot teikuma modeĜu konceptu 
strukturālajā sintaksē; ir attīstījuši iemaĦas 



 
 

teksta sintaktisko procesu analīzē; prot 
argumentēt savu viedokli par 
sarežăītākajiem pieturzīmju lietošanas 
gadījumiem. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
 
1. Sintakses pamatjautājumi. 

Sintakse. Sintakses objekts un priekšmets, elementi un vienības. Sintaktiskais saistījums, 
sintaktiskie sakari un sintaktiskās attieksmes. 

2. Sintaktiskie sakari teikumā. 
    Sakārtojums. 
    Pakārtojums. 
    Predikatīvais sakars. 
3.Pakārtojuma sakara veidi. 
4. Vienkāršs teikums tradicionālās sintakses izpratnē. 

Vienkārša teikuma jēdziens un uzbūve: teikuma virslocekĜi un palīglocekĜi. 
    Vienkārša teikuma tipi. 
            Pēc gramatiskā centra uzbūves. 
            Pēc gramatisko kopu skaita. 
            Izteicēja vai galvenā locekĜa morfoloăiskās formas. 
            Pēc teikuma palīglocekĜa esamības vai neesamības. 
            Sarežăītības pakāpes.  
5. Vienkāršs teikums strukturālās sintakses izpratnē. 

 Vienkārša teikuma formas uzbūve. Vienkārša teikuma minimālais. 
 Vienkārša teikuma minimālā un paplašinātā paradigma. 
 Vienkārša teikuma satura uzbūve.  
 Vienkārša teikuma funkcionālā organizācija. 
 Vienkārša teikuma komponenti (predikatīvie un nepredikatīvie). 
6. Salikts teikums. 
    Jēdziens un uzbūves īpatnības. Klasifikācija. 
    Salikts nepaplašināts sakārtots teikums.  
    Salikts paplašināts sakārtots teikums.  
    Salikts pakārtots teikums. Palīgteikumu klasifikācija. 

Palīgteikumu pakārtojuma veidi: tiešs un pakāpenisks. 
    Jaukts salikts teikums. 

Saliktu teikumu polisēmija.  
7. Teksts. 

Teksta sintakses jēdzienu sistēma. Teksta vienības: strukturālās, semantiskās, kompozicionālās. 
Teksta vienību sakara izteikšanas līdzekĜi. 

    Teksta sintaktiskie procesi. 
    Teksta kategorijas. 
8. Izteikuma modalitāte. 
    Jēdziens un klasifikācija. 
    Modalitātes izteikšanas līdzekĜi un modalitātes veidi. 
9. Galvenie interpunkcijas noteikumi. 
10. Teksta lingvistiskā analīze. Sintaktiskais līmenis. 
    Teikumu raksturojošie parametri: garums, struktūra, pieturzīmju lietojums. 



 
 

    Lingvistiskās analīzes posmi: teksta komentēšana un dekodēšana. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 
Nodarbību apmeklējums – vismaz 50%, obligāta piedalīšanās seminārnodarbībās. Eksāmenu var 
kārtot, ja ir ieskaitīti arī visi kontroldarbi. Ja kontroldarbu vidējā atzīme ir 7 balles un augstāka, 
tad nav jākārto eksāmena teorētiskais jautājums. 
Eksāmenu veido 3 daĜas: 

1) teorētiskais jautājums, 
2) pieturzīmju lietojums tekstā, 
3) vienkārša un salikta teikuma praktiskā analīze. 

 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

1. BeitiĦa M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse: Lekciju kurss filoloăijas 
studentiem. – Liepāja : LiePA, 2009. 

2. Blinkena A. Latviešu interpunkcija. – R., 1969. 
3. Ceplītis L., Rozenbergs J., Valdmanis J. Latviešu valodas sintakse. – R., 1989. 
4. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. – R., 1962. – 2.d. 

02 – papildliteratūra 
1. Freidenfelds I. Divdabja teiciena mācīšanas vidusskolas klasēs // Metodiski raksti par 

skolēnu valodas kultūru vecākajās klasēs. – R., 1960. – 59.-74.lpp. 
2. Lauze L. Runātāja komunikatīvā nodoma īstenošanas veidi latviešu sarunvalodā // 

Linguistica Lettica. – 2001.-Nr.8. 
3. Lauze L. Ikdienas saziĦa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. – Liepāja, 2004. 
4. Moze M. Algoritmi dažu latviešu valodas sintakses jautājumu apgūšanā : metodisks 

palīglīdzeklis. – Liepāja, 1988. 
5. Rozenbergs J. Praktikums sintakses stilistikā. – R., 1989. 
6. Марченко Е., Архангельская. Лингвистический анализ текста. – R. : Retorika, 2000. 

 
03 – ieteicamā periodika 

1. Acta Baltica 
2. Linguistica Lettica 
3. Valodas aktualitātes 
4. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 

 
04 – interneta resursi 

www.liis.lv/latval/sintakse 
www.lu.lv/filol/ valoda  
www.valoda.lv  
www.vvk.lv  

 



 
 

 

Kursa nosaukums 
Valoda un komunikācija 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Vispār īgā valodniecība 
Lekciju skaits 16 
Semināru un praktisko darbu skaits 16 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autore Dr.philol. asoc.prof. Sanita LazdiĦa 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 3.kursa 
5.semestra obligātās daĜas kurss, iepriekš 
apgūti visi mūsdienu latviešu valodas 
līmeĦi: fonētika, leksikoloăija, morfoloăija, 
sintakse. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: izprast valodas dažādo 
raksturu, funkcijas un lomu komunikācijas 
veidošanā; noteikt nelingvistisko faktoru 
nozīmi komunikatīvā akta realizēšanā; 
raksturot komunikācijas modeĜus, to 
struktūru. 

Studiju rezultāti Apzinoties valodas individuālo un sociālo 
raksturu, studenti piedāvā savu valodas 
definīciju, prot pēc noteiktiem kritērijiem 
raksturot kopīgo un atšėirīgo cilvēku un 
dzīvnieku valodā; izprot komunikācijas 
modeĜu struktūru, spēj šīs zināšanas 
transformēt komunikatīvo runas aktu 
analīzē; izprot komunikācijas barjeras un 
veiksmīgas starpkultūru komunikācijas 
nosacījumus, prot tos ievērot praksē. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
 

1. Kas ir valoda? Valodas definēšanas iespējas (filozofiskais, strukturālais, funkcionālais 
aspekts). Valodas funkcijas (indivīda un sabiedrības līmenī). 

2. Cilvēku un dzīvnieku valoda: kopīgais un atšėirīgais. 
3. Valodas un runas šėīrums (F.de Sosīra valodas un runas pazīmes). Valodas struktūras. 
4. Valoda un dialekts. 
5. Valoda un identitāte. Dzimtās valodas loma identitātes apzināšanā. Multilingvālas un 

multikulturālas vides ietekme identitātes veidošanā. 



 
 

6. Kas ir komunikācija? Komunikācijas veidi, situācijas. Komunikācijas struktūra 
(R.Jakobsons). Komunikatīvā kompetence (D.Haimzs). 

7. Komunikācijas formas. Verbālā un neverbālā komunikācija: priekšrocības un trūkumi. 
8. Paralingvistika. Neverbālo zīmju sistēma. 
9. Mihails Bahtins. Kultūrantropoloăiskais modelis. Dialoăiskums. Komunikācijas barjeras 

(mikro un makro barjeras), tās noteicošie faktori. 
10. Valoda un starpkultūru komunikācija. Tautas runas uzvedības paradumi. Komunikācija 

un etiėete. Dažādu tautu runas uzvedības verbālie un neverbālie komponenti. V.Rūėes-
DraviĦas pētījumi. 

11. Multilingvisms un multikulturālā vide Latvijā. Lingvistiskā attieksme, to veidojošie 
faktori. 

12. Emocijas kā antropocentriskās valodniecības problēma. Emociju lingvokulturoloăija. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% nodarbību apmeklējums, ieskaitītas visas praktiskās un 
seminārnodarbības. Kursa noslēgumā – eksāmens (tests par kursa teorētisko saturu). 
 
Literat ūra 
 
01 - mācību literatūra  

1. Aitchison J. Linguistics, 2003. 
2. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – R.: Zvaigzne, 1993.  
3. Samovar L.A., Porter R.E., McDaniel E.R. intercultural communication [ A READER ]. 

– Thomson Wadsworth, 2006. 
4. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – Москва, 2000. 
 

02 – papildliteratūra 
1. Druviete I. Dells Haimzs un viĦa komunikatīvās kompetences teorija // Kentaurs. Nr.30. 

sociolingvistika. – R.: Minerva, 2003. 
2. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. – R.: Asja, 1999. 
3. Ezera I., GraudiĦa I., Dreiberga S. Lietišėā komunikācija. – R.: Kamene, 2000. 
4. GavriĜina M., Vulāne A.. Valodā veldzējas tautas dvēsele… Rīga, 2008 
5. Hofstede G.J., Pedersen, P.B. Hofstede. G. Exploring Culture. Exercises, Stories and 

Synthetic Cultures. – Intercultural Press. A Nicholas Brealey Publishing Company, 2002 
6. Holliday A., Hyde M. and Kullman J.. Inter-cultural communication. An Advanced 

Resource Book. Routledge Applied Linguistics, 2007. 
7. Humbolts V. Izlase. Fragmenti no valodnieciskiem darbiem. – R., 1985. 
8. ĪsziĦu vārdnīciĦa. – R.: Avots, 2002. 
9. Jakobsons R. Valoda salīdzinājumā ar citām saskarsmes sistēmām // Kentaurs XXI – 

Nr.18. – R.: Minerva, 1999. 
10. Kramsch G. Language and Culture. – Oxford University Press, 1998. 
11. Matthews P.H. Linguistcs. A Very Short Introductions. – Oxford University Press, 2003. 
12. Nomales identitātei. Sast. I.Paklone. SIA ,,Madris”, Rīga, 2005. 
13. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku (saskarsmes psiholoăija). R.: Kamene, 1994. 
14. Serls Dž. Kas ir runas akts? // Kentaurs. Nr.30. Sociolingvistika. – R.:Minevra, 2003. 
15. Колшанский Г. В. Паралингвистика. – Москва, 2007. 
16. Маслова В. А. Лингвокультурология. Москва: Издательский центр ,,Академия”, 

2007. 
17. Соссюр Ф. Де. Курс общей лингвистики. – Москва: Логос, 1999. 
18. Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций. – Москва, 2008. 



 
 

 
03 – ieteicamā periodika 

1. Acta Baltica 
2. Kentaurs  
3. Linguistica Lettica 

 

Kursa  nosaukums 
Valodas datorrīki un programmas 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Informācijas tehnoloăija 
Zinātnes apakšnozare Sistēmu analīze, modelēšana un  

projekt ēšana  
Lekciju skaits 4 
Semināru un praktisko darbu skaits 12 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. docents Ingars Gusāns 
Priekšzināšanas 

Akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas “Filoloģija” 
1.kursa 1.semestra obligātās 

daļas kurss, nepieciešamas 
iemaņas darbā ar datoru 

Kursa anotācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju rezultāti 

iepazīstināt studentus ar mūsdienīgām 
informācijas iegūšanas, apstrādes un 
saglabāšanas metodēm un programmām, 
kas paredzētas tekstu korpusu izmantošanai 
kā arī elektronisko resursu izmantošanai 
filoloăijas pētījumos.  
Apgūstot studiju 
kursu, studējošie: 

Studiju rezultātu 
pārbaudes forma 

Prot darboties ar 
datoru dažādās 
programmās 

Patstāvīgie darbi, 
ieskaite 

Prot izmantot 
Internet resursus 
filoloăijas un 
lingvistikas ietvaros. 

Praktiskās 
nodarbības, 
patstāvīgie darbi, 
ieskaite 

Prot izmantot SPSS 
programmu datu 
apstrādē 

Praktiskās 
nodarbības, 
patstāvīgie darbi 

Prot izmantot Praktiskās 



 
 

MonoConc 
programmu tekstu 
analizēšanai un 
apstrādei 

nodarbības, 
patstāvīgie darbi 

 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Audio un videoprogrammu izmantošana un ar to saistītie uzdevumi. 
2. Vispārīgas ziĦas par datoriem, to izmantošanu. Datoru iespējamā konfigurācija. 

Informācijas uzglabāšana datorā. Datorprogrammu nodrošinājums. 
3. Ievads operētājsistēmā MS Windows 98, 2000, XP. 
4. Teksta redaktors MS Word (teksta noformēšana, tabulas, dokumentu šabloni). 
5. Teksta redaktors MS Excel (vienkārši aprēėini, iebūvētās funkcijas, grafiku veidošana). 

Skolēnu darba rezultātu apkopošana. 
6. Prezentāciju sagatavošana ar MS PowerPoint. 
7. Informācijas iegūšana no interneta un tās izmantošana skolotāja darba procesā. 

Meklēšanas tehnoloăijas. Efektīvas meklēšanas paĦēmieni. Elektroniskais pasts kā 
sadarbības nodrošinātājs starp skolēniem vai skolēnu un skolotāju. Interneta lietošanas 
drošības un ētikas aspekti. 

8. Elektroniskās enciklopēdijas un vārdnīcas. Automātiskās tulkošanas iespējas. 
Elektroniskās bibliotēkas. Multimediju informācija. 

9. SPSS programma, Datu ievades formas izveide un datu ievade datora programma SPSS. 
Datu konvertēšana SPSS formāta no citam datu bāzēm. Datu nolasīšana, apstrāde un 
analīze. 

10. MonoConc un darbs ar tekstu korpusiem. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: pozitīvi vērtējama patstāvīgo uzdevumu izpilde (6), ieskaite. 
 
Literat ūra 
01 – mācību literatūra 
1. Augucēvičs J. Ievads datorzinībās.-Rīga: Turība, 2001. 
2. Barlow M. Concordancing and Corpus Analysis Using MP 2.2.- Houston, 2003.  
3. Datorzinību pamati 4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft  
    PowerPoint.-Rīga: Mācību grāmata, 2000. 
4. ĖiĦėere A. Microsoft Excel 2000...no A līdz Z.-Rīga: DC, 2000. 
5. Mūsdienu metodikas rokasgrāmata skolotājiem.-Rīga: LVAVP, 2001 
6. Murāne D., Pāvilsone L. Microsoft Word 2000... no A līdz Z.-Rīga: DC, 2000. 
7. Алексеев А.П. Информатика 2001. Москва: Солон-Р.,2001 
8. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. – 8 изд. Переработанное и  
    дополненное. Изд. Нолидж, 2000. 
02 – papildliteratūra 
1. AngĜu/latviešu skaidrojošā datorvārdnīca.-Rīga, 1998. 
2. Goša Z. Statistika. Rīga: Izglītības soĜi 2003., 334 lpp. 
3. Rašcevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoăijas pētījumos. - Rīga: Izglītības   
    soĜi, 2000., 356 lpp. 
03 – Internet resursi 
1. http://valoda.ailab.lv – LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas valodas resursi 
2. www.korpuss.lv – latviešu valodas tekstu korpusi 
3. www.semti-kamols.lv – projekts „Semti-Kamols raksti un rīki” 
4. www.sovety.net – visbiežāk uzdotie jautājumi par datoriem  



 
 

5. www.termini.lv – Internet datorvārdnīca 
6. www.tezaurs.lv – latviešu valodas vārdnīcas 
7. www.webopedia.com – datorterminu enciklopēdija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITERAT ŪRAS TEORIJA UN 

METODOLO ĂIJA 

Kursa  nosaukums 
Filoloăijas pētījumu metodoloăija 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras teorija 
Lekciju skaits 16 
Semināru un praktisko darbu skaits 16 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc.prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 1. kursa 2. semestra obligātās  
daĜas kurss. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: iepazīstināt studentus ar 
analīzes un interpretācijas metožu   
daudzveidību, veidojot praktiskas iemaĦas, 
pieredzi zinātniskā stila  lietojumā, metodes 
izvēlē un izmantojumā. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Ir apguvis 7 filoloăisko metožu 
pamatprincipus, pārzina to teorētiėus, ir spējīgs 
veidot analīzes shēmu analizējamam darbam 

Diferencētā ieskaite, 2 semināri. 



 
 

Izprot valodas lomu un nozīmi tekstā, saprot, 
ka metodes izvēli nosaka autora valodas un 
stila īpatnības; prot izvēlēties atbilstošu metodi 
analizējamam tekstam, argumentēt savu izvēli 

Diferencētā ieskaite. 

Ir apguvis poststrukturālās, strukturālās, 
formsaturiskās, filoloăiskās metodes analīzes 
gaitas plānošanu konkrētam tekstam 

4 patstāvīgie darbi, to analīze. 

Izprot zinātniskā raksta struktūru, pārzina 
zinātnisko aparātu, bibliogrāfisko atsauču 
noformēšanu. 

Tēžu struktūra, rakstisks darbs. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
 
1. Metodoloăiskā daudzveidība māksliniecisko tekstu interpretācijā. Zinātniskā stila prasības. 

Eseja kā kultūras teksta apraksta forma.  
2. Zinātniskā darba struktūra. Ievada, pamatdaĜas, nobeiguma, tēžu vai secinājumu veidojuma 

nosacījumi. 
3. Znātniskā pētījuma avoti, objects, subjekts, tehniskie noformējuma parametri. 
4. Formsaturiskās analīzes principi dzejā, prozā, drāmā (M.Bahtina, V.Žirmunska, V.ValeiĦa 

darbi).  
5. Strukturālās semiotikas pamatatziĦas teksta analīzē (R.Jakobsona, J.Lotmana, J.TiĦanova, 

R.Veidemanes, J.Marčenko u.c. darbi). 
6. Psihoanalītiskās metodes, arhetipu teorijas iespējas teksta analīzē (K.G.Junga, Z.Freida 

atziĦas). 
7. Poststrukturālās metodes principi teksta analīzē (R.Bartra darbi). 
8. Receptīvās estētikas pamatprincipi teksta interpretācijā (J.Boreva atziĦas). 
9. Filoloăiskās pieejas pamatprincipi (N.Nikolina u.c.). 
10. Lingvokulturoloăiskā pieeja filoloăijā (V. Maslova). 
11. Kognitīvās lingvistikas pamatprincipi. 
12. Psiholingvistikas iespējas (R. Frumkina u.c.). 
13. Dekonstrukcijas jēdziens, “savējais” un “svešais” teksta interpretācijā, konteksta uztveres un 

izpratnes problēmas (Ž.Deridā, Ž.Lakāns, U.Eko). 
14. Filosofijas strāvojumu ietekme (hermeneitika, feminisms, eksistenciālisms u.c.) teksta 

interpretācijā. 
 
Literat ūra 
I M ācību literatūra 
Jungs K.G. Psiholoăiskie tipi.Rīga, 1995. 
Juško-Štekele A., Šuplinska I.,  LazdiĦa S. , KĜavinska A. Metodiskie norādījumi studentu zinātniski 
pētniecisko darbu izstrādei filoloăijā. Rēzekne, 2008. 
Valeinis V. DaiĜdarba analīze.I, II, III.Rīga, 1995., 1996., 1997.  
Veidemane R. Izteikt neizsakāmo.Rīga, 1977.  
Марченко Е.В. Лингвистический анализ текста.Даугавпилс,1996. 
Маслова В.А. Лингвокультурология. Москва, 2004. 
Николина Н.А. Филологический анализ текста. Москва, 2003. 
 
II Papildliterat ūra 
Bahtins M. Karnevāls un literatūras karnevalizācija //Grāmata.- 1991.- Nr.6.  
Biddle A.W. Reading, writing and the study of literature.New York, 1998 
Campbell K. Analysing performance. A critical reader. Manchester, 1999. 



 
 

Griffith K. Writing essays abaut literature. A Guide and Style Sheet.  San  Diego, 1990. 
Grīnvalde A. Laiks un dzeja.Liepāja, 2000. 
Hiršs H. Prozas poētika. Rīga, 1989. 
Kursīte J.Dzejas vārdnīca.Rīga, 2002. 
Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrаta līdz postmodernismam.Rīga, 1997. 
Lukaševičs V. u.c. Aktuāli literatūras teorijas jautājumi.LVAVA, 2007. 
MendziĦa Dz. Vārds, doma, runa.Rīga, 2004. 
Tabūns B. Prozas specifika. Rīga, 1988.  
Uz kurieni, literatūras teorija?/Sak. V.Ivbulis.  Rīga, 1995. 
Барт Р.Избранные статьи.Москва, 1994. 
Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении.Москва, 2000.  
Введение в литературоведение. Москва, 1999. 
Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. Москва, 2001. 
Козлов Н. Философия сказки для обдумывающих житье или веселая книга о свободе и 
нравственности.  Москва, 2002. 
Культорология XX века: словарь / сост. Левит С.Я. Санкт-Петербург ,1997.  
Лотман Ю.Aнализ поэтического текста. Москва, 1970.  
Называть вещи своими именами.Москва, 1986. 
Самосознание европейской культуры ХХ века. Москва, 1991. 
Словарь символов/Сост.Керлот Х.Э. Москва, 1994. 
Эко У. Отсутствующая структура. Санкт-Петербург, 2004. 
 
 
III Ieteicam ā periodika 
Grāmata.- 1990.- 1992. 
Kentaurs. -1992.-2010. 
 
IV Interneta resursi 

Принципы прозы ХХ века. Поэзия и проза – разные искусства // 
http:www.sol.ru/Library/Kulturology/kultslov/6237.htm 
http://aptechka.agava.ru/statyi/teoriya/ststyi.html 
http://uchcom.botik.ru/az/lit/coll/ontolog1/10-rakov.htm  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Kursa  nosaukums 
Ievads literatūrzinātnē un literatūras 
vēstures pētniecībā 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

120 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras teorija 
Lekciju skaits 10 (20 stundas) 
Semināru un praktisko darbu skaits 20 (40 stundas) 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Priekšzināšanas Literatūras teorijas zināšanas vispārējās 
vidējās izglītības standarta līmenī. 
Akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas “Filoloăija” 1.kursa 
1.semestra obligātās  daĜas kurss 

Kursa anotācija 
 
 
 
 
 
 
  

Kurss sniedz zināšanas par literatūrzinātnes 
pamatjautājumiem: literatūras kā mākslas 
veida specifika, literatūras attīstības procesa 
pamatprincipi, literatūras veidu un žanru 
specifika, daiĜdarba teorija un analīzes 
principi. Kurss paredz veidot studentos 
individuālu, faktoloăiski pamatotu 
literatūras izpratni, pamatojoties uz tās 



 
 

estētiskajām, mākslinieciskajām, 
žanriskajām u.c. īpatnībām. 

Studiju rezultāti  Kursa noslēgumā studējošais spēj: 
• parādīt literatūras zinātnes svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību izpratni,  
• parādīt analītiski kritisku literatūras 

zinātnes atziĦu izpratni, saprotot ārējo 
faktoru ietekmes literatūras zinātnes 
attīstības gaitā,  

• patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 
informāciju, 

• argumentēti diskutēt studentu grupā par 
patstāvīgi sagatavotiem aktuālajiem 
literatūrzinātnes problēmjautājumiem.  

 

Kursa apraksts – plāns:   
 

1. Kursa priekšmets, uzdevumi un struktūra. Literatūrzinātnes pamatnozares (literatūras vēsture, 
literatūras teorija, literatūras kritika) un palīgnozares (historiogrāfija, tekstoloăija, 
bibliogrāfija u.c.).  

2. Literatūras kā mākslas specifika: mākslas izcelšanās teorijas, veidi un viedokĜi par tās 
iedalījumu; literatūra kā vārda un laika māksla. Mākslas un literatūras tēls. 

3. DaiĜdarbs un tā elementi: daiĜdarba saturs un forma. Mākslinieciskie modi. Hronotops. 
DaiĜdarba uzbūve.  

4. DaiĜdarba stila izpratne un vēsture. Stilizācija.  
5. DaiĜdarba valodas funkcijas, struktūra. 
6. Literatūras veidi, paveidi, žanri. Epikas, lirikas, drāmas un liroepikas žanru  poētika.    
7. Literatūras attīstības likumsakarības, literārā procesa periodizācijas problēma. DaiĜrades 

metodes un literārā virziena izpratne.  Virzieni  pasaules  un  latviešu  literatūrā. 
8. Literatūrzinātnes metodoloăija: metodes kā pieejas un kā paĦēmienu kopuma aspekti 

literatūrzinātnē. 
9. DaiĜrades process. Literatūras saikne ar folkloru un mitoloăiju. Mītiskais, folkloriskais un 

poētiskais pasaules skatījums. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
40% vērtējums semestra laikā par darbību 2 semināros, 3 kontroldarbiem un 10 praktiskajām 
nodarbībām, 60% vērtējums noslēguma eksāmenā.  
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1. Valeinis V. Ievads literatūrzinātnē. – Rīga, 2007. 
2. Введение в литературоведение. – Москва, 1999. 
3. Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā : simbolisms, impresionisms, futūrisms, 

akmeisms, ekspresionisms, dadaisms, konstruktīvisms, imažinisms, eksistenciālisms, 
sirreālisms- Rīga : Zinātne, 2008. 

02 – papildliteratūra 
1. Kursīte, J. Dzejas vārdnīca. – Rīga, 2002. 
2. Ėikāns, V. Lirika: tēli, kompozīcija, žanri, virzieni. – Daugavpils, 1998. 
3. Hiršs, H. Prozas poētika. – Rīga, 1989. 



 
 

4. Bībers, G. Drāmas teorijas jautājumi. – Rīga, 1986. 
5. Eco, U. On literature. London, 2007. 
6. Белянин, В. Психологические литературоведение : текст как отражение внутр. миров 

авт. и читателя / Москва, 2006.  
7. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем , 2008.  
 
03 – ieteicamā periodika 
1. Žurnāli “Karogs”, “Kentaurs”. 
 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Liter āra teksta analīze 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras teorija 
Lekciju skaits 14 
Semināru un praktisko darbu skaits 18 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāto zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc. prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 1.kursa 2. semestra obligātās  
daĜas kurss, kas ir teorētiskā kursa “Ievads 
literatūrzinātnē un literatūras vēstures 
pētniecībā” praktikums. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: izkopt praktiskas iemaĦas, 
pieredzi teksta analīzē un interpretācijā, 
atklājot teksta specifiku kā atsevišėu detaĜu, 
tā daiĜdarba veseluma, autora stilistikas 
skatījumā. 

 
Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Teorētiski pārzina un praktiski tekstā prot 
atrast un raksturot kompozīcijas, ārpusfabulas 
elementus. 

Grafiskās shēmas. 

Izprot analoăijas principu, prot to izmantot 
tēla, simbola, kultūras zīmes, arhetipa 
raksturojumā. 

Praktiskais darbs. 

Ir spējīgs veikt pilnu strukturāli semiotisko, 
formsaturisko, lingvokulturoloăisko teksta 
analīzi.  

3 patstāvīgie darbi. 

Izprot un spēj argumentēti raksturot laiktelpas 
kategoriju. 

Praktiskais darbs. 

Izkopis prezentēšanas un argumentēšanas 
prasmes. 

Semināri. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Sižetisku un bezsižetisku darbu kompozīcija. Elementu noteikšana; kompozīcijas 

žanriskā specifika. Kompozīcijas shēmas tradicionālajā un netradicionālajā skatījumā.. 
2. Literārā darba saturiska analīze: sižets, tēma, ideja; konflikts.  



 
 

3. Vēstījuma pamatkomponenti: veidi, formas, elementi. 
4.  Ārpusfabulas elementu apzināšana, to loma žanru sakušanas, relativitātes jautājumā. 
5. DaiĜdarba tonalitāte ( patoss ); tās veidi: heroiskais,traăiskais, dramatiskais, komiskais, 

cildenais. NoskaĦu, intonāciju polifonija. 
6. Literārais tēls. Tēlu tipi. Tipoloăiskais tēls. Mikro-, makrotēli dzejā.  
7. Simbols, mīts, arhetips, kultūras zīme tekstā, to interpretācijas iespējas mītiskajā, 

psihoanalītiskajā, literārā konteksta aspektā. 
8. Ritma izpratne saistītā un nesaistītā valodā. Vārsmojuma  sistēmas. Brīvais pants. Brīvā 

dzeja. 
9. Muzikalitātes aspekts dzejā. Pants – dzejas valodas ritmiskā vienība. AtskaĦu loma. 

Atkārtojuma figūras, skaĦu atkārtojumi, atdarinājumi. Fonētiskā instrumentācija. 
10. Formsaturiskās analīzes principi dzejā, prozā, drāmā. 
11. Laika un telpas kategorija teksta struktūrā. Trīsdimensionālais  un četrdimensionālais 

telpas dalījums. Laika izpausmes pamatmodeĜi. Hronotops. 
12. Virsraksta poētika, “rāmja” elementi tekstā, to interpretēšanas iespējas. 
13. Valoda kā tēlojuma līdzeklis, tās tēlainība un izteiksmība. Valoda kā viens no 

galvenajiem literārā teksta objektiem 20.gadsimta literatūrā. Vārda jēdzieniskais, 
semantiskais, gramatiskais aspekts. Sēmas aktualizācijas, automatizācijas 
procesi.Šabloni. Asocivitāte. Paradoksi. 

14. Drāmas uzbūves specifika. Skatuviskās un ideju lugas atšėirības. Iekšējie, ārējie konflikti. 
Dialoga, monologa, remarkas loma. Sirreālās poētikas izmantojums dramaturăijā. 

15. Stila noteicējfaktori. Autora individuālais, literārā žanra, virziena, tendences ietekmes 
konkrēta teksta stilā. 

16. Asociatīvās metodes izmantojums dzejoĜa, dzejoĜu krājuma uztverē un atklāsmē. 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
DziĜleja K. Poētika. Linkolna, 1985. 
Valeinis V. DaiĜdarba analīze.I, II, III.Rīga, 1995., 1996., 1997. 
Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. Rīga, 1977. 
Марченко Е.В.Лингвистический анализ текста.Даугавпилс,1996. 
Введение в литературооведение.Москва, 1999. 
Михайлов Н.Н. Теория художественного текста. Москва, 2006. 
 
02 – papildliteratūra 
Berelis G. Klusums un vārds.R., 1997. 
Berelis G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs.Rīga, 2002. 
Biddle A.W. Reading, writing and the study of literature.New York,1998. 
Campbell K. Analysing performance. A critical reader. Manchester, St.Martin Press, 1999. 
Croft S., Myers R. Exploring Language and Literature. Oxford, 2003. 
Griffith K. Writing essays abaut literature. A Guide and Style Sheet. Sas  Diego, HBJ, 1990. 
Dombrovska M., Sirsone S. Latviešu dzeja.Rīga, 1966. 
Grīnvalde A. Laiks un dzeja.Liepāja, 2000. 
Hiršs H. Prozas poētika.Rīga, 1989. 
Jungs K.G. Psiholoăiskie tipi. Rīga, 1995. 
Kiršentāle I. u.c. Prozas žanri. Rīga, 1991. 
Kravalis O. Jābūt. Rīga,1984. 
Kursīte J. Latviešu dzejas versifikācija 20.gs. sākumā ( 1900-1919 ).R.,1988. 
Kursīte J. RaiĦa dzejas poētika.Rīga, 1996. 



 
 

Šuplinska I. Kultūras zīmes funkcijas postmodernā tekstā/ Humanities in the New Europe. 
Humanitariniai mokslai naujojoje Europoje. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2006.- 39.-
55.p. 
Šuplinska I. Kultūrzīmju funkcionalitāte Zentas MauriĦas romānos/  Zenta MauriĦa Eiropas 
tautu kultūru dialogā. Rīga: 2007.-91.-103.lpp. 
Tabūns B. Prozas specifika. Rīga, 1988. 
Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu litereatūrā. Rīga, 2003. 
Лотман Ю.Структура художественного текста.Москва,1970.  
Словарь символов/Сост.Керлот Х.Э.-Москва,1994. 
 03 – ieteicamā periodika 
Grāmata.- 1990.- 1992. 
Kentaurs. -1992.-2010. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Aktu ālas problēmas literatūras teorijā 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras teorija 
Lekciju skaits 24 
Semināru un praktisko darbu skaits 24 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Priekšzināšanas Zināšanas literatūras zinātnē un literatūras 
vēstures pētniecībā, latviešu/ ārzemju 
literatūras vēsturē, filozofijā, estētikā. 
Akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas “Filoloăija” 3.kursa 
5.semestra obligātās  daĜas kurss 

Kursa anotācija Kursā tiek atklātas vispārīgās 
likumsakarības literārajā procesā, 
rakstnieka daiĜradē, atsevišėā daiĜdarbā; 
akcentēti literatūrteorijas metodoloăiskie un 
poētikas izpratnes aspekti to vēsturiskajā 
attīstībā, rosināts  uz sistēmisku literatūras 
būtības un lomas apzināšanu mākslas un 
kultūras kontekstā. 

Studiju rezultāti  Studējošais kursa noslēgumā spēj:  
 • Paškritiski vērtēt savas zināšanas un 

patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, 
plānojot studiju kursā apgūstamo materiālu 
atbilstīgi savām zināšanām un to pilnveides 
stratēăijai,  

 • Formulēt aktuālos literatūras teorijas 
problēmjautājumus, tos izskaidrot un 
argumentēti diskutēt par tiem studentu 
grupā,  

 • Izmantojot apgūtos literatūras zinātnes 
teorētiskos pamatus, analizēt folkloras un 
literatūras tekstus,  

 • Parādīt zinātnisku pieeju literatūras teorijas 
metodoloăijas un poētikas jautājumu 
risināšanā.  

 



 
 

Kursa apraksts – plāns:  
 
1. Literatūras teorijas objekts, tās vēsturiskā attīstība. 
2. Mākslas izpratnes būtība: estētiskais kā filozofiska un estētiska kategorija.  Mākslas nozīme, 

tās izpratnes dialoăisms. Estētikas nonklasikas parakategorijas, to izpausmes literatūrā.  
3. Autora izpratne mākslas darbā, kultūrvēsturiskais problēmas apskats.  
4. Mākslas un literatūras tēls. Tēls un zīme. Mākslinieciskā iztēle. Nosacītība un reālistiskums. 

Literāro tēlu nosacītība.  
5. Literatūra kā vārda māksla. Valoda kā tēlošanas līdzeklis. DaiĜdarba valoda. Reminiscence, 

intertekstualitāte, stilizācija, parodija. 
6. Literatūras funkcionālās īpatnības: hermeneitika: izpratne, interpretācija, jēga, dialoăisms, 

receptīvā estētika: lasītājs un autors.  
7. Literatūras uztvere un vērtējums: elitārā, klasiskā, masu  literatūra, beletristika. 
8. Teksts: filoloăijā, semiotikā, kulturoloăijā. Teksta izpratne posmodernistiskajās koncepcijās.  
9. Kompozīcija, specifiskie tās paĦēmieni: laiktelpa kā organizējošais faktors, redzes punkta 

izpratne, līdzības un pretstati, atkārtojumi, montāžas u.tml. 
10. DaiĜdarba analīzes principi: apraksts un analīze, literatūrzinātniska interpretācija, 

kontekstuāla izpēte, starpdisciplinārais diskurss. 
11. Literatūras veidi un žanri: to ăenēze, attīstība, stapformas.  
12. Literatūras attīstības likumsakarības: daiĜliteratūras ăenēze, saikne ar mitoloăiju un folkloru, 

stadiālie literatūras attīstības posmi, reăionālais, nacionālais un universālais literatūrā. 
13. Literatūras virziena izpratne un problēmas mūsdienu iteratūrzinātnē. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
40% vērtējums semestra laikā par diviem semināriem un sešām prakstiskajām nodarbībām, 60% 
novērtējums kursa noslēguma eksāmenā.  
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1. Теория литературы / Под ред.Н.Д.Тамарченко, 2008.  
2. Хализеев В. Теория литературы // http://philologos.narod.ru/texts/halizev-litproc.htm 
3. Uz kurieni, literatūras teorija?/ Sast. V. Ivbulis. – Rīga, 1995.  
4. Kalers, Dž. Literatūras teorija. ěoti saistošs ievads: Laikmetīgās mākslas biedrība "p-Art" ; 

Rīga, 2007.  
02 – papildliteratūra 
1. Павлович Н. Словарь поэтических образов : на материале рус. худож. лит. XVIII-XX 

веков: в 2-х томах. М. : Эдиториал УРСС, 2009 
2. Bell M. Literature, modernism and myth: belief and responsibility in the twentieth century. 

Cambridge University Press, 2007. 
3. Эко У. Роль читателя : исследования по семиотике текста. Москва , 2005.  
4. Бычков Ю. Эстетика. Москва: Гардарики, 2004. http://yanko.lib.ru/books/aesthetica/buchkov-

estetika-a.htm  
5. DaiĜrades psiholoăija Latvijā : zinātnisko rakstu. Rīga : Valters un Rapa, 2008  
6. Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Москва : 

URSS, 2007.  
03 – ieteicamā periodika 

Žurnāli Grāmata, Kentaurs, Karogs, Journal of narrative theory, Language and Literature. 
 
 
 
. 



 
 

LITERAT ŪRAS  VĒSTURE 
 

Kursa  nosaukums 
Latviešu folklora un mitoloăiskie 
priekšstati 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Folkloristika 
Zinātnes apakšnozare Latviešu folkloristika, mitoloăija 
Lekciju skaits 26 
Semināru un praktisko darbu skaits 22 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Priekšzināšanas Zināšanas par folkloru un mitoloăiju 
vispārējās vidējās izglītības standarta 
līmenī. Akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas “Filoloăija” 1.kursa 1.semestra 
obligātās  daĜas kurss 

Kursa anotācija Kursā atklāti latviešu mitoloăiskie 
priekšstati folkloras žanru kontekstā, 
raksturoti folkloras žanri, to 
mākslinieciskās, funkcionālās un 
aksioloăiskās īpatnības. Uzsvērta 
mitoloăijas un folkloras etioloăiskā 
funkcija, norādot uz tās vēsturiskās attīstības 
likumsakarībām un perspektīvām, kā arī uz 
tās transformācijām citu mākslas veidu un 
kultūras kontekstā. 

Studiju rezultāti  Studiju kursa noslēgumā studējošais: 
• Zina galvenās mutvārdu folkloras 

žanru pazīmes un likumsakarības 
• Prot analizēt folkloras tekstus ar 

formsaturisko un strukturālo metodi 
• Spēj diskutēt par aktuālajiem folkloras 

un mitoloăijas jautājumiem 
• Spēj organizēt un vadīt grupas darbu 

mutvārdu folkloras žanru 
raksturošanai studentu grupā 

 

 

Kursa apraksts – plāns:  
 



 
 

1. Mitoloăijas, folkloras un folkloristikas jēdzienu izpratne. Folkloras funkcijas, galvenās 
pazīmes, attīstība.  

2. Folkloristika kā zinātne, dažādas folkloristikas skolas, teorijas, izpētes metodes.  
3. Mitoloăija kā folkloras avots. Mitoloăiskās un folkloriskās domāšanas iezīmes.  
4. Mīts un rituāls latviešu folklorā. Kalendārās ieražas, godu ieražas. 
5. Mutvārdu folkloras žanri. Dziesmu folkloras veidi. Latviešu klasisko tautasdziesmu 

raksturojums. 
6. Vēstītājas folkloras galvenās pazīmes, iedalījums. Pasaku un tās žanru īpatnības. 

Pasaku pētniecība.  
7. Teiku pazīmes, funkcijas, žanri, raksturīgākie personāži un sižeti,  kompozīcija, stils, 

valoda. 
8. Anekdotes pazīmes, klasifikācija, kompozīcija, valoda. Vēsturiskā atmiĦa.  
9.  Pārējie vēstītājas folkloras žanri: nostāsti, leăendas, to žanriskās īpatnības. 
10.  Īsā folklora jeb brahiloăismi. Sakāmvārdi un parunas, to pazīmes, cilme. tematika, 

tēlainība, stilistika, ritms, uzbūves īpatnības, galvenās estētiskās atziĦas.  
11. Mīklas, to izcelsme, funkcijas, minēšanas tradīcijas, tematika, galvenie objekti, uzbūve, 

tēlainība.  
12. Tautas maăija, tās žanru pazīmes,  klasifikācija, cilme, struktūra, tematika, tēlainība, 

stils, ritms.  
13. Folklora  mūsdienu kultūras kontekstā. folkloras aktualizēšana, stilizācija, radoša 

izmantošana literatūrā. 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursā tiek izmantota kārtējā novērtēšana semestra laikā, kur iespējams saĦemt 4 balles, 
un summatīvā novērtēšana kursa noslēgumā eksāmena veidā, kur iespējams saĦemt 6 balles. 
Viena no summatīvās noformēšanas prasībām – darbs pie folkloras materiālu elektroniskā 
kataloga sagatavošanas.  
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

1. Ambainis O. Latviešu folkloristikas vēsture. – R., 1989. 
2. Kokare E. Latviešu galvenie mitoloăiskie tēli folkloras atveidē. –R., 1999. 
3. Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. - R., 1997. 
4. Bula D. Dziedātājtauta: Folklora un nacionālā ideoloăija. –R., 2000. 

02 – papildliteratūra 
1. Пропп В. Поэтика фольклора. – М., 1998. 
2. Ozols A. Latviešu tautasdziesmu valoda. – R., 1993. 
3. Mackova J. Mūžīgie jautājumi: raksti par literatūru un folkloru. – R., 1989. 
4. Rudzītis J. Latviešu vēstītājas folkloras dzīve tautā 19.un 20.gadsimtā / J.Rudzītis. - 

Rīga : Zinātne, 2006. 
5. Armstronga K. Īsi par mītu vēsturi. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2006. 
6. Urtāns J. Augšzemes ezeri : arheoloăija un folklora. - Rīga : Nordik, 2008.  

03 – ieteicamā periodika 
1. http://www.ailab.lv/latviešu folklora  
2. http://dainuskapis.lv 
3. http://www.liis.lv.folklora 
4. Letonica 

 



 
 

 
 



 
 

 

Kursa nosaukums 
Virzieni un žanri latviešu 
pirmsnacionālajā literatūrā un 
nacionālās literatūras pirmsākumos 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras vēsture 
Lekciju skaits 25 
Semināru un praktisko darbu skaits 23 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc.prof. Olga Senkāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 1.kursa 
2.semestra obligātās daĜas kurss, iepriekš 
apgūts ievads literatūrzinātnē un literatūras 
pētniecībā un praktiskas iemaĦas literāra 
teksta analīzē. 

Kursa anotācija veikts ieskats latviešu pirmsnacionālās 
literatūras attīstībā un nacionālās literatūras 
tapšanas procesā, akcentējot Rietumu 
kultūras ietekmes, latviešu kā mazās tautas 
literatūras mākslinieciskā 
eklektiskuma iemeslus; kā arī izsekots 
latviešu autoru mākslinieciskās meistarības 
izaugsmei, to ietekmējošajiem faktoriem.  

Studiju rezultāti Studiju kursa noslēgumā studējošie  
1) spēj demonstrēt teorētiskas, 

faktoloăiskas pamatzināšanas par 
attiecīgo latviešu literatūras vēstures 
periodu, parādīt patstāvību vielas 
kritiski vērtējošā un kopsakarības 
atklājošā izpratnē. 

2) spēj izteikt objektīvus spriedumus un 
veikt atklājumus attiecīgā perioda 
literāro procesu patstāvīgā izpētē, 
izmantojot literatūras teorijas un kritikas 
atzinumus literatūras vēsturiskās 
ăenēzes izvērtēšanā. 

3) spēj izprast attiecīgā laikposma literāro 
procesu svarīgākos jēdzienus un 
likumsakarības. 

 4) spēj izmantot iegūtās zināšanas 
zinātniski pētnieciskās darbības 
veikšanai (PowerPoin prezentācijas, 



 
 

raksti, referāti, studiju darbi u.c.). 
5) spēj veikt konkrētu tekstu analīzi 

laikmeta literāro procesu kontekstā, 
atklājot ikvienas literārās parādības 
nozīmi savā laikā, izmantojot jaunākās 
literatūras pētniecības metodes. 

 

Kursa apraksts – plāns: 
1. Literatūras vēsture kā literatūrzinātnes sastāvdaĜa. Uzdevumi un izpētes kritēriji. 

Latviešu literatūras vēstures. Latviešu literatūras vēstures periodizācija. Rietumeiropas 
literatūras virzienu ietekmju aspekts. 

2. Latviešu rakstu pirmie paraugi. Reformācijas nozīme nacionālās literatūras attīstībā. 
Meklējamās un pirmās atrastās grāmatas. Grāmatu iespiešanas sākums Latvijā 16.gs. N. 
Moll īna darbība. 

3. 17.un 18.gs.reliăisko un laicīgo rakstu pamattipi. Spilgtākie paraugi.K. Fīrekera un G. 
ManceĜa literārā darbība, viĦu tulkoto baznīcas dziesmu salīdzinājums.Baroks latviešu 
literatūrā. 

4. Klasicisms latviešu literatūrā. J. VišmaĦa dzejas poētika. Laicīgās literatūras sākums.  
5. Bībeles tulkojums latviešu valodā, priekšdarbi un E. Glika galavarianta īpatnības. Bībeles tēli 

un motīvi latviešu literatūrā. 
6. G.F. Stendera personība un literārā darbība. EpigoĦi. G.F. Stendera dzejas un prozas 

mākslinieciskās īpatnības. Sentimentālisms. “Augstas gudrības grāmatas” nozīme latviešu 
kultūras attīstībā.  

7. Pirmie latviešu tautības literāti. ĖikuĜa Jēkabs Neredzīgais Indriėis. 
8. G. MerėeĜa literārā darbība, grāmatu nozīme latviešu sabiedriskās domas attīstībā. 
9. Baltvācu garīdznieku un veclatviešu literārā darbība.  
10. Jaunlatviešu kustība, periodika. Nacionālās literatūras veidošanās sākums.  
      K. Valdemāra, J. Alunāna, K. Barona u.c. jaunlatviešu literārās aktivitātes. 
11. Reālisms latviešu literatūrā. J. Neikena proza. 
12. Latviešu dramaturăija un teātris līdz 19.gs. vidum. Pirmās lugas un izrādes latviešu valodā. 

Ā. Alunāna personība un daiĜrade. “Džons Neilands”. 
13. Romantisma modifikācijas latviešu literatūrā. AusekĜa personība un daiĜrade. Dzejas poētika. 

A. Pumpura personība un daiĜrade. Eposs “Lāčplēsis”. 
14. Apsīšu Jēkaba proza. Ētiskā reālisma dominante. 
15. R. un M. Kaudzīšu literārā darbība. Pirmais reālistiskais romāns latviešu literatūrā. Pirmais 

sentimentālisma romāns latviešu literatūrā. 
16. Latviešu dzeja 19.gs. 80.gados. Lapas MārtiĦš un Vensku Edvarts. Esenberău JāĦa daiĜrade. 
17. Latviešu literatūrkritikas aizsākumi, galvenās problēmas 19.gs. otrajā pusē.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
  
 Semināru apmeklējums (100%), lekciju apmeklējums (75%), eksāmens (biĜešu sistēma). 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1. Apīnis A. Latviešu grāmatniecība: no pirmsāk. līdz 19.gs.beigām.–R., 1977. 
2. Čakars O. u.c. Latviešu literatūras vēsture no pirmsākumiem līdz 19.gs. 80.gadiem. – R., 

1987. 



 
 

3. Johansons A. Latviešu literatūra. No viduslaikiem līdz 1940. – Stokholma, 1953. 
4. Latviešu literatūras vēsture I-VI. – R., 1935 – 1937. 
5. Latviešu literatūras vēsture I-VI. – R., 1956 – 1963. 
6. Latviešu literatūras vēsture I. – R., 1998. 
7. Zeiferts T. Latviešu rakstniecības vēsture I. – R., 1927. vai 1992. 
* Apgūstamie avoti norādīti atsevišėi. 
 
02 – papildliteratūra 
1. Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19.gs. vidum.-R.,1991. 
Apīnis A. Neprasot atĜauju. - R., 1987.  
2. BērziĦš L. Neredzīgais Indriėis un viĦa dziesmas.- R., 1933. 
3. Bičolis J. Ievads latviešu literatūrā. – R., 1991. 
4. Hausmanis V. Ādolfs Alunāns. - R., 1988. 
5. KārkliĦš K. Virzieni latviešu literatūrā. – Fišbaha, 1947. 
6. Karulis K. J. Reiters un viĦa tulkojums. -R., 1986. 
7. KundziĦš K. Latviešu teātra vēsture I. – R., 1968. 
8. Kaudzīte M. AtmiĦas no tautiskā laikmeta. – R., 1994. 
 
03 – ieteicamā periodika 
  žurnāls “Karogs” 
 
 



 
 

 

Kursa nosaukums 
Virzieni un žanri 20.gs. mijas latviešu 
literatūrā 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras vēsture 
Lekciju skaits 25 
Semināru un praktisko darbu skaits 23 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc.prof. Olga Senkāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
3.semestra obligātās daĜas kurss. Studiju 
kursa “Virzieni un žanri latviešu 
pirmsnacionālajā literatūrā un nacionālās 
literatūras pirmsākumos” apguve. 

Kursa anotācija Veikts plašs ieskats latviešu dzejas un 
prozas attīstībā 19. un 20.gs. mijā, 
raksturojot poētisko meklējumu virzienus, 
žanru sazarošanos, modernistu 
eksperimentus saistībā ar filosofiskās 
domas ăenēzi, romantisma modificēšanos 
dzejā un reālisma nostiprināšanos 
psiholoăiskajā un sociālajā prozā; izceltas 
spilgtākās personības un to daiĜrades 
savdabība. 

Studiju rezultāti  1) Spēja demonstrēt teorētiskas, 
faktoloăiskas pamatzināšanas par 
attiecīgo latviešu literatūras vēstures 
periodu, parādīt patstāvību vielas 
kritiski vērtējošā un kopsakarības 
atklājošā izpratnē. 

2) Spēja izteikt objektīvus spriedumus un 
veikt atklājumus attiecīgā perioda 
literāro procesu patstāvīgā izpētē, 
izmantojot literatūras teorijas un kritikas 
atzinumus literatūras vēsturiskās 
ăenēzes izvērtēšanā. 

3) Spēja izprast attiecīgā laikaposma 
literāro procesu svarīgākos jēdzienus un 
likumsakarības. 

 4) Spēja izmantot iegūtās zināšanas 
zinātniski pētnieciskās darbības 
veikšanai (PowerPoin prezentācijas, 



 
 

raksti, referāti, studiju darbi u.c.). 
5) Spēja veikt konkrētu tekstu analīzi 

laikmeta literāro procesu kontekstā, 
atklājot ikvienas literārās parādības 
nozīmi savā laikā, izmantojot jaunākās 
literatūras pētniecības metodes. 

 6) Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, veikt 
svarīgākā mērėtiecīgu atlasi un 
izvērtējumu zinātniski pētnieciskās 
darbības veikšanai. 

7) Spēja atklāt un risināt ar literāro procesu 
saistītos problēmjautājumus, 
tālākattīstot literatūrvēsturisko domu, 
piedāvājot savus materiāla izkārtojuma 
un izcēluma variantus. 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
  
 Semināru apmeklējums (100%); literārā portreta izstrāde, lekciju apmeklējums (75%); 
eksāmens (biĜešu sistēma) 

 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1.Idejiski sociālās un estētiskās tendences 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma Latvijā. 
    Marksisms. Nīčeānisms. Jaunnacionālisms. Literatūras virzieni. Modernisms. 
2. Jaunstrāvnieku kustība, periodika, raksti par literatūras attīstības perspektīvu. 
3. Latviešu literatūras kritiėu aktivitātes gadsimtu mijā. J. Asars un T. Zeiferts.  
4. Tradicionālie literatūras virzieni Latvijā gadsimtu mijā. Jaunromantisms. E. Veidenbaums, J. 

Poruks, Aspazija, K. Skalbe, J. Akuraters, V. Plūdonis, F. Bārda. 
5. Modernistiskie literatūras virzieni Latvijā gadsimtu mijā. Impresionisms, simbolisms.  
6. Dekadentiskais simbolisms latviešu literatūrā. Eksperimenti dzejā. Pārstāvji. 
7. Rainis – personības īpatnības un daiĜradīšanas principi. RaiĦa daiĜrade latviešu 
     literatūras kontekstā. 
8. 19.- 20.gs. mijas latviešu proza. Romāna žanriskā diferenciācija. Stāsta un noveles 
      žanru īpatnības. A. Niedra, H. Eldgasts, R. Blaumanis, A. Upīts, E. Birznieks – 
     Upīts, A. Brigadere, A. Saulietis, K. Štrāls, J. JaunsudrabiĦš u.c. Ētiskā reālisma 
     tradīcijas dominante prozā. 
9. 19.- 20.gs. mijas latviešu drāma. R.Blaumanis un Aspazija. Dekadentu dramaturăija. E.Vulfa 
komēdijas. 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1. Johansons A. Latviešu literatūra. No viduslaikiem līdz 1940. – Stokholma, 1953. 
2. Latviešu literatūras vēsture I-VI. – R., 1935 – 1937. 
Latviešu literatūras vēsture I-VI. – R., 1956 – 1963. 



 
 

Latviešu literatūras vēsture I. – R., 1998. 
Zeiferts T. Latviešu rakstniecības vēsture II. – R., 1927.  
SmilktiĦa B. Latviešu novele.- R., 1981. 
* Apgūstamie avoti norādīti atsevišėi. 
 
02 – papildliteratūra 
1. Latviešu rakstnieku portreti. Tradicionālisti un modernisti. – R., 1996. 
2. Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem. – R., 1993. 
3. Materiāli par latviešu literatūru un pasaules kultūru. – R., 1994. 
4. Materiāli latviešu literatūras un mākslas vēsturei. – R., 1995. 
5. Materiāli par radošajiem meklējumiem 20.gs. latviešu literatūrā. – R., 1996. 
 
03 – ieteicamā periodika 
žurnāls “Karogs” 
laikraksts “Literatūra. Māksla. Mēs” 
laikraksts “Kultūras Forums” 
žurnāls “Teātra Vēstnesis” 
gadagrāmata “Varavīksne” 
RaiĦa un Aspazijas gadagrāmata 
RaiĦa gadagrāmata 

 
 



 
 

 

Kursa nosaukums 
Virzieni un žanri 20.gs. 20.- 30.gadu 
latviešu literatūrā 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras vēsture 
Lekciju skaits 25 
Semināru un praktisko darbu skaits 23 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc.prof. Olga Senkāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
4.semestra obligātās daĜas kurss. Studiju 
kursu “Virzieni un žanri latviešu 
pirmsnacionālajā literatūrā un nacionālās 
literatūras pirmsākumos”, “Virzieni un 
žanri 20.gs. mijas latviešu literatūrā” 
apguve. 

Kursa anotācija Atklātas spilgtākās literārās aktivitātes un 
mākslinieciskās tendences 20.gs.20.-
30.gadu latviešu literatūrā, izceĜot tradīcijas 
un novatorisma attiecību aspektu dzejā, 
liroepikā, prozā un dramaturăijā, 
raksturojot spilgtākās personības un to 
daiĜradi 

Studiju rezultāti  1) Spēja demonstrēt teorētiskas, 
faktoloăiskas pamatzināšanas par 
attiecīgo latviešu literatūras vēstures 
periodu, parādīt patstāvību vielas 
kritiski vērtējošā un kopsakarības 
atklājošā izpratnē. 

2) Spēja izteikt objektīvus spriedumus un 
veikt atklājumus attiecīgā perioda 
literāro procesu patstāvīgā izpētē, 
izmantojot literatūras teorijas un 
kritikas atzinumus literatūras 
vēsturiskās ăenēzes izvērtēšanā. 

3) Spēja izprast attiecīgā laikaposma 
literāro procesu svarīgākos 
jēdzienus un likumsakarības. 

 4) Spēja izmantot iegūtās zināšanas 
zinātniski pētnieciskās darbības 
veikšanai (PowerPoin prezentācijas, 
raksti, referāti, studiju darbi u.c.). 



 
 

5) Spēja veikt konkrētu tekstu analīzi 
laikmeta literāro procesu kontekstā, 
atklājot ikvienas literārās parādības 
nozīmi savā laikā, izmantojot jaunākās 
literatūras pētniecības metodes. 

 6) Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, 
veikt svarīgākā mērėtiecīgu atlasi un 
izvērtējumu zinātniski pētnieciskās 
darbības veikšanai. 

7) Spēja atklāt un risināt ar literāro 
procesu saistītos problēmjautājumus, 
tālākattīstot literatūrvēsturisko domu, 
piedāvājot savus materiāla izkārtojuma 
un izcēluma variantus. 

 

 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Kulturoloăiskais konteksts Latvijā pēc neatkarības pasludināšanas. Tradicionālais un 

novatoriskais literatūrā un mākslā. Estētisko meklējumu daudzveidība. Dzejas, prozas un 
dramaturăijas attīstības tendences. 

2. Ekspresionisma iezīmes latviešu literatūrā. P. Ērmanis, L. Laicens, A. Kurcijs, J. 
Sudrabkalns, J. Grots, A. Čaks, A. SkujiĦa u.c. Konstruktīvisma iezīmes. 

3. Savrupnieku estētu mākslinieciskā pasaulskatījuma versijas. E. Stērste, V. GrēviĦš, E. 
Ādamsons, E. Ėezbere u.c. 

4. Pozitīvisma tendence un folkloriskums dzejā un liroepikā. J. Medenis, V. CedriĦš u.c. 
Formas eksperimenti. Jaunklasicisms. E. Virzas daiĜrades mākslinieciskie parametri, 
akmeisma iezīmes. 

5. Romantisma tradīcijas turpinājums dzejā. J. ZiemeĜnieks, E. Zālīte, J. Plaudis. Spilgtākās 
30.gadu debijas lirikā. V. Strēlerte un Z. Lazda. 

6. DaiĜprozas attīstības panorāma 20. – 30.gados. Romāns, stāsts un novele. Žanru novitātes. 
Augstākās virsotnes latviešu romānistikā – A. Eglītis, A. Grīns, P. Rozītis, J. Veselis, K. 
ZariĦš, A. Niedra u.c. 

7. Latviešu īsprozas kompozicionālās novitātes 20. – 30.gados. Modernistiskās tendences darbu 
sižetu, tēlu un vēstījuma veidojumā (karnevalizācija, skatapunktu spēles, dinamika, 
eksistenciālas problēmas u.c.). J. EzeriĦš, P. Rozītis, A. Upīts, K. ZariĦš, A. Kurcijs, L. 
Laicens, E. Ādamsons, A. Čaks. 

8. Teātra nozīme 20. – 30.gadu dramaturăijas attīstībā. Drāmas poētikas jauninājumi. 
Komēdijas žanru diferenciācija. A. Upīts, J. Pētersons, E. Zālīte, Rainis, M. Zīverts. 

9. Galvenās literatūrzinātnes izpētes problēmas 20.gs. 20. – 30.gados. Periodikas nozīme 
literatūras un literatūrzinātnes attīstībā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 Semināru apmeklējums (100%); pētījumu izstrāde, lekciju apmeklējums (75%); 
eksāmens (biĜešu sistēma) 
 



 
 

Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1.  Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. – R., !998. 

2.  Johansons A. Latviešu literatūra. No viduslaikiem līdz 1940. – Stokholma, 1953. 
3.  Latviešu literatūras vēsture V-VI. – R., 1936 – 1937. 
4.  Latviešu literatūras vēsture IV-VI. – R., 1959 – 1963. 
4. Latviešu literatūras vēsture II. – R., 1999. 
5. Zeiferts T. Latviešu rakstniecības vēsture III. – R., 1927.  
* Apgūstamie avoti norādīti atsevišėi. 
 
02 – papildliteratūra 
1. Grīns J. Redaktora atmiĦas. – Stokholma, 1968. 
2. KārkliĦš K. Virzieni latviešu literatūrā. – Fišbaha, 1947. 
3. Kiršentāle I.,u.c. Prozas žanri. – R., 1991. 
4. Materiāli 20. – 30.gadu latviešu literatūras vēsturei. – R.,1989. 
5. Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem. – R., 1993. 
6. Materiāli par latviešu literatūru un pasaules kultūru. – R., 1994. 
7. Materiāli latviešu literatūras un mākslas vēsturei. – R., 1995. 
8. Materiāli par radošajiem meklējumiem 20.gs. latviešu literatūrā. – R., 1996. 
9. Milzere M. Latviešu rakstnieku portretu skices. – R., 1994. 
10. Latviešu rakstnieku portreti. 20. – 30.gadu rakstnieki. – R., 1994. 
11. Rudzītis J. Raksti. – Vesterosa, 1977. 
 
03 – ieteicamā periodika 
žurnāls “Karogs” 
laikraksts “Kultūras Forums” 
gadagrāmata “Varavīksne” 
Aleksandra Čaka gadagrāmata 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Virzieni un žanri latviešu literatūrā 
20.gs. 40.-80.gados 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 
Lekciju skaits 42 
Semināru un praktisko darbu skaits 22 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc.prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 3.kursa 5.semsestra obligātās 
daĜas kurss, kas noslēdz latviešu literatūras 
vēstures pamatkursus. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: apzināt spilgtākās virzienu, 
žanru un stila tendences 20.gs. otrās puses 
literatūrā, apjaušot filozofisko un 
māksliniecisko darbu novitāti literāro tekstu 
interpretācijā, pastiprinātu uzmanību vēršot 
modernisma tradīciju izveidei dzejā un 
prozā. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Raksturot spilgtākās tendences latviešu 
literatūras vēsturē pēc Otrā pasaules kara 
Latvijā un  trimdā. 

Eksāmens. 

Analizēt konceptuāli svarīgākos darbus katrā 
debitantu paaudzē. 

2 semināri par prozu,2 semināri par dzeju, 1 – 
par drāmu. 

Prot saskatīt kultūrvēsturiskas, sociāla rakstura 
un literāra teksta konteksta, zemteksta 
likumsakarības. 

Eksāmens. 

Lietot dažādas metodes literāra teksta analīzē. 3 semināri. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1.  Literatūras periodizācija kopš 1940.gada līdz mūsdienām. Sociālistiskā reālisma 

pasludināšana par vienīgo pareizo daiĜrades metodi. Literatūras un mākslas šėiriskums. 
Sociālistiskā reālisma izcelsme, galvenie principi. GlavĜita darbības vērtējums, postošais 
iespaids latviešu kultūras mantojuma saglabāšanā. 

2. Latviešu literatūra nacistiskās okupācijas laikā (1941-1945). Nacistiskās Vācijas realizētā 
kultūrpolitika. Straujš grāmatniecības uzplaukums. Vispārējs žanru pārskats. Literatūras 



 
 

virzienu (pozitīvisms, modernisms, reālisms, romantisms) stilistiskās romāna žanra 
iezīmes. 

3. Proza.Anšlavs Eglītis: “Līgavu mednieki”, “Ăīmetne”, kolorītais detaĜu tēlojums. 
Spirgts, spriedzīgs stils, tā groteskums. Radošas personības un sabiedrības attiecības 
K.LesiĦa, E.Ādamsona darbos. Teiksmu un realitātes saplūsme I.Leimanes romānā 
“Vilka ču mantiniece”. 

4. K. ZariĦa vēsturiskie romāni.Pozitīvisma literatūras tendences J.Klīdzēja romānā 
“Jaunieši”  un Z. MauriĦas romānā “Dzīves vilcienā”.Psihoanalītiskās metodes iezīmes 
J.Plauža romānā “Sila Runcis” (1943), tā arhetipiskais tēlu veidojums. 

5. Dzeja. Debitantu (V.Tomas, Dz.Soduma, A.Dagdas u.c.) lirikas novatorisms. 
Pozitīvisma, romantisma, neoklasicisma principu dominante. SapĦu poētikas izpausmes.  
K.Skalbes, Andreja Eglīša, V.CedriĦa,  E.Ādamsona, E.Ėezberes, Z.Lazdas lirika. 
Ekspresionisma iezīmes Anšlava Eglīša, A.Johansona lirikā. Balādiskums kā šī posma 
literatūras pamatiezīme. Balādes žanra specifika, spilgtākie pārstāvji. 

6. J.VeseĜa iedibinātais teiksmas žanrs, tā teorētiskais pamatojums un mākslinieciskais 
veidojums. Dramaturăijas žanru attīstība. Komēdijas žanra dominante (Anšlavs Eglītis). 
M. Zīverta traăēdija “Vara” (1944) kā augstākais šī laikaposma sasniegums. 

7. Latviešu literatūra kara gados Padomju Savienībā.Padomju un nacistiskās realizētās 
kultūrpolitikas līdzība. A.Upīts. Traăēdija “Spartaks” (1943). Epopeja “ZaĜā zeme” 
(1945). Kara proza, dzeja A.GriguĜa, V.Lāča, J.Sudrabkalna, V.Luksa u.c. 

8. Trimdas, emigrācijas, trimdas un latviešu nacionālās literatūras emigrācijā jēdzienu 
lietojums. Vispārīgs trimdas literatūras situācijas raksturojums. Latviešu centri dažādās 
mītnes zemēs. Literatūras klasificējumi (paaudžu, žanriskais, pēc mītnes zemes 
rakstnieku kopām u.c.). Lielākie grāmatu apgādi, to darbinieki, izdevumu specifika. 
Ietekmīgākie periodiskie izdevumi (“Jaunā Gaita”, “Akadēmiskā Dzīve”, “Treji Vārti”, 
“LaRas Lapa”, “CeĜa Zīmes” u.c.). Bibliogrāfiskā literatūra. 

9. Vācu bēgĜu nometĦu laika (1944 - 1950) dzeja. Pozitīvisma, romantiskā hermētisma 
iezīmes tā laika lirikā (P.ĒrmaĦa, V.Tomas, P.Aigara u.c.). Z.Lazdas “Saules koka” 
meklējumi, īpatnā metriskā, ritmiskā dzejas struktūra, folkloriskās pasaulsuztveres 
aktivitātes. V.Tomas dzejoĜu krājuma “Latvieša sieva” interpretējums. 

10. Mākslinieciskās aktivitātes Zviedrijā nonākušo literātu lirikā (Andreja Eglīša, 
V.Strēlertes). A.Eglīša lirika, tās patriotiskais kategorisms, patētika; kristīgo un dainu 
ētikas elementu sakausējums idejās un formu struktūrā. Kantātes “Dievs, Tava zeme 
deg!” mākslinieciskais veidojums. Eksistenciālās nojautas, mākslinieciskā izteiksme 
V.Strēlertes dzejā. 

11. Latviešu literatūra no 1950.gadu vidus līdz 80.g.beigām. Nacionālās literatūras tradīciju 
atgūšana. Jaunu rakstnieku ienākšana 50.-60.,70.,  80.gadu literatūrā. Nozīmīgu kultūras 
tradīciju, jaunu stilistisko tendenču iedibināšana. Stilu, žanru u.c. māksliniecisko formu 
meklējumu daudzveidība. Reālisma virziena dominante 60.-70.gadu prozā. 

12. Stilistiskās tendences trimdas prozā (psiholoăiskā reālisma, eksistenciālisma, sirreālisma, 
apziĦas plūsmas, postmodernisma poētikas izpausmes). Psiholoăiskā reālisma 
reprezentanti: Anšlavs Eglītis, G.Jankovskis, J.Klīdzējs, J.Sarma, G.Salnais, A.DziĜums 
u.c. 

13. Proza. Psiholoăiskā romāna izvirzīšanās priekšplānā. Iekšējā monologa nozīme mūsdienu 
romānā. I.Indrānes, R.Ezeras, D.Zigmontes, A.Kalves u.c. romāni. Asociatīvais romāns 
(M.ZariĦa darbi). 

14. Memuārliteratūras attīstība emigrācijā, tās kvalificēšana pēc autora (vēstītāja) pozīcijas, 
tematikas. Spilgtākie memuārliteratūras darbi, žanra nozīme literāro tradīciju 
saglabāšanā. Biogrāfiskā romāna pārstāvji (J.KalniĦš, A.Stankevičs u.c.). Leăionāra tēls 



 
 

G.Janovska prozā, autora prozas vēsturiskums, dokumentalitāte. Anšlava Eglīša 
autobiogrāfiskā proza, tēlojumu, eseju, reportāžu krājumi 

15. Sirreālās telpas aprises V.Lāma, Z.SkujiĦa prozā. Autores tēla polifonija R.Ezeras darbos. 
Sirreālie un eksistenciālisma filozofijas piesātinātie meklējumi G.ZariĦa un K.Miėelsones 
romānos. 

16. ApziĦas plūsmas romāni: I.Šėipsna “Aiz septītā tilta”, R.Rīdzinieks “Zelta motocikls”, 
A.Bela “Bezmiegs”u.c., tradīcijas turpinājums B.Veisbergas, A.Nesaules, G.Repšes 
darbos. Sirreālās, absurda poētikas īpatnības šajos darbos. A.Irbes īsprozas novatorisms. 

17. Modernisma elementu aktualizēšanās A.Bela, M.ZariĦa prozā. Tipoloăizācijas problēma. 
Simbolizācijas reālisms. “Būrība” kā sabiedrības garīga neveselība. Filozofiskā, 
vēsturiskā un psiholoăiskā slāĦa sakausējums romāna “Cilvēki laivās” (1987) simbolikā. 
Asociāciju, zemtekstu, bagātība; intonāciju un prozas ritma maiĦa.  

18. Ironiskās polifonijas dominante A.RuĦăa, V.Zepa, Dz.Soduma prozā. Kultūrzīmju, 
reminiscenču transformēšana šo autoru darbos. Demitoloăizācijas izpausmes A.RuĦăa 
romānā “Pats esi kungs, pats”, Dz.Soduma romānos un J.Turbada (V.Zepa) darbā “Ėēves 
dēls Kurbads”.Ironiskais pasaules redzējums A.Jakubāna stāstos. 

19. Eksistenciālā poētika G.ZariĦa, I.Šėipsnas prozā, tās dominante 80.gadu īsprozā 
(G.Repše, G.Berelis, A.Neiburga) un romānistikā (I.Indrāne, R.Ezera, A.Bels) 80.gadu 
literatūrā Latvijā. Cilvēks un atbildība, pienākums, izvēle, bailes, iekšējā trimda, šo 
kategoriju interpretējums G.ZariĦa stāstos. 

20. Romāns esejās (I.Ziedonis, G.Repše). Latviskās kultūras, estētikas degradēšanās padomju 
apstākĜos I.ZiedoĦa darbos “Kurzemīte”,  “Tik un tā”, “Tutepatās“.G.Repšes romānu 
stils: “Pieskārieni”,“Tuvplāni”. M.Gūtmanes grāmata “Tā pati diena”, “Vēstules mātei”. 

21. Literārā pasaka un teiksma - A.Sakse, S.Kaldupe, D.Zigmonte, Viks u.c. 
22. Lirikas un liroepikas attīstība. Liroepikas žanra izcilākie autori, darbi – V.Belševica, 

O.Vācietis, I.Ziedonis, Andrejs Eglītis, M.Zālīte. 
23. “Elles ėēėa” fenomens latviešu literatūrā. Sirreālistiskie, imažiniskie, aritmiskie 

meklējumi L.Tauna dzejā. Imažiniski kolorītās, erotiskās, folkloriskās tendences 
vērtējums G.SaliĦa dzejā. A.Čaka un “elles ėēėinieku” dzejas tēlu paralelitāte. 

24. Tradicionāli romantiskās  dzejas pārstāvji - M.Ėempe, B.Saulītis, A.Skalbe, Ā.Elksne, 
I.AuziĦš, J.Peters u.c. Ekspresīvās dzejas spilgtākie pārstāvji - O.Vācietis, I.Ziedonis, 
M.Čaklais, V.Belševica, L.Briedis, U.BērziĦš, J.Rokpelnis u.c. “Kazas” nozīme dzejas 
modernisma meklējumos. 

25. O.Vācieša dzejas novatorisms. I.ZiedoĦa žanriskie meklējumi, sirreālā laiktelpa. simbolu 
daudzveidība. 

26. Folklorizācijas un folkloriskuma tendences Latvijā tapušajā dzejā 70.-80.gados. 
K.Skujenieka, L.Brieža, M.Zālītes, J.Petera, M.Melgalva dzeja. 

27. Individuālās izteiksmes meklējumi trimdas dzejnieku darbos. O.Stumbra dzejas 
ironiskums, asocivitāte. B.Bičoles dzejas vitalitāte. Mātes arhetipa dominante, tā 
izpausmes folkloriski erotiskā leksikā, ritmā, noskaĦā, asocivitātē. V.Krāslavieša ironiski 
groteskais stils, paššaustīšanas motīvi kanaka tēlā; kultūrzīmju, alūziju, reminiscenču 
aktualizācija; ēnas, āksta, maskas arhetipu izpausmes. 

28. Netveramais misticisms, simbolu daudzveidība, fonētiskās eifonijas akcentējums 
V.Sniėeres dzejā. A.Ivaskas leksiskās saspēles dzejas stilā, skandināvu mītisko elementu 
aktualizācija. Kali Jugas tēla transformācija R.Mūka filozofiskajos rakstos un dzejā. 
Ironijas elementu daudzveidīgums. 

29. Noliedzošās un ironiskās tonalitātes dominante K.Elsberga, G.GodiĦa, A.Aizpurietes, 
M.Melgalva, A.Rancānes, U.BērziĦa u.c. 80.gadu dzejnieku lirikā. 

30. Jaunākās trimdinieku paaudzes (M.Gūtmanes, S.RuĦăes, S.Muižnieces, J.Kronberga, 
R.Johansona u.c.) kontrkultūras izpausmes, postmodernie meklējumi dzejā. 



 
 

31. Eksisteciālā poētika K.Elsberga dzejā. Pašironija kā dvēseles pārjūtīguma slēpēja. 
Dažādu valodas stilu saliedējums. Paradoksi un vārdu spēles. Katoliskā un 
vispārcilvēciskā pasaules redzējuma savijums A.Rancānes dzejā. Harmoniskas pasaules 
modelējums - mājas tēls. Arhetipisko tēlu un kristietības morāles izpausme. 
Tautasdziesmu stilizācija, pārfrāzējumi, pantmērs, paradoksa un parodijas nozīme 
M.Melgalva dzejā. 

32. Dramaturăijas attīstības tendences Latvijā 50.-80.gados un  trimdā: žanriskā specifika, 
spilgtākie pārstāvji; Austrālijas, Zviedrijas, Amerikas latviešu teātru kopu tradīcijas. 

33. “Virz ības dramaturăijas” iezīmes G. Priedes, H.Gulbja drāmā. Folkloras tēlu,  atbildības 
un pienākuma problemātikas aktualizējums autoru dramaturăijā. Mākslas un 
“diletantības” attieksmes P.Pētersona lugu konfliktos. M.Zīverta teorētiskie uzskati 
drāmā, autora lugu apskats, analīze. 

34. Satīriskās un sociālās komēdijas pārstāvji (P.PutniĦš, G.Priede). Anšlava Eglīša komēdiju 
veidojums, tēli. 

35. Lelde Stumbre - sirreālās drāmas rakstītāja. Personības šėelšanās, dualitātes, zemapziĦas 
konfliktu aktualizējums viencēlienu ciklā. Kultūrzīmju, literatūrā esošu sižetu 
transformēšana lugās “Slepkava un slepkava”, “Spēlēju, dancoju”. Agresivitātes dziĦu 
saasinājums lugā “Suns”; “Roze”, “Spalvas” u.c. 

 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Berelis G. Latviešu literatūras vēsture.-Rīga,1999.                           
Berelis G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs. Rīga, 2001. 
Briedis R. Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā (1944– 
2005). 
Latviešu literatūras vēsture: 3.sēj. Rīga, 2001.                   
Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. Rīga, 2003. 
 
02 – papildliteratūra 
Briedis R., Hiršs H., Rožkalne A. Latviešu romānu rādītājs. R.: Akad.bibliotēka, 1997. 
Latviešu rakstnieku portreti / Sast. LZA lit., folkloras un mākslas institūta darbinieki. Rīga: 
Zinātne, 1994.- 262 lpp. 
Materiāli par literatūru un mākslu Latvijā 1941.-1945.g./ Sast. Rožkalne A. Rīga: Zinātne, 1990.- 
106 lpp. 
Materiāli par latviešu literāriem grupējumiem / Sast. Rožkalne A.Rīga: Zinātne, 1993.- 25.- 
120.lpp. 
Materiāli par latviešu literatūru un pasaules kultūru / Sast. Rožkalne A. Rīga: Zinātne, 1994.- 
45.- 75.lpp. 
Kritikas gadagrāmata.- 1.- 19.laidiens. 
Karogs.- 1946.- 2005. 
Latviešu rakstnieku portreti. Laikmetu krustpunktos. Rīga:Zinātne, 2001. 
Repše G. Gadsimta beigu skatiens. – 1999. 
http://www.text-semiotics.org/russian3.html 
M.Zālītes mājas lapa// http://www.marazalite.lv/html/index.php 
M.ZariĦa proza// http://www.marazalite.lv/html/index.php 
Studentu literārais žurnāls “Vārti”// http://private.livas.lv/andis_lipsbergs/news6.htm 
Jaunākā literatūra// http://www.satori.lv/?con=0202 
* Apgūstamie daiĜdarbi tiek norādīti atsevišėi 
 



 
 

03 – ieteicamā periodika 
Karogs (no 1990) 
 
 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Literat ūras tendences gadsimtu mijā 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 12 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc. prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 3.kursa 5. semestra obligātās  
daĜas kurss. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: atklāt būtiskākās stilistiskās 
tendences, spilgtākās debijas, interpretējot   
redzamāko autoru darbus. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Formulēt literatūrzinātnē un tās robežzinātnēs 
aktuālākās problēmas, diskursus, piedāvāt 
iespējamos (literatūrkritiska rakstura) 
risinājumus. 

Diferencētā ieskaite. 

Orientēties jaunākās literatūras piedāvājumā un 
prognozēt būtiskākos procesus jaunākās 
literatūras attīstībā. 

2 semināri. 

Sekot aktualitātēm latviešu literatūras vēstures 
attīstībā, prast izmantot iegūtās zināšanas 
salīdzinošā aspektā. 

Seminārs.  

Pamatot dažādu metožu izvēli literāra teksta 
analīzē, argumentēt savus spriedumus un 
secinājumus. 

Praktiskās nodarbības. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Jaunas dzejnieku paaudzes izaicinošs pieteikums 90.gadu sākumā (L.Zolnerovičs, 

I.Jansone, J.Ramba u.c.). Postmodernisma paradigmas aktualizācija debitantu, arī 
J.RokpeĜĦa, G.GodiĦa dzejā. Naturālo, erotizēto noskaĦu, motīvu dominante A.Petrova 
dzejoĜu krājumā “Mezgli” (1994). Grafisko dzejoĜu polifoniskums. 

2. 90. gadu otrās puses debitanti (A.AuziĦa, I.Gaile, Jo, M.Salējs u.c.) –modernās dzejas 
tradīcijas turpinātāji. Fonētiskā instrumentācija, muzikalitāte, lirisms, citas stilistiskās 
izpausmes viĦu dzejā. K.Elsberga prēmijas ieguvēji - E.Raups, L.Zolnerovičs, A.AuziĦa, 
K.Sadovska, Jo, I.Gaile, M.Pujāts - viĦu dzejas poētika. 



 
 

3. Starpžanru un intertekstualitātes problēma. Prozas fragmentārisms, metaforizācija u.c. 
postmoderna teksta kategorijas G.Repšes, J.Einfelda, I.Ābeles prozā. G.Repšes prozas 
laiktelpas, stilistiskas raksturojums. 

4. Postreālisma tendences G.Repšes, A.Bela, P.Bankovska prozā. 
5.  Esejas, biogrāfisko žanru prioritāte 90.gadu prozā. M.Birzes, I.ZiedoĦa, I.AuziĦa, 

R.Ezeras, L.Brieža, Z.SkujiĦa u.c. esejas. 
6. Absurda poētika E.Ermansona lugās, A.OzoliĦa stāstu krājumā “Dukts”. “Mitomānija” 

G.BereĜa prozā, jaunākajā literatūrā kopumā. 
7. Masu kultūras izpausmes. “Lata” romānu sērija. Literatūra internettīklā. 
8. Drāmas attīstības tendences. Literatūrā jau esošu sižetu atražošanas princips (L.Gundara, 

M.Z|ālītes, L.Stumbres u.c.) darmaturăijā. 
 

 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Berelis G. Latviešu literatūras vēsture.Rīga,1999. 
Berelis G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs.Rīga, 2002. 
Salējs M., VērdiĦš K. u.c. Latviešu literatūra (2000–2006). Rīga, 2007. 
Susātivs. Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja. / sak. Šuplinska I. Rēzekne, 2008. 
Postmodernisms teātrī un drāmā./sak.Radzobe S. Rīga, 2004. 
* 20. un 21.gs. mijas autoru teksti 
02 – papildliteratūra 
Aktuālas  problēmas literatūras zinātnē. LPU rakstu krājums. 
Jaunākā latviešu literatūra./sak. CimdiĦa A. Rīga, 2007. 
 
03 – ieteicamā periodika     
Karogs (no 1990) 
Kentaurs (no1992) 
Komparatīvistikas institūta almanahs. DU. 
Letonica. Literatūras,folkloras,mākslas institūta humanitāro zinātĦu žurnāls. 
Luna (no 1992) 
Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā.-Rīga, 2003. 
Via Latgalica. RA humanitāro zinātĦu žurnāls.  
 
04 – interneta resursi   
http://www.alternative.lv/literatura .php (u.c. , kur pieejami jaunākie teksti) 
www.satori.lv 
www.llc.lv 
 
     
 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Latgaliešu literatūras vēsture 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Latgaliešu literatūras vēsture 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 12 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc. prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 2. kursa 3. semestra obligātās 
daĜas kurss. 

Kursa anotācija apzinot latgaliešu literatūras attīstības 
tendences, raksturojot izcilāko autoru un 
darbu devumu, akcentēt latgaliešu 
literatūras savdabību, attīstot studējošo 
salīdzināšanas un pētnieciskās prasmes, 
veicinot novada kultūras vērtību 
apzināšanu. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Raksturot spilgtākās tendences latgaliešu 
literatūras vēsturē, salīdzinot ar latviešu 
literatūras attīstības gaitu. 

Eksāmens. 

Analizēt konceptuāli svarīgākos darbus  20. 
gadsimta 20.–40. gadu un trimdas literatūrā. 

1 seminārs par laicīgās prozas aizsākumiem,1 
par romāĦa žanru, 1 par dzejas žanru, 1 par 
noveles žanru. 

Sekot aktualitātēm latgaliešu literatūras 
vēstures attīstībā, prast izmantot iegūtās 
zināšanas un prasmes. 

Latgalīšu volūdys,literaturys i kulturys 
viesturis olimpiade. 

Lietot dažādas metodes literāra teksta analīzē. 4 semināri. 
Pārzināt novada zīmīgākos kultūrvēsturiskos 
objektus, muzejus, popularizēt latgaliešu 
kultūru. 

Muzeju apmeklējums Rogovkā, „Kolnasāta”, 
P.Luoča privātmuzejs. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Latgaliešu literatūras izveidošanās. Periodizācija. 
2. Pirmsliteratūras posms Latvijā (arī Latgalē) līdz rakstu valodas sākotnei (9.- 15.gs.). 

Problēma par rakstu šai laikā. Vācu, krievu garīdznieku rakstītās hronikas. 
3. Latgaliešu garīgās rakstniecības sākumi (16.-18.gs.).Jezuītu darbība Latgalē. Pirmie 

reliăiskie raksti latviešu valodā: tēvreizes, baznīcas dziesmas. Pirmās zināmās grāmatas 



 
 

latviešu valodā: Katolizska Dzismiu grōmota (1730), Evangelia Toto Anno jeb “Osyunes 
evaĦgeliji”(1753), Dzismes swatas (1801).  

4. Latgaliešu laicīgās literatūras sākumi (17.-19.gs.v.).Vecākie latgaliešu rakstības paraugi - 
tiesu zvēresti(1688,1692). Pirmās latgaliešu valodas gramatikas (J.Rimkevičs, 
J.Akelevičs u.c.). J.Akelevičs - pirmās populārzinātniskās grāmatas “Eisa mōceiba ap 
audzēšonu bišu”(1832) autors. J.Kurmins - “Mōceibu” autors un pirmās vārdnīcas (poĜu, 
latīĦu, latgaliešu,1858) sastādītājs. J.Macilevičs un viĦa grāmata “Pavujciejszona un 
wysaidi sposobi” (1850). 

5. G.Manteifelis - pirmā latgaliešu kalendāra “Inflantu zemes laikagrōmota aba kalenders” 
sastādītājs un izdevējs. Kalendāra saturs, valoda, tā kultūrvēsturiskā nozīme. 
G.Manteifelis kā Latgales kultūras, tās problēmu izgaismotājs pasaulē. Kultūrvēsturiskie 
raksti un grāmatas par Latgali.Drukas aizlieguma periods (1865-1904). Drukas 
aizlieguma vēsturiska un valodnieciska rakstura cēloĦi. Zemnieku rokrakstu literatūras 
attīstības vēsture, cēloĦi un veidi, redzamākie pārstāvji – A.Jūrdžs, P.Miglinīks. 

6. Tautiskās atmodas periods latgaliešu literatūrā (1904 - 1917 - 1920).Pirmās latgaliešu 
inteliăences veidošanās Pēterpilī.Latviešu Muzikaliskā biedrība, tās mērėi, darbības 
raksturojums un nozīme Latgales vēsturē. Pirmie latgaliešu laikraksti : “Gaisma” (1905-
1906), “Sākla” (1906), “Auseklis” (1906), to saturs.  

7. F.Kemps - pirmās latgaliešu laicīgās avīzes izdevējs, pirmā žurnāla veidotājs 
(“Austra”1908). Darbība daiĜliteratūrā. Patriotiskie, intīmie motīvi dzejā. Vēsturiskie 
darbi “Latgalieši” un “Latgales likteĦi”.F.Trasuna fabulu, drāmas “Nūgrimušō pile” 
analīze. N.Rancāna humoristiskie stāsti. Dzejas izlases “Kūkle” raksturojums. 

8. Latgaliešu literatūra Latvijas Republikas laikā (1920-1940-1944). Latgaliešu literatūras 
veidu un žanru attīstība. Literatūrkritikas attīstība (VaikuĜs, M.ApeĜs, A.Sprūdžs, V.Seile, 
S.SeiĜs). Ieskats latgaliešu periodikā. Polemika par latgaliešu literatūras pastāvēšanas 
nepieciešamību un iespējām. Latgaliešu periodiskie izdevumi vācu okupācijas laikā 
(“Rēzeknes ZiĦas”, “Latgolas Bolss”,”Olūts”), to augstvērtīgais mākslinieciskais, 
zinātniskais un kultūrvēsturiskais saturs.  

9. Naaizmērstule. Kristīgās morāles apliecinājums viĦas stāstos, literārajās pasakās, dzejā 
un lugās.P.Apšinīks. Publicistiskā darbība, viĦa dzejoĜi,lugas. Kultūrvēsturiskās vides un 
apstākĜu tēlojums M.ApeĜa prozā un literatūrkritiskajās apcerēs. J.Ratnīks, viĦa stāstu 
nozīme reālistiskās prozas attīstībā.  

10. A.Sprūdžs - spilgtākais pastāsta un garstāsta žanru pārstāvis. K.Stroda-Plencinīka devums 
stāsta, dzejas un romāna žanru attīstībā. J.Klīdzējs - izcilākais latgaliešu psiholoăiskās 
prozas pārstāvis. Stāstu krājums “Gōjputnu dzīsme”. O.Rupainis. Drāma “Kod pyrmī 
gaiĜi dzīdōja”. 

11. Romāna žanra pirmsākumi latgaliešu literatūrā 20.gs. 30-40.gados.Dzejas attīstības 
tendences, to raksturojums Latvijas Republikas laikā. A.Smagara, D.Greča, A.LobreiteĦa 
modernisma meklējumi dzejā. Madsolas J., M.Andžānes, M.Skujas dzejas raksturojjums.  

12. Latgaliešu literatūra trimdā (1944 – 80.gadi). Latgaliešu inteliăences došanās trimdā, II 
pasaules karam beidzoties. Latgaliešu trimdas literatūras žanriskā attīstība un spilgtākās 
personības. Periodiskie izdevumi: “Latgolas Bolss”, “Dzeive” u.c. Trimdinieku paaudzes, 
to daiĜrades un darbības īss raksturojums. 

13.  J.Lelis (Pūrmalīts) - spilgtākais noveles žanra pārstāvis latgaliešu literatūrā. J.Klīdzēja 
literārie darbi. A.RubeĦa dramaturăija. 

14. Latgaliešu literatūra Latvijā pēc II pasaules kara. BoĜševistiskā kultūrpolitika, ar to 
saistītās kampaĦas. Latgaliešu drukas neoficiālais aizliegums. Jautājums par latgaliešu 
literatūras iezīmēm.A.Kūkoja,  A.Rancānes dzeja.  



 
 

15. Latgaliešu literatūras (īpaši dzejas) attīstības tendences 20. un 21.gadsimtu mijā. Jauno un 
vidējās paaudzes autoru dzejas raksturojums (V.Dzērvinīks, O.Slišāns, V.Lukaševičs, 
O.Seiksts, I.Tārauda u.c.) 

16. Modernisma un postmodernisma paradigma latgaliešu prozā (V.Lukaševičs, O.Seiksts, 
L.Seiksta). Latgaliešu literatūras perspektīvas. 

 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Bukšs M. LatgaĜu literaturas vēsture.-1957. 
Salceviča I. Gadsimts latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā: 1904 –2004.-Rīga, 2005. 
Stafecka A., Kursīte J. Latgale: valoda, literatūra, folklora.-2003. 
Valeinis V. Latgaliešu lirikas vēsture. - Rīga, 1998. 
 
02 – papildliteratūra 
Acta Latgalica (12 sējumi). 
ApeĜs M. Latgalīšu literaturas vēsture.1935. 
Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti (Līdz 1944.gadam).1995 
Bukšs M. LatgaĜu atmūda.1976. 
Bukšs M. Vacōkī rakstnīceibas pīminekli.1952. 
Leikuma L. Gruomota školuotuojim.1993. 
Pagrauda. - Rēzekne, 1999. 
Rokstu krōjums latgaĜu drukas aizlīguma  atceĜšonas 40 godu atcerei.1944. 
Seile V. Grāmatas Latgales latviešiem.1935. 
Stankevičs O. Golvonais vaicōjums. Rīga, 2002. 
Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. / sak. LazdiĦa S., Šuplinska I.Rēzekne, 2009. 
Valeinis V.Latgalīšu dzejas antologija.Rēzekne, 2001. 
Vējāns A. Latgales rakstu gaisma. Rīga, 1997. 
 
03 – ieteicamā periodika 
Humanitāro zinātĦu vēstnesis. DU. 
Latgalistikas kongresa materiāli.RA, LU, SVU. 
Olūts. Latgales Kultūras centra izdevniecība. 
Via Latgalica. RA. 
 
04 – interneta resursi 
Rubenis A. Latgaliešu drāma// http://latgola.lv/literatura/  09.02.2005. 
Jūrdžs A. Dzeja // http://latgola.lv/literatura/ 
www.vosoruosona.lv 
http://lvlksa.nautreni.lv 
www.lakuga.lv 
 
* Apgūstamie daiĜdarbi tiek norādīti atsevišėi 
 
 
 



 
 

 

Kursa nosaukums 
Ievads ārzemju literat ūras vēsturē 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras vēsture 
Lekciju skaits 25 
Semināru un praktisko darbu skaits 23 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc.prof. O. Senkāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
4.semestra obligātās daĜas kurss 

Kursa anotācija Sniegts pārskats par Eiropas literatūras 
attīstību no pirmsākumiem līdz mūsdienām 
virzienu aspektā, izceĜot spilgtākās 
personības un daiĜdarbus. 

Studiju rezultāti  1) Spēja demonstrēt teorētiskas, 
faktoloăiskas pamatzināšanas par 
ārzemju literatūras attīstības procesiem, 
parādīt patstāvību vielas kritiski 
vērtējošā un kopsakarības atklājošā 
izpratnē. 

2) Spēja izteikt objektīvus spriedumus un 
veikt atklājumus ārzemju literāro 
procesu patstāvīgā izpētē, izmantojot 
literatūras teorijas un kritikas atzinumus 
literatūras vēsturiskās ăenēzes 
izvērtēšanā. 

3) Spēja izprast attiecīgo laikaposmu 
ārzemju literāro procesu svarīgākos 
jēdzienus un likumsakarības. 

 4) Spēja izmantot iegūtās zināšanas 
zinātniski pētnieciskās darbības 
veikšanai (PowerPoin prezentācijas, 
raksti, referāti, studiju darbi u.c.). 

5) Spēja veikt konkrētu tekstu analīzi 
laikmetu literāro procesu kontekstā, 
atklājot ikvienas literārās parādības 
nozīmi savā laikā, arī latviešu literatūras 
ăenēzē, izmantojot jaunākās literatūras 
pētniecības metodes. 

 6) Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, veikt 
svarīgākā mērėtiecīgu atlasi un 



 
 

izvērtējumu zinātniski pētnieciskās 
darbības veikšanai. 

 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Literatūras vēstures periodizācijas alternatīvas. Literatūras virziena jēdziens. Mītiskais 

reālisms antīkajā literatūrā. Literatūras veidi un žanri. Viduslaiku kultūra un literatūra.  
2. Renesanses filosofiskās nostādnes. Reālisma modificēšanās. Humānisms. Dante Aligjēri. 

Renesanses laikmeta dzeja, proza  un dramaturăija. 
3. Baroks literatūrā un mākslā. Filosofiskais modelis. Baroka mākslinieciskās modifikācijas 

spāĦu, itāĜu, franču un angĜu literatūrā.  
4. Klasicisms. Klasicisma traăēdija un komēdija.  
       Apgaismes reālisms. Dž. Svifts un D. Defo. Apgaisme franču un vācu 
       Literatūrā. “Vētru un dziĦu” laikmeta rakstnieki. F. Šillers. J. V. Gēte. 
6.    Sentimentālisms. Jūtu un dabas kults. “Kapsētas lirika”. L. Sterna daiĜrade. 
7. Romantisma filosofiskā un mākslinieciskā sistēma. Teorētiskie traktāti. Romantisma 

literatūras klasiėi.  
8. Reālisma literatūras attīstība angĜu un franču prozā. Naturālisms un E. Zolā daiĜrade.  
9. Modernisma un avangardisma attiecības. Modernisma rašanās priekšnosacījumi un 

saistība ar dzīves filosofiju, Z. Freida psihoanalīzi, E. Huserla fenomenoloăiju.  
10. Simbolisma teorētiskās nostādnes Francijā un Krievijā. Krievu simbolisma 
       īpatnības. Simbolisma antitēze – akmeisms.  

      11.   Impresionisma māksliniecisko meklējumu savdabība. G. de Moposāns. K. 
              Hamsuns. 

12. Dadaisms un sirreālisms. A. Bretons. L. Aragons.  Z. Freida sapĦa teorija. Psihes 
automātisma tehnika (“Magnētiskie lauki”).  

13. Ekspresionisms. Konstruktīvisms. Futūrisms. Imažinisms. G. Trākls un F. Verfels. 
Konstruktīvistu “formas revolūcija”. T. Marinetti “Futūrisma manifests”.  

14. Eksistenciālisms filosofijā un literatūrā. Cilvēka un pasaules attiecību traktējums. S. 
Kirkegora reliăiozais eksistenciālisms. M. Heidegera ontoloăija. F. Kafka. Ž.P. Sartrs. A. 
Kamī. 

15. Eksperimenti modernisma dzejā. T. S. Eliots. Modernisma proza. ApziĦas plūsmas 
romāns. Dž. Džoiss. M. Prusts. V. Vulfa. D. H. Lourenss. Modernisma dramaturăija. 
Absurdā drāma.  

16. Postmodernisma filosofiskā bāze. Ž. Derida. U. Eko daiĜrade.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 Semināru apmeklējums (100%); izdales un uzskates materiālu sagatavošana; lekciju 
apmeklējums (75%); eksāmens (tests) 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Artamonovs S. u.c. Ārzemju literatūras vēsture. XVII un XVIII gs. – Rīga: Zvaigzne, 1971. – 
720 lpp. 
Graždanska Z. u.c. Ārzemju literatūras vēsture. XX gs. – Rīga: Liesma, 1965. – 795 lpp. 



 
 

Ivbulis V. Uz kurieni, literatūras teorija? – Rīga: LU Svešvalodu un Filoloăijas fakultātes, 1995. 
– 287 lpp. 
Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam. – Rīga: Zvaigzne ABC, 
1998. – 188 lpp. 
Rietumeiropas rakstnieku un kritiėi par literatūru. – Rīga: Liesma, 1974. – 445 lpp. 
Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā.- R.: Zinātne, 2003.  
Великовский С. Умозрение и словесность. – Москва – Санкт-Петербург: Университетская 
книга,1999.–711 c. 
Вирмо А., Вирмо О. Мэтры мирового сюрреализма. – Москва: СПб, 1996.–275 с. 
Дудова Л., Михальская Н., Трыков В. Модернизм в зарубежной литературе.–М:Флинта; 
Наука, 1998. – 240 c. 
Зотов А., Мельвиль Ю. Западная философия хх века. – Москва: Проспект,1998.– 432 с. 
* Apgūstamie avoti norādīti atsevišėi. 
 
02 – papildliteratūra 
Adorno T.V.Atskatoties uz sirreālismu.//Grāmata.–1991.–Nr.6.–3.–7.lpp. 
Altmaijers K. Ekspresionisms  vācu literatūrā.- .//Grāmata .-1991. – Nr.5. 
Bretons A. Sirreālisma manifests.//Karogs.–1990.Nr.12.–171.–178.lpp. 
Freids Z. SapĦa darbs. // Grāmata. – 1991. – Nr. 6. –  8. – 14.lpp. 
Freids Z. Ievadlekcijas psihoanalīzē.//Kentaurs XXI.Nr.15.–93.–101.lpp. 
Heidegers M. Vēstule par humānismu. // Grāmata. – 1991. – Nr.10. – 20. – 21.lpp. 
Schutte J. Einführung in die Literaturinterpretation. – Stuttgart – Weimar: Verlag J.B.Metzler// 
Sammlung Metzler Band 217, 1993. – S. 225 
Vjanu T. Metaforas psiholoăiskā funkcija. // Kentaurs XXI.Nr.15. – 127. – 128.lpp. 
Дубин С. Черный юмор сюрреалистов: генезис и структура. // Вестник Московского 
университета. Серия 9 – 1998. – с.101 – 115 
03 – ieteicamā periodika 
žurnāls “Иностранная литература” 
žurnāls “Kentaurs” 
 

Interneta resursi 
http://www.english.uppen.edu/~afiltreis/88/imaginism-def.html 
http://www.liis.lv/kultvest/litunteat.htm-1k- 
http://scoollib.h1.ru/kl-zar.htm 
http://azbuk.net/genre/xx/foreign/ 
http://www.members.tripod.com/poetry_pearls/Poets/htm 
http://www.journ.ru/spiski/zar_lit_2_4.shtml 
www.satori.lv 
 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Ant īkā literatūra 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Cittautu literatūras vēsture 

Lekciju skaits 
26 

Semināru un praktisko darbu skaits 6 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autors Dr. philol. docents Ingars Gusāns 



 
 

Priekšzināšanas 
Akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas “Filoloăija” 1.kursa 
2.semestra obligātās  daĜas kurss 

Kursa anotācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju rezultāti  

Kurss „Antīkā literatūra” ir paredzēts 
Humanitāro un juridisko zinātĦu fakultātes 
Latviešu valodas un literatūras specialitātes 
studentiem kā ārzemju literatūras 
ievadkurss, jo antīkā literatūra ir uzskatāma 
par Eiropas literatūras aizsākumu gan 
hronoloăiska, gan žanriskā ziĦā. Kurss 
„Ant īkā literatūra” ir veidots, pamatojoties 
uz hronoloăisko principu. Kursa ietvaros 
tiek aplūkoti literatūrvēsturēs izdalītie 
antīkās literatūras periodi, ar šo periodu 
izcilākajiem autoriem un viĦu darbiem. 
Aplūkojot atsevišėu literatūras veidu un 
žanru izcelšanos, tiek sniegti pamatojumi ar 
konkrētas politiskās, sociālās un kultūras 
situācijas aspektiem, pievēršot uzmanību 
arī filozofiskajām atziĦām. Kursa izklāstā 
tiek akcentēta arī katra aplūkotā literatūras 
žanra, autora vai konkrēta darba nozīme 
tālākajā literatūras attīstībā, kā arī tiek 
meklētas reminiscences latviešu literatūrā. 

Apgūstot studiju 
kursu, studējošie: 

Studiju rezultātu 
pārbaudes forma 

Zina galvenās 
literatūras žanru 
pazīmes 

Rakstu darbi, 
semināri 

Prot analizēt 
literatūras tekstus 

Rakstu darbi, 
eksāmens 

Zina antīkās 
literatūras galvenos 
autorus un darbus 

Semināri, 
eksāmens 

Spēj saistīt žanru 
rašanos ar sociāliem, 
politiskiem un 
kultūras apstākĜiem 

Semināri, 
eksāmens 

 
 

     

Kursa apraksts – plāns:  
1. Antīkās literatūras jēdziens, priekšmets. Kursa struktūra. Antīkās literatūras 

hronoloăija, periodizācija. Kopīgais un atšėirīgais sengrieėu un seno romiešu 
literatūrā. Antīkās literatūras izpētes avoti. 

2. Antīkās mitoloăijas kā antīkās literatūras pamata raksturojums: sengrieėu mitoloăija, 
galvenie attīstības posmi, raksturīgākie tēli un motīvi. 



 
 

3. Liroepikas attīstība antīkajā literatūrā. Klasiskais heroiskais eposs. Didaktiskais eps. 
Hesiods un viĦa laikmets. Ăenealoăiskais eps “Teogonija”, reliăisko priekšstatu 
sistematizācija un varoĦu paaudžu ăenealoăija.  

4. Dzejas attīstība antīkajā literatūrā. Sengrieėu klasiskā dzeja. Deklamatoriskā lirika un 
melika.  

5. Fabulas žanrs sengrieėu literatūra (Ezops). Fabulas žanriskā attīstība, mākslinieciskās 
īpatnības.  

6. Drāmas attīstība antīkajā literatūrā. Traăēdijas attīstība antīkajā literatūrā. Aristotelis 
par traăēdijas rašanos un attīstību. Ditirambs, āžu – satīru dziesmas. Izcilākie 
traăēdijas žanra pārstāvji antīkajā literatūrā – Eshils, Sofokla, Eiripīds. 

7. Komēdijas attīstība antīkajā literatūrā. Vecatiskā komēdija, tās īpatnības: politiski 
atmaskojošais elements, karikatūras un fantastikas elementi. Komēdijas struktūra. 
Aristofāns – “komēdijas tēvs”.  

8. Epikas attīstība antīkajā literatūrā.. Historiogrāfija. Izcilākie pārstāvji sengrieėu 
literatūrā: Hērodots, Tukidīds, Ksenofonts. 

9. Retorika kā daiĜrunas teorija un prakse. Tās uzplaukums Atēnu demokrātijas 
apstākĜos. Runu veidi: svinīgas runas (Gorgijs), tiesu runas (Līsijs), politiskās runas 
(Dēmostens)..  

10. Filozofiskā proza. Platons – antīkā ideālisma pamatlicējs. Dialektikas attīstība. 
Aristotelis – materiālistiskās filozofijas pamatlicējs. Darbi “Poētika” un “Retorika”. 
Mācība par traăēdiju, tās daĜām, par katarsi. 

11. Jaunatiskā komēdija; tās tematika: atteikšanās no sabiedriski politiskās tematikas, 
pievēršanās sadzīves jautājumiem. Jaunatiskās komēdijas izcilākie pārstāvji antīkajā 
literatūrā. Menandrs. 

12. Aleksandriešu dzeja hellēnisma kultūrlaikmetā. Dzejas “mazās formas”. Epīlijs, 
idille. Kallimaha daiĜrade. Teokrita idilles. 

13. Hellēnisma heroiskais eps. Rodas Apolonija poēma “Argonautika”.  
14. Polibijs, Diodors, Strabons, Romas perioda vēsturisko notikumu atainojums viĦu 

darbos, Plutarhs. 
15. Filozofisko un retorisko elementu apvienojums Lukiāna daiĜradē. 
16. Antīkā romāna divi virzieni – retoriskais un erotiskais. Slavenākie romānisti 

sengrieėu literatūrā (Efesas Ksenofonts, Heliodors u.c.) un viĦu darbi. Longa 
bukoliskais romāns “Dafnids un Hloja”. 

17. Romiešu literatūras periodizācija. Seno romiešu mitoloăija, galvenie attīstības posmi, 
raksturīgākie tēli un motīvi, saikne ar sengrieėu mitoloăiju. 

18. Romiešu dzeja. Pirmie dzejnieki (Līvijs Androniks, Gnejs Nevijs), grieėu dzejas 
tulkojumi Romā. 

19. Romiešu tautas komēdija – togāta. Plauts – jaunatiskās komēdijas tradīciju turpinātājs 
romiešu literatūrā. Terencijs – “Pusmenandrs”. Komēdiju humānā tendence. Elitārā 
komēdiju ievirze.  

20. Literārās prozas attīstība – Cēzars – karavadoĦa un literāta kvintesence. Cicerons – 
romiešu izcilākais orators. 

21. Filozofiskā poēma. Lukrēcijs “Par lietu dabu” – Epikūra materiālistiskās filozofijas 
dzejisks izklāsts. Atomu teorija. 

22. Mitoloăiski vēsturiskā poēma. Vergilijs “Eneīda”. Mīts par Eneju un tā politiskā 
nozīme. “Eneīdas” mākslinieciskie un ideoloăiskie uzdevumi.  

23. Dzejas žanri romiešu literatūrā – bukolikas, georgikas (Vergilijs), satīras, odas 
(Horācijs), mīlestības elēăijas (Tibulls, Propercijs, Ovīdijs). 

24. Mitoloăiskā poēma. Ovīdijs “Metamorfozes”.  
25. Seneka – romiešu traăēdiju autors.  



 
 

26. Proza impērijas laikā. Tits Līvijs, Tacits. 
27. Fabulas žanrs romiešu literatūrā (Fedrs).  
28. Romāns romiešu literatūrā. Petronija romāns “Satirikons”. Apuleja romāns “Zelta 

ēzelis” jeb “Pārvērtības”.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: sekmīga piedalīšanās semināros (3), pozitīvi vērtējama 
patstāvīgo darbu izpilde (3), eksāmens. 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1. Čerfasa L., Fomina T. Antīkās literatūras vēsture.-Rīga,1986. 
2. Eiduss J. Tita Lukrēcija Kāra poēma “Par lietu dabu”.-Stokholma-R.,1997. 
3. Gusāns I. Bukolikas žanrs hellēnisma literatūrā. Teokrits. – Rēzekne, 2003. 
4. Ėemere I. AristoteĜa “Poētika”.-R.,1986. 
5. Ėiėauka P. Grieėu literatūras vēsture.-R.,1954. 
6. Rūmniece I. Sengrieėu koru lirika. Pindara daiĜrade.-R.,1987. 
7. Seno romiešu literatūras antoloăija.-R.,1991. 
8. Sengrieėu literatūras antoloăija.-R.,1990. 
9. Tronskis I. Antīkās literatūras vēsture.-R.,1954. 
10. Соболевский С. и др. История греческой литературы.-Москва,1960. 
11. Тахо-Годи А. И др. Античная литература.-Москва,1973. 
12. Afrodīte mirdzošā tronī. Sengrieėu dzeja. – R.,1994.  
13. Antīkā komēdija. – R.,1979. 
14. Apulejs. Zelta ēzelis. – R.,1959. 
15. Aristotelis. Poētika. – R.1979  
16. Aristofāns. Komēdijas: Izlase 2 sēj. – R.,1969.. . 
17. Eiripīds. Traăēdijas.-R.,1984. 
18. Ēzopa fabulas.-R.,1978. 
19. Homērs. Odiseja.-R.,1967. 
20. Homērs. Iliāda.-R.,1961. 
21. Līsijs. Tiesu runas.-R.,1984. 
22. Longs. Dafnids un Holja.-R.,1972. 
23. Plutarhs. Darbi un dienas.-R.,1998. 
24. Seneka. Traăēdijas.-R.,1989. 
25. Sengrieėu traăēdijas.-R.,1957. 
26. Vergilijs. Eneīda.-R.,1970. 
 
02 – papildliteratūra 
1.  Agrā renesanse.-R.,1981. 
2. Ārzemju literatūras vēsture 17.un18.gadsimtā.-R.,1971. 
3. Egle R., Upīts A. Pasaules rakstniecības vēsture.-1.sēj.-R.,1930. 
4. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā viduslaikos.-R.,1995. 
5. Dante. Dievišėā komēdija. – R., 1995. 
6. Lafontēns. Fabulas.-R.,1985. 
 
 
 
 
 



 
 

 

VALODAS  
Kursa  nosaukums 

Lat īĦu valoda 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Klasiskā filoloăija 
Lekciju skaits 1 
Semināru un praktisko darbu skaits 31 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Dr. philol. docents Ingars Gusāns 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 1.kursa 
2.semestra obligātās  daĜas kurss 

Kursa anotācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju rezultāti 

Kursā apskatāmie jautājumi ir : latīĦu 
valodas vēsture un vieta indoeiropiešu 
valodu saimē, latīĦu valodas atšėirīgās 
izrunas. Lietvārdu un īpašības vārdu  
deklinācijas, vietniekvārdi, skaitĜa vārdi, 
apstākĜa vārdi, prievārdi, saikĜi, izsauksmes 
vārdi. Darbības vārdi un to kārtas, 
izteiksmes, laiki, skaitĜi un personas. 
Teikumu uzbūve, locījumu mācība un 
sintaktiskās konstrukcijas. 
Apgūstot studiju 
kursu, studējošie: 

Studiju rezultātu 
pārbaudes forma 

Prot lasīt, tulkot, 
morfoloăiski 
analizēt teikumus, 
saistot tos ar citu 
valodu teikumu 
uzbūvi. 

Kontroldarbi, 
eksāmens 

Zina studentu 
himnu un latīĦu 
„spārnotos 
izteicienus” 

Eksāmens  

 

 

Kursa apraksts – plāns:  
  

1.  LatīĦu valoda un citas indoeiropiešu valodas. LatīĦu valodas vēsture. LatīĦu   
     literārā un sarunvaloda. LatīĦu valodas mantojums jauno valodu leksikā. LatīĦu                  



 
 

     valodas nozīme mūsdienās. Alfabēts, izruna, akcents. 
2.  I deklinācija un verbs esse. 
3.  Praesēns indicātīvī āctīvī. 
4.  Personu vietniekvārdi. Prievārdi. 
5.   II deklinācija. SalikteĦi ar esse. 
6.   I un II deklinācijas īpašības vārdi. Piederības vietniekvārdi. 
7.   Pronominālie adjektīvi. Norādāmie vietniekvārdi. 
8.   Imperfectum et futūrum I indicātīvī  āctīvī. 
9.   Praesēns, imperfectum et futūrum I indicātīvī passīvī. 
10. III deklinācija. 
11. III deklinācijas īpašības vārdi. 
12. Verbu pamatformas. 
13. IV un V deklinācija. 
14. Perfectum, plūsquamperfectum, futūrum II indicātīvī passīvī. 
15. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 
16. ApstākĜa vārdi. Darbības vārdi ar -io. 
17. Vietniekvārdi. 
18. SkaitĜa vārdi. 
19. Deponenti un semideponenti. 
20. Īnfīnītīvus. 
21. Nōminātīvus cum īnfīnītīvō. 
22. Participium. 
23. Gerundium. 
24. Gerundīvum. 
25. Darāmās un ciešamās kārtas aprakstošās konjugācijas. 
26. Praesēns coniūnctīvī et imperfectum coniūnctīvī patstāvīgos teikumos. 
27. Konjunktīva lietošana palīgteikumos. 
28. Perfectum et plūsquamperfectum coniūnctīvī patstāvīgos teikumos, palīgteikumi   
      ar saikli cum. 
29. Konjunktīvs netiešajos jautājumos. 
30. Nosacījuma periodi. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Pozitīvs vērtējums 4 kontroldarbos, sekmīgs darbs, veicot 
praktiskos darbus, pozitīvs vērtējums eksāmenā. 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1. Čerfasa L., Fomina T., Zicāns P. LatīĦu valoda.-Rīga,1974. 
2.   Gulbis Ed. Prīmā lūce.-Rīga,1932. 
3.   LezdiĦš. J. Lingua Latīna.-Rīga,1939. 
4.   Rūmniece I. LatīĦu valodas mācību grāmata.-Rīga,2002. 
5.   Strads M. LatīĦu valodas konspektīvā gramatika.-Rīga, 2002. 
6.   Козаржевский А.Ч. Учебник латинского языка.-Москва,1971. 
7.   Соболевский И.Е. Грамматика латинского языка.-Санкт-Петербург,1999. 

 
02 – papildliteratūra 
1. Gusāns I. LatīĦu tekstu krājums.-Rēzekne,2000. 
2. Gusāns I. LatīĦu – latīĦu vārdnīca.-Rēzekne,2000. 
3. Ăiezens A. LatīĦu chrēstomatija.-Rīga,1936. 



 
 

4. LezdiĦš. J. Lingua Latīna.-Rīga,1939. 
 
 
 
 

 

Kursa  nosaukums 
Lietuviešu  valoda 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Baltu valodniecība 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 44 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori 
Mg. philol. lektore Antra 
Kļavinska 

Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas “Filoloăija” 2.kursa 
3.semestra obligātās daĜas kurss, iepriekš 
apgūts kurss “Ievads baltu filoloăijā” 

Kursa anotācija kursā paredzēts sniegt informāciju par 
latviešu un lietuviešu valodas kopīgajām un 
atšėirīgajām pazīmēm, kā arī lietuviešu 
kultūras iezīmēm, tradīcijām; sagatavot 
studentus patstāvīgai tekstu lasīšanai un 
tulkošanai, apgūstot gramatikas pamatus; 
kā arī nodrošināt sarunvalodas un 
darījumrakstu noformēšanas pamatu 
apguvi. 

Studiju rezultāti 
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezultātu pārbaudes forma 
argumentēti diskutēt 1) par latviešu un 
lietuviešu valodas kopīgajām un 
atšėirīgajām pazīmēm visos valodas 
līmeĦos; 2) par dažiem lietuviešu 
etnokultūras aspektiem; 

2 semināri, praktiskās nodarbības, 1 
kontroldarbs. 

izmantot iegūtās lietuviešu valodas 
gramatikas zināšanas darījumrakstu u.c. 
rakstu darbu noformēšanā; 

Praktiskās nodarbības, individuāli 
veicami rakstu darbi, 1. kontroldarbs, 
eksāmens. 

komunicēt lietuviešu valodā par iepriekš 
apgūtām tēmām; 

Praktiskās nodarbības. 



 
 

patstāvīgi veikt tekstu tulkošanu no 
lietuviešu uz latviešu valodu. 

Individuāli veicami tekstu tulkojumi. 

 
Studiju rezultātu novērt ēšana  
Vērtējums studiju kursā sastāv no divām daĜām – kārtējās vērtēšanas semestra laikā (2 semināri, 
2 kontroldarbi, individuāli veicami rakstu darbi un tekstu tulkojumi) un eksāmena (praktiski 
uzdevumi lasīšanas, klausīšanās, runāšanas un rakstīšanas prasmju pārbaudei).  
 

Kursa apraksts – plāns:  
Įvadas. Lietuvių ir latvių kalbų bendrieji ir skiriamieji požymiai. Lietuvių kalbos pagrindinis 

žodžių fondas. Bendri latvių ir lietuvių kalbos žodžiai.  
Ab÷c÷l÷. Sulyginimas su latvių kalba.  
1. Fonetika. 

1.1.Tarimas. Balsiai. Dvibalsiai. Dvigarsiai. 
1.2.Priebalsiai. Minkštieji ir kietieji. Priebalsis j. Priebalsiu kaita. 
1.3.Kirtis.  

2. Morfologija. 
2.1. Žodžio sud÷tis. 
2.2. Kalbos dalys. 

2.2.1. Daiktavardis (linksniuot÷s - I, II, III, IV, V; gimin÷ ir skaičius). Dažniau vartojami 
priešd÷liai ir priesagos. 

2.2.2. Veiksmažodis (esamasis, būtasis, būsimasis laikas; tariamoji ir liepiamoji nuosaka). 
2.2.3. Dalyvis. Pusdalyvis. Padalyvis. 
2.2.4. Būdvardis (skaičius, gimin÷, laipsniai). Linksniavimas. Kirčiavimas. 
2.2.5. Skaitvardis (kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai). Linksniavimas. 
2.2.6. Įvardis (asmeniniai, savybiniai, parodomieji įvardžiai).  
2.2.7. Prieveiksmiai. 
2.2.8. Prielinksniai. Jungtukai. Dalelyt÷. 

3. Sintaks÷. 
3.1. Sakinys. 
3.2.Sakinio dalys. 

4. Pokalbių temos.  
4.1. Pasisveikinimas.  
4.2. Pažintis. Žinios apie save. 
4.3. Žmogaus išor÷, charakteris.  
4.4. Drabužiai. Spalvos.  

 4.5.Menesiai, savaites dienos, data. Šventes.  
     4.6.Laikrodis.  
     4.7.Kelione. Gamta: augaliai, gyvūnai. Oras. 
      4.8.Valgiaraštis. Pardotuveje.  
      4.9.Laisvalaikis.  
5. Raštvedyba. 
    5.1. Vizitin÷ koretl÷. 
    5.2. Sveikinimas. Adreso rašymas. 
    5.3. Kvietimas. 
    5.4. Laiškas.  
    5.5. Skelbimas. 
 



 
 

Literat ūra 
01 - mācību literatūra  
Ramonien÷ M., Vilkien÷ L. Po Truputį. Vilnius: Baltos Lankos, 1999. 
KĜavinska A. Lietuviešu valoda. Tabulas. Rēzekne: RA, 2005. 
 
02 – papildliteratūra 
Butkus A., Sarkanis A. Lietuvių – latvių kalbų vadovas. Kaunas : Aesti, 1996. 
Dabartin÷s lietuvių kalbos gramatika. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 
Janavičien÷ J., Muraškien÷ Ž. Kalbame lietuviškai. Klaip÷da, 1997. 
Bernadišien÷ P. Lietuvių bendin÷s kalbos kirčiavimo pagrindai. Vilnius:Gimtasis Žodis, 2003. 
Jakaitien÷ E. Lietuviškai apie Lietuvą.  Vilnius: alma littera, 1999. 
Latvių - lietuvių  kalbų žodynas. – Kaunas: Aesti, 2003. 
Lietuvių- latvių kalbų žodynas. – Rīga : Zinātne, 1995. 
Ramonien÷ M., Pribušauskait÷, J. Praktin÷ lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 2003. 
Žukien÷, R. Lietuvių kalba studentams užsieniečiams: teorija ir praktika.Vilnius, 2006. 
http://ualgiman.dtiltas.lt/



 
 

 

Kursa  nosaukums Latgaliešu literārā valoda 
Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 16 
Semināru un praktisko darbu skaits 16 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Mg.philol. lekt. L.Bern āne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
3.semestra obligātās daĜas kurss 

Studiju rezultāti: 
             

studentiem ir zināšanas par latgaliešu 
valodas gramatiku, pareizrunu,iegūtās 
zināšanas studenti prot pielietot praksē- 
radot pašsacerētus tekstus un koriăējot citu 
rakstīto.  

Studiju rezultātu novērt ēšana: 
Semestra laikā paredzēti 8 pārbaudes darbi, kas veidos 50% ieskaites vērtējuma. 50% vērtējuma- 
ieskaites darbs. 
 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Latgaliešu literārās valodas priekšmets, tā attieksmes ar citām valodniecības nozarēm.  Kursa 
mērėi un uzdevumi.  Latgaliešu literārās valodas jēdziens. Īss ieskats latgaliešu literārās valodas  
izveides vēsturē. 
 2. Fonētika. 
2.1. Latgaliešu literārās valodas skaĦas (patskaĦi, divskaĦi, līdzskaĦi), atšėirības no latviešu 
literārās valodas. Alfabēts. 
2.2.Pozicionālās    skaĦu pārmaiĦas.    Vēsturiskās fonēmu pārmaiĦas (vēsturiskā   patskaĦu   
mija,   vēsturiskās   līdzskaĦu   pārmaiĦas, vēsturiskais līdzskaĦa zudums). 
Palatalizācija. Metatonija. 
2.4.Vārda uzsvars. Zilbes intonācija. 
3.Patstāvīgās vārdšėiras. 
  3.1. Lietvārda jēdziens un iedalījums. Lietvārdu dzimte, skaitlis, deklinēšana. 
Nelokāmie un atgriezeniskie   lietvārdi.   Lietvārdu atvasināšana (nozīmīgākās 
lietvārdu izskaĦas). Lietvārdu pareizrakstība. Svešvārdu, īpašvārdu un saliktu 
nosaukumu pareizrakstība. 
  3.2.Īpašības vārda jēdziens un iedalījums. Īpašības vārdu dzimte, skaitlis, 
locījumi. Īpašības vārdu galotnes (noteiktās un nenoteiktās ), to lietošana. Salīdzināmās 
pakāpes. Īpašības vārdu atvasināšana. Īpašības vārdu 
pareizrakstība. 



 
 

   3.3.SkaitĜa vārdi jēdziens un iedalījums. Pamata un kārtas skaitĜa vārdi. 
DaĜskaitĜu nosaukumi. Aptuvena daudzuma izteikšana. SkaitĜa vārdu 
pareizrakstība. 
3.4.Vietniekvārda jēdziens un iedalījums (personu, piederības, 
norādāmie,    jautājamie,    attieksmes,     nenoteiktie,     noteiktie,     noliegtie vietniekvārdi,  
atgriezeniskais vietniekvārds).Pronomenu   locīšana   un lietošana. Vietniekvārdu pareizrakstība. 
3.5. Darbības vārda jēdziens. Nenoteiksme. Darbības vārdu iedalījums. Konjugāciju apskats. 
Darbības vārda kārtas un izteiksmes (īstenības, atstāstījuma, vēlējuma, vajadzības, pavēles). 
Darbības vārda laiki, skaitĜi un personas. Darbības vārdu atvasināšana. Divdabju jēdziens un 
iedalījums. Lokāmie, daĜēji lok āmie un nelokāmie divdabji. Darbības vārdu pareizrakstība. 
3.6.ApstākĜa vārda jēdziens. Adverbu iedalījums, salīdzināmās pakāpes. ApstākĜa vārdu 
pareizrakstība. 
4. Palīgvārdi. 
Prievārda jēdziens. Prievārdu lietošana un pareizrakstība. 
SaikĜa jēdziens. SaikĜu iedalījums un pareizrakstība. 
Partikulu jēdziens. Partikulu iedalījums. 
5. Izsauksmes vārdi. 
Izsauksmes vārda jēdziens. Izsauksmes vārdu iedalījums.  
6.Sintakse. 
Vienkārši un salikti teikumi. Pieturzīmju lietošana teikumā(vienlīdzīgi un 
atkārtoti teikuma locekĜi, savrupinājumi,    iespraudumi, uzruna u.c.). 
 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
CybuĜs J.,Leikuma L.Latgalīšu ābece ( lementars ).- Lielvārde, 1992-l.,2.d. 
CybuĜs J.,Leikuma L. Vasals! R.,2003 
Latgaliešu pareizrakstības noteikumi.- Rīga- Rēzekne, 2008 
Leikuma L. Latgalīšu volūda 1.- Sankpēterburga, 2003 
02 – papildliteratūra 
Andronovs A., Leikuma L. Latgalīšu- latvīšu- krīvu sarunu vuordineica.- Ačynskys, Reiga, 2008. 
Bukšs M., Placinskis J. LatgaĜu volūdas gramatika un pareizraksteibas 
vōrdneica.-Toronto, 1973 
Latgolīšu  literaruos  volūdys  pareizraksteibys   nūteikumi//  Tāvu  zemes kalendārs   
1997.- Rēzekne, 1996.-281.-287.lpp. 
Leikuma L. Par latgalīšu raksteibu// Jaunuo Dzeive.- 1992.- Nr.1.- 19.-20.lpp. 
Nūteikumi par latgalīšu izloksnes ortogrāfiju// Latgolas Škola, 1929.- 5.Nr. 
Strods P. Pareizraksteibas vōrdneica.- Daugavpils, 1990.- 2.izd. 
03 – ieteicamā periodika 
Tāvu zemes kalendars 
Olūts 
III Internet resursi 
www.liis.lv 
www.letonika.lv 
www.ailab.lv 
www.lakuga.lv 
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Kursa  nosaukums Latgaliešu valodas 
praktikums 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 2 
Semināru un praktisko darbu skaits 30 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Mg.philol. lekt. L.Bernāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
3.semestra kurss ”Latgaliešu rakstu 
valoda” 

Studiju rezultāti: 
             

Studenti ir apguvuši latgaliešu 
pareizrakstības noteikumus, prot tos 
pielietot rakstībā, arī izrunā.  

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Latgaliešu literārās valodas praktikums priekšmets- kursa mērėi un uzdevumi.  Latgaliešu 

literārās valodas jēdziens. Vispārīgs LR Tieslietu ministrijas Latgaliešu pareizrakstības 
noteikumu apskats. Mācību procesā izmantojamie mācību materiāli. 

2. Patstāvīgās vārdšėiras. 
2.1.  Lietvārds, lietvārdu pareizrakstība. Uzdevumi- svešvārdu, īpašvārdu un saliktu 

nosaukumu pareizrakstība, Latgales vietvārdu pareizrakstība. 
2.2. Īpašības vārds, noteiktās un nenoteiktās galotnes, to pareizrakstība. Salīdzināmās 

pakāpes. Īpašības vārdu atvasināšana, izskaĦu pareizrakstība, daiĜliteratūrā pieĜaujamie 
izlokšĦu atvasinājumi. 

2.3. SkaitĜa vārdi (pamata un kārtas skaitĜa vārdi), 
daĜskaitĜu nosaukumi. Aptuvena daudzuma izteikšana. Atšėirības skaitĜa vārdu lietošanā 
latviešu literārajā valodā un latgaliešu rakstu valodā. SkaitĜa vārdu 
pareizrakstība. 

2.4. Vietniekvārdi (personu, piederības, norādāmie,    jautājamie,    attieksmes,     nenoteiktie,     
noteiktie,     noliegtie vietniekvārdi,  atgriezeniskais vietniekvārds), to   locīšana, 
lietošana un pareizrakstība. Šėirti un kopā rakstāmie pronomeni. 

2.5. Darbības vārds. Nenoteiksme. Darbības vārdu iedalījums. Konjugāciju apskats. 
Darbības vārda kārtas un izteiksmes (īstenības, atstāstījuma, vēlējuma, vajadzības, 
pavēles). Supīns. Ciešamās kārtas formu atšėirības no latviešu literārās valodas. 



 
 

Darbības vārda laiki, skaitĜi un personas. Darbības vārdu atvasināšana. Divdabji- 
lokāmie, daĜēji lok āmie un nelokāmie divdabji. Darbības vārdu pareizrakstība. 

2.6. ApstākĜa vārdu pareizrakstība. 
3. Palīgvārdi. 

3.1. Prievārds, tā lietošana un pareizrakstība. 
3.2. SaikĜi, saikĜu iedalījums un pareizrakstība. 
3.3. Partikulas, to pareizrakstība. 
3.4. Izsauksmes vārdi, to pareizrakstība. 

4. Sintakse. 
4.1. Vienkārši un salikti teikumi. Pieturzīmju lietošana teikumā(vienlīdzīgi un 
4.2. Atkārtoti teikuma locekĜi, savrupinājumi,    iespraudumi, uzruna u.c.). Teksta  uzbūve.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Semestra laikā paredzēti 10 pārbaudes un praktiskie darbi, kas veidos 50% ieskaites vērtējuma. 
50% vērtējuma- ieskaites darbs. 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
CybuĜs J.,Leikuma L.Latgalīšu ābece ( lementars ).- Lielvārde, 1992-l.,2.d. 
CybuĜs J.,Leikuma L. Vasals! R.,2003 
Latgaliešu pareizrakstības noteikumi.- Rīga- Rēzekne, 2008 
Leikuma L. Latgalīšu volūda 1.- Sankpēterburga, 2003 
02 – papildliteratūra 
Andronovs A., Leikuma L. Latgalīšu- latvīšu- krīvu sarunu vuordineica.- Ačynskys, Reiga, 2008. 
Bukšs M., Placinskis J. LatgaĜu volūdas gramatika un pareizraksteibas 
vōrdneica.-Toronto, 1973 
Leikuma L. Gruomota školuotuojim.- Lielvārde,1993. 
Strods P. Pareizraksteibas vōrdneica.- Daugavpils, 1990.- 2.izd. 
03 – ieteicamā periodika 
Tāvu zemes kalendars 
Olūts 
III Internet resursi 
www.liis.lv 
www.letonika.lv 
www.ailab.lv 
www.lakuga.lv 

 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Latgaliešu literatūras vēstures 
praktikums 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Latgaliešu literatūras vēsture 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 22 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc. prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 2. kursa 3. semestra 
ierobežotās daĜas kurss. Kursa „Latgaliešu 
literatūras vēsture” noklausīšanās. 

Kursa anotācija padziĜināti apgūt atsevišėus latgaliešu 
literatūras vēstures problēmjautājumus, gūt 
izpratni par latgaliešu literatūras 
pamatkonceptiem, piedalīties latgaliešu 
literatūras datu bāzes veidošanā. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Diskutēt par latgaliešu literatūras vēstures 
problēmjautājumiem. 

5 semināri. 

Atlasīt un latgaliešu literārajā valodā 
apkopot bibliogrāfiska un 
literatūrvēsturiska rakstura informāciju. 

Diferencētā ieskaite. 

Sagatavot informāciju atbilstoši datu 
bāzes prasībām. 

Diferencētā ieskaite. 

Līdzdarboties latgaliešu kultūras 
popularizēšanā. 

Tikšanās ar literātiem, Andrejdienu 
literāri muzikālā pasākuma organizācija. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
17. Koncepts zeme , tā atainojumi literatūrā (V. Luocs-Vaideāns, M. Andžāne, O. RupaiĦs), 

nozīme reăionālās identitātes veidošanā. 
18. Koncepts bazneica, reliăisko tradīciju atainojums literatūrā. 
19. Koncepts saime, tā lingvokulturoloăiska analīze. 
20. Koncepts volūda, polemikas, problēmraksti par šo jautājumu literatūras attīstības gaitā. 
21. F.Kempa digitālā mantojuma apzināšana, svarīgāko darbu studijas, Vēsturiskie darbi 

“Latgalieši” un “Latgales likteĦi”. Jēdzieni latvīts, Latgolys latvīts, latgalīts. 
22. F. Trasuna rakstu studijas. Latgales kultūrpolitikai svarīgāko rakstu analīze. 
23. Polemika par latgaliešu literatūras pastāvēšanas nepieciešamību un iespējām 20. gs. 30. 

gados, 90. gados un mūsdienās).  



 
 

24. Latgaliešu periodiskie izdevumi vācu okupācijas laikā (“Latgolas Bolss”,”Olūts”), to 
augstvērtīgais mākslinieciskais, zinātniskais un kultūrvēsturiskais saturs.  

25. Periodisko izdevumu loma trimdā. 
26. Periodisko izdevumu daudzveidība un īslaicīgums 20. gs. 90. gados un mūsdienās.  
27. Lingvoteritoriālās vārdnīcas šėirkĜu analīze. 
28. Latgaliešu literatūras perspektīvas novērtējums. 

 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Bukšs M. LatgaĜu literaturas vēsture.-1957. 
Salceviča I. Gadsimts latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā: 1904 –2004.-Rīga, 2005. 
Stafecka A., Kursīte J. Latgale: valoda, literatūra, folklora.-2003. 
Valeinis V. Latgaliešu lirikas vēsture. - Rīga, 1998. 
Ligvoteritoriālā vārdnīca (manuskripts). 
 
02 – papildliteratūra 
Acta Latgalica (12 sējumi). 
ApeĜs M. Latgalīšu literaturas vēsture.1935. 
Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti (Līdz 1944.gadam).1995 
Bukšs M. LatgaĜu atmūda.1976. 
Bukšs M. Vacōkī rakstnīceibas pīminekli.1952. 
Leikuma L. Gruomota školuotuojim.1993. 
Pagrauda. - Rēzekne, 1999. 
Rokstu krōjums latgaĜu drukas aizlīguma  atceĜšonas 40 godu atcerei.1944. 
Seile V. Grāmatas Latgales latviešiem.1935. 
Stankevičs O. Golvonais vaicōjums. Rīga, 2002. 
Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. / sak. LazdiĦa S., Šuplinska I.Rēzekne, 2009. 
Valeinis V.Latgalīšu dzejas antologija.Rēzekne, 2001. 
Vējāns A. Latgales rakstu gaisma. Rīga, 1997. 
 
03 – ieteicamā periodika 
Humanitāro zinātĦu vēstnesis. DU. 
Latgalistikas kongresa materiāli.RA, LU, SVU. 
Olūts. Latgales Kultūras centra izdevniecība. 
Via Latgalica. RA. 
 
04 – interneta resursi 
www.lakuga.lv 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Latgaliešu folklora 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Folkloristika 
Zinātnes apakšnozare Latviešu folkloristika 
Lekciju skaits 16 
Semināru un praktisko darbu skaits 16 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Priekšzināšanas Apgūts studiju kurss “Latviešu folklora (un 
mitoloăiskie priekšstati”). Akadēmiskās 
bakalaura studiju programmas “Filoloăija” 
1.kursa 1.semestra obligātās izvēles  daĜas 
kurss 

Kursa anotācija Kursā atklāta Latgales novada folkloras 
savdabība, tās žanriskās, mākslinieciskās 
un formas īpatnības sinhrono un diahrono 
ietekmju krustpunktā; atklātas folkloras kā 
izpētes priekšmeta iespējas dažādās 
folkloristikai radniecīgās zinātnēs: 
etnopsiholoăijā, lingvistikā, literatūrzinātnē 
u.c.; ieskicēta latgaliešu folkloras 
apzināšanas gaita; raksturotas dažādu 
latgaliešu folkloras žanru specifiskās 
iezīmes latviešu folkloras kontekstā, rosinot 
studentus uz novada folkloras apzināšanu, 
izpēti un popularizēšanu. 

Studiju rezultāti Studiju kursa noslēgumā studējošie: 
• Pārzina latgaliešu folkloristikas 

vēsturi, demonstrē pieredzē balstītu 
reăionālās folkloras izpratni 

• Spēj novērtēt reăionālās latgaliešu 
folkloras iezīmes latviešu folkloras 
kontekstā 

• Spēj raksturot galvenos latgaliešu 
folkloras žanrus, analizēt tos, 
pamatojoties folkloras žanru teorijā un 
metodoloăijā 

• Ir orientēti uz patstāvīgu pētniecisku 
darbību reăionālās folkloras 
apzināšanā, saglabāšanā un 



 
 

popularizēšanā 
 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Reăionālās folkloras teorētiskie aspekti. Folkloras rašanās un funkcionēšanas likumsakarības. 

Latgaliešu folkloras vēsturiski ăenētiskais konteksts. 
2. Galvenās latgaliešu folkloras savdabību veidojošās pazīmes, to īss raksturojums. 
3. Latgaliešu folkloras žanru savdabība sinhrono un diahrono ietekmju krustpunktā. Kristietisko 

un mitoloăisko priekšstatu saplūsme latgaliešu folklorā. Latgaliskā sociuma izpausmes 
vēstītājā folklorā.  

4. Dziesmu folkloras apzināšanas gaita Latgalē un tās galvenās formsaturiskās īpatnības. 
Mītisko un sadzīvisko, kristietisko un grotesko priekšstatu līdzāspastāvēšana dziesmu 
folklorā.  

5. Vēstītājas folkloras apzināšanas gaita, žanra formas, to formsaturiskās īpatnības. Vēstītājas 
folkloras stadiālais raksturs, ārējo ietekmju noteiktās izmaiĦas.  

6. Brahiloăismu apzināšanas gaita Latgalē, brahiloăismu žanri, to formsaturiskās īpatnības, 
latgaliskās dzīves gudrības izpausme parēmijās, mīklu semantiskie, funkcionālie un rituālie 
aspekti.  

7. Latgaliešu ieražu folkloras izpēte un izpausmju savdabība. Latgaliešu godu specifiskās 
iezīmes rituālajā un etnopsiholoăiskajā kontekstā.  Tradicionālais un novatoriskais latgaliešu 
gadskārtu ieražu svinībās.  

8. Latgaliešu folkloras pastāvēšanas un attīstības problēmjautājumi. Folkloras tradīcijas 
izpausmes mūsdienu kultūrā. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursā izmantota kārtējā novērtēšana semestra laikā, kur tiek iekĜauta līdzdalība 
semināros, individuāls laka pētījums, tā prezentācija un diskusija grupā par latgaliešu folkloras  
situāciju mūsdienās.  
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

1. Juško A. Folkloristika Latgalē 19.gadsimtā. – Rēzeknes: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 
2003. 

2. Juško-Štekele A. Latgaliešu folklora. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2007.  
3. Kursīte J., Stafecka A. Latgale : valoda, literatūra, folklora. – R., 2003. 
4. LatgaĜu folklora. I. – Minhene: LatgaĜu izdevnīceiba, 1968. 

02 – papildliteratūra 
1. Rēzeknes Augstskolas Baltu filoloăijas pētniecības centra fondu materiāli (folkloras 

prakses materiāli). 
2. Zeile P. Latgaliešu etnomentalitāte un kultūra // http://dau.lv/ld/9-29.html 
3. Juško – Štekele A. Distinctive nature and developmental dialectics of latgalian folklore. – Riga: 

University of Latvia, 2002. 
03 – ieteicamā periodika 

1. http://www.ailab.lv/folkloras  
 

   



 
 

 

Kursa  nosaukums Latgaliešu valodas mācīšanas 
metodika 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 14 
Semināru un praktisko darbu skaits 18 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Mg.philol. lekt. L.Bernāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
3.semestra kurss ”Latgaliešu rakstu 
valoda” 

Studiju rezultāti: 
             

Studenti  prot, izmantojot latgaliešu valodas 
zināšanas un jaunākās pedagoăijas atziĦas, 
izstrādāt skolēnu vecumposmam atbilstošas 
nodarbības, bagātinot tās ar kreatīviem un 
radošiem vingrinājumiem. Studentiem ir 
iemaĦas mūsdienīga mācību procesa 
plānošanā, realizēšanā un vērtēšanā. 

Studiju rezultātu novērt ēšana: 
Semestra laikā paredzēti 3 seminārnodarbības, izstrādājams stundas konspekts, vingrinājumu 
komplekts, kas veidos 70% ieskaites vērtējuma, 30% vērtējuma- ieskaites darbs. 

 
Kursa apraksts – plāns: 

1.Valodu apguves un mācīšanas vēsturiskā pieredze (teorija, prakse, metodes). Ieskats latgaliešu 
rakstu valodas mācību grāmatu vēsturē Latvijā. 
2. Bērnu, pusaudžu un jauniešu perioda skolēnu valodas un uztveres attīstība kognitīvo, 
emocionālo un sociālo nosacījumu kontekstā. Latgaliešu valodas apguve Latgales skolās 21.gs., 
skolotāju pieredze. Latgaliešu valodas apguves metodika pieaugušajiem un bērniem: kopīgais un 
atšėirīgais. 
3. Tradicionālās un jaunākās metodes valodu apguvē, to pielietojums latgaliešu valodas mācību 
procesā. 
4. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paĦēmieni, piem., novērošana, testveida 
uzdevumi, grupas projekts, vingrinājumi, pētījums, darba mapes utt.). Vērtēšana kā latgaliešu 
valodas mācību procesa sastāvdaĜa. 
5. Mācību metožu un paĦēmienu izvēle atkarībā no didaktiskā mērėa, skolēna sagatavotības un 
mācību satura. Mācīšanās prasmju un iemācīšanās pozitīvie nosacījumi. Radošo spēju attīstība, 
izmantojot latgaliešu valodas un literatūras materiālu. 



 
 

6. Mācību līdzekĜu latgaliešu valodas apguvei izveides didaktiskais pamatojums. Mācību 
līdzekĜu veidi, to raksturojums. Mācību satura izvēles pedagoăiski psiholoăiskie nosacījumi. 
Izglītības funkciju nodrošinājums latgaliešu valodas mācību līdzekĜos.  
7. Mācību uzdevumu, vingrinājumu, pārbaudes darbu veidi, to izmantošana latgaliešu valodas 
apguvē. Mācību satura individualizācijas un diferenciācijas iespējas, veicinot latgaliešu valodas 
apguves  iespēju . 
8. Vecāku un bērnu motivēšana latgaliešu valodas apguvei. 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoăijā R.,1998. 
CybuĜs J.,Leikuma L.Latgalīšu ābece ( lementars ).- Lielvārde, 1992-l.,2.d. 
CybuĜs J.,Leikuma L. Vasals! R.,2003 
Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.-R., 1998.  
Jurgena I. Vispārīgā pedagoăija.- R., 1998.. 
Pedagoăijas terminu vārdnīca.- R., 2000. 
Latgaliešu pareizrakstības noteikumi.- Rīga- Rēzekne, 2008 
Leikuma L. Gruomota školuotuojim.- Lielvārde,1993. 
Leikuma L. Latgalīšu volūda 1.- Sankpēterburga, 2003 
Žukovs L. Pedagoăija.- R.,1996. 
 
02 – papildliteratūra 
Andronovs A., Leikuma L. Latgalīšu- latvīšu- krīvu sarunu vuordineica.- Ačynskys, Reiga, 2008. 
Bukšs M., Placinskis J. LatgaĜu volūdas gramatika un pareizraksteibas 
vōrdneica.-Toronto, 1973 
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana/ Eiropas 
Padome, no angĜu val.tulk. U.KrastiĦš.-R., 2006. 
Mežāre M. Studentu iniciatīvas veicināšana studiju procesā.- Rēzekne,2006. 
Lightbown Patsy M. How Languages are Learned.- Oxford, 2006 
Strods P. Pareizraksteibas vōrdneica.- Daugavpils, 1990.- 2.izd. 
RiĦėis J. Intelektuālo spēju attīstīšana.-R.,2007. 
Kooperatīvā mācīšanās:rakstu krājums/Sast.un tulk. I.Plaude.-R.,2004 
  
 
03 – ieteicamā periodika un Internet resursi 
„Sākums” 
„Skolotāja Almanahs” 
www.inter-pedagogika.ru 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Latgaliešu literatūras mācīšanas 
metodika 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Latgaliešu literatūras vēsture 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 22 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc. prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 2. kursa 3. semestra 
ierobežotās daĜas kurss. Kursa „Latgaliešu 
literatūras vēsture” noklausīšanās. 

Kursa anotācija Apgūt inovatīvu metodoloăiju, atsevišėas 
tēmas, iepazīties ar latgaliešu literatūras 
standartu, eksperimentālajām programmā, 
izstrādāt latgaliešu literatūras mācīšanas 
stundu konspektus. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Orientēties jaunākajā filoloăisko un 
pedagoăisko metožu klāstā. 

3 praktiskās nodarbības. 

Izvēlēties atbilstošāko metodi un darba 
formas konkrētas tēmas apguvei, 
respektējot transversālo kompetenču 
attīstības nozīmi. 

5 semināri. 

Patstāvīgi izstrādāt stundu plānus un 
konspektus latgaliešu literatūras 
mācīšanai. 

Diferencētā ieskaite. 

Līdzdarboties latgaliešu literatūras 
popularizēšanā. 

Labāko darbu publicēšana RA u.c. 
latgaliešu kultūru popularizējošās mājas 
lapās. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Latgaliešu literatūras standarts, pieejamās eksperimentālās programmas. 
2. Stundu konspekta struktūra, stundas plānojums, gaita, analīze. 
3. Kritiskās domāšanas stratēăija latgaliešu literatūras apguvē. 
4. Arhetipu teorijas iespējas konkrētu tēmu izvērsumā, noteikti uzdevumu modeĜi, stundu 

konspekti. 
5. Asociatīvās metodes izmantojums. 
6. Transgresijas metodes iespējas. 



 
 

7. Komunikatīvās pieejas nozīme literāra teksta apguvē. 
8. Latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures radošo uzdevumu apguve, analīze, 

pārĦemšana skolu praksē. 
9. Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja. Susātivs (2008),  tās piedāvāto radošo uzdevumu 

izpratne,lietojums praksē. 
10. Bilingvālā izziĦas un mācību materiāla DVD diskos „Cyblys meiklis” (2009), u.c. 

izmantojums literatūras stundās. 
11. SovvaĜnīka diska „Sūpluok” izmantojums literatūras stundās. 
12. Lingvoteritoriālā u.c. vārdnīcas kā būtisks papildmateriāls latgaliešu literatūras apguvei. 
13. Zinātniski pētnieciskais darbs, tā struktūra, iespējas. 
14. Mācību ekskursijas, tikšanās ar literātiem kā produktīva literatūras apguves metode. 
15. Literārie pasākumi, to daudzveidība, citas ārpusklases aktivitātes latgaliešu literatūras 

apguvē. 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
ESF projekta „Intercompetency and Dialogue through Literature” skolotāja rokasgrāmata 
(manuskripts). 
Muizniece I. (Šuplinska) Latgaliešu literatūras vēstures programma. Rēzekne: 1995. 
Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja. Susātivs./sak. Šuplinska I. Rēzekne, 2008. 
Stafecka A., Kursīte J. Latgale: valoda, literatūra, folklora.-2003. 
 
02 – papildliteratūra 
Acta Latgalica (12 sējumi). 
ApeĜs M. Latgalīšu literaturas vēsture.1935. 
Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti (Līdz 1944.gadam).1995 
Bukšs M. LatgaĜu atmūda.1976. 
Bukšs M. Vacōkī rakstnīceibas pīminekli.1952. 
Leikuma L. Gruomota školuotuojim.1993. 
Pagrauda. - Rēzekne, 1999. 
Rokstu krōjums latgaĜu drukas aizlīguma  atceĜšonas 40 godu atcerei.1944. 
Seile V. Grāmatas Latgales latviešiem.1935. 
Stankevičs O. Golvonais vaicōjums. Rīga, 2002. 
Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. / sak. LazdiĦa S., Šuplinska I.Rēzekne, 2009. 
Valeinis V.Latgalīšu dzejas antologija.Rēzekne, 2001. 
Valeinis V. Latgaliešu lirikas vēsture. - Rīga, 1998. 
Vējāns A. Latgales rakstu gaisma. Rīga, 1997. 
Ligvoteritoriālā vārdnīca (manuskripts). 
03 – ieteicamā periodika 
Latgalistikas kongresa materiāli.RA, LU, SVU. 
Olūts. Latgales Kultūras centra izdevniecība. 
Tagad. LVAVA zinātniski metodisks izdevums. 
Via Latgalica. RA. 
04 – interneta resursi 
www.lakuga.lv 
http://lvlksa.nautreni.lv/lg.htm 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Folkloras praktikums 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Folkloristika 
Zinātnes apakšnozare Latviešu folkloristika 
Lekciju skaits 4 
Semināru un praktisko darbu skaits 28 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Priekšzināšanas Apgūts studiju kurss “Latviešu folklora (un 
mitoloăiskie priekšstati”). Akadēmiskās 
bakalaura studiju programmas “Filoloăija” 
1.kursa 2.semestra obligātās  daĜas kurss 

Kursa anotācija Kurss padziĜina un nostiprina teorētiskās 
zināšanas folklorā, rosina pielietot tās 
folkloras vākšanas, pierakstīšanas, 
sistematizēšanas un analīzes procesā.  
Kursā raksturotas galvenās folkloras 
vākšanas un pierakstīšanas metodes, sniegts 
īss folkloras žanru raksturojums un 
iespējamās pieejas to analīzei. 

Studiju rezultāti Studiju kursa noslēgumā studējošie: 
• Pārzina un spēj praktiski pielietot 

darbam ar teicēju nepieciešamās 
zināšanas folkloras vākšanas un 
pierakstīšanas procesā 

• Prot un patstāvīgi veic savākto folkloras 
vienību sistematizēšanu un atšifrēšanu 

• Spēj klasificēt folkloras tekstus pēc 
tipoloăiskās norādēm un sagatavot tos 
elektroniskai lietošanai 

• Spēj apkopot teorētiskās zināšanas un 
praktisko lauka pētījumā gūto pieredzi, 
analītiski un populārzinātniski 
informējot sabiedrību par savu 
redzējumu uz folkloras vietu, lomu un 
izpratni mūsdienās. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Folkloras vākšanas metodes. 



 
 

2. Darbs ar teicējiem, teicēja loma folkloras teksta tapšanā un izplatībā.   
3. Galvenie folkloras žanri, to pierakstīšanas un sistematizēšanas principi. 
4. Folkloras teksta valodas analīze: 5 teksta līmeĦi. 
5. Motīvs. Sižets. Personāži, to analīze. 
6. Folkloras formulas. Tropi, simboli, to attīstības dialektika. 
7. Žanra nozīme folkloras teksta analīzē. Dziesmu folkloras teksta, vēstītājas folkloras teksta, 

rituālās folkloras teksta analīze. 
8. Starpdisciplinārais raksturs folkloras pētniecībā. Folklora kā sociālās/ kultūras 

antropoloăijas daĜa. Filoloăiskā folkloristika. Folklora un valoda (etnolingvistika, 
psiholingvistika, lietišėā valodniecība) , folklora un literatūra (folkloriskums, 
mitoloăiskums, folklorisms, mitologēma utt.).  

9. Strukturāli semiotiskā, analītiski psiholoăiskā, psihoanalīzes, strukturāli funkcionālā, 
lingvokulturoloăijas u.c. metodes un pieejas folkloras teksta analīzē.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Izpildītas lauka pētījuma prasības, sagatavots un elektroniskā veidā noformēts lauka pētījuma 
materiāls, sagatavota un prezentēta atskaite par kaula pētījuma rezultātiem. 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1. Juško – Štekele A.Folkloras prakse: metodiski norādījumi. – RA izdevniecība, 2003. 
2. Kursīte J.Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. – R., 1999.  
02 – papildliteratūra 
1. Vīksna M. Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki. – R., 2000. 
2. Dundes A .Folklore : critical concepts in literary and cultural studies. - London; New 

York: Routledge, 2005. 
3. Reizniece I. Rokasgrāmata folkloras mācīšanā.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2006].  
03 – ieteicamā periodika 
1. Folklore : a fully peer-reviewed biannual journal of folklore and folkloristics/ the Folklore 

Society. - Manchester, UK : Routledge.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Kursa  nosaukums 
Muzeja praktikums 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Vēsture 
Zinātnes apakšnozare Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes 
Lekciju skaits 4 
Semināru un praktisko darbu skaits 28 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Mg. philol. lekt. Antra K Ĝavinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
4.semestra obligātās izvēles daĜas kurss,  
iepriekš apgūts teorētiskais kurss “Muzeja 
mācība un lokālās vēstures pētniecības 
metodes” 

Kursa anotācija Viena no filoloăijas specialitātes 
realizācijas iespējām ir darbs muzejā, 
padziĜinot pētnieciskās darbības iemaĦas, 
Ĝaujot zinātniskos pētījumus balstīt tiešā 
avotu aprakstīšanā, tāpēc muzeja 
praktikuma mērėis ir ievadīt un ieinteresēt 
studentus šai darbības sfērā. 

Studiju rezultāti 
Studējošais kursa noslēgumā spēj: 

1) mērėtiecīgi izraudzīties muzeja un 
novada specifikai atbilstošas 
darba formas un paĦēmienus; 

2) veikt materiālās un nemateriālās 
kultūras un dabas vērtību 
uzkrāšanas, dokumentēšanas un 
saglabāšanas darbu; 

3) organizēt sabiedrības izglītošanas, 
materiālās un nemateriālās 
kultūras un dabas vērtību 
popularizēšanas pasākumus, 
veidojot ekspozīcijas, tūrisma 
maršrutus, muzejpedagoăiskās 
programmas, veicot zinātniski 
pētnieciskos darbus u. tml. 



 
 

 
 

Praktikuma apraksts – plāns:  
 

1. Muzeja praktikuma ilgums ir 2 nedēĜas 2.kursa 4. semestrī (vienu nedēĜu Latgales 
Kultūrvēstures muzejā vai kādā citā muzejā ar vismaz 10 gadu ilgu darbības pieredzi, 
vienu nedēĜu Baltu filoloăijas pētnieciskajā centrā (BFPC)). 

2. Muzeja praktikumu ievada ievadkonference fakultātē. Tajā studenti tiek iepazīstināti ar 
prakses darba organizāciju, gaitu un paredzamajām atskaites formām. 

3. Prakses sākumā  organizatoriska sanāksme notiek arī tiešajā prakses vietā (muzejā). To 
vada attiecīgās iestādes vadītājs. Studenti tiek iepazīstināti ar muzeja darba plānu, 
darbinieku sastāvu, muzeja iekšējās kārtības noteikumiem un tradīcijām, veicamā darba 
saturu un formām. 

4. Praktikuma pirmajā posmā (1.nedēĜa) muzejā studenti iepazīstas ar fondu struktūru, to 
veidošanas nosacījumiem un paĦēmieniem, ar dokumentācijas sakārtošanas specifiku, 
mākslinieciskās noformēšanas principiem, otrajā posmā (2.nedēĜa) BFPC studenti 
iepazīstas ar ekspozīcijas izveides, tūrisma maršruta, ekskursijas vadīšanas specifiku. 

5. Prakses laikā praktikantu grupai jāizveido ekspozīcija / tūrisma maršruts, kā arī jāizveido 
par to stāstījums, izmēăinot arī gida pienākumus. Ja praktikantu grupa nepārsniedz 10 
cilvēku skaitu, tad izveidojama 1 ekspozīcija / tūrisma maršruts. Ja praktikantu grupas 
lielums ir no 10 līdz 20 cilvēkiem, tad izveidojamas 2 ekspozīcijas / tūrisma maršruti, ja 
no 20 līdz 30 cilvēkiem, tad 3 ekspozīcijas / tūrisma maršruti. Atkarībā no muzeja 
specifikas iespējams veikt arī citus darbus (izveidot muzejpedagoăisko programmu, veikt 
zinātnisku pētījumu u.tml.). 

6. Prakses noslēgumā katrs praktikants atskaitās par paveikto noslēguma konferencē, 
iesniedz prakses materiālus (rakstisku atskaiti par prakses norisi, ietverot tajā vispārīgas 
ziĦas par prakses vietu, īsu veicamo darbu raksturojumu, apjomu, kā arī subjektīvo 
vērtējumu par prakses lietderību un aktualitāti; atsauksmi no muzeja darbiniekiem; 
izveidotās ekspozīcijas / tūrisma maršruta aprakstu vai gida stāstījumu). 

7. Prakses vadītāji ir Filoloăijas katedras docētāji un muzeja darbinieki. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Praktikums tiek vērtēts kā ieskaite. Vērtējumā tiek Ħemti vērā šādi kritēriji: praktikanta veiktā 
darba kvalitāte un kvantitāte; iesniegto materiālu saturs, noformējums; muzeja darbinieku 
atsauksme, praktikanta uzstāšanās noslēguma konferencē. 

Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Muzeja praktikuma nolikums 
02 - papildliterat ūra   
Knoka, I. Muzeju pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 2003 
Muzeju likums ("LV", 1 (3369), 03.01.2006.) [stājas spēkā 17.01.2006.] http://www.likumi.lv  
MK noteikumi Nr.956 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu ("LV", 191 (3559), 
30.11.2006.) [stājas spēkā 01.12.2006.] http://www.likumi.lv 
Muzeoloăijas terminu vārdnīca. Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997 
Muzeju izglītojošais darbs. Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997  
Muzejisko priekšmetu saglabāšana. Rīga:  Muzeju valsts pārvalde, 2004 
Mūžizglītība muzejā. LLML, 2007 
Paklone, I. Muzeju darbība un autortiesības. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2001 



 
 

Pīrsa, S. M. Par kolekcionēšanu. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2009. 
RadiĦš, A. Zinātniskais darbs muzejā. Rīga:  Muzeju valsts pārvalde, 2004 
Stīvens, R. Latvijas muzeju tirgus izpēte. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2001  
Stranskis, Z. Ievads muzeoloăijā. Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1996 
Timotijs Ambrozs, Krispins Peins. Muzeju darbības pamati. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2002 
Vaidahers F. Īsais kurss muzeoloăijā. Rīga:  Muzeju valsts pārvalde, 2009. 
Latvijas Muzeju Asociācijas mājas lapa http://www.muzeji.lv  
 
03 – ieteicamā periodika 
Latvijas muzeju biedrības mēnešraksts “Muzeju Vēstnesis”  
 
 
 
 

Kursa  nosaukums 
Latgaliešu lirika 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 
Lekciju skaits 12 
Semināru un praktisko darbu skaits 4 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc.prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 2.kursa 4. semsestra 
ierobežotās izvēles daĜas kurss. ModuĜa 
“Latgalistika” kurss. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: apzināt latgaliešu lirikas 
attīstības tendences no pirmā laicīgā dzejoĜa 
uzrakstīšanas 18.gs. beigās līdz mūsdienām, 
raksturot izcilāko latgaliešu liriėu devumu 
literatūras tradīcijas attīstībā; izmantojot 
dažādas dzejas darbu analīzes pieejas, 
praktiski nostiprināt daiĜdarbu 
interpretācijas un vērtēšanas iemaĦas. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Raksturot spilgtākās tendences latgaliešu 
lirikas vēsturē, salīdzinot ar latviešu literatūras 
attīstības gaitu. 

Ieskaite. 

Analizēt konceptuāli svarīgākos darbus  20. 
gadsimta literatūrā, nostabilizējot izpratni par 
reăionam raksturīgo identitāti, vērtību sistēmu. 

1 dzejoĜu krājuma analīze. 



 
 

Prezentēt sagatavoto materiālu ar jaunākajām 
informācijas tehnoloăijām. 

Seminārs. 

Diskutēt par novada spilgtākajiem 
dzejniekiem,viĦu veikumu latgaliešu literatūras 
attīstībā. 

Tikšanās ar novada literātiem. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1.  Ieskats latgaliešu lirikas attīstības vēsturē. Spilgtākās dzejas tendences, pārstāvji (18.-

20.gs.sāk.). Pirmā latgaliešu dzejas izlase “Kūkle” (1914). 
2. Estētiskā skatījuma un stilistikas sazarojums latgaliešu lirikā Latvijas brīvvalsts laikā. 

A.Adamāns - romantiskās dzejas pārstāvis latgaliešu lirikā. DzejoĜu krājuma “SapĦi un 
zemes balss” analīze. A.Smagara formālie meklējumi dzejā. 

3. M.Andžāne - pozitīvisma virziena ievērojamākā pārstāve latgaliešu lirikā. DzejoĜu 
krājumu “Reits”, “Namīra vōrtūs”, “Caur dvēseles prizmu” analīze. M.Andžānes 
nepublicētās dzejas interpretācija, izmantojot biogrāfisko un strukturālo pieeju. 

4. A.Eglōja dzejoĜu krājuma “Dzīsmes rudiĦa saulei” interpretācija. Pēckara posma 
daiĜrades vērtējums. Madsolas J. dzejas vērtējums. Traăiskās tonalitātes, eksistenciālisma 
idejas M.Skujas dzejā. 

5. A.Rancānes dzejoĜu krājumu “Lūgšana mājai”, “Piektdiena”, “Advente”, “Aizlūgums”, 
“Svētdiena” interpretācija, izmantojot analītiskās psiholoăijas atziĦas. 

6. O.Kūkoja inspirācijas avoti (videomateriālu analīze). O.Slišāna dzejas publicistiskums. 
7.  Jauno autoru latgaliski rakstītās dzejas interpretējums. Modernisma tendences 

V.Dzērvinīka, I.Tāraudas, L.Rundānes dzejā. 
8. Postmodernisma paradigma O.Seiksta, V.Lukaševiča, J.Ryučāna dzejā. 
 

 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Susātivs.Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja./sak. Šuplinska I. Rēzekne, 2008. 
Šuplinska I. Latgaliešu lirika gadsimtu mijā// RA zinātniskie raksti.-Rēzekne, 2003.-81.-88.lpp. 
Šuplinska I. Latgaliešu lirika 20.gs. 20.-40.gados// Letonica.-Rīga, 2003.-87.-103.lpp. 
Valeinis V. Latgaliešu lirikas vēsture. - 1998. 
Valeinis V. Latgaliešu dzejas antoloăija. – Rēzekne, 2001. 
* Atsevišėi tiek dots apgūstamo daiĜdarbu saraksts. 
 
02 – papildliteratūra 
ApeĜs M. Latgalīšu literaturas vēsture.- 1935. 
Bukšs M. LatgaĜu literaturas vēsture.- 1957. 
Latgaliešu literatūras un literārās (rakstu) valodas izpētes problēmas.- RA zinātniskās 
konferences materiāli.- 1996. 
Muizniece I. Marijas Andžānes dzejas mantojums rokrakstos.- 1998. 
 
03 – ieteicamā periodika 
Humanitāro zinātĦu vēstnesis. DU. 
Latgalistikas kongresa materiāli.RA, LU, SVU. 
Olūts. Latgales Kultūras centra izdevniecība. 
Via Latgalica. RA. 
 



 
 

04 – interneta resursi 
Rubenis A. Latgaliešu drāma// http://latgola.lv/literatura/  09.02.2005. 
Jūrdžs A. Dzeja // http://latgola.lv/literatura/ 
www.vosoruosona.lv 
http://lvlksa.nautreni.lv 
www.lakuga.lv 
 
DVD SovvaĜnīks „Sūpluok” (2009, scenārija autore I. Šuplinska) 
DVD RA „Cyblys meiklis” (2009 scenārija autore I. Šuplinska) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEVADS 

KOMUNIK ĀCIJAS TEORIJĀ 
 

Kursa  nosaukums 
Diskursa tipi un žanri 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Komunikāciju zinātne 
Zinātnes apakšnozare Komunikācijas teorija 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 12 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Mg. philol. Sandra Murinska 
Priekšzināšanas akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 3.kursa 6.semestra ierobežotās  
daĜas kurss. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: iepazīstināt studentus ar 
diskursa veidiem un žanriem, iegūstot 
praktiskās iemaĦas un zināšanas tekstu 
veidošanā un to kritiskā analīzē.  
 



 
 

Studiju rezultāti 
 

Studējošais kursa noslēgumā spēj: 
1) pielietot teorētiskās zināšanas diskursa 

teorētisko problēmjautājumu risināšanā, 
1) argumentēti diskutēt par diskursa lomu 

komunikācijā,  prezentēt savu viedokli, 
sniegt komentāru par diskursa 
iekĜaušanos dažādās zinātĦu disciplīnās, 

2) izmantot apgūtos diskursa analīzes 
teorētiskos pamatus, analizēt rakstveida 
un mutvārdu diskursu.  

3) demonstrēt spēju formulēt un izvērtēt 
diskursa tipus un žanrus, veikt 
patstāvīgu informācijas apkopojumu un 
novērtējumu, prezentēt rezultātus, 
izmantojot zinātnisku pieeju. 

 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Diskursa analīzes teorētiskā bāze. Diskursa definīcija un teorijas. Kritiskais diskurss. 

Diskursa veidu konstruēšana.  
2. Teksta funkcijas. Iedalījums. Teksts, konteksts un diskursa mijiedarbība. 
3. Diskursa loma humanitāro un sociālo zinātĦu disciplīnās. Diskurss kultūrsociālā 

kontekstā. 
4. Mutvārdu un rakstveida diskursu atšėirības. Rakstveida diskursu analīze. Mutvārdu 

diskursu analīze. 
5. Diskurss un masu mediji. Komunikācijas formas. Žanru sistēma presē (intervija, apraksts, 

komentārs). 
6. Mediju valoda. Tulkojumu problēmas, ziĦu žurnālistika. Argumentēšanas teorija. Sarunu 

analīze. Stilistika. Freimu analīze. 
7. Publiskais diskurss. Retorikas analīze. 
8. Diskurss un semantika. 
9. Diskurss un socioloģija. Dzimtes studijas. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Studiju kursā tiek pielietota kārtējā novērtēšana semestra laikā, kur ietilpst praktiskās nodarbības 
(25%) praktiskais darbs diskursa analīzē (20%) un noslēguma eksāmens (40%). 
 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Dimants A., Russ-Mols S. Žurnālistika. Mācību un rokasgrāmata. Turība Biznesa Augstskola, 
2009 



 
 

Bednarek, M. Evaluation in Media Discourse: Analysis of a 
Newspaper Corpus illustrated edition, Continuum International 
Publishing Group Ltd., 2008 
McLuhan, M. Understanding Media: The Extensions of Man, 1964 
 
02 – papildliteratūra 
Bū B.  Vizuālā komunikācija, Jānis Roze, 2009.  
Skots M.Katlips, Alens H.Senters, Glens M.Brūms. Sabiedriskās attiecības. Avots, 2002. 
Veinberga S. Masmediji: prese, radio un televīzija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 
Handbook of Discourse Analysis. Edited by Deborah Schiffrin, by Heidi E. Hamilton, by 
Deborah Tannen, 2001. 
Lincoln, Bruce. Discourse and the construction of society: comparative studies of myth, ritual, 
and classification. New York : Oxford University Press, 1989.  
Van  Dijk,  T. “Discourse  Semantics  and  Ideology” ,  Discourse  & 
Society 6(2), 1995.   
Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanās / red. 
Skaidrīte Lasmane ; Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa  nosaukums 
Komunik ācijas tehnoloăijas  

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Komunikāciju zinātne 
Zinātnes apakšnozare Komunikācijas teorija 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 12 
Kursa apstiprinājuma datums 24.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Mg. philol. Sandra Murinska 
Priekšzināšanas akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 3.kursa 5.semestra ierobežotās  



 
 

daĜas kurss. 
Kursa anotācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju rezultāti 

Kursa mērėis: sniegt studentiem izpratni 
par informācijas un komunikācijas 
tehnoloăijām,  to attīstību un pielietojumu 
informācijas telpā, Ĝaujot orientēties 
komunikācijas tehnoloăiju sistēmas 
attīstības procesos un pielietojuma iespējās, 
spēt kritiski novērtēt jauno mediju 
interaktivitāti. 
 
 

Studējošais kursa noslēgumā spēj: 
1) orientēties komunikācijas tehnoloăiju 

daudzveidīgajā klāstā, izšėirt to 
attīstības posmus, rast datorrevolūcijas 
kopsakarības un cēloĦus, 

2) analītiski diskutēt par jauno mediju 
attīstību, to lomu globalizācijas 
laikmetā. 

3) klasificēt komunikācijas tehnoloăiju 
veidus. 

4) kritiski izvērtēt un analizēt mūsdienu 
informācijas vidi,  raksturot satura 
veidošanas, pārraides un uztveres 
problēmas dažādos masu 
komunikācijas veidos. 

 
 

Kursa apraksts – plāns:  
 

1. Informācijas tehnoloăija un komunikācija. Komunikācijas tehnoloăiju veidi. 
Komunikācijas tehnoloăiju attīstība un nozīme mūsdienās. Jaunas realitātes radīšana. 

2. Datorrevolūcija. Cilvēks un dators. Kultūras datorizēšana. Interaktīvā komunikācija. 
Datorizētā valoda. 

3. Mediālās komunikācijas teorijas. 
4. Jaunie mediji un jaunās tehnoloăijas. Jauno mediju raksturojums. Jaunie televīzijas veidi. 

Radio globalizācija. Digitalizācija. 
5. Jaunie mediji un vizuālā kultūra. Mediju kultūra. Jauno mediju valodas analīze. Virtuālā 

realitāte. Digitālais kino. Weblapas, 3D video, datorspēles u.c. 
6. Interneta komunikācija. Informācijas plūsma internetā. Sociālie tīkli (draugiem.lv, 

Facebook, Twitter, You Tube u.c.). Interneta dienasgrāmatas weblogi jeb “blogi” 
(personiskās mājas lapas).  

7. Jaunie mediji – izaicinājums tradicionālajai žurnālistikai? 
8. Mūzika un kino kā jaunie mediji. 
9. Jaunie mediji ikdienas dzīvē. Ikdienas dzīve kibertelpā (virtālā realitāte) – Otrās Dzīves 

fenomens (Second life). 
10. Internets un masu kultūra. Internets un masu mediji. Internets un literatūra. Tekstuālā un 

simboliskā pretestība. 
 



 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 
Vērtējums studiju kursā sastāv no divām daĜām – kārtējās vērtēšanas semestra laikā 
(seminārnodarbības (25%), esejas izstrāde (25 %)) un diferencētās ieskaites studiju kursa 
noslēgumā (50 %). 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Informācijas vide Latvijā: 21.gadsimta sākums/red. Inta Brikše; Stratēăiskās analīzes 
komisija. - Rīga : Zinātne, 2006.  

Veinberga, S. Masmediji: prese, radio un televīzija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 
Manovich, L. The Language of New Media, MIT Press, 2001. 
 
02 – papildliteratūra 
Bū, B.  Vizuālā komunikācija, Jānis Roze, 2009. 
Edeirs, Dž. Efektīva komunikācija: vissvarīgākā vadības mākslas metode. Rīga : Asja, 1999. 
Борисов, Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учеб. пособие для вузов/ Б.Л.Борисов. -М.: 
Гранд: Фаир-Пресс, 2001. 
Burgess J., Green, J. YouTube: Online Video and Participatory Culture (Polity, 2009). 
Dainton, M. Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction, 
2005. 
International Blogging: Identity, Politics and Networked Publics, New York: Peter Lang, 2009. 
McLuhan, M. Understanding Media: The Extensions of Man, 1964. 
Tryon, C. Reinventing Cinema: Movies in the Age of Media Convergence. Rutgers UP, 2009.  
 
03 - internetresursi 
http://andreknoerig.de/portfolio/03/bin/resources/manovich-langofnewmedia.pdf 
http://archive.idea.int/df/2001_forum/media/mrt_papers/round_table_report.pdf 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Mediju tiesības 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Tiesību zinātne 
Zinātnes apakšnozare Civiltiesību zinātnes apakšnozare 
Lekciju skaits 16 
Semināru un praktisko darbu skaits 16 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Mg. iur. Kristaps Gailis 
Priekšzināšanas akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 3.kursa 5.semestra ierobežotās  
daĜas kurss. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: iepazīstināt studentus ar 
normatīvajiem aktiem, kas regulē mediju 
un ar tiem saistīto nozaru darbību nacionālā 
un ārvalstu tiesību sistēmā no teorētiskās un 
praktiskās puses un attīstīt prasmes 
piemērot konkrētos normatīvos aktus 
 

Studiju rezultāti 
 

Studējošais kursa noslēgumā: 

 1) ir apguvuši teorētiskās un ideoloăiskās 
nostādnes par mediju lomu sabiedrības 
un indivīda ikdienā nacionālā un 
internacionālā līmenī, 

2) izprot mediju lomu nacionālajā tiesību 
sistēmā, izstudējot konkrētos spēkā 
esošos normatīvos aktus, kas reglamentē 
vispārīgo mediju darbību, definē 
tiesības un nosaka atbildību, 

3) patstāvīgi spēj risināt konkrētas dzīves 
situācijas (kāzusus), piemērojot 
normatīvos aktus, 

4) spēj argumentēti diskutēt par mediju 
normatīvā reglamentējuma un mediju 
profesionālās (kā atsevišėas profesijas 
nozares) darbības transformanci un 
savstarpējo rezonansi mūsdienu 
sabiedrības kontekstā, 

5) demonstrē spēju formulēt un izvērtēt 
mediju darbības ētisko dabu un sasistīt 
to ar tiesiskumu piemērojot konkrētus 
normatīvos aktus, tiesu praksi un 



 
 

starptautisko pieredzi.  
  
  
  

Kursa apraksts – plāns:  
1. Jēdziena „mediji” izpratne, saturs un mērėis.  
2. Mediju darbības vēsturiskie aspekti. 
3. Nacionālo normatīvo aktu, kas reglamentē mediju darbību, identificēšana, apguve un 

sasaiste ar praksi. 
4. Mediju darbības civiltiesiskais, krimināltiesiskais un administratīvais reglamentējums, - 

tiesības, pienākumi un atbildība. 
5. Vispārīgo ideoloăisko nostādĦu par mediju darbību identificēšana starptautiskā līmenī, 

nacionālā līmenī un zinātniskajās publikācijās. 
6. Mediju loma Latvijā, Eiropā un pasaulē – kopīgais un atšėirīgais. 
7.  Mediju loma sabiedrības un indivīda ikdienā. Mediji kā demokrātijas, cilvēktiesību un 

vārda brīvības īstenošanas mēraukla. 
8. Mediju darbības ētiskie un tiesiskie aspekti. Problēmas praksē un teorijā. 
9. Informācijas atklātības un vārda brīvības mijiedarbība ar personas godu un cieĦu, privātās dzīves 

noslēpuma neizpaušanu un personas datu aizsardzību. 
10. Informācijas atklātības, vārda brīvības un valsts noslēpuma mijiedarbība. 
11. Tiesu prakse mediju darbības reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā. 

 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Vērtējums studiju kursā sastāv no divām daĜām – kārtējās vērtēšanas (seminārnodarbības) 
semestra laikā (40%), par ko iespējams iegūt četras balles un diferencētās kursa noslēgumā, par 
ko iespējas iegūt sešas balles (60%). 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

1. Evans Malcolm. International Law, 2e D.Oxford University Press. 
2. I. Ziemeles red. Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē. Rīga: SIA “Izglītības SoĜi”, 2000. 
3. Informācijas un komunikācijas tiesības. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 
4. Jarinovska-Buka K. Informācijas atklātības principa īstenošana Latvijā un Eiropas Savienībā// 

Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. – 52. – 91.lpp. 
5. Kučs A. Vārda brīvības robežas: goda un cieĦas aizskaršana, naida kurināšana. – Rīga: 

Sabiedriskās politikas centrs “Providus”, 2004. 
6. Milts A. Ētika. Kas ir ētika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 

 
02 – normatīvie akti 

7. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Latvijas Vēstnesis Nr.143 13. 
06.1997. 

8. 15.02.1922. likums "Latvijas Republikas Satversme" "Latvijas Vēstnesis", 43, 01.07.1993. 
9. 17.06.1998. likums "Krimināllikums" "Latvijas Vēstnesis", 199/200 1260/1261, 08.07.1998. 
10. 06.04.2000. likums "Autortiesību likums" "Latvijas Vēstnesis", 148/150 (2059/2061), 

27.04.2000. 
11. 24.08.1995. likums "Radio un televīzijas likums" "Latvijas Vēstnesis", 137 (420), 08.09.1995. 
12. 28.01.1937. likums "Civillikums. Ceturtā daĜa. SAISTĪBU TIESĪBAS" ZiĦotājs, 1, 14.01.1993 
13. 20.12.1990. likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekĜiem" ZiĦotājs, 5, 14.02.1991. 
14. 17.10.1996. likums "Par valsts noslēpumu" Latvijas Vēstnesis", 181 (666), 29.10.1996 



 
 

15. 20.12.1999. likums "Reklāmas likums" "Latvijas Vēstnesis", 7 (1918), 10.01.2000 
16. 07.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss" ZiĦotājs, 51, 20.12.1984. 
17. 24.10.2006. MK noteikumi Nr.870 "Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekĜu 

žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā "Latvijas Vēstnesis”, 173 (3541), 31.10.2006 
  



 
 

03 – papildliteratūra 
18. Weatherill Stephen. Cases and Materials on EU Law, 8e Oxford University Press. 
19. Veinberga S. Masmediji: prese, radio un televīzija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 
20.  Skots M.Katlips, Alens H.Senters, Glens M.Brūms. Sabiedriskās attiecības. Avots. 2002. 

21.  Vildbergs H.J., Feldhūne G. Atsauces Satversmei. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 
22.  Veikša Ingrīda. Kas ir autortiesības? Rīga: Biznesa augstskola Turība. 
23. Mits MārtiĦš (sastādītājs). Eiropas cilvēktiesību tiesa. Spriedumu izlase 1 , Rīga: Latvijas 

Vēstnesis. 
24. Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 
25. Ruėers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. 
26. Blūzma Valdis. Eiropas tiesības u.c. Rīga: Juridiskā koledža. 
27. Ruėers Māris. Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri. Rīga: E-sabiedrības 

risinājumi. 
 

04 – ieteicamā periodika, internetresursi 
28. NedēĜraksts “Jurista Vārds” 
29. “Latvijas Vēstnesis” 
30. www.likumi.lv 
31. www.at.gov.lv 

 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Sabiedriskās attiecības 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Komunikāciju zinātne 
Zinātnes apakšnozare Komunikācijas teorija 
Lekciju skaits 20 
Semināru un praktisko darbu skaits 12 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc.prof. Ilga Šuplinska, 
asist. Sandra Murinska 

Priekšzināšanas akadēmiskās studiju programmas 
“Filoloăija” 3. kursa 5. semestra 
ierobežotās  daĜas kurss. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: raksturot vispārējos 
teorētiskos priekšstatus par sabiedrisko 
attiecību un reklāmas vietu un funkcijām 
masu komunikācijas kontekstā, to 
attiecībām ar sabiedrību, plašsaziĦas 
līdzekĜu pārstāvjiem uz citām jomām 
(mārketingu, propagandu utt.); sniegt 
praktisku piemēru analīzi un attīstīt 
studējošo praktiskās iemaĦas sabiedrisko 
attiecību ikdienas darbības plānojumā un 
darbībā. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Izprot sabiedrisko attiecību lomu un struktūru 
kultūras, izglītības jomās. 

2 semināri. 

Prot izveidot preses relīzi, spēj novērtēt 
mērėauditorijas, medija atšėirības, pārzina 
preses relīzes izplatīšanas nosacījumus. 

Diferencētā ieskaite. 

Spēj kritiski vērtēt sabiedrisko attiecību 
darbību un veidot ieteikumus tās efektivitātes 
uzlabošanai. 

3 semināri. 

Ir iesaistīts RA Sabiedrisko attiecību nodaĜas 
izdevuma veidošanā. 

2 relīzes. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Ievads mūsdienu sabiedrisko attiecību koncepcijā. Darbības raksturojums: publicitāte, 

reklāma, pārstāvniecība presē. Sabiedriskās lietas. 



 
 

2. Komunikācijas modeĜu elementi. Mūsdienu sabiedrība un tās informācijas telpa. 
Komunikācijas procesa rezultāti. 

3. Masu komunikācija: raksturojumi, funkcijas un loma indivīda un sabiedrības dzīvē. 
Mediju veidi un to raksturojumi. 

4. Laikraksti, žurnāli – lomas un funkcijas informācijas vides veidošanā. Latvijas laikrakstu, 
žurnālu sistēma: to veidi, satura specifika. 

5. Latvijas radio staciju sistēma: raksturojumi un  analīze. TV informatīvo un izklaides 
funkciju analīze. 

6. Interaktīvā komunikācija: raksturojumi un loma indivīda, grupu, organizāciju un 
sabiedrības komunikācijā. Interaktīvas komunikācijas teorētiskās paradigmas. 

7. Sabiedrisko attiecību lomas informācijas vides veidošanā. 
8. Sabiedrisko attiecību darba plānošana. Stratēăija un taktika. Mērėauditorijas noteikšana. 
9. Sabiedrisko attiecību un reklāmas darba organizācija un vadība. Mediju un citu 

komunikācijas kanālu izmantojums. 
10. Valsts iestādes sabiedrisko attiecību darbība. Konkrētu piemēru analīze. 
11. Zīmols jeb brends, tā rašanās un būtība. Zīmola nozīme reklāmā. 
12. Sabiedriskās attiecības izglītības sfērā. Konkrētu piemēru analīze. 
13. Sabiedriskās attiecības kultūras sfērā. Konkrētu piemēru analīze. 
14. Profesionālās ētikas jautājumi. 

 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Herbsts D. Sabiedriskās attiecības. Rīga, 2007. 
Katlips S.M., Senters A.H., Brūms G.M. Sabiedriskās attiecības. Rīga, 2002. 
 
02 – papildliteratūra 
Cutlip S.M. Public relation history: from the 17th to the 20th century. Hilsdale, 1995. 
Lapsa T. Sabiedriskās attiecības. Rīga, 2002. 
Sissor J. Advertising media planning.Oxford, 2008. 
Taylor W. How to write a succesful advertising plan. Toronto, 1999. 
 
03 – ieteicamā periodika 
Domino. LU Sociālo zinātĦu fakultātes Komunikacijas studiju nodaĜas studentu zinātniskie 
raksti. 
International Social Science Juornal 
Latvijas mediju analīze.Komunikācijas pētījumu sērija. Rīga, 2001. u.c. 
European Journal of Communication. 
 
04 – interneta resursi 
www.politika.lv



 
 

 

Kursa nosaukums 
Masu kultūras stereotipi   

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare  
Zinātnes apakšnozare  
Lekciju skaits 8 
Semināru un praktisko darbu skaits 8 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra  

Kursa autori Dr.philol. asoc.prof. A. Juško-Štekele,  
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
3.semestra ierobežotās izvēles daĜas kurss 

Kursa anotācija Studiju kurss apkopotā veidā sniedz 
informāciju par masu kultūras stereotipiem 
un izpausmēm mūsdienu kultūrā. Kursā 
tiek raksturoti stereotipu veidi, to funkcijas, 
akcentējot stereotipu reprezentāciju folklorā 
un literatūrā.   

Studiju rezultāti  Studiju kursa apguves noslēgumā 
studējošie: 
• Spēj atpazīt, teorētiski pamatot un 

raksturot masu kultūras izpausmes un 
iezīmes. 

• Pārzina stereotipa izpratni, prot 
klasificēt un raksturot galvenos 
stereotipu veidus. 

• Diskutē studējošo grupā par stereotipu 
izpausmes problēmiskajiem aspektiem.  

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Tautas, elitārās un masu kultūras izpratne, galvenās teorijas un izpētes metodoloăija.  
2. Stereotipu ăenēze  un funkcionalitāte. Arhetipa un stereotipa attieksmes. Stereotipi tautas 

kultūrā.  
3. Vecumposmu, sociālie, dzimtes, reliăiskie  u.c. stereotipi. Sociālo lomu izpratne.  
4. Masu komunikācijas teorētiskie, pragmatiskie un lietišėie aspekti.  
5. Stereotipus producējošie masu kultūras fenomeni: reklāma, „šovu kultūra” TV, 

popkultūra, globālais tīmeklis, prese u.tml.  
6.   Masu kultūras stereotipi literatūrā. Dž. Kaveltija teorija par literatūras formulām. 

Beletristika.  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 



 
 

 Studiju kursā tiek pielietota kārtējā novērtēšana, pamatojoties uz studējošo dalību 
semināros, un summatīvā novērtēšana ieskaites veidā (diskusija par aktuālajiem stereotipu un 
masu kultūras problēmjautājumiem).  
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

1. Maija Kūle. Eirodzīve. Formas, principi, izjūtas. R., 2006. 
2. Ulmane I., Kruks S. Stereotipi Latvijas presē. Latvijas mediju analīze Rīga, 2001. Lpp. 

11-50. 
3. Meaning and mass culture: the search for a new literacy group processes intergroup 

relations 2009; 12; 329 
1. Быкова Э. Народная, элитарная и массовая культура. М., 2001. 
2. Гуревич. П. Философия культуры. Массовая культура как феномен 

http://society.polbu.ru/gurevich_culturephilo/ch38_i.html  
3. Bergstrems, Bū. [Essentials of visual communication - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2009. 

02 – papildliteratūra 
1. Kultūras patēriĦš latvijā. ZiĦojums par socioloăiskās aptaujas rezultātiem. Rīga, 2007. 

http://www.slideshare.net/GaaKaa/kultras-patri-latvij-2007gad  
2. Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Денисовой / региональная 

общественная организация «восток-запад: м.: информация xxi век, 2002. 256 с. 
3. Конецкая в. Социология коммуникации.  Электронная бибилиотека 

социологического факультета московского государственного университета имени 
ломоносова. Http://lib.socio.msu.ru/l/library?A=p&p=home&l=ru&w=windows-1251  

4.   Почепцов г.г. Информационные войныю электронная бибилиотека 
социологического факультета Московского Государственного Университета имени 
Ломоносова. Http://lib.socio.msu.ru/l/library?A=p&p=home&l=ru&w=windows-1251  

5.  Социология. Общий курс: Учебное пособие для вузов. Кравченко А.И. электронная 
бибилиотека социологического факультета Московского Государственного 
Университета имени Ломоносова. 

 
03 – ieteicamā periodika 
International Journal of Cultural Studies, Sage, Publications London, Thousand Oaks,CA and 
New Delhi  [1367-8779(199904)2:1; 11–32; 007680 
Time & Society http://tas.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/2-3/209  
 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Kult ūras projekti 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Vadībzinības 
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 
Lekciju skaits 6 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc.prof. Ilga Šuplinska, 
asist. Anna Briška 

Priekšzināšanas akadēmiskās studiju programmas 
“Filoloăija” 1. kursa 2. semestra obligātās  
daĜas kurss. 

Kursa anotācija tiek veidota studējošo izpratne par projekta 
būtību, iespējamiem projektu veidiem 
(investīciju, attīstības, organizatoriskie 
u.c.), idejas un stratēăijas formulēšanu, 
projekta plānošanu un realizāciju, īpaši 
akcentējot to īstenošanu kultūras jomā. 
Kursa gaitā tiek apzināti un izvērtēti 
starpkultūru attiecības un kultūras 
aktivitātes atbalstošie fondi Eiropā, tai 
skaitā Latvijā, noskaidroti priekšnoteikumi 
starptautiskai sadarbībai kultūras jomā, 
apgūtas projekta izstrādes un vadības 
iemaĦas (vadītāja loma un kompetences, 
projekta komandas komplektēšanas 
nosacījumi u.c.). Studējošie apgūst arī 
kultūrpolitikas veidošanas pamatprincipus 
Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī 
iespējamās problēmas starptautisku kultūras 
projektu menedžmentā. 
  

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Ir apguvis 7 filoloăisko metožu 
pamatprincipus, pārzina to teorētiėus, ir spējīgs 
veidot analīzes shēmu analizējamam darbam 

Diferencētā ieskaite, 2 semināri. 

Izprot valodas lomu un nozīmi tekstā, saprot, 
ka metodes izvēli nosaka autora valodas un 
stila īpatnības; prot izvēlēties atbilstošu metodi 
analizējamam tekstam, argumentēt savu izvēli 

Diferencētā ieskaite. 



 
 

Ir apguvis poststrukturālās, strukturālās, 
formsaturiskās, filoloăiskās metodes analīzes 
gaitas plānošanu konkrētam tekstam 

4 patstāvīgie darbi, to analīze. 

Izprot zinātniskā raksta struktūru, pārzina 
zinātnisko aparātu, bibliogrāfisko atsauču 
noformēšanu. 

Tēžu struktūra, rakstisks darbs. 

 
 
Kursa plāns: 
Lekcijas: 
1. Projektu vadības jēdziens, saturs. Projekta vadības funkcijas. Kultūras projektu specifika. 
2. Projektu vēsture. Lielākie kultūras projekti Latvijā 20. – 40 
21.gs. mijā. Kultūrpolitikas veidošanas pamatprincipi Latvijā un Eiropas Savienībā. 
3. Kas ir projektu vadība? Projektu vadības māksla un zinātne, metodika. Projekta vadītāja loma. 
Projekta cikls. 
4. Projektu uzsākšana. Projektu nepieciešamības pamatojums. Projekta iespējamības un risku 
analīze. Projekta iespējamo rezultātu analīze. Projekta uzsākšanas rezultāts. 
5. Projekta vadības veida izvēle. Projekta satura un izmaiĦu vadība. Projekta risku vadība. 
Projekta vadītāja un komandas darbs, tās veidošanas nosacījumi. 
6. Projekta tāmes izveidošanas nosacījumi.  
7. Projekta slēgšana. Projekta vai projekta posma slēgšana. Projekta rezultātu novērtēšana un 
pieredzes apkopošana. 
8. Kultūras projektu izveides un realizēšanas specifika. Dažādu fondu projektu sagatavošanas un 
realizēšanas specifika. 
 
Seminārnodarb ības: 
1. Projekta mērėu un uzdevumu definēšana. 
2. Starptautisku un Latvijas mēroga kultūras projektu mērėi un veidi, starpkultūru attiecības un 
kultūras aktivitātes atbalstošo fondu izpēte 
3. Projektu piemēru analīze. 
4. Projekta idejas un stratēăijas formulēšana un izstrāde. 
5. Projekta plānošana. Projekta satura noteikšana. Projekta plānošanas dokumentu izveidošana. 
6. Projekta izpildes un kontroles mehānismi. Projekta vai projekta posma uzsākšana. 
7. Projekta budžeta plānošana. 
8. Kultūras projekta izstrāde un prezentācija. 
 
LITERAT ŪRA 

1. Ilmete Ž. Projektu vadīšana.- R., 1999. 
2. Lūiss Dž. P. Projektu vadīsanas pamati.- R., 1997. 
3. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. – R., 1998. 
4. Volkova T., VērdiĦa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiĦu apstākĜos.- R., 

2001. 
5. Uzulāns J. Projektu vadība. – R., 2004. 
6. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments : rakstu krājums / sast. un priekšv. 

sarakst. Ivars BērziĦš, Klauss Pēters Nēbels ; tulk. Ivars BērziĦš ; māksl. Aivars Plotka. - 
Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2006 (Jelgava : (Jelgavas tpogrāfija). - 238, [1] lpp. 

7. Jones Richard (1964-). Projektu vadības pamati : praktisks ceĜvedis Projektu vadībā un 
izpildē / Ričards Džounss ; no angĜu val. tulk. Aija Dimanta ; lit. red. Ilvija Bendzika. - 
Rīga : Lietišėās informācijas dienests, 2008. - 222, [1] lpp. : diagr., tab. ; 22 cm. - (Mazās 



 
 

un vidējās uzĦēmējdarbības bibliotēka). - Bibliogr. teksta beigās. - Oriă. nos.Project 
management survival.  ISBN 9789984826059 

8. Gr īns Čads T. Kā sastādīt veiksmīgu finansējuma pieprasījumu : soli pa solim : 
rokasgrām. ar prakt. uzdevumiem un piem. Baltijas nevalstiskajām organizācijām / Čads 
T.Grīns, Ivete Kastro-Grīna. - Rīga : NGO centrs-Rīga, 1997 : (N.I.M.S.). - 61, [1] lpp. : 
tab. ; 29 cm. - Bibliogr.: 57.lpp.  ISBN 9984-91571-9 

9. Bendiksens Pēters (1933-). Ievads kultūras un mākslas menedžmentā / Pēters 
Bendiksens ; no vācu val. tulk. un priekšv., 10. lpp., aut. Ivars BērziĦš ; lit. red. Indra 
OzoliĦa ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2008 : Jelgavas tipogr. - 382 
lpp. ; 24 cm. - Bibliogr.: 367.-382. lpp. - Personu rād.: 365.-366. lpp. 

10. Forands Ilgvars. Projekta menedžments : [māc. līdz.] / Ilgvars Forands ; red. Inta 
CeĜdoma. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2006 : (SIA "Elpa-2" tipogr.). - 258, [4] lpp. : 
diagr., sh., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: [261.-262.] lpp. - I. Foranda grāmatā līdztekus 
teorētiskām atziĦām par vadības teoriju doti praktiski ierosinājumi un piemēri. Tā 
adresēta studentiem un ir noderīga visu līmeĦu menedžeriem, uzĦēmējiem un projektu 
vadītājiem.  ISBN 9984955819 

11. Tjarve B. Kultūras projekta pieteikums.- R., 1999. 
12. ES Struktūrfondu informācijas centrs – www.latgale.lv  
13. Valsts Kultūrkapitāla fonds – www.vkkf.lv 
14. International Project Management Associaton – www.ipma.ch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa  nosaukums 
Tekstu rediăēšana 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Vispār īgā valodniecība 
Lekciju skaits 2 
Semināru un praktisko darbu skaits 14 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Mg. philol. Sandra Ūdre 
Priekšzināšanas akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” 3.kursa 6.semestra ierobežotās  
daĜas kurss. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: sniegt teorētiskās un 
praktiskās iemaĦas dažādu tekstu 
rediăēšanā un korektūrā. 

 
Studiju rezultāti 
 
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 

Izprast rediăēšanas un korektūras nozīmi darbā ar 
dažāda veida tekstiem. 

Seminārs: tekstu veidi. 

Izprast valodas funkcijas un stilistiskos aspektus.  Praktiskās nodarbības: viena teksta ortogrāfisko 
un interpunkcijas kĜūdu labošana, stila korekcija, 
terminu precizēšana. 
 

Orientēties valodniecības jautājumos; patstāvīgi 
veikt tekstu rediăēšanu un korektūru.  
 

 
Diferencētā ieskaite 

 
 

Kursa apraksts – plāns:  

 



 
 

1. Rediăēšana un korektūra. Jēdzienu skaidrojums. Pārskats pār teksta veidiem. Valodas 

lietojums dažādās zinātnes nozarēs. 

2. Latviešu valodas ortogrāfija un interpunkcija. Teksta stils. Terminoloăija.  

3. Vispārīgo un analītisko tekstu rediăēšana un korektūra. 

4. Specializēto tekstu korektūra. Specializēto tekstu stila analīze. Terminu lietošana.  

5. Reklāmas teksti; masu mediju tekstu korektūra. 

 

 
Studiju rezultātu novērt ēšana 
 
Vērtējums studiju kursā sastāv no divām daĜām – kārtējās vērtēšanas semestra laikā, par ko 
iespējams iegūt četras balles un summatīvā novērtējuma kursa noslēgumā, par ko iespējas iegūt 
sešas balles. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (25 %), specializētā 
teksta rediăēšana un korektūra (25 %), diferencētā ieskaite (50 %). 
 
Literat ūra 
 
01 - mācību literatūra 
 
Kušėis, J. Mūsu valoda. Rīga: Antava, 2006. 271 lpp. 
Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. D. GuĜevskas red. Rīga: Avots, 2002, 234 
lpp. 
SkujiĦa, V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. 2. lab. izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 110 lpp. 
Terminoloăijas Jaunumi. Rīga: LZA Terminoloăijas komisija, Nr. 1, 2002. – Nr. 12, 2005.  
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. [atb. red. S. LagzdiĦa] Nr. 1, 
2005. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 112 lpp. 
03 – periodiskie izdevumi 

Baltu filoloăija. LU Baltu valodniecības žurnāls. 
Via Latgalica. RA humanitāro zinātĦu žurnāls. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

BRĪVĀS IZVĒLES DAěA



 
 

 
Kursa  nosaukums 

Svešvaloda (angļu valoda) 
Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare AngĜu valodniecība 
Lekciju skaits  
Semināru un praktisko darbu skaits 32 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori 
Mg. philol., Mg. paed., Mg.oec. 
lektore Vija Pleiksne-Gutāne 

Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas “Filoloăija” 2.kursa 
3.semestra obligātās daĜas kurss, iepriekš 
apgūts kurss “Ievads baltu filoloăijā” 

Kursa anotācija AngĜu valodai ir nozīmīga vieta 
starptautiskajā komunikācijā, kā arī topošo 
filologu nākotnes darbā, lai varētu 
papildināt zināšanas savā specialitātē, lasot 
literatūru angĜu valodā, piedaloties 
starptautiskajos projektos, pieredzes 
apmaiĦā. AngĜu valodas kurss ir orientēts 
uz 4 valodas prasmju – runāšanas, 
rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās apguvi 
un zināšanu paplašināšanu. Uzsvars tiek 
likts uz darbu ar literatūrzinātniskajiem un 
tekstiem. 

Studiju rezultāti 
Studējošais kursa noslēgumā spēj: 

1) argumentēti diskutēt par angĜu 
literatūras tendencēm; par dažiem 
angĜu autoriem un viĦu darbiem; 

2) izmantot iegūtās angĜu valodas 
gramatikas eseju struktūras 
zināšanas un eseju rakstīšanā; 

3) komunicēt angĜu valodā par 
iepriekš apgūtām tēmām; 

4) patstāvīgi veikt kritisku un 
analītisku tekstu analīzi.  

 



 
 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Critical analyses:  

1.1. Relating and judging the merit.  
1.2. Examining structures, organization, grammar and overall effectiveness of strong and 
weak writing/ speech. 

2. Argument:  
2.1. Creating a logical and valid stance on a topic.  
2.2. Organizing an argument effectively.  
2.3. Presenting argument in written and oral form. 

3. English as the world language:  
3.1. History of the language.  
3.2. Language development.  
3.3. Major properties of human language.  
3.4. Contrastive rhetoric. 

4. Books:  
4.1. The critic’s choice.  
4.2. Language and style.  
4.3. Most prominent authors.  
4.4. Ten books that shook the world. 

5. Language of different social functions: 
5.1. Language of speeches and presentations.  
5.2. Language of etiquette. 

6. Creativity:  

6.1. Idioms.  
6.2. Presentation aids.  

7. Writing for different audiences:  
7.1. Organizing writing.  
7.2. Description (of places, situations, objects, events, people).  
7.3. Developing strategies for description (chronological, physical, logical).  
7.4. Exposition (instructions, explanations, processes). 

8. Periodization of literature, main trends of its development  
       8.1. Periods.  
       8.2. Features. 
9. English literature XVI cnt.:  
      9.1. Poetry.  
      9.2. Development of novel. E.Spenser, Surrey, John Lyly. 
10. English theatre before Shakespeare and during his time:  
      10.1. Features.  
      10.2. Trends.  
      10.3. Marlowe and his plays.  
11. Shakespeare, his life and creation: 

11.1. Histories, comedies, tragedies, sonets.  
11.2. “Romeo and Juliet”.  
11.3. “Measure for Measure”. 

12. English literature of modern times: 
     12.1.  Features.  
     12.2. Trends. Influence.Ch.Dickens, Ch.Bronte. 
13. Literature on the verge of XIX and XX cnt. " isms ": 
      13.1 Features. 



 
 

      13.2. Characteristics of the main trends. 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei 
Vērtējums studiju kursā sastāv no divām daĜām – kārtējās vērtēšanas semestra laikā (1 seminārs, 
1 kontroldarbs, individuāli veicami rakstu darbi) un eksāmena (praktiski uzdevumi lasīšanas, 
runāšanas un rakstīšanas prasmju pārbaudei).  
 
 
 



 
 

Literat ūra 
01 - mācību literatūra  
1. Cambell, Glenn. Is That What You Mean? Holt, New York, 2009. 
2. DiYanni R. Literature: Reading Fiction, Poetry, and the Essay.-NY: McGraw Hill, 2009. 
3. Forsythe, Will. Advanced Reading and Speaking. Heineman, U.K., 2007.   
4. Maurice, Keith. Focus on Culture. USA, 2010.  
5. Mainhof, Ulrike. ITN World News. Oxford, 2008. 
6. Miller, Steve. Something to Crow About: Its all Idiom. USIS Publication, 2009. 
7. Weber S., Wein A. From Homer to Joyce: a Study Guide to Thirty Six Great  Books.-NY: 
Macmillan, 2008.  
 
02 – papildliteratūra 
1. The Concise Oxford companion to English literature. - Oxford University Press,           2007. 
2. The Penguin dictionary of symbols. Edited by Jean Chevalier, Alain Gheerbrant. NY: Penguin 
books, 2006.  
3. Wall I.. Say it Naturally. USA, 2008. 
4. Wellman G.. Wordbuilder. Cambridge University Press, 2009. 
 
03 – Interneta avoti  
1. www.eslgold.com 
2. www.onestopenglish.com 
3. www.esp.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Kursa  nosaukums 

Filozofija 
Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Filozofija  
Zinātnes apakšnozare Baltu valodniecība 
Lekciju skaits 24 
Semināru un praktisko darbu skaits 24 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori 
Asoc.prof. Dr. phil. Valdis 
Tēraudkalns 

Priekšzināšanas  
Kursa anotācija Filozofijas programma orientēta uz to, 

lai studentiem būtu iespēja iepazīties ar 
izcilu, pasaulē pazīstamu filozofu idejām 
un veikt to ideju salīdzinoši, kritisku 
analīzi. Kursā akcentēta filozofisko ideju 
attīstība mijiedarb ībā ar kultūrvidi.  

Studiju rezultāti 
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezultātu pārbaudes forma 
argumentēti diskutēt 1) dažādām 
filozofisko uzskatu sistēmām; 2) pazīt 
galvenos filozofijā lietotos jēdzienus; 

semināri, kursa darbs. 

saistīt iegūtās zināšanas ar citām 
humanitāro zinātĦu nozarēm (piem., 
vēsture) 

Semināri 

 
Studiju rezultātu novērt ēšana  
Vērtējums studiju kursā sastāv no divām daĜām – kārtējās vērtēšanas semestra laikā (semināri) 
un eksāmena (kursa darba).  
 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Į Filozofijas zinātnes atziĦu sistēma, tās specifika. Filozofija un pasaules uzskats. 

Ontoloăija. Gnozeoloăija. Akseoloăija. 
2. Dvēseles jēdziens filozofijā. Psihe - tās filozofiskā un psiholoăiskā interpretācija. 

ApziĦas ontoăenēze. ApziĦas struktūra. Gara jēdziens filozofijā un reliăijā.  
3. Seno Austrumu filozofija. Mācība par Dao senās Ėīnas filozofijā. CeĜš uz "tīro apziĦu" 

senās Indijas filozofijā. Budisma filozofijā 
4. Filozofijas attīstība senajā Grieėijā. Milētas skola. Sokrāts.  



 
 

5. Platona ideālisms. Dēmokrīta materiālisms.  
6. AristoteĜa mācība par dvēseli, ētika, loăika. Neoplatonisms. 
7. Filozofijas un reliăijas saikne viduslaikos. Prāta un ticības vērtējums (Augustīns un 

Akvīnas Toms).  
8. Renesanse: platonisma un antropocentrisma atdzimšana. Filozofija un zinātne renesanses 

periodā. 
9. Islama filozofija. 
10.  T. Mora, T. Kampanellas utopiskās sabiedrības modeĜi. Kopernika kosmoloăija.   
11. Ētikas jautājumu risinājums M. MonteĦa esejās. 
12. IzziĦas problēma filozofijā. Empīriskā metode filozofijā. F.Bēkons - empīrisma metodes 

pamatlicējs. Jutekliskā izziĦa, tās pamatformas. IzziĦas procesa analīze Dž.Loka 
filozofij ā.   

13. Racionālisma metode izziĦā.  R.Dekarts - racionālisma pamatlicējs. Patiesības problēma 
filozofij ā. 

14. Apgaismības filozofijas mērėi un uzdevumi - ceĜš uz tautas masu apgaismošanu. 
Apgaismība Francijā. Voltēra filozofiskie romāni. Didro dabas interpretācija, estētiskie 
uzskati.  

15. Pastāvošās iekārtas kritika, ideālas sabiedrības modelis apgaismotāju darbos (Ruso, 
Voltērs, Monteskjē).   

16. Vācu klasiskā filozofija. I.Kanta "Tīrā prāta kritika".  
17. HēgeĜa Gara filozofija. 
18. Marksisms. 
19. Cilvēka problēma F. Nīčes “Tā runāja Zaratustra”. Gribas interpretācija F.Nīčes un 

A.Šopenhauera filozofijā. 
20. Cilvēka problēma eksistenciālismā (S. Kirkegors, P. Tillihs). Dzīve - nāve, dzīves jēga A. 

Kamī un Ž.P. Sartra darbos. 
21. Neomarksisms, Frankfurtes skola.  
22. Totalitārisma kritika K. Popera un E. Kaneti darbos.  
23. M. Fuko. Dzimtes studiju ietekme uz filozofiju. 
24. Lingvistiskā filozofija (L. Vitgenšteins) 

Literat ūra 
01 - mācību literatūra  

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija.- R., 1996. 
2. Rubene M. No tagadnes uz tagadni.- R.,1995. 
3. Mūsdienu politiskā filosofija : hrestomātija / sastādītājs un ievada autors Jānošs Kiss. - 

[Rīga]: Zvaigzne ABC, 1998. 
4. Rasels B. Filosofijas problēmas. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2008. 
5. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā.-R.,1.d.1994, 2.d.1994. 

 
02 – papildliteratūra 

1. Bēkons F. Jaunais organons.- Rīga: Zvaigzne,1989.,279 lpp. 
2. Dekarts R. Pārruna par metodi.- Rīga: Zvaigzne,1978.,96 lpp. 
3. Fuko M. Seksualitātes vēsture. I., II sēj. - Rīga: Zvaigzne, 2000, 2002. 
4. Hēgelis. Filozofijas zinātĦu enciklopēdija.- Rīga, 1981. 
5. Kants I. Prolegomeni.- Rīga,1990. 
6. Kamī A. Mēris. Svešinieks.- Rīga, 1986. 
7. Laodzi. Sacerējums par Dao un de.- Rīga: Zvaigzne,1986. 
8. Loks Dž. Eseja par cilvēka sapratni.- Rīga: Zvaigzne,1977.,126 lpp. 
9. Nīče F. Tā runāja Zaratustra.- Rīga: Latv.kult.fonds,1989. 
10. Platons. Valsts.-Rīga: Zvaigzne,1982.,183 lpp. 



 
 

11. Platons. Menons. Dzīres.- Rīga: Zvaigzne,1980., 58 lpp. 
12. Platons. Eutifons. Sokrata aizstāvēšanās. Kritons. Faidons. Rīga, 1997. 
13. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā.- Rīga: Zvaigzne, 1.d.- 1994., 126 lpp.,  

2.d.-1994., 138 lpp. 
14. Semane T. Staigājot kopā ar Plotīnu patiesības laukā. - Rīga: LU, 1999. 
15. Svētais Akvīnas Toms. Rakstu krājums. - Rīga, 1993. 
16. Augustīns. Atzīšanās / tulkojusi Laura Hansone. - Rīga: Liepnieks & Rītups, 2008. 
17. Tillihs P. Mūžīgais tagad. Filosofija. 1. laid. - Rīga: FSI, 1998., 13.-18. lpp. 

 
Interneta resursi   

1. www.satori.lv 
2. The Internet Encyclopedia of Philosophy: www.utm.edu/research/iep/ 
3. Filosofiskās teorijas: http://frank.mtsu.edu/~jpurcell/Philosophy/philosophy.html 

 



 
 

 

Kursa nosaukums Estētika (C ) 

Kursa l īmenis (kuram studiju gadam 
paredzēts) 
Kred ītpunkti  

3 
2 

ECTS kredītpunkti  3 
Kontaktstundu skaits semestrī 32 
Zinātnes nozare Filozofija 
Zinātnes apakšnozare Estētika un mākslas filozofija 
Lekciju skaits  16  
Semināru un praktisko darbu skaits  16  
  
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kura apstiprin āja kursu RA Humanitāro zinātĦu katedra 
  

Kursa autors 
Mg.paed. lektore Veronika Korkla 
Kursa anotācija 
Studenti iepazīstas ar estētikas galvenajiem virzieniem un kategorijām. 
Seminārnodarb ībās studenti diskutē par minēto nozari pārstāvošu autoru tekstiem, 
mācās salīdzināt un analizēt tajos paustos viedokĜus, kā arī analizēt personisko 
estētisko pieredzi apgūto atziĦu kontekstā, projicējot to praktisk ās pieredzes 
elementos, tādejādi attīstot personisko estētisko kultūru. 

Kursa apraksts  
1. Vērtības un cilvēka garīgā pasaule. Estētikas izpētes objekta specifika. Estētiskās 

vērtības vēsturiskajā dinamikā, to aktualitāte un paralēles ar mūsdienu sabiedrību. 
2. Estētiskais, tā būtība. Estētikas kategorijas (skaistais, cildenais, traăiskais, 

komiskais). Estētikas kategoriju izpratnes teorētiskie aspekti, indivīda pieredzes 
nozīme. 

3. Estētiskā gaume. Estētiskās gaumes  loma  cilvēka  un  pasaules  attiecību  
harmonizēšanā.  

4. Cilvēks  un  vide,  tās  estētiskie  aspekti.  Stils,  mode,  etiėete.  Estētiskie  kritēriji  
tajos. 

5. Mākslas būtība, daudzfunkcionālais  raksturs.  Saskarsmes īpatnības  mākslā. 
Mākslinieciskā  jēga, tās garīgā  būtība. Mākslinieka atbildības problēma. 

6. Ētiskās vērtības, to aktualizācija mākslas darbos (literatūrā, tēlotājmākslā u.c.).  
 

Studiju kursa apguves rezultāti 

Kursu apgūstot, studējošie: 
- ir apguvuši estētikas pamatkategoriju saturu,  
- izprot to būtību un saistību ar mūsdienu mākslu un masu kultūru, 
- spēj sistematizēt un izvērtēt estētisko vērtību daudzveidībā dažādu estētisko kategoriju 
izpausmes,  
- ir attīstījuši izpratni par cilvēka mākslinieciskās jaunrades procesa iezīmēm un īpatnībām, 



 
 

- prot apzināti analizēt un definēt estētisko vērtību izmantošanas modeĜus gan sadzīviskā 
vidē, gan mākslas darbos. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Piedalīšanās nodarbībās un aktīva iesaistīšanās seminārnodarbībās/diskusijās, izstāžu u.c. 
mākslas pasākumu apmeklēšana, divas argumentētās esejas, ieskaites darbs un tā 
prezentācija. 

 
Literat ūra (01-mācību literatūra) 

1. Celma E., Fedosejeva A.(2000) Estētika. Estētisko ideju vēsture Eiropā.- Rīga. 
2. Freiberga E. (2000) Estētika. Mūsdienu estētikas skices.- Rīga. 
3. Kincāns V. (2003) Estētikas pamati.- Rīga. 

 
Literat ūra (02-papildliteratūra) 

1.Celma H. (1988) Māksla kā vērtība.- Rīga. 
2.Celms V. (2008) Latvju raksts un zīmes: baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, 

simbolika.- Rīga. 
3.Estētika /P.Zeiles red.(1989) - Rīga. 
4.Freimanis A. (1998) Laiks. Laikmets. Mode.- Rīga. 
5.Gadamers H.G. (2007) Skaistā aktualitāte: māksla kā spēle, simbols un svētki. – Rīga.  
6.Homo aestheticus: no mākslas filozofijas līdz ikdienas dzīves estētikai: krājums 

(2001)/ Sast: M.Rubene. – Rīga.  
7.KundziĦš M. (2006) Dabas formu estētika: bionika un māksla/ M.KundziĦš. – Rīga.  
8.Perspectives on musical aesthetics (1994)/ edited by John Rahn. - 1st ed. - New York. 
9.Skaistuma vēsture (2009)/ sast. Umberto Eko; no itāĜu val. tulk. Dace Meiere. – Rīga. 
10. Strautmane A. (2009) Etiėetes grāmata. - Rīga.  
11. Velšs V. (2005) Estētikas robežceĜi / V.Velšs; No vācu val.tulk.R.Bičevskis. – Rīga.  
12. Каган М. (1997) Эстетика как философиская наука.- С-Пб. 
13. Карасев Л. (1996) Философия смеха.- М. 

Literat ūra (03-interneta resursi) 
Estētikas vārdnīca (angĜu val.): http://www.answers.com/topic/aesthetics 
Problems of Esthetics: http://www.importanceofphilosophy.com/Esthetics_Main.html-4k;  
Уроки М.М.Бахтина: http://www.shef.ac.uk/uni/academic/A-C/bakh/medvstrecha.doc 
½ Satori. Literatūras un filozofijas žurnāls: http://www.satori.lv/ 
 

 
 
 



 
 

 

Kursa nosaukums 
Režijas pamati 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 1  
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 
Zinātnes apakšnozare Teātra un kino vēsture un teorija 
Lekciju skaits 8 
Semināru un praktisko darbu skaits 8 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Dr.philol.asoc.prof. Olga Senkāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskā bakalaura studiju programmas 

“Filoloăija” brīvās izvēles daĜas kurss. 
Iepriekš jāapgūst kurss “Ievads 
literatūrzinātnē un literatūras vēstures 
pētniecībā” – drāmas teksta analīzes 
iemaĦas; darbība dramatiskajā kolektīvā 

Kursa anotācija atklāta teātra mākslas specifika, režijas 
metodoloăijas teorētiskie parametri, 
aptverot nozīmīgākos iestudējuma tapšanas 
posmus, radot praktiskas iemaĦas darbam 
ar dramatisko kolektīvu uzveduma 
organizēšanas gaitā. 

Studiju rezultāti  1) Spēja demonstrēt teorētiskas 
pamatzināšanas par režijas procesu, 
parādīt patstāvību vielas kritiski 
vērtējošā un kopsakarības atklājošā 
izpratnē. 

2) Spēja izteikt objektīvus spriedumus un 
veikt atklājumus režijas procesa 
patstāvīgā izpētē, izmantojot teorijas un 
kritikas atzinumus atsevišėu režijas 
kategoriju izvērtēšanā. 

3) Spēja izprast režijas procesa 
svarīgākos jēdzienus un likumsakarības. 

 4) Spēja izmantot iegūtās zināšanas 
zinātniski pētnieciskās darbības 
veikšanai (PowerPoin prezentācijas, 
raksti, referāti, studiju darbi u.c.). 

5) Spēja veikt dramaturăisku tekstu 
analīzi laikmeta literāro procesu 
kontekstā, izmantojot jaunākās 
literatūras pētniecības metodes; 

6) Spēja veikt iestudējuma režiju un tās 
(savas un citu režiju) analīzi, operējot ar 



 
 

apgūtajām kategorijām/terminiem. 
 

 

Kursa apraksts – plāns:  
Kursa saturs:  
1. Teātra māksla kā sintētisks mākslas veids. Teātra funkcijas. Ieskats teātra un režijas vēsturē. 

Antīkais teātris. Viduslaiku teātris. Režisora profesijas rašanās pakāpenība līdz 20.gadsimta 
sākumam. 

2. Teātra kolektīvs un teātra darba vadīšana. Pienākumu sadalījums teātrī. Režisors. Tehniskais 
vadītājs. Administrators. Scenogrāfija un rekvizīti. 

3. Dramatiska daiĜdarba izvēle iestudējumam. Kritēriji. Lugas kā mākslinieciska teksta struktūras 
izpēte. Kompozīcija. Žanri. 

4. Režijas process un režijas grāmata (dienasgrāmata). Uzveduma sagatavošanas plāns. 
      Lomu sadalīšanas problēmas. Mēăinājumi. Improvizācijas un etīdes. 

5. Skatuves runa. Intonācija. Loăiskais akcents un pauze dialogā.  
6. Spēles ritms. Ritmu veidi. Iekšējais un ārējais ritms. 
7. Skatuve un skatuves plāns. Skatuves līmeĦi, joslas un plankumi. Mizanscēnas. 
8. Aktiera personība. Režisora darbs ar aktieri. Kontakts. Runas, mīmikas, žestu u.c. korekcijas. 

Aktiera ėermeĦa kultūra. Vingrinājumi lieka sasprindzinājuma likvidēšanai. 
9. Režisora personība. Režisora funkcijas uzveduma laikā. K. StaĦislavska režijas mācība. 
10. Uzvedums un izrāde. Izrādes izvērtēšana. Analīzes aspekti un kritēriji. 
11. Režijas pieredze Latvijā. Rēzeknes Augstskolas Studentu teātra darbība. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Praktisko nodarbību apmeklējums (100%): 

1. Improvizāciju un teātrsporta elementu izmantojums mēăinājumā (mācību stundā); 
2. Skatuves runas likumību izpēte teksta deklamācijā. 

 
Ieskaite: 
Lugas iestudējums un izrāde (augstskolā u.c.). 

 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1. Gončarovs N. K.StaĦislavska režijas mācība. – R.: LVI, 1955. 
2. KundziĦš K. Latviešu teātra vēsture I, II. – Rīga, 1968., 1972. 
3. Radzobe S. 20.gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā. – Rīga, 2002. 
4. Rubenis A. Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem. – Mežezere: Skatuve, 1996. 
5. StaĦislavskis K. Mana dzīve mākslā. – Rīga, 1946. 
6. StaĦislavskis K. Sarunas. – Rīga, 1952. 
7. ZaĜaiskalns M. Izrādes ritmiskā struktūra. – Rēzekne: RA izdevniecība, 2000. 
8. Zīverts M. Skatuves valodas īpatnības // Latvju Vārds. – 1945. – 13.apr. 
9. Carlson M. The Theories of the Theatre. – Itaca; London, 1986. 
10.Pfister M. The Theory and Analysis of Drama. Cambrige, 1991. 
11. Хализев В.Е. Драма как род литературы. – Москва, 1986. 
12. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. – М.: Просвещение,  1981. 
 
02 – papildliteratūra 



 
 

1. Akurātere L. Aktiermāksla latviešu teātrī. – R.: Zinātne, 1983. 
2. Aristotelis. Poētika. – Rīga, 1959. 
3. Bormane O. Skatuves runas pamati. Rīga, 1976. 
4. Drāmas teorija un tehnika / A.GriguĜa sak. – Rīga, 1986. 
5. Ferda Ē. Topoša aktiera ėermeĦa kultūra. – R., 1968. 
 
03 – ieteicamā periodika 
Teātris un dzīve [almanahs]. – I-IV sēj. – Rīga, 1956. – 1960. 
Žurnāls “Teātra Vēstnesis” 
Laikraksti “Kultūras Forums”, “Diena” 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Radošas rakstīšanas pamatiemaĦas 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Psiholoăija 
Zinātnes apakšnozare DaiĜrades psiholoăija 
Lekciju skaits 6 
Semināru un praktisko darbu skaits 10 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc. prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” brīvās izvēles daĜas kurss. 
 

Kursa anotācija Kursa mērėis: atklāt K.G.Junga 
pamatatziĦas analītiskajā psiholoăijā, apgūt 
stāsta, dzejoĜa rakstīšanas pamatprincipus, 
veicinot studentu individuālā rakstīšanas 
stila izkopšanu. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Izmantot stāsta, dzejoĜa žanru rakstīšanas 
pamatiemaĦas. 

Praktiskās nodarbības (4). 

Izmantot arhetipu teorijas atziĦas literāru darbu 
analīzē, jaunradē, radošo uzdevumu veidošanā, 
personības analīzē. 

Seminārs. 

Apjaust un izmantot individuālā stila īpatnības, 
turpināt izkopt savu individuālo rakstības stilu. 

Radošie uzdevumi. 

Gatavot dažāda žanra tekstus ievietošanai 
interneta portālos, laikrakstos, apzinoties 
adresātu atšėirības. 

2 raksti. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Stila, inspirācijas, daiĜradīšanas psiholoăijas jēdzieni, to izpausmes, nozīme jaunrades 

procesā. 
2. Iztēles jēdziena dažādās interepretācijas. DaiĜrades procesa ierosinātājfaktori. K.G. 

analītiskās psiholoăijas pamatatziĦas. Jēdzienu – pirmtēls, arhetips, individuācija, 
ekstraverta, intraverta rakstīšanas ievirze – izpratne. 

3. Prozas poētika. Stāsta notikums, fabula, vēstījums; kompozicionālā sasaiste 
tradicionālā un modernisma prozas izpratnē. 

4. Kolāžas, nejaušības princips teksta radīšanā, ārpusfabulas elementi prozas tekstā. Tēla 
struktūra. 



 
 

5. Dialoga ekspresivitāte, lakonisms, atsevišėu frāžu ietilpība. Monologs, iekšējais 
monologs, apziĦas plūsmas elementi. Dažādu stilu, leksikas slāĦu izmantojums 
tekstā. Esejas komponenti, stilistisko tendenču atšėirības. 

6. Dzejas poētikas elementi. Radošo uzdevumu veikšana: atskaĦu dzejoĜi; sajūtas 
aktualizējošie dzejoĜi; grafiskie dzejoĜi; haiku rakstīšana. 

7. Ironijas, sarkasma, groteskas, hiperbolas izmantojums mūsdienu tekstā. 
8. Intervijas veidi. Apskatu, atskatu struktūra. Virsraksta loma izvēlētajā tekstā. 

Studentu avīzes veidošana. 
 

 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Andersens Ē.S. Ietērp vārdos savu pasauli. Rīga,1995. 
Birkerts P. DaiĜradīšanas psiholoăija (Mākslinieka personība). Rīga, 1922. 
Birkerts P. DaiĜradīšanas psiholoăija (Mākslinieka tapšanas gaita). Rīga, 1925. 
Šuplinska I. Dzejas (teksta) radīšanas loma kreativitātes veicināšanā. Radoša personība, 4.sēj. 
Rīga: Kreativitātes centrs, 2006.- 202.-212.lpp. 
Šuplinska I. Asociatīvās metodes izmantojums dzejoĜu krājuma analīzē. Novitātes valodu 
mācīšanā starpkultūru kontekstā.Rīga: Kreativitātes centrs, 2006.- 303.-312.lpp. 
Talce B. Tēlainā izpratne literatūrā.  R., 1999. 
 
02 – papildliteratūra 
Biddle A.W. Reading, writing and study of literature.New York, 1989. 
DziĜleja K. Poētika.Linkolna, 1985. 
Hiršs H. Prozas poētika. Rīga, 1989. 
Jungs K.G. Psiholoăiskie tipi.Rīga, 1995. 
Lukaševičs V. Teksta (poēzijas) inspirācija un bicepcija//DPU zinātniskie raksti.Daugavpils, 
1994. 
Mūks R. Mīts un iztēle.Rīga, 1991. 
Mūks R. CeĜā uz Rietumu nirvānu – caur Latviju.Rīga, 2000. 
OzoliĦa-Nucho A., Vidnere M. Iztēles psiholoăija. Rīga,2000. 
RuĦăis A. Reportiera rokasgrāmata.Čikāga, 1971. 
Writing/ J. A.W.Heffernan, J.E.Lincoln, J.Atwill.-New York, 2001. 
Введение в литературоведение. Москва, 1999. 
Юнг.К.Г. Человек и его символы.Москва, 1997. 
 
03- periodiskie izdevumi 
Radoša personība. RPIVA rakstu krājums. 
Sērija ”Rakstnieki par literatūru”.-70.80.gadi.  
Skolotājs. 
Tagad. LVAVA zinātniski metodisks izdevums. 
 
 
04 – interneta resursi 
DaiĜrades laboratorija (krievu, angĜu valodā) // http://rifma.com.ru/index.htm 
Haiku rakstīšana// http://haiku.ru/frog/1-line.htm 
Pusaudžu jaunrades rokasgrāmata// http://ssp.ioso.ru/hoky/masterskay_nm.html 
 
 
 



 
 

 

Kursa nosaukums 
R. BlaumaĦa daiĜrade 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras vēsture 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 6 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc.prof. Olga Senkāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 1.kursa 
1.semestra obligātās izvēles daĜas kurss. 
Studiju kursu “Virzieni un žanri latviešu 
pirmsnacionālajā literatūrā un nacionālās 
literatūras pirmsākumos”, “Literāra teksta 
analīze” apguve. 

Kursa anotācija Atklātas izcilā latviešu prozaiėa un 
dramaturga personības un daiĜrades 
nozīmīgākās šėautnes, izcelta psiholoăiskā 
reālisma dominanti, māksliniecisko dzejas, 
prozas un dramaturăijas specifika. Kursa 
ietvaros paredzēta tekstu praktiska analīze, 
izmantojot tradicionālās un jaunākās 
literatūras pētniecības metodes. 
 

Studiju rezultāti  1) Spēja demonstrēt teorētiskas, 
faktoloăiskas pamatzināšanas par 
konkrēta rakstnieka, daiĜradi, parādīt 
patstāvību vielas kritiski vērtējošā un 
kopsakarības atklājošā izpratnē. 

2) Spēja izteikt objektīvus spriedumus un 
veikt atklājumus attiecīgā perioda un 
rakstnieka literāro aktivitāšu patstāvīgā 
izpētē, izmantojot literatūras teorijas un 
kritikas atzinumus literatūras 
vēsturiskās ăenēzes izvērtēšanā. 

3) Spēja izprast attiecīgā laikaposma 
literāro procesu un konkrēta rakstnieka 
daiĜradi raksturojošos jēdzienus un 
likumsakarības. 

 4) Spēja izmantot iegūtās zināšanas 
zinātniski pētnieciskās darbības 
veikšanai (PowerPoin prezentācijas, 



 
 

raksti, referāti, studiju darbi u.c.). 
5) Spēja veikt konkrēta rakstnieka tekstu 

analīzi laikmeta literāro procesu 
kontekstā, atklājot ikvienas literārās 
parādības (teksta) nozīmi savā laikā, 
izmantojot jaunākās literatūras 
pētniecības metodes. 

 6) Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, veikt 
svarīgākā mērėtiecīgu atlasi un 
izvērtējumu zinātniski pētnieciskās 
darbības veikšanai. 

7) Spēja atklāt un risināt ar literāro procesu 
un literārajām parādībām saistītos 
problēmjautājumus, tālākattīstot 
literatūrvēsturisko domu, piedāvājot 
savus materiāla izkārtojuma un 
izcēluma variantus. 

 

 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Rūdolfa BlaumaĦa personības veidošanās process, daži daiĜrades impulsi (A. Birkerta, K. 

KārkliĦa, J.Upīša, L.Volkovas u.c. monogrāfijas). Laikmets. Literatūras attīstības tendences 
Latvijā un R – Eiropā. Reālisma poētika. 

2. R. BlaumaĦa literārās intereses, inspirācijas faktori. Jauno mākslinieku atbalsts. “Krustdēli”. 
R. BlaumaĦa korespondence. 

3. R. BlaumaĦa darbs laikrakstu un žurnālu redakcijās (“Zeitung für Stadt und Land”, “Mājas 
Viesa Mēnešraksts”, “Mājas Viesis”, “Pēterburgas Avīzes”, “Latvija”). R. Blaumanis pret 
diletantismu literatūrā un teātra mākslā. Teātra recenzijas. 

4. R. BlaumaĦa liriskā un humoristiski satīriskā dzeja. Motīvi. Tēli. Mākslinieciskās izteiksmes 
īpatnības. Dzejas žanriskās īpatnības. Dabas, mīlestības lirika un pārdomu dzeja. 
Humoristiski satīriskā dzeja.  

5. R. BlaumaĦa stāsta un noveles žanriskās iezīmes. Pirmie stāsti. Agrīnā proza un ētiskais 
reālisms. Meistarnoveles. Pasakas. Sižets, tēli un vēstījums. Tendence uz dinamiku. 
Psiholoăiskā reālisma līdzekĜi. Raksturīgākie konflikti. 

6. R. BlaumaĦa drāmas un komēdijas kompozīcija (dramatisms un komisms). Ietekmes no G. 
Freitāga u.c. Dialoga uzbūve, blakusteksts. Personāžs. Sižets un konflikts. Nepabeigto lugu 
mākslinieciskā savdabība. 

7. R. BlaumaĦa muzejs Brakos. Laikabiedru atmiĦas par rakstnieku. 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 Semināru apmeklējums (100%); lekciju apmeklējums (75%); pētījuma izstrāde; tests 
 
 



 
 

Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

Avoti 
1. Blaumanis R. Kopoti raksti 8 sēj.- R.: LVI, 1958-1959. 
2. Blaumanis R. Kopoti raksti 9 sēj.- R.: Cīrulis, 1993-1999. 
3. Sijājot, skalojot zeltu.- R.: Liesma, 1981. 

 

Literatūra 
1. Birkerts A. R. Blaumanis dzīvē un darbā.- R.: Valters un Rapa, 1935. 
2. Birkerts A. R. Blaumanis kā jauno talantu audzinātājs.- R.: Valters un Rapa, 1935. 
3. Hausmanis V. R. BlaumaĦa dramaturăija.- R.: Zinātne, 1984. 
4. KārkliĦš K. R. Blaumanis. Monogrāfija. // R. BlaumaĦa Kopoti raksti.- 12.sēj.,1957. 
5. Volkova L. Tapšana.- R.: Liesma, 1988. 
6. Zālīte P. R. Blaumanis, viĦa darbi un nozīme literatūrā.- R., 1923. 
* Konkrētie apgūstamie avoti norādīti atsevišėi. 
 
 
02 – papildliteratūra 
1. Megne Z. R. BlaumaĦa vietas Rīgā. // Varavīksne.- R., 1981. 
2. Rozenfelda V.,Vārdaunis A. R. Blaumanis un viĦa ĒrgĜi. // Varavīksne.- R.,1982.R. 3. 
Blaumanis laikabiedru atmiĦās.- R.: Liesma, 1962. 
4. SmilktiĦa B. Latviešu novele.- R.: Zinātne, 1981. 
5. Vārdaune Dz. Traăēdijas žanrs latviešu literatūrā.- R.: Liesma, 1973. 
 
03 – ieteicamā periodika 
žurnāls “Karogs” 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
A. Bela daiĜrade 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 
Lekciju skaits 12 
Semināru un praktisko darbu skaits 4 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc.prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” brīvās izvēles daĜas kurss. 
 

Kursa anotācija Kursa mērėis: apzināt autora daiĜrades 
atšėirīgos posmus, raksturojot stilistiskās 
tendences, romānu, stāstu kompozīciju, 
laiktelpas, tēlu, simbolu, arhetipu būtību, 
valodas simbolizāciju. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Salīdzinoši vērtēt ekranizējuma un literāra 
teksta kā atšėirīgu mākslas veidu priekšrocības 
un trūkumus. 

Filma „Uzbrukums slepenpolicijai” un romāns 
„Saucēja balss”. 

Saprast psiholoăiskās un mītiskā laiktelpas 
lomu un nozīmi indivīda tapšanā, padziĜināti 
apgūt apziĦas lūsmas romāna struktūru, 
vēstījuma īpatnības. 

A.Bela romānu analīze. 

Veidot laikmetam atbilstošu ideālvaroni, 
meklēt tā aprises A. Bela varoĦos, argumentēt 
pārejošās un nepārejošās vērtības A.Bela 
romānos. 

A.Bela romānu analīze. 

Pilnveidot sociālās līdzatbildības, pilsoniskās 
stājas, viedokĜa paušanas prasmes. 

Ieskaite. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. A.Bela personības meti. Pirmie stāsti. Eseju cikls “Laikmeta domas”-  kā autora 

inspirācijas faktoru atklājējs. 
2. Romāna “Izmeklētājs” kompozicionālā savdabība, vēturiskie motīvi. ApziĦas 

plūsmas romāna elementi, laiktelpa romānā “Bezmiegs”. 
3. Būrības problemātika mūsdienu sabiedrībā. Romāna “Būris” analīze.Sociālās 

problemātikas saasinājums, mūsdienu “varoĦa” meklējumi romānos “Saknes”, 
“Slēptuve”. 



 
 

4. Romāna “Saucēja balss” un tā ekranizējuma (“Uzbrukums slepenpolicijai”) 
ekranizējuma mākslinieciskais vērtējums. Romāna hronotops, simboliskums. 

5. Romāna “Cilvēki laivās” tipoloăiskie tēli, simbolika, sasauksme ar 20.gs.80.gadu 
prozas tendencēm.  

6. Vēsturiski dokumentālie un autobiogrāfiskie motīvi romānos “Melnā zīme”, 
“Saulē mērktie”. 

7. Romānu diptiha “Latviešu labirints”, “Ugunsatsoīdumi uz olu čaumalām” 
kompozīcija, stilistisko iezīmju atgriešanās 20.gs. 70.gadu sākumam raksturīgā 
poētikā. 

8. A.Bela prozas “rāmja” elementi, virsraksta poētika. 
 

 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Latviešu literatūras vēsture: 3.sēj.  2001.  
Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. Rīga, 1999. - 187.- 227.lрр. 
Latviešu rakstnieku portreti 70.-80.gados.  Rīga, 1994. - 7.-19.1рр.  
Ūdre D. Nomods. Rīga, 1989 
A.Bela teksti.        
          
02 – papildliteratūra 
Priedītis А. Alberts Be1s // Karogs. - 1983. - Nr.8. 
SkujiiĦš Z. А.Ве1а spēles ar nažiem // SkujiĦš Z. Jātnieks uz lodes. - Rīga, 1996. - 153.-
167.1рр. 
 
03 – ieteicamā periodika 
А.Вela eseju cikls "Laikmeta pārdomas" // Karogs. - 1999. -Nr.1.-12. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
RaiĦa daiĜrade 

Kursa l īmenis 2 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Literatūras vēsture 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 6 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc.prof.  Olga Senkāne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 2.kursa 
4.semestra obligātās izvēles daĜas kurss 
Studiju kursu “Virzieni un žanri latviešu 
pirmsnacionālajā literatūrā un nacionālās 
literatūras pirmsākumos”, “Virzieni un 
žanri 20.gs. mijas latviešu literatūrā”, 
“Literāra teksta analīze” apguve. 

Kursa anotācija izsekots RaiĦa rakstnieka personības 
attīstībai laikmeta sociāli filosofiskajā 
kontekstā; izceltas ievērojamā latviešu 
domātāja, dzejnieka, dramaturga, tulkotāja 
daiĜrades mākslinieciskās dominantes, 
izvērtēti jaunradi impulsējoši faktori, 
ietekmes; raksturota nepabeigto un iecerēto 
darbu konceptuālo jēgu 

Studiju rezultāti  1) Spēja demonstrēt teorētiskas, 
faktoloăiskas pamatzināšanas par 
konkrēta rakstnieka, daiĜradi, parādīt 
patstāvību vielas kritiski vērtējošā un 
kopsakarības atklājošā izpratnē. 

2) Spēja izteikt objektīvus spriedumus un 
veikt atklājumus attiecīgā perioda un 
rakstnieka literāro aktivitāšu patstāvīgā 
izpētē, izmantojot literatūras teorijas un 
kritikas atzinumus literatūras 
vēsturiskās ăenēzes izvērtēšanā. 

3) Spēja izprast attiecīgā laikaposma 
literāro procesu un konkrēta rakstnieka 
daiĜradi raksturojošos jēdzienus un 
likumsakarības. 

 4) Spēja izmantot iegūtās zināšanas 
zinātniski pētnieciskās darbības 
veikšanai (PowerPoin prezentācijas, 



 
 

raksti, referāti, studiju darbi u.c.). 
5) Spēja veikt konkrēta rakstnieka tekstu 

analīzi laikmeta literāro procesu 
kontekstā, atklājot ikvienas literārās 
parādības (teksta) nozīmi savā laikā, 
izmantojot jaunākās literatūras 
pētniecības metodes. 

 6) Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, veikt 
svarīgākā mērėtiecīgu atlasi un 
izvērtējumu zinātniski pētnieciskās 
darbības veikšanai. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Semināru apmeklējums (100%); lekciju apmeklējums (75%); pētījuma izstrāde; tests 
 

Kursa apraksts – plāns: 
1. Laikmeta kulturoloăiskais konteksts. Latviešu sabiedrība 19.gs. otrajā pusē. Sociālās mācības 

un estētiskās tendences (tradicionālisms un modernisms). Nīčeānisma, marksisma un 
jaunnacionālisma ideju izplatīšanās. Eiropas un Latvijas literatūras vēsturiskais konteksts. 

2. RaiĦa personības ăenēzes galvenie posmi. 
Jaunības autorefleksijas. Dienasgrāmatas, vēstules, dzejoĜi, parodijas. 
Izglītība. Filosofiskās studijas. “Jaunās strāvas” aktivitātes un to sekas. “Fausta” tulkojums. 
Futuroloăiskās koncepcijas (Nākotnes cilvēks) 90.gados. Intereses KastaĦolas posmā: latvieši 
un pasaules vēsture, folklora, sociālisms, politika un māksla, Latvijas valsts, literatūras žanru 
sintēze u.c. Intereses 20.gadu Latvijā: valsts attīstības perspektīva, izglītība, daiĜrades 
apkopojums. 

3. RaiĦa dzeja un dramaturăija. Ieskats jaunrades laboratorijā.  
Tēmas un motīvi laikmeta sociālajā un filosofiskajā kontekstā. Personība un sabiedrība. 
Nākotne. Romantiskais mesiānisms. 
Simbolizācijas iezīmes, pretstatu poētika. Subjektīvisms. 
Formas eksperimenti dzejā, žanru un stingro strofisko formu aspekts. Vārddarināšana.  
Pasaulskatījumu raksturojošas kategorijas, tā atklājuma līdzekĜu ăenēze. 
Arhetipi RaiĦa lugās. Ăenialitātes kults. Konflikti. 
RaiĦa aizsāktās un nepabeigtās lugas, lugu ieceres. Vēsturiskuma princips, mitoloăiski 
simboliskās utopijas, personības izpratne un kritēriji. Tulkojumi. 

4. RaiĦa romānu projekti. 
Romāna žanriskā interpretācija, tematikas izvēle. 

5. Memuāristika. 
Autobiogrāfijas un memuāru ieceres, dienasgrāmatas, vēstules, piezīmju grāmatiĦas. 

  
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 

Avoti 
1. Rainis J. Runas un intervijas. – Rīga, 1993. 
2. Rainis J. Kopoti raksti, 1.–30.sējums (akadēmiskais izdevums). 
3. Dobrovenskis R. Rainis un viĦa brāĜi. – Rīga, 1999. 
 



 
 

Literat ūra 
1. Birkerts A. RaiĦa daiĜrades procesa psiholoăija // Grāmata. – 1990 – Nr.9 
2. Hausmanis V. RaiĦa dramaturăija. – Rīga, 1973. 
3. Hausmanis V. RaiĦa daiĜrades process. – Rīga, 1971. 
4. Kursīte J. RaiĦa dzejas poētika. – Rīga, 1996. 
5. Priedītis A. Mans Rainis. – Daugavpils, 1996. 
6. Rainis un Aspazija. Fēliksa Cielēna atmiĦas un pārdomas. – Vestersona, 1975.  
7. RaiĦa gadagrāmata. – Rīga, 1975.–1989. 
8. RaiĦa un Aspazijas gadagrāmata. – Vestersona, 1976.–1981. 
9.  Rudzītis J. RaiĦa ritmi. – Vestersona, 1958. 
10. Viese S. Jaunais Rainis. – Rīga, 1982. 
11. Viese S. Gājēji uz Mēnessdārzu. – Rīga, 1990. 
* Apgūstamie avoti norādīti atsevišėi. 
02 – papildliteratūra 
1. Biezais H. RaiĦa kosmiskais mesiānisms // Grāmata. – 1990 – Nr.9 
2. Kristovska I. Epitetu literatūrzinātniskais un valodnieciskais aspekts RaiĦa lugās. – 
    Rēzekne, 1996. 
3. Kursīte J. Latviešu dzejas versifikācija 20.gs. sākumā. – Rīga, 1988. 
4. MauriĦa Z. Manas atmiĦas // RaiĦa gadagrāmata. – 1987. – 79.–106.lpp. 
5. RaiĦa lasījumi. – Daugavpils, 1990.–1992. 
 
 
03 – ieteicamā periodika 
žurnāls “Karogs” 
RaiĦa un Aspazijas gadagrāmata 
RaiĦa gadagrāmata 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Liter ārā jaunrade 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Psiholoăija 
Zinātnes apakšnozare DaiĜrades psiholoăija 
Lekciju skaits 5 
Semināru un praktisko darbu skaits 11 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc. prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” brīvās izvēles daĜas kurss. 
 

Kursa anotācija Apgūt daiĜrades psiholoăijas 
pamatjēdzienus, sniegt uzdevumu, situāciju 
paraugus literāro spēju rosināšanai, 
praktizēt scenārija, literārās pasaka, 
literatūrkritikas žanru rakstīšanu. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Izmantot literārās pasakas, literatūrkritikas 
žanru rakstīšanas amatiemaĦas. 

Praktiskās nodarbības (4). 

Atlasīt materiālu, strukturēt un veidot 
pasākumu scenārijus. 

Pasākuma scenārijs (ieskaite). 

Apjaust un izmantot individuālā stila īpatnības, 
turpināt izkopt savu individuālo rakstības stilu. 

Radošie uzdevumi. 

Izprast iztēles iespējas indivīda tapšanā, 
pilnveidot literārās spējas, vingrināt iztēli, 
noskaĦojot uz pozitīvu sevis un apkārtējās 
pasaules uztveri. 

2 semināri. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
 
1. Literārās jaunrades jēdziens vēsturiskajā perspektīvā. Jaunrade, iztēle, stils u.c. literāro 

jaunrades procesu raksturojošie termini. Inspirācijas process. Teksta “atražošanas” princips. 
2. Literārā un neliterārā inspirācija. Mūsdienu jaunrades ietekmētājfaktori. 
3. Literatūrkritikas un prozas īso žanru (apceres, esejas, skices, tēlojuma u.c.) struktūra: 

kompozīcijas un stila īpatnības. Recenzijas, tēlojuma, apceres, esejas žanra rakstīšanas 
vingrinājumi. 

4. Pasākuma scenārijs, tā būtiskākie elementi. Scenārija veidošana: laika plānojums, pasākuma 
sagatavošana, norise, noteikta mērėa, uzdevumu izvirzījums. Vadītāja loma. Interaktīvo 



 
 

elementu loma skatītāju iesaistei pasākuma gaitā. Atšėirīgie pasākuma modeĜi (literārā 
pēcpusdiena, viktorīna, konkurss, karnevāls, TV spēles, improvizācijas u.c.). 

5. Asociācijas, to loma dzejoĜu krājuma uztverē. Asociatīvās  (krāsu, skaitĜu, vārdu, zīmējumu) 
spēles. 

6. Folkloras tekstu iesaiste radošās domāšanas attīstībā. Mīklas veidošanas modeĜi. 
Frazeoloăismu, sakāmvārdu loma valodas izkopšanā, stila veidošanā. 

7. Literārās pasakas žanrs, tā iespējas literāro spēju izkopšanā. 
8. Literārās spēles, to veidi. Vārdu spēles (krustvārdu mīklas, burtu ciparu mīklas, anagrammas, 

šarādes, centoni u.c.). Humora izjūtas, tolerances veidošana vārdu spēĜu uzdevumos. 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Andersens Ē.S. Ietērp vārdos savu pasauli. R.: apg. Garā Pupa, 1995.  
Birkerts P. DaiĜradīšanas psiholoăija.  R., 1924. 
DaiĜrades psiholoăija Latvijā / sak. J. Babre. Rīga, 2008. 
OzoliĦa-Nucho A., Vidnere M. Iztēles psiholoăija. R.,2000. 
 
02 – papildliteratūra 
BērziĦš L. Poētika pamatvilcienos.- R. : Valters un Rapa, 1933. 
DziĜleja K. Poētika.- Linkolna : Gauja, 1985.- 174 lpp. 
Hiršs H. Prozas poētika.- R.: Zinātne, 1989. 
Kursīte J. RaiĦa dzejas poētika.- R.: Zinātne, 1996. 
LapiĦa L.,RudiĦa V. Interaktīvās mācīšanas metodes.-R.,1997. 
RuĦăis A. Reportiera rokasgrāmata. – Čikāga, 1971. 
Šuplinska I. Dzejas (teksta) radīšanas loma kreativitātes veicināšanā. Radoša personība, 4.sēj. 
Rīga: Kreativitātes centrs, 2006.- 202.-212.lpp. 
Šuplinska I. Asociatīvās metodes izmantojums dzejoĜu krājuma analīzē. Novitātes valodu 
mācīšanā starpkultūru kontekstā.Rīga: Kreativitātes centrs, 2006.- 303.-312.lpp. 
Talce B. Tēlainā izpratne literatūrā. - R., 1999. 
 
04 – interneta resursi 
DaiĜrades laboratorija (krievu, angĜu valodā) // http://rifma.com.ru/index.htm 
Haiku rakstīšana// http://haiku.ru/frog/1-line.htm 
Pusaudžu jaunrades rokasgrāmata// http://ssp.ioso.ru/hoky/masterskay_nm.html 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Bērnu folklora 

Kursa l īmenis 1 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Folkloristika 
Zinātnes apakšnozare Latviešu folkloristika 
Lekciju skaits 8 
Semināru un praktisko darbu skaits 8 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori 
Dr.philol. asoc.prof. Angelika 
Juško – Štekele 

Priekšzināšanas Apgūts studiju kurss “Latviešu folklora (un 
mitoloăiskie priekšstati”) Akadēmiskās 
bakalaura studiju programmas “Filoloăija” 
1.kursa 1.semestra obligātās izvēles  daĜas 
kurss 

Kursa anotācija Kurss padziĜina studējošo izpratni par 
folkloras diferenciālajām grupām, sniedz 
zināšanas par bērnu subkultūru un folkloru,  
atklāj bērnu folkloras veidošanās evolūciju, 
pamatojoties uz būtiskākajiem bērnu 
folkloras žanriem, rosina studējošos uz 
patstāvīgu bērnu folkloras apzināšanu un 
analīzi. 

Studiju rezultāti Studiju kursa noslēgumā studējošie  
• Pārzina bērnu folkloras teoriju, 

klasiskās folkloras žanrus,  
• Spēj formulēt un novērtēt bērnu 

folkloras žanru attīstības tendences 
mūsdienās, 

• Diskutē grupā par aktuālajām bērnu 
subkultūras un folkloras problēmām 

• Pielieto teorētiskās zināšanas, lauka 
pētījumā vācot bērnu folkloru un 
strādājot ar bērnu kā teicēju 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Bērnu folkloras termina izpratne un lietojums. Bērnu subkultūra kā folkloriskās pieredzes 

veidotāja. Bērnu folkloras radītāji, lietotāji un izplatītāji. Bērnu folkloras klasifikācijas 
sistēmas.  



 
 

2. Bērnu folkloras vēsturiskie posmi, to attiekmes ar bērnu bioloăisko vecumu un izpausmes 
žanru sistēmā. V.Grebles klasifikācija.  

3. Šausmu folkloras psiholoăiskais un žanriskais raksturojums.  
4. AtmiĦu albumu tradīcija, tās izpausmes.  
5. Intelektuālisma elementi skolēnu folklorā – atjautības uzdevumi, prāta spēles, folkloriskās 

pieredzes areāla paplašināšanās.  
6. Bērnu komikas specifiskās iezīmes un tā izpausmes anekdotēs.  
7. Folkloras pasniegšanas skolā metodiskie aspekti.  
8. Bērnu folkloras mākslinieciskās iezīmes, evolūcija, folkloras vieta bērnu vērtību sistēmā, 

folkloras izpratne un vērtējums.  
9. Bērnu modernā folklora: erotiskā, mobilā u.c. tās veidi.  
10. Folkloras iespējas dažādu vecumu bērnu psihes stāvokĜa noteikšanā un ārstniecībā. Pasakas 

un pasaku terapija. 
11. Folkloras un literatūras attieksmes, folkloras tradīciju ietekmes bērnu literatūrā. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursā tiek pielietota kārtējā novērtēšana, pamatojoties uz studējošo dalību semināros, 
patstāvīgā lauka pētījumā iegūtajiem materiāliem, to prezentāciju studentu grupā.  
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
1. Greble V. Latviešu bērnu folklora// Folkloras institūta raksti. 1.daĜa. – Rīga, 1950. 
2. Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте отношения развития 

отношений ребенка в мире// http://courier.com.ru/vp0102abramenkova.htm 
3. Markus D. Bērna valoda - no bērna pirmā kliedziena līdz pasakai. – R., 2003. 
4. Juško-Štekele A. Bērnu folklora mūsdienās: tradicionālais un mainīgais. Tagad. Zinātniski 

metodisks žurnāls. 2008. , 13. – 19.lpp.  
02 – papildliteratūra 
1. Pakalns G. Stāstījumu folklora mūsdienās/ 

http://www.pasakas.ltg.lv/Musdienustasti/Musdienustasti.htm 
2. Pakalns G. Bērnu stāstītie spoku un briesmu stāsti/ 

http://www.pasakas.ltg.lv/Musdienustasti/stasti.htm 
3. Трыкова О. Современный детский фольклор и его взаимодействия с художественной 

литературой// http://www.russ.ru/journal/kniga/99-02-08/param.htm  
4. Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. – M., 2002. 
03 – ieteicamā periodika 
1. http://www.kids.net.au 
 
 
 



 
 

 

Kursa nosaukums 
Funkcionālā stilistika 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 
Lekciju skaits 8 
Semināru un praktisko darbu skaits 8 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Filoloăijas katedra 

Kursa autore Dr.philol. asoc.prof. Sanita LazdiĦa 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 3.kursa 
5.semestra obligātās izvēles daĜas kurss, 
iepriekš ir apgūti visi valodas līmeĦi: 
fonētika, leksikoloăija, morfoloăija, 
sintakse. 

Kursa anotācija Kursa mērėis: pētīt un vērtēt latviešu 
valodas stilistikas teorētiskos jautājumus, 
transformēt gūtās zināšanas praksē, attīstīt 
prasmi izvēlēties un lietot iederīgākos un 
precīzākos valodas līdzekĜus, kas ir 
atbilstoši situācijai un izvirzītajam mērėim. 

Studiju rezultāti             Studenti prot veidot lietišėa satura tekstus,  
ievēro lietišėā stila prasības satura un 
struktūras izveidē, izprot zinātniskā stila 
pazīmes, spēj saskatīt kĜūdas un 
neprecizitātes valodas līdzekĜu 
izmantošanā dažādu stilu tekstos, prot tās 
labot. 

Kursa apraksts – plāns:  
 

1. Latviešu valodas stilistika. Stilistikas pamatjautājumi. 
2. Latviešu valodas funkcionālie stili.  

Zinātniskās un populārzinātniskās valodas stils. Zinātniskās valodas stils dažādās 
kultūrās. 
Lietišėo rakstu valodas stila funkcionālie paveidi. 
Lietišėo rakstu valodas stila teksta izveide: iesniegums, paskaidrojums, CV, motivācijas 
vēstule, sēdes protokols. 
Publicistikas valodas stila tekstu paraugu analīze. Sarunvalodas stila pazīmes. 

3. Emocionāli ekspresīvie stili, to raksturojums. Tekstu analīze. Nemotivēts stilistiski 
ekspresīvās leksikas lietojums. 



 
 

4. Stilistika un valodas kultūra. Valodas paveidu klasifikācija attieksmē pret literārās 
valodas normām. Valodas variativitāte: sociālie un reăionālie varianti. 

5. Tipiskākās kĜūdas latviešu valodā (ortogrāfij ā, interpunkcijā, leksikoloăijā). 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: ieskaite (60% nodarbību apmeklējums, ieskaitīti 2 
kontroldarbi). 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra  

1. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – R., 1993. 
2. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – R., 1995. 
 

02 - papildliteratūra 
1. SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. –  R.: Zvaigzne, 1999. 
2. SkujiĦa V. Lietišėo rakstu paraugi. – R., 2006. 
 

03 - periodika 
1. Letonikas kongresu valodniecības raksti. 
2. Linguistica Lettica. 
3. Valodas aktualitātes 
4. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 
5. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 

 
04 – internetresursi 
www.liis.lv/latval 
http://www.lu.lv/filol/valoda  
www.valoda.lv 
 
 
 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
Dialektoloăija 

Kursa līmenis 3 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 
Lekciju skaits 12 
Semināru un praktisko darbu skaits 4 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi datumus RA Filoloăijas katedra 
Kursa autori Mg.philol. lekt. L.Bern āne 
Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloăija” 3.kursa 
6.semestra obligātās izvēles daĜas kurss 

Kursa anotācija Kursa mērėis ir veidot izpratni par latviešu 
valodas izlokšĦu sistēmu, raksturojot visus 
(vidus, augšzemnieku, lībisko) dialektus, 
pievēršot uzmanību būtiskākajām 
kopīgajām un atšėirīgajām pazīmēm. 
Veidot iemaĦas izlokšĦu teksta pieraksta 
veikšanai.  
 

Studiju rezultāti:     studenti pārzina izlokšĦu teksta pieraksta principus, prot pierakstīt teicēja 
runāto, pārzina un prot raksturot būtiskākās latviešu dialektu pazīmes.  
 
Studiju rezultātu novērt ēšana: 
Izloksnes teksta pierakstīšana, konstatējot izloksnes īpatnības. 
Ieskaites darbs. 
 

Kursa apraksts – plāns: 
1. Ievads. 
Dialektoloăijas priekšmets. IzlokšĦu dotumu nozīme tautas un valodas vēstures 
pētīšanā, valodas praksē. 
Latviešu valodas dialektu izveide un attīstība. Dialektu robežas un izlokšĦu 
grupas tajos, šāda grupējuma pamats. 
Īsa latviešu dialektoloăijas vēsture. 
Fonētiskā transkripcija. 
2. Vidus dialekts. 
IzlokšĦu grupas vidus dialektā, to kopējās un atšėirīgās pazīmes. Kursisk izlokšĦu galvenās 
atšėirības no citām vidus dialekta izloksnēm. 
Fonētika. 
Triju intonāciju apgabals, intonāciju sakritums pārējās izloksnēs. Vokālisma kvalitātes maiĦas 
saknes un piedēkĜu zilbēs. Svarīgākie vokālisma kvalitātes pārveidojumi gala zilbju vokālismā. 



 
 

PārmaiĦas konsonantismā. Neparastākie asimilācijas gadījumi. LīzdskaĦu pārmaiĦas j ietekmē. 
Disimilācija. LīdzskaĦu zudums, pielikums vai iespraudums. Citi pārveidojumi. 
2.3. Morfoloăija. 
Vārddarināšanas īpatnības vidus dialekta izloksnēs. Arhaismi un jauninājumi lietvārdu locīšanā 
un salīdzināmo pakāpju veidošanā. Pārveidojumi numerāĜu formās. Arhaismi pronomenu formās. 
Arhaismi un jauninājumi verbu formās,    sevišėi kursiskajās izloksnēs. Supīns. Īpatnējas 
nelokāmo vārdšėiru formas. Sintakses un leksikas īpatnības vidus dialektā. 
3. Lībiskais dialekts. 
IzlokšĦu grupas lībiskajā dialektā to atšėirību cēloĦi. 
Fonētika. Uzsvara īpatnības Kurzemes lībiskajās izloksnēs. Intonāciju sakritums, 
sekundāru intonāciju rašanās.Vokālisma kvalitātes un kvantitātes pārveidojumi saknes un 
piedēkĜu zilbēs.  PatskaĦu zudums saknes un gala zilbēs un ar to saistītie pārveidojumi. 
PārmaiĦas konsonantismā. Īpatnības līdzskaĦiem pielāgojoties balsīguma ziĦā. Citi asimilācijas 
gadījumi. Palatalizācija. Disimilācija. LīdzskaĦu pārmaiĦas j un palatālo patskaĦu ietekmē. 
Zilbisku skaneĦu rašanās un tālāki ar to saistīti pārveidojumi. LīdzskaĦu zudums, pielikums vai 
iespraudums. LīdzskaĦu balsīgums vārda beigās. Citi pārveidojumi. 
Morfoloăija. Vārddarināšanas īpatnības lībiskā dialekta izloksnēs. 
Arhaismi un jauninājumi lietvārdu locīšanā. Īpatnības adjektīvu, numerāĜu un 
pronomenu formās. Verbu tagadnes, pagātnes un nākotnes formu veidošana, biežie sakritumi. 
Īpatnības imperatīva un relatīva formās. Refleksīvo formu atšėirības Vidzemes un Kurzemes 
lībiskajās izloksnēs. Jauninājumi infinit īvā. īpatnējas divdabju formas. Nelokāmo vārdšėiru 
īpatnības. 
Sintakses un leksikas īpatnības lībiskajā dialektā. 
4. Augšzemnieku dialekts. Augšzemnieku dialekta robežas. IzlokšĦu grupas tajā. 
4.1. Fonētika. Intonācijas augšzemnieku izloksnēs, to atšėirība sēliskajās un nesēliskajās 
izloksnēs. 
Vokālisma kvalitātes pārveidojumi saknes un piedēkĜu zilbēs. Palatālā pārskaĦa un epentēze. 
Vokālisma kvalitātes maiĦa saknes un galazilbēs. Kontrakcija. 
PārmaiĦas konsonantismā. Neparastāki  asimilācijas  gadījumi.  Palatalizācija. Velarizācija.  
LīdzskaĦu pārmaiĦas j un palatālo patskaĦu ietekmē.  Asimilācija. LīdzskaĦu zudums, 
pielikums vai iespraudums. LīdzskaĦu balsīgums vārda beigās. Metatēze. Balsīgu un nebalsīgu 
troksneĦu mija. 
 4.2. Morfoloăija. Vārddarināšanas īpatnības augšzemnieku dialektā. 
Īpatnības lietvārdu locīšanā. Adjektīvu galotĦu paplašinājumi. Īpatnēji veidotas numerāĜu un 
pronomenu formas. Arhaismi un jauninājumi verbu tagadnē, pagātnē un nākotnē. Īpatnības 
kondicionāĜa un relatīva formās. Refleksīvo formu veidošana. Infinitīvs. Supīns. Īpatnējas 
divdabju formas. Nelokāmo vārdšėiru īpatnības.  
4.3. Sintakses un leksikas īpatnības augšzemnieku dialektā. 
 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Rudzīte M. Latviešu dialektoloăija. - R.,1964. 
Latviešu valodas dialektu atlants: Leksika/ Bušmane B., Laumane B., Stafecka A. u.c.-  
R.,1999.- 404lpp. 
Rudzīte M. Latviešu izlokšĦu teksti. - R.,1964 
Rudzīte M. Darbi latviešu dialektoloăijā.- R.,2005. 
 
 
 



 
 

02 – papildliteratūra 
Andronovs A. Par latviešu valodas izlokšĦu klasifikāciju un dialektu kartēm//Letonikas pirmais 
kongress. Valodniecības raksti-1.-R.,2008. 
Ancītis N. Aknīstes izloksne. - R.,1977. 
Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca.- R., 2000. 
Bušmane B. Nīcas izloksne. - R., 1989. 
        Kagaine E., Raăe S. Ērăenes izloksnes vārdnīca. - R.,1983. 
Krautmane-Lohmatkina L. Pope un kainiĦizloksnes.- R.,2002. 
Poiša M. Vidzemes sēliskās izloksnes II.- R.,1999. 
PutniĦš E. Svētciema izloksnes apraksts. - R.,1985. 
Raăe S. Darbu izlase.- R.,2003. 
Reėēna A. Amatniecības leksika dažās Latgales dienvidu izloksnēs un tās sakari  ar 
atbilstošajiem nosaukumiem slāvu valodās. - R.,1975. 
 Reėēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 
Latviešu izlokšĦu vārdnīca. Prospekts.R.: LU Latviešu valodas institūts, 2005. 
Proceeding of the 4th International Congress of dialectologists and geolinguists.R.: University 
of Latvia, 2006. 
03 – ieteicamā periodika u n  i n t e r n e t a  r e s u r s i  
LZA V ēstis 
Linguistika lettica 
Baltu filoloăija 
Onomastica Lettica 
 
www. ailab.lv 
 



 
 

 

Kursa  nosaukums 
R.Mūka daiĜrade 

Kursa l īmenis 3 
Kred ītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 
Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 
Lekciju skaits 12 
Semināru un praktisko darbu skaits 4 
Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2004. 
Institūcija, kas apstiprinājusi 
datumus 

RA Humanitāro zinātĦu katedra 

Kursa autori Dr. philol. asoc.prof. Ilga Šuplinska 
Priekšzināšanas Akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloăija” brīvās izvēles daĜas kurss.  
 

Kursa anotācija Kursa mērėis:  skatot R.Mūka fascinējošo 
personību un daiĜradi,  akcentēt arhetipiskās 
psiholoăijas, misticisma, austrumu reliăijas 
un rietumu filosofiskās domas nozīmi 
literāro darbu interpretācijā un indivīda 
tapšanas procesā, iepazīstināt studējošos ar 
autora dzejas pamattendencēm. 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezult ātu pārbaudes forma 
Paškritiski vērtēt literatūrfilozofijas atziĦas, 
prast formulēt R. Mūka un savu filozofisko 
uzskatu sistēmu. 

Ieskaite 

Prast saskatīt un analizēt ironijas elementus, 
postmodernisma stila izpausmes R. Mūka 
dzejā. 

Strukturāli semiotiska,poststrukturāla tekstu 
analīze. 

Saprast un novērtēt starpnozaru pētījumu 
priekšrocības. 

Eseju krājuma analīze. 

Analizēt personības tapšanas problēmas, 
diskursus saistībā ar analītiskās psiholoăijas 
atziĦām. 

Dzejas analīze. 

 

Kursa apraksts – plāns:  
1. Ievads latviešu filosofijas vēsturē (personības, problemātika, pārstāvētie filosofijas 

virzieni). Latviešu filosofijas attīstība trimdā, mūsdienu pētniecības aspekti. 
2. R.Mūka personības atklāsme  Autora radošās laboratorijas noslēpumi, dominējošai 

daiĜrades ievirzes tips.Autora filosofiskie apcerējumi, esejas (bibliogrāfisks apskats). 
3. R.Mūka dzejas interpretācija. “Elles ėēėa” tradīcijas un R.Mūka darbi. Modernisma 

poētikas dominantes R.Mūka dzejā.  



 
 

4. Desakralizācijas, demitoloăizācijas izpausmes dzejoĜu krājumos “Nāve un Otto”, “Kali 
Juga”. Pretstatu sakušanas, identifikācijas ideju daudzkrāsainība dzejoĜu krājumos 
“Erotika”, “..aizgājis pie čūskām uzlabot veselību”. Ironijas, pašironijas, karnevāliskuma 
izpausme krājumā “Kad vairs nav govju” u.c. 

5. Animas arhetipa atklāsme R.Mūka dzejā. Dzejnieka, velna, dieva, čūskas, svētās govs, 
krokodila u.c. tēlu funkcionalitāte, psiholoăisms; to izpratne filosofiskajos krājumos un 
dzejā. Kultūrzīmju, reminiscenču, alūziju blīvums – intertekstualitātes pazīme R.Mūka 
dzejā. 

6. Valodas ekspresija dzejas valodā: pārnesto nozīmju, dažādu stila, leksikas slāĦu 
lietojums. Mākslinieciskās izteiksmes īpatnības R.Mūka dzejā: paradokss, ironija, 
hiperbola, mitēma u.c. Prozas elementu ienākšana autora dzejā. Ritmiskās, sintaktiskās 
īpatnības dzejā. 

7. Būtiskākie problēmjautājumi R.Mūka filosofisko apceru, eseju krājumos un 20.gs. 
kultūrparadigmā kopumā. Arhetipiskās psiholoăijas pamatjēdzieni un kategorijas. Iztēles 
un fantāzijas, mīta attieksmes grāmatā “M īts un iztēle”. 

8. Reliăijas un ticības jēdzienu daudznozīmīgs traktējums. Reliăijas un misticisma, kultūras 
saskare, savstarpējā mijiedarbe. Kristiānisms un tehnoloăija. 20.gs., 21.gs. pievēršanās 
lietu kultam. Tehnoloăija – kā savdabīga 20.gs.nogales kristietisma izpausme. 

9. Eksistenciālisma nozīme 20.gs. domāšanas, mākslas virzienu attīstībā. M.Heidegera 
filosofiskās koncepcijas izpratne R.Mūka interpretācijā. Valodas loma 20.gs. literatūrā, 
filosofijā. R.Mūka esejistikas stila īpatnības 

 
 
Literat ūra 
01 - mācību literatūra 
Latviešu literatūras vēsture: 3.sēj. – 2001.          
Kritikas gadagrāmata.-R.,1991.,1992. –18.,19.laid.  
R.Mūka teksti.         
 
02 – papildliteratūra 
PĜavkalns G. Mūki, mākslinieki un krokodili// LaRas Lapa.-1986./87.-Nr.40. 
Repše G. Gadsimta beigu skatiens.-Rīga, 1999.-91.-97.lpp. 
 



 
 

 

Kursa nosaukums Loăika (C ) 

Kred ītpunkti  1 
ECTS kredītpunkti  1,5 
Kontaktstundu skaits semestrī 16 
Zinātnes nozare Filozofija 
Zinātnes apakšnozare Loăika 
Lekciju skaits  8 
Semināru un praktisko darbu skaits 8 
Kursa līmenis (kuram studiju gadam paredzēts) 3 
Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 
Institūcija, kura apstiprin āja kursu RA Humanitāro zinātĦu katedra 
  

Kursa autors 
Mg.paed. lektore Veronika Korkla 

Kursa anotācija 
Loăiskā domāšana ir dabiska katram cilvēkam piemītoša spēja, kura j āizkopj un 
nemitīgi jāpilnveido. Kursa ietvaros uzmanība tiek pievērsta tieši loăiskās domāšanas 
satura organizācijas pamatprincipiem un metodēm, jo pilnvērt īgu pasaules apguvi 
un darbību tajā visupirms nosaka domāšanas saturs, orientējoties uz spēju saskatīt 
un risināt probl ēmas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta domāšanas un valodas 
semantiskajiem aspektiem, kas būtiski ietekmē domas un valodas formai. 

Kursa apraksts  
1.  Formālās loăikas priekšmets un nozīme. Valoda un loăika. Domāšanas saturs un forma. 

Jēdziens - vienkāršākā domāšanas forma. Jēdzienu galvenie veidi. Attiecības starp 
jēdzieniem. Definīcija un iedalījums kā loăiskas operācijas ar jēdzieniem. 

2.  Spriedums kā domāšanas forma, tā vispārīgs raksturojums. Spriedumu veidi. Salikts 
spriedums, tā veidošanas paĦēmieni (konjunkcija, disjunkcija, implikācija, 
ekvivalence).  

3.  Loăikas likumi - patiesuma formālie nosacījumi. Loăiskās kĜūdas.  
4.  Slēdziens - salikta domāšanas forma, tā struktūra. Deduktīvie slēdzieni. Dedukcijas 

izmantošana izmeklēšanas darbībā. Induktīvie slēdzieni un analoăija, to nozīme jaunu 
zināšanu ieguves procesā. Pierādījums un atspēkojums, to struktūra, pierādījuma 
teorijas praktiskais pielietojums. Pierādījuma un atspēkojuma kĜūdas. Pierādījuma, 
atspēkojuma loăiskā analīze. 

 

Studiju kursa apguves rezultāti 

Kursu apgūstot, studējošie: 
- pārzina loăiskās domāšanas satura organizācijas pamatprincipus un metodes,  
- spēj nodefinēt un interpretēt precīzas domāšanas likumus (domāšanas metodoloăiskos 
principus); 
 
- spēj sistematizēt verbālās domāšanas formas un metodes, kā arī to izskaidrot to 



 
 

pielietojuma robežas,  
- ir apguvuši domāšanas pamatformu loăisko struktūru, to lietošanas praktiskās iespējas; 
 
-  demonstrē prasmi patstāvīgi izmantot apgūtās zināšanas teorētiskajos meklējumos 
polemizējot, argumentācijas procesā savā nozarē un ikdienas komunikācijā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Piedalīšanās nodarbībās,  trīs patstāvīgie 3 darbi apgūto zināšanu līmeĦa 
pašnovērtējumam, ieskaites tests. 

 
Literat ūra (01-mācību literatūra) 
1.  Vedins I. (2009) Loăika.- Rīga. 
2.  Uzdevumu krājums loăikā (1997) /Sastād. V.Korkla.- Rēzekne. 
  
Literat ūra (02-papildliteratūra) 

Vedins Ivans (2008). Zinātne un patiesība: monogrāfija . – Rīga. 
Veits DZ.P. (1999) Loăika.- Rīga. 
Warburton N. (1998) Thinking from A to Z. London: Routledge. 
Weston A. (1987) A rylebook of arguments.- Indianpolis, Cambridge. 
Брюшинкин В. (2001) Логика : учебник для гуманитарных вузов. – Москва. 
Огородников В.П. (2004) Логика. Законы и принципы правильного мышления.-  
М.-СПб. 

 

Literat ūra (03-interneta resursi) 
-) Elementārās loăikas pamati – http://www.phiposophypages.com/lg/index.htm 
-) Teksti un žurnāli par matemātisko loăiku – http://world.logic.at/ 
-) LO - loăikas, prāta vingrināšanas uzdevumi un spēles:          
http://www.lanet.lv/info/intermat/frame.htm 
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STUDIJU PROGRAMMAS 
PAŠNOVĒRTĒJUMA  

ZIĥOJUMI  
(2005-2009) 



 
 

APSTIPRINĀTS 
ar RA Senāta 30.11.2006.  

lēmumam Nr.2 
 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Filoloăija”  

2005./2006.studiju gada pašnovērt ējuma ziĦojums  

 
Fakultāte: Humanitāro un  juridisko zin ātĦu 

Katedra: Filoloăijas 

Studiju programmas nosaukums:   Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloăija” 

Kods:  4322301 

Apjoms (KP):    120 

Studiju veids un ilgums:  Pilna laika studijas: 3 gadi 
Nepilna laika studijas:  3,5 gadi  

Prasības, uzsākot studiju 
programmu: 

Pilna laika studijās – centralizētie eksāmeni latviešu valodā un 
literatūrā, svešvalodā, nepilna laika studijās – vidējā izglītība. 

Iegūstamais grāds/kvalifik ācija: humanitāro zinātĦu bakalaurs filoloăijā 
Licence Nr.  
izsniegšanas datums 

Nr. 04048-19, 16.01.2004.-16.01.2010. 

Akredit ācijas lapa Nr.  
termiĦi 

Nr. 010-757, 24.11.2004. – 31.12.2010. 

Direktors:   Dr.philol. doc. Ilga Šuplinska 
 

Nr. 
p.k. Pašnovērtējuma kritēriji 

2005./2006.akad. gads 

1.  Studiju programmas struktūra 
A daĜa (KP)  

75 

B daĜa (KP) 40 

C daĜa (KP)  5 
2.  Studējošo skaits uz akadēmiskā gada 01.10. 

(skaits) 
81 

No tiem 
pilna laika  56 

nepilna laika  25 
3.  1.kursā imatrikul ēto skaits  15 

4.  *Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs 
apmaiĦas programmu ietvaros 

11 

5.  Ārzemju studējošo skaits programmā 3 

6.  Absolventu skaits  12 

No tiem  
Strādā % 83 

Turpina studijas % 75 

7.  Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais 
personāls (kopā)  

17 

No tiem: pamatdarba (ievēlēšanas 
vieta) ievēlēšanas vieta 

Skaits 13 
% 76 

Profesori 
 
 

Kopā  - 

Vēlēti RA 
Skaits  - 

% - 

Savietotāji  
Skaits  - 

% - 

Asoc. profesori 
Kopā  3 

 Skaits  2 



 
 

Vēlēti RA % 66 

 
Savietotāji  

Skaits 1 
% 34 

Docenti 
 

Kopā  4 

Vēlēti RA 
Skaits  2 

% 50 

Savietotāji  
Skaits  2 

% 50 

Lektori 
 

Kopā 10 

Vēlēti RA 
Skaits 9 

% 90 

Savietotāji 
Skaits 1 

% 10 

Asistenti  
 

Kopā - 

Vēlēti RA 
Skaits - 

% - 

Savietotāji 
Skaits - 

% - 
8.  Docētāju zinātniskā kvalifik ācija:  

Doktori 

Kopā  7 

Vēlētie RA 
Skaits 4 

% 57 

Savietotāji  
Skaits 3 

% 43 

Maăistri 

Kopā 12 

Vēlēti RA 
Skaits 11 

% 92 

Savietotāji 
Skaits 1 

% 8 
Studē doktorantūrā  
 

Skaits 8 
No tiem pabeiguši 

teorētisko daĜu 
3 

9.  

Infrastruktūra (atbilstoši 
programmas specifikai) 

 

Iepirktās grāmatas  
 

Nosaukumu skaits  18 

Vienību skaits  46 
Nodrošinājums ar datoriem   167 gab. 

Laboratoriju aprīkojums  - 
Savs variants   - 

10.   *LR zin ātnes padomes 
grantu skaits 

Vadība 4 
Līdzdalība  4 

11.  *Starptautisko projektu 
skaits 

Vadība  - 
Līdzdalība  2 

12.  * Starptautiskā 
akadēmiskā personāla 
apmaiĦa 

RA docētāji 4 
Ārvalstu vieslektori 4 

13.   *L īdzdalība 
starptautiskajās 
konferencēs: 

organizēšanā - 

piedalīšanās ar 
referātu 
 (docētāju skaits) 

13 

14.   *Reăionālās nozīmes 
projektu skaits 

Vadība  - 
Līdzdalība  3 



 
 

15.  
 

 *RA granti Vadība  2 
Līdzdalība  2 

 
16. IzmaiĦas studiju programmā 

IzmaiĦas obligātajā 
un obligātās izvēles 
daĜā   

Studiju kursu apjomā KP  IzmaiĦu nav 
Studiju kursu nosaukumos IzmaiĦu nav. 
Akadēmiskajā sastāvā  Līdz 2005.gadam bakalaura komisijās piedalījās profesors 

B.Tabūns. Kopš 2005./2006.gada – docents Alvids Butkus. 
 
17 .Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas  

Docētāja vārds, uzvārds Publikācijas nosaukums  Kur publicēta  
Lekt. Līga Bernāne Latgaliešu gramatikas 20.gs. un 

diskusija periodikā: 
standartforma un izloksnes. 

Kultūras procesi Latgalē: folklora, 
valoda, literatūra. Rēzekne: RA, 2006. – 
60.-75.lpp. 

Lekt. Antra KĜavinska Latgaliečių anekdotai: 
etnolingvistinis aspektas  

Humanities in New Europe : 
starptautiskās konferences rakstu 
krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 93.-
101.lpp. 

Lekt. Antra KĜavinska Valodas īpatnības latgaliešu 
anekdotēs 

 Kultūras procesi Latgalē: folklora, 
valoda, literatūra. Rēzekne: RA, 2006. – 
100.-112. lpp. 

Lekt. Sandra Laizāne Iesauku funkcionalitāte skolā Humanities in New Europe : 
starptautiskās konferences rakstu 
krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 124.-
130.lpp. 

Lekt. Sandra Laizāne Uzrunas lietojuma motīvi 
skolēnu leksikā 

Kultūras procesi Latgalē: folklora, 
valoda, literatūra. Rēzekne: RA, 2006. – 
91.-100.lpp. 

Lekt. Sanita LazdiĦa Different approaches in 
Teaching Grammar 

Humanities in New Europe : 
starptautiskās konferences rakstu 
krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 215.-
222.lpp. 

Lekt. Sanita LazdiĦa Korelācija starp laiktelpu un 
valodas mācību grāmatu tekstu 
izvēli 

Kultūras procesi Latgalē: folklora, 
valoda, literatūra. Rēzekne: RA, 2006. – 
75.-91.lpp. 

Lekt. Sanita LazdiĦa Development posibilities of 
sociocultural competence 
during Latvian acquisition 

 

Publication of the Padagogische 
Akademie des Bundes in OO. Linz, 2006. 
p.7-23 

Doc. Olga Senkāne Alegorijas poētika Kafkas 
romānā “Process” 

Humanities in New Europe : 
starptautiskās konferences rakstu 
krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 122.-
230.lpp. 

Doc. Olga Senkāne Patiesības un melu konflikts 
Ž.P. Sartra dramaturăijā 

DU Zinātniskie lasījumi. Daugavpils : 
Saule, 2005. – 88.-95.lpp.  

Doc. Ilga Šuplinska The functions of the cultural 
signs in the postmodern prose 

Humanities in New Europe : 
starptautiskās konferences rakstu 
krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 241.-
250.lpp. 

Doc. Ilga Šuplinska SapĦa poētikas izpausmes 
nacistiskās okupācijas laika 
dzejā. 

Acta Baltica. KauĦa : VDU, 2006.  – 83.-
94.lpp. 

Doc. Ilga Šuplinska Inspirācijas faktori N. 
Neikšanīša daiĜradē 

Kultūras procesi Latgalē: folklora, 
valoda, literatūra. Rēzekne: RA, 2006. – 
17.-29.lpp. 

Doc. Ilga Šuplinska Reliăiskās identitātes meklējumi 
nacistiskās okupācijas laika 
literatūrā 

Kultūras procesi Latgalē: folklora, 
valoda, literatūra. Rēzekne: RA, 2006. – 
4.-17.lpp. 



 
 

Doc. Ilga Šuplinska Quo vadis latgaliešu litaratūra? Kultūras Forums 
Doc. Ilga Šuplinska Latgaliešu jaunākās lirikas 

raksturojums 
Kultūras Forums 

Asoc.prof. Angelika Juško-
Štekele 

Relationship among Latgalians, 
Jews and Romanies in Latgalian 
folklore. 

Humanities in New Europe : 
starptautiskās konferences rakstu 
krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 115.-
124.lpp. 

Asoc.prof. Angelika Juško-
Štekele 

Bāba latgaliešu folklorā  Kultūras procesi Latgalē: folklora, 
valoda, literatūra. Rēzekne: RA, 2006. – 
45.-60.lpp. 

Lekt. Ingars Gusāns Artemīdas tēla mākslinieciskais 
veidojums. 

Acta Baltica. KauĦa : VDU, 2006.  – 48.-
55.lpp. 

Lekt. Ināra Leikuma  Pēteris Birkerts – psiholoăijas 
un socioloăijas aizsācējs 
Latvijā. 

RA Zinātnisko rakstu krājums – Rēzekne: 
RA Izdevniecība, 2006. 

Lekt. Veronika Korkla  Sociālo zinību skolotāju 
kompetences attīstība studiju 
procesā. 

Zinātnisko rakstu krājums – Rēzekne: RA 
Izdevniecība, 2006. 

Lekt. Iveta Sprūga  Latgaliešu politiskā kultūra 
Krievijā 20.gs.sākumā. 

Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, 
VII / Sast. A.Medveckis. – Liepāja: 
LiePA, 2005. 

 
18. LR Zinātnes Padomes granti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Kultūras procesu kontinuitāte 
Latgales reăionā (vad.A.Juško-
Štekele) 

01.12.2004.-15.12.2005. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, lekt.S.LazdiĦa, 
lekt.A.KĜavinska, lekt.L.Bernāne, lekt. 
S.Laizāne, studiju programmas „Filoloăija” 
studentes A.Briška, I.Dūre, I.Bondare 

Kultūras procesu kontinuitāte 
Latgalē (vad.I.Šuplinska) 

01.01.2005.-10.01.2006. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, lekt.S.LazdiĦa, 
lekt.A.KĜavinska, lekt.L.Bernāne, lekt. 
S.Laizāne 

Etnolingvistiskās situācijas izpēte 
Latgalē (vad.I.Šuplinska) 

01.06.2006.-01.01.2007. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, lekt.S.LazdiĦa, 
lekt.A.KĜavinska, doc.V.Čakša, 
lekt.V.Korkla, lekt. I.Brīvere, 
lekt.V.Malahovskis, visi humanitārā 
virziena studenti 

Valoda un vide (vad.I.Šuplinska) 01.01.2006.-01.01.2007. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, lekt.S.LazdiĦa, 
lekt.A.KĜavinska 

 
19. Starptautiskie projekti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

„New Lerners in the New Europe” 
(LINGUA 2) 

01.01.2006.-01.04.2008. Doc. I.Šuplinska, lekt.S.LazdiĦa. 

„Intensive Doctarate programme” 
(EUDORA) 

01.08.2004.-01.09.2006. Lekt.S.LazdiĦa 

 
20. Reăionālās nozīmes projekti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Vosoruošona 01.08.2004.-01.08.2006. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, doc.IŠuplinska, 
lekt.L.Bernāne 

Latgaliešu valodas, literatūras un 
kultūras vēstures olimpiāde 

01.04.2003.-01.04.2006. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, doc.IŠuplinska 

Jauniešu nometne „Atzolys” 01.08.2004.-01.08.2006. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, doc.IŠuplinska 



 
 

 
21. RA granti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Latgaliešu folkloras materiālu 
sistematizēšana un publiskošana  
((vad.A.Juško-Štekle) 

01.02.2005.-01.12.2006. Asoc.prof.A.Juško-Štekele, 1.kursa 
akadēmiskās studiju programmas studenti 

Etniskie stereotipi (vad.A.Juško-
Štekle) 

01.02.2006.-01.12.2006. Asoc.prof.A.Juško-Štekele, lekt. 
A.K Ĝavinska, 1. studentes L.Zute, 
I.Ločmele, S.Ākule; 2.kursa studente 
D.Anča 

 
22.  Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiĦas programmu ietvaros 

Studenta vārds, uzvārds  Studiju vieta  Studiju ilgums  
Anna Briška  A.Mickeviča Universitāte 

(Polija) 
01.09.2005.- 01.02.2006. 

Inga Dūre A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

01.09.2005.- 01.02.2006. 

Sintija Kukurāne A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

01.09.2005.- 01.02.2006. 

Daina Rutkovska Vroclavas Universitāte 
(Polija) 

01.09.2005.- 01.02.2006. 

JeĜena Kruca Vroclavas Universitāte 
(Polija) 

01.09.2005.- 01.02.2006. 

Einārs Derviniks A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

01.01.2006.- 01.07.2006. 

Elita Dumpe A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

01.01.2006.- 01.07.2006. 

Natālija Dervinika V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

01.01.2006.- 01.04.2006. 

Inta Dziedātāja V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

01.01.2006.- 01.07.2006. 

Baiba Koliste V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

01.01.2006.- 01.07.2006. 

Līga Misjuka V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

01.01.2006.- 01.07.2006. 

 
23. RA akadēmiskā personāla stažēšanās  

Docētāja vārds, uzvārds  

Stažēšanās 
vieta  

Stažēšanās veids  Stažēšanās ilgums  

Ilga Šuplinska A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

Pieredze akadēmiskās 
maăistra studiju 
programmas „Filoloăija” 
veidošanā, lekciju kurss 
„M ūsdienu latviešu 
literatūra” 

04.11.2006. -
11.11.2006. 

Sanita LazdiĦa A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

Promocijas darba izstrāde, 
lekciju kurss „Sintakse” 

04.11.2006.-
24.11.2006. 

Antra KĜavinska V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

Lekciju kurss “Praktiskā 
latviešu valoda” 

17.04.2006.  –  
21.04.2006. 

Olga Senkāne V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

Lekciju kurss “Telpa 
eksistenciālistu romānos” 

08.05.2006. –  
12.05.2006. 

Ilga Šuplinska Eiropas Komisija (BeĜăija) Piedalīšanās konferencē, 
darba grupu darbā par 
valodu politikas 

27.04.2006.-
30.04.2006. 



 
 

jautājumiem izglītībā 
2007.-2012. 

 
24. Veiktās aptaujas  
Aptaujas veids  

Svarīgākie secinājumi 
Studējošo aptauja  Studējošie izsaka vēlēšanos samazināt praktisko nodarbību skaitu, pagarināt 

studiju periodu (4 gadu bakalaura studiju programma), papildināt mācību grāmatu 
eksemplāru skaitu. 

Absolventu aptauja  Pozitīvas atsauksmes par programmu. 
Darba devēju aptauja  Konkrētajā periodā nav veikta. 
 
25. Starptautiskā akadēmiskā personāla apmaiĦa (vieslektori) 

Vieslektora vārds, uzvārds, 
lekciju cikls 

Vieslektora pamatdarba 
vieta  

Vieslekciju periods   

Prof. Gabriels Janakaro 
(Iannacaro) „Ievads etnolingvistikā 
un sociolingvistikā” 

Mil ānas Universitāte 
(Itālija) 

24.04.2006.- 28.04.2006. 

Prof. BroĦus MaskaĜūns „Literārās 
valodas vēsture” 

ŠauĜu Universitāte (Lietuva) 15.05.2006.-19.05.2006. 

Doc. Alvids Butkus „Latviešu un 
lietuviešu valodas sastatāmā 
gramatika” 

Vitauta Dižā Universitāte 
(Lietuva)  

29.05.2006.-02.06.2006. 

Prof. Tomašs Viherkevičs „Mazo 
valodu vēsture Eiropā”, 
piedalīšanās folkloras ekspedīcijā 

A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

19.06.2006.-01.07.2006. 

 
26. Līdzdalība starptautiskajās konferencēs  

Docētāja vārds, uzvārds, tēma Konferences nosaukums Konferences norises laiks, vieta 
Lekt. Antra KĜavinska. 
Etnonīmiskā leksika latgaliešu 
anekdotēs. 

starptautiskā zinātniskā 
konference “VI Zinātniskie 
lasījumi” 

DU (Daugavpils) 
2006.g. 26.-27.I 

Lekt. Sanita LazdiĦa. Development 
posibilities of sociocultural 
competence during Latvian 
acquisition. 

,,Innovative mother tongue 
didactics of less frequently 
spoken languages in a 
comparative perspective” 

Akdeniz Universitāte (Turcija) 
2005.gada 28.augusts – 8.septembris 

Lekt. Sanita LazdiĦa, Doc. Ilga 
Šuplinska.  Influence of 
sociolinguistics enviroment on 
teenagers’ attitude  towards 
language 

10.starptautiskā minoritāšu 
un reăionālo valodu 
konference 

Triestā, Itālij ā, 2005.gada 1.-3.jūlij ā 

Lekt. Sanita LazdiĦa. 
Content and Context of Sicio-
Cultural Competence During 
Latvian as a Second Language 
Acquistion 

Starptautiskā zinātniskā 
konference “Language, 
Culture and Tehnologies” 

KauĦā, 2006.g. 18.-20.maijā 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele. Etniskie stereotipi latgaliešu 
folklorā. 

Letonikas kongress Rīgā, 2005.g. 21.-24.oktobrī  

Doc. Olga Senkāne. Pilsētas 
mākslinieciskās un filosofiskās 
funkcijas eksistenciālistu romānos. 

starptautiskā zinātniskā 
konference “XVI 
Zinātniskie lasījumi” 

DU (Daugavpils) 
2006.g. 26.-27.I 

Doc. Olga Senkāne. Telpa 
eksistenciālistu romānos. 

12. starptautiskā zinātniskā 
konference “Aktuālas 
problēmas literatūras 
zinātnē” 

LPA (Liepāja) 
2006.g. 02.03. – 04.03. 

Doc. Ilga Šuplinska. Adresāts 
jaunākajā latviešu dzejā. 

12. starptautiskā zinātniskā 
konference“ Aktuālas 

LPA (Liepāja) 
2006.g. 02.03. – 04.03. 



 
 

problēmas literatūras 
zinātnē”, sekcijas vadīšana 

Doc. Ilga Šuplinska. Adresāta 
meklējumi jaunākajā latviešu dzejā 

Letonikas kongress Rīgā, 2005.g. 21.-24.oktobrī 

Doc. Ilga Šuplinska. 
Kreativitātesaspekti dzejas 
krājuma analīzē, uzstāšanās 
plenārsēdē 

RPIVA kreativitātes 
10.starptautiskā konference 

Rīgā, 2005.gada 11.-12.novembrī 

Doc. Ilga Šuplinska. The Latgalian 
Language in the Modern Latgalian 
Literature 

International conference of 
Estonian Bureau for Lesser 
Used Languages  

Roostā, Igaunijā, 2005.gada 30.septembrī –
1.oktobrī. 

Lekt. Ingars Gusāns. Jaunvārdi 
Kallimaha himnās. 

Konference “HellēĦu 
pasaule un mēs” 

Rīgā, 2005.g. 24.novembrī 

 
 
Studiju programmas direktore       doc. I.Šuplinska 



 
 

PIELIKUMS 
RA Senāta 12.10.2007.  

lēmumam Nr.2 
 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Filoloăija” 
2006./2007.studiju gada pašnovērt ējuma ziĦojums 

 
Fakultāte: Humanitāro un  juridisko zinātĦu 

Katedra: Filoloăijas 

Studiju programmas nosaukums:   Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filolo ăija” 

Kods:  4322301 

Apjoms (KP):    120 

Studiju veids un ilgums:  Pilna laika studijas: 3 gadi 
Nepilna laika studijas:  3,5 gadi  

Prasības, uzsākot studiju 
programmu: 

Pilna laika studijās – centralizētie eksāmeni latviešu valodā un 
literat ūrā, svešvalodā, nepilna laika studijās – vidējā izglītība. 

Iegūstamais grāds/kvalifik ācija: humanitāro zinātĦu bakalaurs filoloăij ā 
Licence Nr.  
izsniegšanas datums 

Nr. 04048-19, 16.01.2004.-16.01.2010. 

Akredit ācijas lapa Nr.  
termiĦi 

Nr. 010-757, 24.11.2004. – 31.12.2010. 

Direktors:   Dr.philol. doc. Ilga Šuplinska 
 

Nr. 

p.k. 
Pašnovērtējuma kritēriji 

2005.
/2006
akad. 
gads  

2006/20
07. 
akad. 
gads  

Ak
ad. 
gad
s  

Akad. 
gads  

Akad. 
gads  

Akad. 
gads  

16.  Studiju programmas struktūra 
A daĜa (KP)  

75 75     

B daĜa (KP) 40 40     
C daĜa (KP)  5 5     

17.  Studējošo skaits uz akadēmiskā gada 01.10. 
(skaits) 

81 76     

No tiem 
pilna laika  56 52     

nepilna laika  25 24     
18.  1.kursā imatrikul ēto skaits  15 11     
19.  *Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs 

apmaiĦas programmu ietvaros 
11 4     

20.  Ārzemju studējošo skaits programmā 3 -     
21.  Absolventu skaits  12 15     

No tiem  
Strādā % 83 60     

Turpina studijas % 75 60     
22.  Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais 

personāls (kopā)  
17 14     

No tiem: pamatdarba (ievēlēšanas 
vieta) ievēlēšanas vieta 

Skaits 13 10     
% 76 71     

Profesori 
 
 

Kopā  - 1     

Vēlēti RA 
Skaits  - 1     

% - -     

Savietotāji  
Skaits  - 1     

% - 7     



 
 

Asoc. profesori 

Kopā  3 2     
 
Vēlēti RA 

Skaits  2 1     
% 12 7     

 
Savietotāji  

Skaits 1 1     
% 6 7     

Docenti 
 

Kopā  4 3     

Vēlēti RA 
Skaits  2 2     

% 12 14     

Savietotāji  
Skaits  2 1     

% 12 7     

Lektori 
 

Kopā 10 8     

Vēlēti RA 
Skaits 9 7     

% 52 51     

Savietotāji 
Skaits 1 1     

% 6 7     

Asistenti  
 

Kopā - -     

Vēlēti RA 
Skaits - -     

% - -     

Savietotāji 
Skaits - -     

% - -     
23.  Docētāju zinātniskā kvalifik ācija:        

Doktori 

Kopā  7 6     

Vēlētie RA 
Skaits 4 3     

% 24 21     

Savietotāji  
Skaits 3 3     

% 18 21     

Maăistri 

Kopā 12 8     

Vēlēti RA 
Skaits 11 7     

% 52 51     

Savietotāji 
Skaits 1 1     

% 6 7     
Studē doktorantūrā  
 

Skaits 8 4     
No tiem pabeiguši 

teorētisko daĜu 
2* 2* 

(skat. 
16.p.) 

    

24.  

Infrastruktūra (atbilstoši 
programmas specifikai) 

      

Iepirktās grāmatas  
 

Nosaukumu skaits  18 135     
Vienību skaits  46 269     

Nodrošinājums ar datoriem   167 
gab. 

167 
gab. 

    

Laboratoriju aprīkojums  - -     
Savs variants   - -     

25.   *LR zin ātnes padomes 
grantu skaits 

Vadība 4 2     
Līdzdalība  4 2     

26.  *Starptautisko projektu Vadība  - -     



 
 

skaits Līdzdalība  3 3     
27.  * Starptautiskā 

akadēmiskā personāla 
apmaiĦa 

RA docētāji 4 5     
Ārvalstu vieslektori 4 3     

28.   *L īdzdalība 
starptautiskajās 
konferencēs: 

organizēšanā - 2     
piedalīšanās ar 
referātu 
 (docētāju skaits) 

13 6     

29.   *Reăionālās nozīmes 
projektu skaits 

Vadība  - -     
Līdzdalība  3 3     

30.  
 

 *RA granti Vadība  2 2     
Līdzdalība  2 2     

 
16. IzmaiĦas studiju programmā 

IzmaiĦas obligātajā 
un ierobežotās 
izvēles daĜā   

Studiju kursu apjomā KP  IzmaiĦu nav 
Studiju kursu nosaukumos IzmaiĦu nav. 
Akadēmiskajā sastāvā  • Lekt. L.Bernāne atradās bērna kopšanas 

atvaĜinājumā, kursu „Latviešu un latgaliešu 
literārās valodas vēsture” docēja profesore Nikola 
Nau, kursu „Fonētika” – doc. Juris Grigorjevs. 
Doc. Juris Grigorjevs tika iesaistīts bakalaura 
komisijas darbā. 

• Lekt. S. LazdiĦa 2007.gada martā aizstāvēja 
promocijas darbu „Korelācija starp mācību 
līdzekĜu tekstiem un dominējošajām pieejām 
latviešu valodas kā otrās valodas apguvē”, 
iegūdama filoloăijas doktora grādu valodniecībā. 

• Lekt. I. Gusāns 2007.gada maijā aizstāvēja 
promocijas darbu „Kallimaha himnu poētika”, 
iegūdams filoloăijas doktora grādu klasiskajā 
filoloăijā. 

 
 
17 .Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas  

Docētāja vārds, uzvārds Publikācijas nosaukums  Kur publicēta  
Lekt. Antra KĜavinska Latgaliečių anekdotai: 

etnolingvistinis aspektas  
Humanities in New Europe : 
starptautiskās konferences rakstu 
krājums. KauĦa : VDU, 2006. – 187.-
197.lpp. 

Lekt. Antra KĜavinska Etnonīmiskā leksika latgaliešu 
anekdotēs 

 Valoda – 2006. Valoda dažādu kultūru 
kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI. 
– Daugavpils : Saule, 2006, - 26.-35.lpp. 

Doc. Sanita LazdiĦa Korelācija starp mācību līdzekĜu 
tekstiem un dominējošām 
pieejām latviešu valodas kā 
otrās valodas apguvē. 

Disertācijas kopsavilkums.-Rēzekne:RA, 
2007.-54 lpp. 

Doc. Sanita LazdiĦa Lingvistisko teoriju ietekme uz 
otrās valodas apguves 
pētniecību.  

Linguistica Lettica.16. – Rīga: LULVI, 
2007. – 212.-235.lpp. 

Doc. Olga Senkāne Filozofiskā žanra iezīmes 
I.Šėipsnas stāstā “Skatītājs” 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē 
11. - Liepāja: LiePA, 2006. – 168.-
175.lpp 

Doc. Olga Senkāne Pilsētas mākslinieciskās un 
filosofiskās funkcijas 
eksistenciālistu romānos 

DU zinātnisko rakstu krājums VIII 
Literatūra un kultūra : process, 
mijiedarbība, problēmas.-  Daugavpils : 
Saule, 2007.  

Doc. Ilga Šuplinska Komisma elementi O.RupaiĦa Bērzgales novads. – Rēzekne: LKCI, 



 
 

prozā 2006. – 137.-155.lpp. 
Doc. Ilga Šuplinska Adresāta meklējumi jaunākajā 

latviešu dzejā 
Letonika.LU Literatūras institūta 
mēnešraksts, 15.sēj.-Rīga: N.I.M.S.35.-
53.lpp. 

Doc. Ilga Šuplinska Dzejas (teksta) radīšanas loma 
kreativitātes aspektā 

 Kreatīvā domāšana.  RPIVA 10. 
starptautiskās konferences krājums.- 
Rīga, 2006. - 202.-212.lpp 

Doc. Ilga Šuplinska V.Lukaševiča dzeoĜu krājuma 
„Voi taidi vot i batvini” 
recenzija 

Latvijas Avīze.Kultūras pielikums.-2007, 
15.janv. 

Doc. Ilga Šuplinska Kultūras zīmes funkcijas 
postmodernā tekstā 

Humanities in new Europe.- KauĦa: 
VDU, 2006.-39.-55. lpp. 

Doc. Ilga Šuplinska Asociatīvās metodes 
izmantojums dzejoĜu krājuma 
analīzē 

Innovations in language teaching and 
learning in the multicultural context. 
Researchs papers InternationalNordic-
Baltic conference of the World 
Federation of Language Teacher 
Associations.-Riga, 2007.-309.-320.lpp. 

Asoc.prof. Angelika Juško-
Štekele 

Ebreja un čigāna etniskie 
stereotipi latgaliešu folklorā 

Humanities in new Europe.- KauĦa: 
VDU, 2006.-129.-145. lpp. 

Asoc.prof. Angelika Juško-
Štekele 

Latgaliešu folklora Rēzekne: RA, 2007.- 164 lpp. 

Asoc.prof. Angelika Juško-
Štekele 

E.Voltera folkloriskā darbība 
Latgalē 19. gadsimta 
folkloristikas kontekstā. 

Э.А.Вольтер и балтистика как 
комплексная дисциплина. Тэзисы 
докладов. - Филологический факультет 
Санкт - Питербургского Университета, 
2006. - с. 34.- 35. 

Lekt. Ingars Gusāns Kallimaha himnu poētika Disertācijas kopsavilkums.-Rēzekne: RA, 
2007.- 52 lpp. 

 
18. LR Zinātnes Padomes granti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Etnolingvistiskās situācijas izpēte 
Latgalē (vad.I.Šuplinska) 

01.06.2006.-01.01.2007. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, doc.S.LazdiĦa, 
lekt.A.KĜavinska, doc.V.Čakša, 
lekt.V.Korkla, lekt. I.Brīvere, 
lekt.V.Malahovskis, visi humanitārā 
virziena studenti 

Valoda un vide (vad.I.Šuplinska) 01.01.2006.-01.01.2008. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, doc.S.LazdiĦa, 
lekt.A.KĜavinska 

Izglītības filosofiskā problemātika. 
Kritēriji pētījumiem pedagoăijā un 
izglītībā 

2006.-2009. Veronika Korkla 

 
19. Starptautiskie projekti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

„New Lerners in the New Europe” 
(LINGUA 2) 

01.01.2006.-01.09.2008. Doc. I.Šuplinska, doc.S.LazdiĦa. 

„Intensive Doctarate programme” 
(EUDORA) 

01.08.2004.-01.09.2006. Doc.S.LazdiĦa 

„Akadēmiskā personāla 
kompetenču attīstīšana tulkošanas 
studiju kursu pasniegšanai 
augstskolā” (ESF) 

01.01.2006.-30.06.2007. Doc.S LazdiĦa, doc.I.Gusāns 

 
20. Reăionālās nozīmes projekti 



 
 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

R.Mūkam veltīto radošo darbu 
konkurss 

01.01.2007. Asoc.prof. A.Juško-Štekele 

Latgaliešu valodas, literatūras un 
kultūras vēstures olimpiāde 

0103.2007.-01.05.2007. Asoc.prof. A.Juško-Štekele 

Jaunākās literatūras analīzes 
metodes 

26.06.2007.-30.06.2007. Doc.I. Šuplinska 

 
 
 
21. RA granti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Latgaliešu folkloras materiālu 
sistematizēšana un publiskošana  
(vad.A.Juško-Štekle) 

01.02.2005.-01.12.2006. Asoc.prof.A.Juško-Štekele, 1.kursa 
akadēmiskās studiju programmas studenti 

Etniskie stereotipi (vad.A.Juško-
Štekle) 

01.02.2006.-01.12.2006. Asoc.prof.A.Juško-Štekele, lekt. 
A.K Ĝavinska, 2. studentes L.Zute, 
I.Ločmele, S.Ākule; 3.kursa studente 
D.Anča 

 
22.  Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiĦas programmu ietvaros 

Studenta vārds, uzvārds  Studiju vieta  Studiju ilgums  
Solvita Pošeiko A.Mickeviča Universitāte 

(Polija) 
01.09.2006.- 01.02.2007. 

Lāsma Zute A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

01.09.2006.- 01.02.2007. 

Kristīne Lele V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

01.01.2007.- 01.07.2007. 

Mārīte Slišāne V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

01.01.2007.- 01.07.2007. 

 
23. RA akadēmiskā personāla stažēšanās  

Docētāja vārds, uzvārds  

Stažēšanās 
vieta  

Stažēšanās veids  Stažēšanās ilgums  

Ilga Šuplinska A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

Pieredze akadēmiskās 
maăistra studiju 
programmas „Filoloăija” 
veidošanā, lekciju kurss 
„Latgaliešu literatūra” 

08.12.2006. -
15.12.2006. 

Sanita LazdiĦa, Ilga 
Šuplinska 

Mil ānas Universitāte 
(Itālija) 

Etnolingvistisko aptauju 
datu apstrādes 
metodoloăijas apguve 

30.10.2006.-
06.11.2006. 

Sanita LazdiĦa, Ilga 
Šuplinska 

Aradas Universitāte 
(Rumānija) 

Jaunāko tehnoloăiju 
metodoloăijas apguve 
valodu apguvē 

20.11.2006.- 
27.11.2006. 

Angelika Juško-Štekele, 
Antra KĜavinska 

A. Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

Lekciju kurss “Latgaliešu 
folklora” 

22.04.2007.-
28.04.2007. 

Sanita LazdiĦa V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

Lekciju kurss “Praktiskā 
latviešu valoda”, 
“Minorit āšu valodas un to 
apguve Latvijā”  

30.03.2007.-
05.04.2007. 

Ingars Gusāns Klaipēdas augstskola Lekciju kurss „Juridiskā 22.11.2006.-



 
 

terminoloăija latīĦu 
valodā” 

29.11.2006. 

24. Veiktās aptaujas  
Aptaujas veids  

Svarīgākie secinājumi 
Studējošo aptauja  Studentu aptauja veikta 2006.gada oktobrī 2.-4.kursa studentiem gan atsevišėi par 

lasīto studiju kursu kvalitāti, gan par studiju procesu kopumā (aptauju 
kopsavilkumus skat. Filoloăijas katedrā). 
Apkopojot aptauju datus (22 respondenti), var secināt, ka: 

- 68 % studentu apmierina, 23 % - daĜēji apmierina, 9 % neapmierina  
studiju process, 

- 3.kursa studenti ir neapmierināti ar studiju programmas apguvi 3 gadu 
laikā un lielo praktisko nodarbību skaitu, 

- 3.kursa studentus pilnībā apmierina bibliotēku un lasītavu piedāvājums, 
studiju organizācija. 

Vispretrunīgākais studiju procesa un atsevišėu kursu lietderības, docēšanas 
kvalitātes vērtējums ir tieši 3.kursa studentēm. Tas daĜēji ir izskaidrojams ar 
skaitliski nelielo grupu ( 6 studentes) un literāro priekšmetu pārsvaru šajā 
semestrī. Studentes iesaka seminārnodarbībās lietot vairāk diskusiju metodi, tai 
pašā laikā bieži vien uzdotais lasīšanas minums netiek apgūts. Grupas kopējo 
sekmības līmeni uzrāda arī sesiju rezultāti. Nodarbības apgrūtina arī tas, ka 
studentes (75%) brīvi lasa tikai latviešu valodā, bet teorētiskā literatūra ir arī 
krievu un angĜu valodā. 
Studējošie izsaka šādus priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai: 
3.kursa studentes: 

- lekciju sākumu pārcelt uz pusdienlaiku, 
- lekciju laikā studentus iesaistīt vairāk diskusijās, 
- informāciju pasniegt koncentrētāk, 
- samazināt semināru skaitu, 
- nodrošināt ar nepieciešamo izdales materiālu, 
- informāciju sadalīt tā, lai visās lekcijās būtu vienāds daudzums,  

2.kursa studenti: 
- blīvāku lekciju sarakstu, 
- vairāk praktizēt radošo, grupu darbu, 
- uzdot mājās vairāk patstāvīgo darbu, 
- bibliotēkā iegādāties vairāk studijām nepieciešamo literatūru, 
- ieviest netradicionālākus paĦēmienus, lai ieinteresētu studentus, 
- atsevišėos priekšmetos vairāk izdales materiālu. 

Var konstatēt, ka ieteikumi ir samērā pretrunīgi. Tas zināmā mērā ir atkarīgs arī 
no studējošā spējām strādāt patstāvīgi, taču viens ir skaidrs: docētājiem vēl vairāk 
jāsamazina lekciju skaits, jācenšas radīt  brīvāku un radošāku gaisotni auditorijā. 
Ir cerība, ka pēc studiju korpusa renovācijas būs iespēja intensīvāk izmantot 
jaunās informāciju tehnoloăijas ikdienas docēšanas darbā, kas noteikti dažādos 
studiju procesa norisi. 

Absolventu aptauja  Šajā posmā nav veikta. 
Darba devēju aptauja  Tiek izteikti priekšlikumi akreditācijas komisijas vizītes laikā: 

- pastiprināti apgūt svešvalodas, 
- rast iespēju praktiskiem kursiem (korektora darbs u.c.),  
- uzlabot muzeja prakses nolikumu. 

Darba devēji (Latgales kultūrvēstures muzeja, Latgales Kultūras centra 
izdevniecības, Rēzeknes rajona izglītības pārvaldes, Rēzeknes centrālās 
bibliotēkas pārstāvji atzinīgi vērtē filoloăijas bakalaura programmas absolventu 
darbu, izceĜot viĦu erudīciju, sagatavotību zinātniskajam darbam. 

 
25. Starptautiskā akadēmiskā personāla apmaiĦa (vieslektori) 

Vieslektora vārds, uzvārds, 
lekciju cikls 

Vieslektora pamatdarba 
vieta  

Vieslekciju periods   

Prof. Gabriels Janakaro 
(Iannacaro) „Etnolingvistikā 

Mil ānas Universitāte 
(Itālija) 

15.05.2007.- 22.05.2007. 



 
 

pieredze Itālij ā” 
Prof. Nicole Nau „Latviešu un 
latgaliešu literārās valodas vēsture” 

A.Mickeviča Universitāte 
(Polija) 

30.10.2006.-05.11.2006. 

Doc. Alvids Butkus „Ievads baltu 
filoloăijā” 

Vitauta Dižā Universitāte 
(Lietuva)  

26.03.2007.-02.04.2007. 

 
26. Līdzdalība starptautiskajās konferencēs  

Docētāja vārds, uzvārds, tēma Konferences nosaukums Konferences norises laiks, vieta 
Lekt. Antra KĜavinska, 
Polietniskuma un daudzvalodības 
tendences Latgalē 
 

2. starptautiskā konference 
„Etniskums Eiropā : 
sociālpolitiskie un kultūras 
procesi” 

RA (Rēzekne), 2007.gada  
24.-26.maijā. 
 

Lekt. Antra KĜavinska, 
Etnonīmu funkcionalitāte 
latgaliešu parēmijās  

4.starptautiskā konference 
“Pasaulio vaizdas kalboje” 

ŠauĜu universitāte (Lietuva), 2006.gada 
oktobrī. 

Doc. Sanita LazdiĦa, Formas, 
nozīmes un lietojuma aspekta 
respektēšana valodas apguvē. 

 

11. starptautiskā zinātniskā 
konference "Vārds un tā 
pētīšanas aspekti”. 

LPA (Liepāja), 2006.gada novembrī. 

Doc. Sanita LazdiĦa, Language of 
Education in Latvia : the Present 
Situation and Desires for the Future 

2. starptautiskā konference 
„Etniskums Eiropā : 
sociālpolitiskie un kultūras 
procesi” 

RA (Rēzekne), 2007.gada  
24.-26.maijā. 
* Konferences koordinatore, orgkomitejas 
locekle 

Doc. Sanita LazdiĦa, doc. Ilga 
Šuplinska, Valodu lietojums 
Austrumlatvijā (plenārsēdes 
referāts). 

2. starptautiskā konference 
„Etniskums Eiropā : 
sociālpolitiskie un kultūras 
procesi” 

RA (Rēzekne), 2007.gada  
24.-26.maijā. 
 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele, Infanticīda 
atskaĦas latgaliešu folklorā. 

Barondienas konference 
“Bērns kultūrā”  

Rīga, 2006.gada 30.oktobrī. 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele, Gustavs Manteifelis 
latviešu (latgaliešu), poĜu, vācu 
kultūrā un vēsturē. 

G.ManteifeĜa folkloristiskā 
darbība 19.gs. Eiropas 

folkloristikas kontekstā. 

DU (Daugavpils), 2006.gada 
27.-28.oktobrī. 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele, Etniskie tipi latgaliešu 
folklorā. 

2. starptautiskā konference 
„Etniskums Eiropā : 
sociālpolitiskie un kultūras 
procesi” 

RA (Rēzekne), 2007.gada  
24.-26.maijā. 

Doc. Olga Senkāne,  Saules 
simbols RaiĦa dzejā līdz 
1910.gadam. 

Rakstniecības, teātra 
un mūzikas muzeja 
zinātniskā konference  

Jūrmala, 2006.gada 25.oktobrī. 

Doc. Olga Senkāne, Dabas 
alegorijas ceĜš uz simbolu RaiĦa 
dzejā (1903-1912). 

13. starptautiskā zinātniskā 
konference “Aktuālas 
problēmas literatūras 
zinātnē” 

LPA (Liepāja) 
2006.g. 1.- 3.martā. 

Doc. Olga Senkāne, Saules 
koncepts RaiĦa poēmā „Ave sol.” 

starptautiskā 
zinātniskā konference 
„Saule pasaules 
kultūrā”  

ŠauĜu Universitāte (Lietuva), 2006.gada  
7. -8.oktobrī. 

Doc. Ilga Šuplinska, Dzimuma 
loma valodas identitātes 
veidošanā. 
 

2. starptautiskā konference 
„Etniskums Eiropā : 
sociālpolitiskie un kultūras 
procesi” 

RA (Rēzekne), 2007.gada  
24.-26.maijā. 
* Orgkomitejas locekle 

Doc. Ilga Šuplinska. Asociatīvās 
metodes izmantojums dzejoĜu 
krājuma analīzē. 

Innovations in language 
teaching and learning in 
the multicultural context 

InternationalNordic-Baltic 
conference of the World 
Federation of Language 

Banku Augstskola (Rīga), 2007.gada 15.-
16.jūnijā. 



 
 

Teacher Associations 
Doc. Ilga Šuplinska, doc. Sanita 
LazdiĦa, (kopā ar A.Maslo, 
A.Sokolu), Valodu mācīšanās 
jaunajā Eiropā. 

2. starptautiskā konference 
„Etniskums Eiropā : 
sociālpolitiskie un kultūras 
procesi” 

RA (Rēzekne), 2007.gada  
24.-26.maijā. 
 

Doc. Ingars Gusāns, Elitārisma 
iezīmes Kallimaha himnās. 

13. starptautiskā zinātniskā 
konference “Aktuālas 
problēmas literatūras 
zinātnē” 

LPA (Liepāja) 
2006.g. 1.- 3.martā. 

Doc. Ingars Gusāns, Antīkā 
retorika mūsdienu parlamenta 
runās. 

starptautiskā konference 
„Colloquium Baltica”  

Greisvaldes Universitāte (Vācija), 
2006.gada 20.-21.oktobrī. 

Lekt. Iveta Sprūga Latgaliešu 
politiskās partijas Latvijas 
Republikas Satversmes Sapulcē 

DU Hum. Fak. 
Starptautiska zin. konf. 
XVI Zin ātniskie lasījumi 

Daugavpils  
2007. gada 25.,26. janv. 

Lekt. Iveta Sprūga Latgales 
politisko partiju centieni latgaliešu 
valodas statusa noteikšanā LR 
Satversmes sapulcē 

2. starptautiskā konference 
„Etniskums Eiropā : 
sociālpolitiskie un kultūras 
procesi” 

RA (Rēzekne), 2007.gada  
24.-26.maijā. 
 



 
 

27. Studējošo zinātniskās aktivitātes  
Studenta vārds, uzvārds, tēma Zinātniskā darba vadītājs Zinātniskās aktivitātes veids 
Natālija Dervinika „Hronotops P. 
Bankovska prozā” 

I.Šuplinska Pētījums V.Strēlertes zinātnisko darbu 
konkursā ieguvis godalgu, 2006.gada 
septembrī 

Inga Dūre „O.Kūkoja dzejas 
poētika” 

I.Šuplinska Pētījums V.Strēlertes zinātnisko darbu 
konkursā ieguvis godalgu, 2006.gada 
septembrī 

Daina Rutkovska „Karnevālisma 
iezīmes Vika literārajās pasakās” 

I.Šuplinska Referāts, tēzes LU konferencē „Aktuāli 
baltistikas jautājumi”, 2006.g. novembrī 

Inese Ločmele „Latvieša tēls 
latgaliešu folklorā” 

A.Juško-Štekele Referāts, tēzes LU konferencē „Aktuāli 
baltistikas jautājumi”, 2006.g. novembrī 

Solvita Pošeiko „Postmodernisma 
iezīmes A. KolmaĦa prozā” 

I.Šuplinska Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2007.gada 17.maijā 

Einārs Dervinieks  „O.Seiksta 
dzejas poētika” 

I.Šuplinska Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2007.gada 17.maijā 

Inese Ločmele “Latvieša tēla 
lingvistiskais raksturojums 
latgaliešu folklorā.” 

A.K Ĝavinska Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2007.gada 17.maijā 

Marika Trubača “Latviešu tautas 
mīklu arhitektonika.” 

A.Juško-Štekele Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2007.gada 17.maijā 

Inga Belasova “ Personāžu 
savstarpējo attiecību modeĜi 
anekdotēs par dzīvniekiem.” 

A.Juško-Štekele Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2007.gada 17.maijā 

Inese Kraule “ Sižetiskā 
kāpinājuma veidojums J. EzeriĦa 
un Ē. Adamsona psiholoăiskās un 
anekdotiskajās novelēs.” 

O.Senkāne Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2007.gada 17.maijā 

Regīna Paegle “ Salīdzinājumi 
Valda GrēviĦa 20. gs. 20. un 30. 
gadu dzejā” 

O.Senkāne Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2007.gada 17.maijā 

Laura AvotiĦa “Laika izpratne J. 
Kronberga un U. BērziĦa dzejas 
krājumā „Laiks”.” 

I.Šuplinska Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2007.gada 17.maijā 

Daina Rutkovska 
“Karnevalizācijas paĦēmiens Vika 
literārajās pasakās.” 

I.Šuplinska Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2007.gada 17.maijā 

  

 Studiju programmas direktore       I.Šuplinska 



 
 

13.PIELIKUMS 
RA Senāta 23.09.2008. 

lēmumam Nr.10 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “FILOLOĂIJA” 
pašnovērtējums 

 
Fakultāte: Humanitāro un  juridisko zinātĦu 

Katedra: Filoloăijas 

Studiju programmas nosaukums:   Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filolo ăija” 

Kods:  4322301 

Apjoms (KP):    120 

Studiju veids un ilgums:  Pilna laika studijas: 3 gadi 
Nepilna laika studijas:  3,5 gadi  

Prasības, uzsākot studiju 
programmu: 

Pilna laika studijās – centralizētie eksāmeni latviešu valodā un 
literat ūrā, svešvalodā, nepilna laika studijās – vidējā izglītība. 

Iegūstamais grāds/kvalifik ācija: humanitāro zinātĦu bakalaurs filoloăij ā 
Licence Nr.  
izsniegšanas datums 

Nr. 04048-19, 16.01.2004.-16.01.2010. 

Akredit ācijas lapa Nr.  
termiĦi 

Nr. 010-757, 24.11.2004. – 31.12.2010. 

Direktors:   Dr.philol. doc. Ilga Šuplinska 
 

Nr. 

p.k. 
Pašnovērtējuma kritēriji 

2005.
/2006
akad. 
gads  

2006/20
07. 
akad. 
gads  

2007/
2008. 
akad. 
gads  

31.  Studiju programmas struktūra 
A daĜa (KP)  

75 75 75 

B daĜa (KP) 40 40 40 
C daĜa (KP)  5 5 5 

32.  Studējošo skaits uz akadēmiskā gada 01.10. 
(skaits) 

81 76 42 

No tiem 
pilna laika  56 52 31 

nepilna laika  25 24 11 
33.  1.kursā imatrikul ēto skaits  15 11 17 
34.  *Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs 

apmaiĦas programmu ietvaros 
11 4 - 

35.  Ārzemju studējošo skaits programmā 3 - - 
36.  Absolventu skaits  12 15 8 

No tiem  
Strādā % 83 60 75 

Turpina studijas % 75 60 12 
37.  Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais 

personāls (kopā)  
17 14 14 

No tiem: pamatdarba (ievēlēšanas 
vieta) ievēlēšanas vieta 

Skaits 13 10 11 
% 76 71 79 

Profesori 
 
 

Kopā  - 1 - 

Vēlēti RA 
Skaits  - 1 - 

% - - - 

Savietotāji  
Skaits  - 1 - 

% - 7 - 
Asoc. profesori Kopā  3 2 2 



 
 

 
Vēlēti RA 

Skaits  2 1 1 
% 12 7 7 

 
Savietotāji  

Skaits 1 1 1 
% 6 7 7 

Docenti 
 

Kopā  4 3 5 

Vēlēti RA 
Skaits  2 2 3 

% 12 14 22 

Savietotāji  
Skaits  2 1 2 

% 12 7 14 

Lektori 
 

Kopā 10 8 7 

Vēlēti RA 
Skaits 9 7 7 

% 52 51 50 

Savietotāji 
Skaits 1 1 - 

% 6 7 - 

Asistenti  
 

Kopā - - - 

Vēlēti RA 
Skaits - - - 

% - - - 

Savietotāji 
Skaits - - - 

% - - - 
38.  Docētāju zinātniskā kvalifik ācija:     

Doktori 

Kopā  7 6 7 

Vēlētie RA 
Skaits 4 3 4 

% 24 21 28 

Savietotāji  
Skaits 3 3 3 

% 18 21 22 

Maăistri 

Kopā 12 8 7 

Vēlēti RA 
Skaits 11 7 7 

% 52 51 50 

Savietotāji 
Skaits 1 1 - 

% 6 7 - 
Studē doktorantūrā  
 

Skaits 8 4 5 
No tiem pabeiguši 

teorētisko daĜu 
2* 2* 

(skat. 
16.p.) 

- 

39.  

Infrastruktūra (atbilstoši 
programmas specifikai) 

   

Iepirktās grāmatas  
 

Nosaukumu skaits  18 135 260 
Vienību skaits  46 269 427 

Nodrošinājums ar datoriem   167 
gab. 

167 
gab. 

167 
gab 

Laboratoriju aprīkojums  - - RAL
I 

Savs variants   - -  
40.   *LR zin ātnes padomes 

grantu skaits 

Vadība 4 2 4 
Līdzdalība  4 2 5 

41.  *Starptautisko projektu Vadība  - - 1 



 
 

skaits Līdzdalība  3 3 4 
42.  * Starptautiskā 

akadēmiskā personāla 
apmaiĦa 

RA docētāji 4 5 8 
Ārvalstu vieslektori 4 3 3 

43.   *L īdzdalība 
starptautiskajās 
konferencēs: 

organizēšanā - 2 1 
piedalīšanās ar 
referātu 
 (docētāju skaits) 

13 6 22 

44.   *Reăionālās nozīmes 
projektu skaits 

Vadība  - - 2 
Līdzdalība  3 3 4 

45.  
 

 *RA granti Vadība  2 2 2 
Līdzdalība  2 2 2 

 

16. IzmaiĦas studiju programmā 

IzmaiĦas obligātajā 
un ierobežotās 
izvēles daĜā   

Studiju kursu apjomā KP  IzmaiĦu nav 
Studiju kursu nosaukumos IzmaiĦu nav. 
Akadēmiskajā sastāvā  • Katedrā strādā viesdocētājs Dr. philol. Heiko F. 

Marten (Martens) no Vācijas, tāpēc palielinājās 
programmā strādājošo docētāju skaits, uzlabojās 
svešvalodas pasniegšanas kvalitāte, aktivizējās 
zinātniskais darbs (RA grants) 

• Doc. I. Šuplinska atradās bērna kopšanas 
atvaĜinājumā, tāpēc daĜa docējamo kursu no 
1.semestra tika pārcelti uz otro semestri. 

• Lekt. S. Laizāne un lekt. L. Bernāne ir paĦēmušas 
akadēmisko studiju gadu doktorantūras studijās. 

 

17 .Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas  
Docētāja vārds, uzvārds Publikācijas nosaukums  Kur publicēta  
Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Svētku semantiskās 
modifikācijas sieviešu 
reproduktīvo tabu atainojumā 
mūsdienās 

Letonika. Rīga Iesniegts publicēšanai 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Etniskie tipi latgaliešu folklorā 
un mūsdienu sabiedrībā.  

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli.Rēzekne. Iesniegts publicēšanai 

Doc. Sanita LazdiĦa Valodas Latgalē: 
funkcionalitāte, attieksme, 
nākotnes perspektīvas. 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli.Rēzekne. Iesniegts publicēšanai 

Doc. Sanita LazdiĦa Otrās valodas pētniecība 
latviešu valodniecības attīstības 
kontekstā 

Letonikas 2.kongresa zinātnisko rakstu 
krājums.Rīga. Iesniegts publicēšanai 

Doc. Ilga Šuplinska Asociatīvās metodes 
izmantojums dzejoĜu krājuma 
analīzē 

Innovations in language teaching and 
learning in the multicultural context. 
Rīga: Kreativitātes centrs, 2007.- 303.-
312.lpp. 

Doc. Ilga Šuplinska Kultūrzīmju funkcionalitāte 
Zentas MauriĦas romānos. 

Zenta MauriĦa Eiropas tautu kultūru 
dialogā. Rīga: 2007.-91.-103.lpp. 

Doc. Olga Senkāne Reliăisko priekšstatu zīmes 
eksistenciālistu – ateistu 
daiĜdarbos. 

LU starptautiskās zinātniskās konferences 
„Latviešu literatūra un reliăija” materiāli. 
Iesniegts publicēšanai  

Doc. Olga Senkāne Ž.P. Sartra filozofijas 
reminiscences I.Šėipsnas 
romānā „Neapsolītās zemes”. 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 
Rakstu krājums 14. – Liepāja, 2008. 
Iesniegts publicēšanai 

Doc. Olga Senkāne Personvārda koncepts 
eksistenciālistes Ilzes Šėipsnas 

DU Zinātniskie lasījumi XVIII. Rakstu 
krājums. Iesniegts publicēšanai 



 
 

romānos. 
Doc. Ingars Gusāns Dievu apzīmējumi Kallimaha 

himnās 
DU Zinātniskie lasījumi XVIII. Rakstu 
krājums. Iesniegts publicēšanai 
 
 

Lekt. Antra KĜavinska Polietniskums un daudzvalodība  
Latgalē. 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli.Rēzekne. Iesniegts publicēšanai 

Lekt. Antra KĜavinska Etnolingvistiskā situācija 
Krāslavas rajona Indras pagastā. 

DU Zinātniskie lasījumi XVIII. Rakstu 
krājums. Iesniegts publicēšanai 

Lekt. Ināra Leikuma Dzīves pozīcija kā personības 
eksistences atspoguĜojums 

Praktiskā filozofija – Jelgava, 2008. 339.-
409.lpp 

 
18. LR Zinātnes Padomes granti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Valsts valodas aăentūras projekts 
,,Monogrāfijas ,,Valodas 
Austrumlatvijā” sagatavošana” 
(vad. doc. S. LazdiĦa) 

01.06.2006.-01.01.2007. Doc.S.LazdiĦa, doc. H. F. Marten, doc. I. 
Šuplinska, 1.kursa maăistranti (2), 2.kursa 
maăistrante (1) 

Letonikas programmas LU 
Latviešu valodas institūta projekts 
„Valoda un vide” (vad.I.Šuplinska) 

01.01.2006.-01.01.2009. Doc. I. Šuplinska, asoc.prof. A.Juško-
Štekele, doc.S.LazdiĦa, lekt.A.KĜavinska, 
lekt. S. Laizāne, lekt. L. Bernāne, doc. H. F. 
Marten 

Latvijas Zinātnes Padomes 
projekts “Latgales reăiona 
nemateriālās kultūras mantojuma 
datu bāzes izveide” (vad. doc. O. 
Senkāne) 

01.2008.-12.2008. Doc. O. Senkāne, asoc.prof. A.Juško-
Štekele, doc.S.LazdiĦa, lekt.A.KĜavinska, 
lekt. S. Laizāne,  lekt. L. Bernāne, 4 
maăistranti, Vēstures un filozofijas katedras 
docētāji. 

IZM projekts „Baltijas reăions: 
tradīcijas un kultūrvide” (vad. doc. 
O. Senkāne) 

04.2008.-12.2008. Doc. O. Senkāne,  

Izglītības filosofiskā problemātika. 
Kritēriji pētījumiem pedagoăijā un 
izglītībā 

2006.-2009. Lekt. V. Korkla 

 
19. Starptautiskie projekti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

„New Lerners in the New Europe” 
(LINGUA 2) 

01.01.2006.-01.09.2008. Doc. I.Šuplinska, doc.S.LazdiĦa, 3.kursa 
studente I. Ločmele 

ES programma IMBILD 
(Individuelle Mehrsprachigkeit in 
der Bildung = Individual 
plurilingualism in the field of 
education) 

19.08.2007.-01.09.2007. Lekt. A. KĜavinska 

Konrada Adenauera fonda 
finansēts projekts sadarbībā ar 
Dialogi.lv „Vācu, latviešu, krievu, 
ebreju atmiĦas vietas Latvijā”  
 

04.2008.-12.2008. Doc. O. Senkāne 

Mercator European Research 
Centre on Multilingualism and 
Language Learning (the Mercator 
Research Centre ) at the Fryske 
Akademy in Ljouwert/Leeuwarden 

04.2008.-12.2008. Doc. Heiko F. Marten, doc. S. LazdiĦa, doc. 
I. Šuplinska 



 
 

Finansēts projekts „Latgalian in 
Education” (vad. doc. Heiko F. 
Marten). 
 
20. Reăionālās nozīmes projekti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

R.Mūkam veltīto radošo darbu 
konkurss 

01.01.2007. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa 
akadēmiskās maăistra studiju programmas 
„Filoloăija” studējošie (4) 

Latgaliešu valodas, literatūras un 
kultūras vēstures olimpiāde 

0103.2007.-01.05.2007. Doc. I. Šuplinska, 5 akadēmiskās studiju 
programmas „Filoloăija” studentes 

Multimediju diska „Sūpluok” 
izdošana (vad. I. Šuplinska) 

05.2008.-11.2008. Doc.I. Šuplinska, doc. I. Gusāns 
Latgales reăiona attīstības aăentūras 
finansējums 

Latgaliešu dzejas antoloăijas 
sakārtošana 

05.2008.-12.2008. Doc. I. Šuplinska, lekt. J. Čevere, 1 Ped. 
fakultātes maăistrantūras studente 

 
21. RA granti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Latvijas lingvistiskā ainava 
Baltijas valstu kontekstā (vad. Doc. 
S. LazdiĦa) 

01.01.2008.-01.12.2008. Doc. S. LazdiĦa, doc. Heiko F. Marten, 
1.kursa akadēmiskās maăistra studiju 
programmas „Filoloăija” studējošie (8) 

Rakstu krājuma „Citādā Latgale: 
Indra” sagatavošana izdošanai 

01.01.2008.-01.12.2008. Doc. O. Senkāne, lekt. A.KĜavinska, 1.kursa 
akadēmiskās studiju programmas 
„Filoloăija” 4 studējošie 

 
23. RA akadēmiskā personāla stažēšanās  

Docētāja vārds, uzvārds  

Stažēšanās 
vieta  

Stažēšanās veids  Stažēšanās ilgums  

Ilga Šuplinska V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

Pieredze akadēmiskās 
maăistra studiju 
programmas „Filoloăija” 
duālo diplomu ieviešanā, 
lekciju kurss „Jaunākā 
latviešu un latgaliešu 
literatūra” 

28.01.2008. -
02.02.2008., 
12.05.2008.-
17.05.2008. 

Sanita LazdiĦa Milānas Universitāte 
(Itālija) 
Jeidas Universitāte 
(Spānija) 

Lekciju kurss „Bilingvālās 
izglītības iespējas 
Latvijā”, 
„Sociolingvistiskie 
pētījumi Latvijā” 

24.04.2008.-
30.04.2008. 

Ingars Gusāns V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

Ārzemju studentu 
kredīpielīdzināšanas 
problēmas, jauna līguma 
slēgšana. 

28.01.2008. -
02.02.2008. 
 

Veronika Korkla ŠauĜu Universitāte (Lietuva) Lekciju kurss “Bērns un 
filozofija” 

15.09.2007.-
22.09.2007. 

Heiko F. Marten Jeidas Universitāte 
(Spānija) 

Lekciju kurss “Minorit āšu 
izglītība Latvijā ”, 
„Valodas ainavas 
pētījumi” 

30.03.2007.-
05.04.2007. 

Aivars Kaupužs Lincas Kristīgās diecēzes Lekciju kurss „Spēles un 10.11.2008.-



 
 

augstskola rotaĜas bērna attīstībā” 17.11.2008. 
24. Veiktās aptaujas  
Aptaujas veids  

Svarīgākie secinājumi 
Studējošo aptauja  Studentu aptauja veikta 2007. gada oktobrī 2.- 3. kursa studentiem gan atsevišėi 

par lasīto studiju kursu kvalitāti, gan par studiju procesu kopumā (aptauju 
kopsavilkumus skat. Filoloăijas katedrā). 
Apkopojot aptauju datus (18 respondenti), var secināt, ka: 

- 70 % studentu apmierina, 21 % - daĜēji apmierina, 9 % neapmierina  
studiju process, 

- 3.kursa studenti ir neapmierināti ar studiju programmas apguvi 3 gadu 
laikā un lielo praktisko nodarbību skaitu, 

- 3.kursa studentus pilnībā apmierina bibliotēku un lasītavu piedāvājums, 
studiju organizācija, 

- 2.kursa studenti norāda, ka Brīvās izvēles daĜā labprāt klausītos kādu 
svešvalodu, tas tiks Ħemts vērā plānojot nākamā studiju gada plānu. 
 

Vispretrunīgākais studiju procesa un atsevišėu kursu lietderības, docēšanas 
kvalitātes vērtējums ir tieši 3.kursa studentēm. Tas daĜēji ir izskaidrojams ar 
skaitliski nelielo grupu ( 6 studentes) un literāro priekšmetu pārsvaru šajā 
semestrī. Studentes iesaka seminārnodarbībās lietot vairāk diskusiju metodi, tai 
pašā laikā bieži vien uzdotais lasīšanas minums netiek apgūts. Grupas kopējo 
sekmības līmeni uzrāda arī sesiju rezultāti. Nodarbības apgrūtina arī tas, ka 
studentes (70%) brīvi lasa tikai latviešu valodā, bet teorētiskā literatūra ir arī 
krievu un angĜu valodā. 
Programmā vērojams studējošo skaita samazinājums, kas ir saistīts pamatā ar trīs 
faktoriem: 

- pirmais gads, kad filoloăijas studentiem ir tikai 3 studiju kursi, 
- daudzi studenti pārtrauc studijas, jo ir grūti  materiālie apstākĜi, tāpēc 

iesaistās darba meklējumos,  atrodot darbu, pārtrauc studijas, 
- 1. studiju kursa studentiem bieži vien programmas izvēle nav saistīta ar 

interesi par filoloăiju vai pat diploma ieguvi, bet gan ar iespēju kādu 
brīdi studēt par valsts līdzekĜiem.  

Absolventu aptauja  Šajā posmā nav veikta. 
Darba devēju aptauja  Speciāli anketēšana nav veikta, taču ir bijuši vairāki kopīgi projekti sadarbībā ar 

darba devējiem: 
- „Latgolys radeja” 3.kursa filologi sagatavoja raidījumu ciklu par 

etnolingvistiskās situācijas rezultātiem areālā, kur ir vāktas anketas, 
kopumā tie bija 10 raidījumi. Studenti praktizēja gan oratora, gan 
zinātniskās un žurnālistikas spējas un prasmes. 

- Sadarbībā ar Galēnu pamatskolu un Aglonas maizes muzeju tika vērtēti 
skolēnu radošie darbi. 

- Sadarbībā ar Latgales latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures 
skolotāju asociāciju tika rīkota ikgadējā olimpiāde latgaliešu literatūrā un 
valodā vidusskolēniem. 

 
25. Starptautiskā akadēmiskā personāla apmaiĦa (vieslektori) 

Vieslektora vārds, uzvārds, 
lekciju cikls 

Vieslektora pamatdarba 
vieta  

Vieslekciju periods   

Prof. Marko Kasonoto (Marco 
(Casonoto)  „Metaforas izpratne” 

Mil ānas Tehniskā 
Universitāte (Itālija) 

15.09.2007.- 22.07.2007. 

Asoc.prof.  Irena Balule 
„Lietuviešu feministiskā proza” 

ŠauĜu  Universitāte 
(Lietuva) 

31.03.2008.-05.04.2008. 

Doc. Alvids Butkus „Baltu 
salīdzināmā gramatika” 

Vitauta Dižā Universitāte 
(Lietuva)  

28.04.2008.-03.05.2008. 

 
26. Līdzdalība starptautiskajās konferencēs  

Docētāja vārds, uzvārds, tēma Konferences nosaukums Konferences norises laiks, vieta 
Asoc. prof. Angelika Juško- Letonikas 2. kongress Rīga, 2007.gada 30.- 31.oktobris  



 
 

Štekele, “Svētku semantiskās 
modifikācijas sieviešu 
reproduktīvo tabu atainojumā 
mūsdienās” 
Doc. Sanita LazdiĦa, 
“Ethnolinguistic Situation in 
Latgale”. 
 

11th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML XI). 

Pecs (Ungārija), 2007. g. 5.-6.jūlijs 
 

Doc. Sanita LazdiĦa, “Otrās 
valodas pētniecība latviešu 
valodniecības attīstības kontekstā” 

Letonikas 2. kongress  
 

Rīga, 2007.gada 30.- 31.oktobris 

Doc. Sanita LazdiĦa, “Observation 
of Classroom Discourse in Latvian 
L2 classes for students with 
Russian L1” 

The Future of Multilingual 
Language Learning Policy 
in Europe 

Leeuwarden, Fryslân, (Nīderlande), 2007.g. 
22.-23.novembris 

Doc. Sanita LazdiĦa, “Sadarbības 
principu ievērošana mācību stundā: 
klases diskursa datu analīze”.  

Latviešu valodas apguves 
valsts aăentūras konference. 

Rīga, 2008.gada aprīlis 

Doc. Olga Senkāne, “Reliăisko 
priekšstatu zīmes eksistenciālistu – 
ateistu daiĜdarbos”.  

LU starptautiskā zinātniskā 
konference „Latviešu 
literatūra un reliăija” 

Rīga, 2007. gada 6. -7.decembrī. 

Doc. Olga Senkāne, “Personvārda 
koncepts eksistenciālistes Ilzes 
Šėipsnas romānos”. 

DU Zinātniskie lasījumi 
XVIII 

Daugavpils,  2008. gada 24. janvārī. 

Doc. Ilga Šuplinska, “Asociatīvās 
metodes izmantojums dzejoĜu 
krājuma analīzē” 

Pasaules Valodu skolotāju 
federācijas ZiemeĜvalstu-
Baltijas valstu reăiona 
starpt. konference “ 
Novitātes valodu mācīšanā 
starpkultūru kontekstā” 

Rīgā, 2007. gada 15.-16. jūnijā. 

Doc. Ilga Šuplinska, “Kultūrzīmju 
funkcionalitāte Zentas MauriĦas 
romānos” 

Letonikas 2. kongress Rīgā, 2007. gada 30.-31. oktobrī 

Doc. Ilga Šuplinska, “Latgalian as 
part of Latvian education system 
and culture in the 21st century”   

The Future of Multilingual 
Language Learning Policy 
in Europe. 

Leeuwarden, Fryslân, (Nīderlande), 2007.g. 
22.-23.novembris 

Doc. Ilga Šuplinska, “Personvārda 
funkcionalitāte jaunākajā latviešu 
dzejā” 

DU XVIII zin ātniskie 
lasījumi 

Daugavpils, 2007.gada 24.-25.janvāris 

Doc. Ilga Šuplinska, “Asociatīvā 
metode – skolēnu radošuma 
attīstītāja” 

LVAVP konference 
„Valoda darbībai un 
sadarbībai” 

Rīga, 2008. gada 25.aprīlī  

Doc. Ilga Šuplinska, „Apmulsums 
un citādība latviešu literatūrā 
gadsimtu mijā” 

Baltischer Literaturkongress 
„Haus Annaberg” 

Bonna (Vācija), 2008.gada 30.aprīlī – 
4.maijā 

Doc. Ilga Šuplinska, „Spilgtākās 
tendences latviešu literatūrā 20. 
gadsimta 70. gados” 

Baltischer Literaturkongress 
„Haus Annaberg” 

Bonna (Vācija), 2008.gada 30.aprīlī – 
4.maijā 

Doc. Ingars Gusāns, “Amors: 
zināmais un nezināmais” 

Antiquitas Viva 2007: 
Komiskais/komiskums 

Rīga, 2007.gada 4.decembrī 

Doc. Ingars Gusāns, “Dievu 
apzīmējumi Kallimaha himnās” 

DU XVIII zin ātniskie 
lasījumi 

Daugavpils, 2007.gada 24.-25.janvāris  

Doc. Ingars Gusāns, “Orfisko 
himnu ievada un nobeiguma 
formulas” 

LU 66.zinātniskā 
konference 

Rīga, 2008.g. 6.februāris 

Doc. Heiko F. Marten, “Policy of 
Minority Languages”. 
 

11th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML XI).  
 

Pecs (Ungārija), 2007. g. 5.-6.. jūlijs. 



 
 

Doc. Heiko F. Marten, “Minority 
Languages in the EU: the Gaelic 
Language (Scotland) Act 2005” 
 

Language Rights in the 
Russian Federation and 
European Union 
 

Lovozero (Krievijas Federācija), 2007. g. 
28. augusts-1.septembris. 
 

Doc. Heiko F. Marten, “Minority 
Language Situations evolution in 
the East – West European 
Perspective” 
 

Etniskums Eiropā 
 

Rēzekne,2007. gada oktobrī 

Lekt. Antra KĜavinska, 
“Polyetnicity and Multilingualism 
in Eastern Latvia” 

IMBILD (Individuelle 
Mehrsprachigkeit in der 
Bildung = Individual 
plurilingualism in the field 
of education) 

Linca (Austrijā) 2007.gada 28.augustā 

Lekt. Antra KĜavinska, 
„Etnolingvistiskā situācija 
Krāslavas rajona Indras pagastā” 

DU Zinātniskie lasījumi 
XVIII 

Daugavpils, 24.-25.01. 2008. 

 
 
27. Studējošo zinātniskās aktivitātes  

Studenta vārds, uzvārds, tēma Zinātniskā darba vadītājs Zinātniskās aktivitātes veids 

Solvita Pošeiko „A. KolmaĦa 
prozas poētika” 

I.Šuplinska Pētījums V.Strēlertes zinātnisko darbu 
konkursā ieguvis godalgu, 2006.gada 
septembrī 

Inese Ločmele „Tradicionālais un 
mainīgais Latgales latvieša 
apzīmējumo ” 

A. Juško-Štekele Referāts, tēzes LU konferencē „Aktuāli 
baltistikas jautājumi”, 2006.g. novembrī 

Inese Ločmele  „Binārās opozīcijas 
čyuĜs un čangaĜs  krustpunkti 
etniskā stereotipa kontekstā” 

I. Šuplinska Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2008.gada 15.maijā 

Solvita KovaĜenko „Darbības 
vārda izteiksmju izpausmes laika 
kategorijas atklāsmē Ludzas rajona 
teiku, leăendu un nostāstu krājumā 
„Baltās pēdas”” 

S. LazdiĦa Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2008.gada 15.maijā 

Inga KaĜva “Teksta lingvistiskā 
analīze: domuzīme F. Bārdas 
tekstos” 

S. LazdiĦa Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2008.gada 15.maijā 

  

  
Studiju programmas direktore 
Dr.philol. asoc.prof.       I.Šuplinska 
 
 
 



 
 

 
Fakultāte: Humanitāro un  juridisko zinātĦu 

Katedra: Filoloăijas 

Studiju programmas nosaukums:   Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filolo ăija” 

Kods:  43223 

Apjoms (KP):    120 

Studiju veids un ilgums:  Pilna laika studijas: 3 gadi 
Nepilna laika studijas:  3,5 gadi  

Prasības, uzsākot studiju 
programmu: 

Pilna laika studijās – centralizētie eksāmeni latviešu valodā un 
literat ūrā, svešvalodā, nepilna laika studijās – vidējā izglītība. 

Iegūstamais grāds/kvalifik ācija: humanitāro zinātĦu bakalaurs filoloăij ā 
Licence Nr.  
izsniegšanas datums 

Nr. 04048-19, 16.01.2004.-16.01.2010. 

Akredit ācijas lapa Nr.  
termiĦi 

Nr. 010-757, 24.11.2004. – 31.12.2010. 

Direktors:   Dr.philol. doc. Ilga Šuplinska 
 

Nr. 

p.k. 
Pašnovērtējuma kritēriji 

2005.
/2006
akad. 
gads  

2006/2
007. 
akad. 
gads  

2007/
2008. 
akad. 
gads  

2008/ 
2009 
akad. 
gads  

Akad. 
gads  

Akad. 
gads  

46.  Studiju programmas struktūra 
A daĜa (KP)  

75 75 75 75   

B daĜa (KP) 40 40 40 40   
C daĜa (KP)  5 5 5 5   

47.  Studējošo skaits uz akadēmiskā gada 01.10. 
(skaits) 

81 76 42 43   

No tiem 
pilna laika  56 52 31 34   

nepilna laika  25 24 11 9   
48.  1.kursā imatrikul ēto skaits  15 11 17 18   
49.  *Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs 

apmaiĦas programmu ietvaros 
11 4 - 2   

50.  Ārzemju studējošo skaits programmā 3 - - -   
51.  Absolventu skaits  12 15 8 9   

No tiem  
Strādā % 83 60 75 44   

Turpina studijas % 75 60 12 30   
52.  Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais 

personāls (kopā)  
17 14 14 14   

No tiem: pamatdarba (ievēlēšanas 
vieta) ievēlēšanas vieta 

Skaits 13 10 11 12   
% 76 71 79 86   

Profesori 
 
 

Kopā  - 1 - 1   

Vēlēti RA 
Skaits  - 1 - 1   

% - - - 7   

Savietotāji  
Skaits  - 1 - -   

% - 7 - -   

Asoc. profesori 

Kopā  3 2 2 4   
 
Vēlēti RA 

Skaits  2 1 1 3   
% 12 7 7 21   

 
Savietotāji  

Skaits 1 1 1 1   
% 6 7 7 7   



 
 

Docenti 
 

Kopā  4 3 5 3   

Vēlēti RA 
Skaits  2 2 3 2   

% 12 14 22 15   

Savietotāji  
Skaits  2 1 2 1   

% 12 7 14 7   

Lektori 
 

Kopā 10 8 7 6   

Vēlēti RA 
Skaits 9 7 7 6   

% 52 51 50 43   

Savietotāji 
Skaits 1 1 - -   

% 6 7 - -   

Asistenti  
 

Kopā - - - -   

Vēlēti RA 
Skaits - - - -   

% - - - -   

Savietotāji 
Skaits - - - -   

% - - - -   
53.  Docētāju zinātniskā kvalifik ācija:        

Doktori 

Kopā  7 6 7 8   

Vēlētie RA 
Skaits 4 3 4 6   

% 24 21 28 43   

Savietotāji  
Skaits 3 3 3 2   

% 18 21 22 14   

Maăistri 

Kopā 12 8 7 6   

Vēlēti RA 
Skaits 11 7 7 6   

% 52 51 50 43   

Savietotāji 
Skaits 1 1 - -   

% 6 7 - -   
Studē doktorantūrā  
 

Skaits 8 4 5 1   
No tiem pabeiguši 

teorētisko daĜu 
2* 2* 

(skat. 
16.p.) 

- -   

54.  

Infrastruktūra (atbilstoši 
programmas specifikai) 

      

Iepirktās grāmatas  
 

Nosaukumu skaits  18 135 260 425   
Vienību skaits  46 269 427 4845   

Nodrošinājums ar datoriem   167 
gab. 

167 
gab. 

167 
gab 

167 
gab 

  

Laboratoriju aprīkojums  - - RAL
I 

RAL
I 

  

Savs variants   - - - -   
55.   *LR zin ātnes padomes 

grantu skaits 
Vadība 4 2 4 2   
Līdzdalība  4 2 5 2   

56.  *Starptautisko projektu 
skaits 

Vadība  - - 1 2   
Līdzdalība  3 3 4 2   

57.  * Starptautiskā 
akadēmiskā personāla 
apmaiĦa 

RA docētāji 4 5 7 7   
Ārvalstu vieslektori 4 3 3 3   

58.   *L īdzdalība organizēšanā - 2 1 2   



 
 

starptautiskajās 
konferencēs: 

piedalīšanās ar 
referātu 
 (docētāju skaits) 

13 6 22 20   

59.   *Reăionālās nozīmes 
projektu skaits 

Vadība  - - 2 2   
Līdzdalība  3 3 4 4   

60.  
 

 *RA granti Vadība  2 2 2 2   
Līdzdalība  2 2 2 2   

 
 
16. IzmaiĦas studiju programmā 

IzmaiĦas obligātajā 
un ierobežotās 
izvēles daĜā   

Studiju kursu apjomā KP  IzmaiĦu nav 
Studiju kursu nosaukumos IzmaiĦu nav. 
Akadēmiskajā sastāvā  • Docente I. Šuplinska un docente O. Senkāne ir 

ievēlētas asociēto profesoru amatā. 
• Lekt. A. KĜavinska atradās bērna kopšanas 

atvaĜinājumā, tāpēc daĜa docējamo kursu docēja 
lektore Jana SkrivĜa-Čevere, kurss „Morfoloăija” 
tika pārcelts uz nākamo studiju gadu (no 
4.semestra uz 6.semestri). 

• Asoc.prof. A. Juško-Štekele atradās bērna 
kopšanas atvaĜinājumā, tāpēc viĦas docējamie 
kursi tika pārcelti uz pavasara semestri, bet 
vieslektora I.Gusāna kursi uz rudens semestri. 

 
17 .Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas  

Docētāja vārds, uzvārds Publikācijas nosaukums  Kur publicēta  
Doc.S. LazdiĦa (sakārtotāja) Etniskums Eiropā: 

sociālpolitiskie un kultūras 
procesi. Starptautiskās 
konferences materiāli 
(2007.gada 24.-26.maijs). 

Rēzekne: RA . 2008. 296 lpp. 

A. Juško-Štekele, I. Šuplinska 
S. LazdiĦa, A. KĜavinska 

 

Metodiskie norādījumi studentu 
zinātniski pētniecisko darbu 
izstrādei filoloăijā 

Rēzekne: RA izdevniecība. 2008. 52 lpp. 

Doc.S. LazdiĦa, A. Šalme Latviešu valodas apguve 

mazākumtautību izglītībā: 

tendencies, attīstība, ietekmes.  

 

LVAVA. Jelgava. 2008. 128 lpp. 

Doc. S. LazdiĦa, asoc.prof. 
I. Šuplinska, doc. H. Marten 

The Latgalian  language in 
education in Latvia 

The Fryske Akademy, the Province of 
Fryslân and the municipality of 
Leeuwarden, Mercator European 
Research Centre on Multilingualism and 
Language Learning, 2009. p. 64. 
ISSN: 1570 – 1239; 
http://www.mercator-
research.eu/research-projects/regional-
dossiers 

Doc. H. F. Marten Languages and Parliaments. 
The Impact of Decentralisation 
on Minority Languages 

Muenchen: Lincom Europa.2009. p.358 
http://home.t-
online.de/home/LINCOM.EUROPA 

Sērija Languages in the World 
Asoc. prof. I. Šuplinska 
(redaktore) 

Via Latgalica.  Humanitāro zinātĦu žurnāls. Rēzekne. 
2008. Nr.1. 196 lpp. 

Asoc. prof. I. Šuplinska 
(sakārtotāja) 

Susātivs. Myusdīnu latgalīšu 
dzejis antologeja. 

Rēzekne: LgSC. 2008. 334 lpp. 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Svētku semantiskās 
modifikācijas sieviešu 

Letonika. Rīga. 2008. 27.-54.lpp. 



 
 

reproduktīvo tabu atainojumā 
mūsdienās 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Etniskie tipi latgaliešu folklorā 
un mūsdienu sabiedrībā. 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli .Rēzekne.154.-163.lpp. 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Laimes izpratne latgaliešu 
pasakās 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: RA. 2008. 6.–20. 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Bērnu folklora mūsdienās: 
tradicionālais un mainīgais 

Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. 
Rīga: LVAVA. 2008. Nr.1.43.–50.  

Doc. S. LazdiĦa Latviešu valodas kā otrās 
valodas apguves jautājumi 
lietišėās valodniecības kontekstā 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: RA. 2008. 104.–119. 

Doc. S. LazdiĦa, doc. H. Marten, 
S. Pošeiko 

Lingvistiskās ainavas metode -
netradicionāls ceĜš 
multilingvisma jautājumu izpētē 
un mācīšanā 

Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. 
Rīga: LVAVA. 2008. Nr.1. 13.–19. 

Doc. S. LazdiĦa Valodas Latgalē: 
funkcionalitāte, attieksme, 
nākotnes perspektīvas 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli .Rēzekne.32.-43.lpp. 

Doc. H.F.  Marten Misunderstandings about 
minorities: notes on language 
policy theory and debates from 
a Western European-Baltic 
perspective 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli .Rēzekne.78.-92.lpp. 

Asoc.prof. I.Šuplinska Personvārda funkcionalitāte 
jaunākajā latviešu dzejā 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: RA. 2008. 131.–144. 

Asoc.prof. I.Šuplinska Asociatīvās metodes 
izmantojums dzejoĜu krājuma 
analīzē 

Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. 
Rīga: LVAVA. 2008. Nr.1.35.–43. 

Lekt. J. SkrivĜa-Čevere Vilkacis latgaliešu folklorā Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: RA. 2008. 37.-46. 

Asoc.prof. O. Senkāne Ž.P. Sartra filozofijas 
reminiscences I.Šėipsnas 
romānā "Neapsolītās zemes".   
 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 
Rakstu krājums 14. Liepāja, 2008. 35.-
45.lpp. 

Asoc.prof. O. Senkāne Biblicismu mākslinieciskās 
funkcijas eksistenciālistu 
daiĜdarbos 

Bībeles tulkojums: teorija un prakse. LU 
Raksti: LU akadēmiskās konferences 
materiāli, 2009. 35.-42.lpp. 

Asoc.prof. O. Senkāne Sergeja JeseĦina māksliniecisko 
meklējumu atbalsis latviešu 
20.gs.20.-30.gadu dzejā. 

Kultūru dialogs Latvijā. Rakstu krājums. 
Rīga.2009. 101.-112.lpp. 

Lekt. L. Bernāne Latgaliešu valodas 
pareizrakstības jautājumu 
risinājums presē 20. Gadsimta 
pirmajā pusē   Humanitāro 
zinātĦu žurnāls „Via Latgalica”, 
Rēzeknes Augstskola 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: AR. 2008. 92.–104. 

Lekt. A. KĜavinska Etnolingvistiskā situācija 
Krāslavas rajona Indras pagastā 
 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: AR. 2008. 144.–151. 

Lekt. A. KĜavinska Polietniskums un daudzvalodība 
Latgalē 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli .Rēzekne.43.-53.lpp. 

 
18. LR Zinātnes Padomes granti 



 
 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Valsts pētījumu programma 
Letonika LU Latviešu valodas 
institūta projekts „Valoda un vide” 
(vad.I.Šuplinska) 

01.01.2006.-31.12.2009. asoc. prof. I. Šuplinska, asoc.prof. A.Juško-
Štekele, doc.S.LazdiĦa, lekt.A.KĜavinska, 
lekt. S. Laizāne, lekt. L. Bernāne, doc. H. F. 
Marten 

Latvijas Zinātnes Padomes 
projekts “Latgales reăiona 
nemateriālās kultūras mantojuma 
datu bāzes izveide” (vad. O. 
Senkāne) 

01.2008.-12.2008. asoc. prof. O. Senkāne, asoc.prof. A.Juško-
Štekele, doc.S.LazdiĦa, lekt.A.KĜavinska, 
lekt. S. Laizāne,  lekt. L. Bernāne, 4 
studējošie, Vēstures un filozofijas katedras 
docētāji. 

 
19. Starptautiskie projekti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Mercator European Research 
Centre on Multilingualism and 
Language Learning (the Mercator 
Research Centre ) at the Fryske 
Akademy in Ljouwert/Leeuwarden 
Finansēts projekts „Latgalian in 
Education” (vad. doc. Heiko F. 
Marten). 

04.2008.-12.2008. Doc. Heiko F. Marten, doc. S. LazdiĦa, 
asoc. prof. I. Šuplinska 

Comenius „Intercompetency and 
Dialogue through Literature” 
(Bulgārija – vadošais partneris, 
Slovēnija, Lielbritānija, Spānija, 
Somija, Latvija – vad. 
I. Šuplinska) 

01.12.2008. – 01.12.2010. Doc.S.LazdiĦa, asoc.prof. A.Juško-Štekele, 
doc. I. Gusāns 

 
20. Reăionālās nozīmes projekti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

Latgaliešu valodas, literatūras un 
kultūras vēstures olimpiāde 

01.04.2009.-01.05.2009. Asoc.prof. I. Šuplinska, 10 akadēmiskās 
studiju programmas „Filoloăija” studenti 

Multimediju diska „Sūpluok” 
izdošana (vad. I. Šuplinska) 

05.2008.-11.2008. Asoc.prof. I. Šuplinska, doc. I. Gusāns 
Latgales reăiona attīstības aăentūras 
finansējums 

Latgaliešu dzejas antoloăijas 
sakārtošana 

05.2008.-12.2008. Asocprof. I. Šuplinska, lekt. J. Čevere, 1 
Ped. fakultātes maăistrantūras studente, 6 
bakalaura studiju programmas studentes 

M. Andžānei -100 (Latgales 
reăionālās attīstības aăentūras 
finansējums) 

06. – 11. 2009. Asocprof. I.Šuplinska, RA studenti (4), 

 
21. RA granti 

Nosaukums  
Darbības termiĦš  Iesaistītais personāls  

„Latgales novada mutvārdu un 
nemateriālā kultūras mantojuma 
izpēte un popularizēšana” 

02.-08.9009. asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa 
akadēmiskās bakalaura studiju programmas 
„Filoloăija” studējošie (14), asoc. prof.O. 
Senkāne, doc. S.LazdiĦa, lekt. S. Laizāne 

Rakstu krājuma „Citādā Latgale: 
Indra” sagatavošana izdošanai 

01.01.2008.-01.12.2008. asoc.prof. O. Senkāne, lekt. A.KĜavinska, 
asoc.prof. I.Šuplinska, 1.kursa akadēmiskās 
studiju programmas „Filoloăija” 4 



 
 

studējošie 
 
23. RA akadēmiskā personāla stažēšanās  

Docētāja vārds, uzvārds  

Stažēšanās 
vieta  

Stažēšanās veids  Stažēšanās ilgums  

Ilga Šuplinska Stokholmas Universitāte 
(Zviedrija) 

Lekciju kurss „Latgaliešu 
literatūra” 

26.04.2009.- 
02.05.2009. 

Sanita LazdiĦa Ernst-Moritz-Ardnt-
Universität Greifswald 
 (Vācija) 

Lekciju kurss „Valodas 
Austrumlatvijā” 
 

26.04.2009.- 
02.05.2009. 

Ingars Gusāns V.Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

Ārzemju studentu 
kredītpielīdzināšanas 
problēmas, jauna līguma 
slēgšana. 

28.01.2009. -
02.02.2009. 
 

Heiko F. Marten Adama Mickeviča 
Universitāe PoznaĦā (Polija) 
University of Bilbao 
(Spānija) 

Lekciju kurss “Valodas 
ainavas pētījumi” 
„Language policy and 
rights in Latvia: an 
evaluation of some truths 
and miths in the light of 
international minority 
debates” 

22.03.2009.-
29.03.2009. 
01.04.2009.- 
02.04.2009. 

Olga Senkāne Ernst-Moritz-Ardnt-
Universität Greifswald 
 (Vācija) 

Lekciju kurss 
“Eksistenciālisms un 
literatūra” 

01.06.2009.- 
06.06.2009. 

Jana SkrivĜa-Čevere Vītauta Dižā Universitāte 
(Lietuva) 

Lekciju kurss „Latgaliešu 
mitoloăija un folklora” 

11.05.2009.- 
16.05.2009. 

Valdis Tēraudkalns Vīnes universitāte (Austrija)  ”Latviešu valoda un 
kultūra” 

05.04.2009.- 
15.04.2009. 

24. Veiktās aptaujas  
Aptaujas veids  

Svarīgākie secinājumi 
Studējošo aptauja  Studentu aptauja veikta 2007. gada oktobrī 2.- 3. kursa studentiem gan atsevišėi 

par lasīto studiju kursu kvalitāti, gan par studiju procesu kopumā (aptauju 
kopsavilkumus skat. Filoloăijas katedrā). 
Apkopojot aptauju datus (18 respondenti), var secināt, ka: 

- 70 % studentu apmierina, 21 % - daĜēji apmierina, 9 % neapmierina  
studiju process, 

- 3.kursa studenti ir neapmierināti ar studiju programmas apguvi 3 gadu 
laikā un lielo praktisko nodarbību skaitu, 

- 3.kursa studentus pilnībā apmierina bibliotēku un lasītavu piedāvājums, 
studiju organizācija, 

- 2.kursa studenti norāda, ka Brīvās izvēles daĜā labprāt klausītos kādu 
svešvalodu, tas tiks Ħemts vērā plānojot nākamā studiju gada plānu. 
 

Vispretrunīgākais studiju procesa un atsevišėu kursu lietderības, docēšanas 
kvalitātes vērtējums ir tieši 3.kursa studentēm. Tas daĜēji ir izskaidrojams ar 
skaitliski nelielo grupu ( 6 studentes) un literāro priekšmetu pārsvaru šajā 
semestrī. Studentes iesaka seminārnodarbībās lietot vairāk diskusiju metodi, tai 
pašā laikā bieži vien uzdotais lasīšanas minums netiek apgūts. Grupas kopējo 
sekmības līmeni uzrāda arī sesiju rezultāti. Nodarbības apgrūtina arī tas, ka 
studentes (70%) brīvi lasa tikai latviešu valodā, bet teorētiskā literatūra ir arī 
krievu un angĜu valodā. 
Programmā vērojams studējošo skaita samazinājums, kas ir saistīts pamatā ar trīs 
faktoriem: 

- pirmais gads, kad filoloăijas studentiem ir tikai 3 studiju kursi, 



 
 

- daudzi studenti pārtrauc studijas, jo ir grūti  materiālie apstākĜi, tāpēc 
iesaistās darba meklējumos,  atrodot darbu, pārtrauc studijas, 

- 1. studiju kursa studentiem bieži vien programmas izvēle nav saistīta ar 
interesi par filoloăiju vai pat diploma ieguvi, bet gan ar iespēju kādu 
brīdi studēt par valsts līdzekĜiem.  

Absolventu aptauja  Šajā posmā nav veikta. 
Darba devēju aptauja  Speciāli anketēšana nav veikta, taču ir bijuši vairāki kopīgi projekti sadarbībā ar 

darba devējiem: 
- „Latgolys radeja” 3.kursa filologi sagatavoja raidījumu ciklu par 

etnolingvistiskās situācijas rezultātiem areālā, kur ir vāktas anketas, 
kopumā tie bija 10 raidījumi. Studenti praktizēja gan oratora, gan 
zinātniskās un žurnālistikas spējas un prasmes. 

- Sadarbībā ar Galēnu pamatskolu un Aglonas maizes muzeju tika vērtēti 
skolēnu radošie darbi. 

- Sadarbībā ar Latgales latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures 
skolotāju asociāciju tika rīkota ikgadējā olimpiāde latgaliešu literatūrā un 
valodā vidusskolēniem. 

 
25. Starptautiskā akadēmiskā personāla apmaiĦa (vieslektori) 

Vieslektora vārds, uzvārds, 
lekciju cikls 

Vieslektora pamatdarba 
vieta  

Vieslekciju periods   

Asoc. prof. Alvids Butkus „Baltu 
salīdzināmā gramatika” 

Vitauta Dižā Universitāte 
(Lietuva)  

23.03.2009.-28.03.2009. 

Prof. Stefans Keslers „Latviešu 
literatūras un vācu literatūras 
krustpunkti” 

Ernst-Moritz-Ardnt-
Universität Greifswald 
 (Vācija) 

10.03.2009.-14.03.2009. 

Prof. Pēteris Vanags „”Senprūšu 
valoda 16.-19.gs.” 

Stokholmas Universitāte 
(Zviedrija)  

15.04.2009.-18.04.2009. 

 
26. Līdzdalība starptautiskajās konferencēs  

Docētāja vārds, uzvārds, tēma Konferences nosaukums Konferences norises laiks, vieta 
Doc. Sanita LazdiĦa „Latgaliešu 
valodas loma Latvijas izglītībā: 
Latgales etnolingvistiskās 
situācijas izpētes dati”  

1.starptautiskā latgalistikas 
konference "Antona 
Skrindas Latgaliešu 
gramatikai - 100" 
  
 
 

Sanktpēterburga (Krievija)  
19.-20.09. 2008.  
 

Doc. Sanita LazdiĦa, doc. 
H. Marten 
,,The „Linguistic Landscape” 
method as a tool in research and 
education of multilingualism: 
Experiences from a Project in the 
Baltic states” 

The 23rd Scandinavian 
Conference of Linguistics  
 

Upsala (Zviedrija) 
 01.-03.10.2007.  

Doc. Sanita LazdiĦa, asoc.prof. 
Ilga Šuplinska „Languages in the 
Eastern Part of Latvia (Latgale): 
Data and Results” 
 

12th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML) 
  
 

Tartu un Võru (Igaunija) 
28.-30. 05.2009. 
 
 

Doc.Sanita LazdiĦa, asoc.prof. Ilga 
Šuplinska, prof. Gabriele 
Iannàccarro, prof. Vittorio 
Dell'Aquila „Languages, religions 
and ethnic dynamics in Latgalia” 
 

12th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML)  
 

Tartu un Võru (Igaunija) 
28.-30. 05.2009. 
 

Asoc.prof. Ilga Šuplinska 
„Komisma elementi Ontona 
RupaiĦa prozā” 

1.starptautiskā latgalistikas 
konference "Antona 
Skrindas Latgaliešu 

Sanktpēterburga (Krievija) 
19.-20.09. 2008.  

 



 
 

gramatikai - 100" 
Doc. Sanita LazdiĦa, asoc.prof. 
Ilga Šuplinska, doc. H. Marten 
„The Latgalian Language in 
Education in Latvia” 

1.starptautiskā latgalistikas 
konference "Antona 
Skrindas Latgaliešu 
gramatikai - 100" 

Sanktpēterburga (Krievija) 
19.-20.09. 2008.  
 

Doc. H. Marten „Lingustic 
marketing for the benefit of 
regional and minority languages  
 

12th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML)  
 

Tartu un Võru (Igaunija) 
28.-30. 05.2009. 
 

Doc. H. Marten „„Latgalian as not 
a language.” LL in Eastern Latvia 
and how centralist language 
attitude are reflected in them” 

12th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML)  
 

Tartu un Võru (Igaunija) 
28.-30. 05.2009. 
 

Doc. H. Marten „Language policy 
in the Baltic states” 

International network 
meeting 

Inari (Somija) 
14.–18. 01.2009.   

Asoc. prof. Olga Senkāne 
„Pašapmāns un reliăija latviešu 
eksistenciālistu prozā” 

LU starptautiskā zinātniskā 
konference „Latviešu 
literatūra un reliăija III”  
 

Rīga 
5. 12. 2008.  

Asoc. prof. Olga Senkāne 
„Biblicismu mākslinieciskās 
funkcijas eksistenciālistu 
daiĜdarbos” 

LU starptautiskā zinātniskā 
konference „Tulkojums kā 
kultūrvēsturisks notikums: 
Bībeles tulkošana: teorija, 
vēsture, mūsdienu prakse”  
 

Rīga 
12.12. 2008.  

Asoc. prof. Olga Senkāne 
„Pašapmāns kā eksistenciāla 
kategorija I. Šėipsnas un G. ZariĦa 
prozā” 

Liepājas Universitātes 
starptautiskā konference 
„Aktuālas problēmas 
literatūrzinātnē” 

Liepāja  
05.–06.03. 2009.   

Asoc. prof. Olga Senkāne „Nāves 
koncepts RaiĦa un Aspazijas 
agrīnajā dzejā” 

LU 67. zinātniskā 
konference „Aktuālas 
problēmas romantisma un 
neoromantisma pētniecībā”  
 

Rīga 
10.02.2009.  

Asoc.prof. Angelika Juško-Štekele 
„Lauka pētījums kā studiju procesa 
sastāvdaĜa (Folkloras vākšanas un 
izpētes pieredze Rēzeknes 
Augstskolā)” 

K.Barona konference 
"Lauka pētījums: no ieceres 
līdz rezultātam"  

Rīga 
 2008. gada 30.- 31.oktobris 

Asoc.prof. Angelika Juško-Štekele 
“Triksteriāde latgaliešu pasakās: 
lapsa” 

Daugavpils Universitātes 
Humanitārās fakultātes 
XVIII zin ātniskajie lasījumi  
 

Daugavpils 
29.01.2009.   

   



 
 

27. Studējošo zinātniskās aktivitātes  
Studenta vārds, uzvārds, tēma Zinātniskā darba vadītājs Zinātniskās aktivitātes veids 

Solvita Pošeiko „A. KolmaĦa 
prozas poētika” 

I.Šuplinska Pētījums V.Strēlertes zinātnisko darbu 
konkursā ieguvis godalgu, 2006.gada 
septembrī 

Inese Ločmele „Tradicionālais un 
mainīgais Latgales latvieša 
apzīmējumo ” 

B. Juško-Štekele Referāts, tēzes LU konferencē „Aktuāli 
baltistikas jautājumi”, 2006.g. novembrī 

Inese Ločmele  „Binārās opozīcijas 
čyuĜs un čangaĜs  krustpunkti 
etniskā stereotipa kontekstā” 

I.Šuplinska Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2008.gada 15.maijā 

Solvita KovaĜenko „Darbības 
vārda izteiksmju izpausmes laika 
kategorijas atklāsmē Ludzas rajona 
teiku, leăendu un nostāstu krājumā 
„Baltās pēdas”” 

S. LazdiĦa Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2008.gada 15.maijā 

Inga KaĜva “Teksta lingvistiskā 
analīze: domuzīme F. Bārdas 
tekstos” 

S. LazdiĦa Referāts, iesniegts materiāls publikācijai 
RA konferencē „M ēs laikā, telpā, attīstībā”, 
2008.gada 15.maijā 
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AKADĒMISKĀS  BAKALAURA STUDIJU  

PROGRAMMAS “FILOLOĢIJA”  

KALENDĀRAIS   PLĀNS 

(HRONOGRAMMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. pielikums 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Filoloģija”  
kalendārais plāns (hronogramma) 

 
Pilna laika studijas 

 
 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Septembris 
   

1. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
2. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
3. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
4. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 

Oktobris 
   

5. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
6. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
7. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
8. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
9. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 

Novembris 
   

10. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
11. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
12. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
13. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 

Decembris 
   

14. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
15. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
16. nedēĜa ������� ������� ������� 
17. nedēĜa ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● 

Janvāris 
   

18. nedēĜa ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● 
19. nedēĜa ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● 
20. nedēĜa ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● 
21. nedēĜa ������� ������� ������� 
22. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 

Februāris 
   

23. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
24. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
25. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
26. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 



 
 

Marts 
   

27. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
28. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000 
29. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ############# 
30. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ############# 
31. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ������� 

Aprīlis 
   

32. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ������� 
33. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ������� 
34. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ������� 
35. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ������� 

Maijs 
   

36. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ������� 
37. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ������� 
38. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 ������� 
39. nedēĜa ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ������ 

Jūnijs 
   

40. nedēĜa ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ������ 
41. nedēĜa ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ������ 
42. nedēĜa ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ������ 
43. nedēĜa ������� �������  

Jūlijs 
   

44. nedēĜa ������� �������  
45. nedēĜa ������� �������  
46. nedēĜa ������� �������  
47. nedēĜa ������� �������  
48. nedēĜa ������� �������  

Augusts 
   

49. nedēĜa ������� �������  
50. nedēĜa ������� �������  
51. nedēĜa ������� ������  
52. nedēĜa ������� �������  
 

 
Apzīmējumi: 
 
00000000000 – semestra studijas; 
●●●●●●●●● – eksāmenu sesija; 
������� - brīvdienas; 
������ - muzeja praktikums; 
������� - folkloras praktikums; 



 
 

############ - mediju praktikums; 
������� - bakalaura darbs; 
������ - gala pārbaudījumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Filoloģija”  
kalendārais plāns (hronogramma) 

 
Nepilna laika studijas 

 
 1.-2.semestris 3.-4.semestris 5.-6.semestris 7.semestris 

Septembri

s 

    

1. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ############
# 

2. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ############
# 

3. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 000000000000
0 

4. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 000000000000
0 

Oktobris 
    

5. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 
6. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 
7. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 
8. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 
9. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 

Novembris 
    

10. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 
11. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 
12. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 
13. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 

Decembris 
    

14. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 
15. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000 ������� 
16. nedēĜa ������� ������� ������� ������� 
17. nedēĜa ●●●●●●●●●●

● 
●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

������ 

Janvāris 
    

18. nedēĜa ●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

������ 

19. nedēĜa ●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

������ 

20. nedēĜa ●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

������ 



 
 

21. nedēĜa ������� ������� �������  
22. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  

Februāris 
    

23. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
24. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
25. nedēĜa 0000000000000 0000000000000 0000000000000  
26. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  

Marts 
    

27. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
28. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
29. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
30. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
31. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  

Aprīlis 
    

32. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
33. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
34. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
35. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  

Maijs 
    

36. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
37. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
38. nedēĜa 00000000000000000000000000 0000000000000  
39. nedēĜa ●●●●●●●●●●

● 
●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

 

Jūnijs 
    

40. nedēĜa ●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

 

41. nedēĜa ●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

 

42. nedēĜa ●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

●●●●●●●●●●
● 

 

43. nedēĜa ������� ������� �������  

Jūlijs 
    

44. nedēĜa ������� ������� �������  
45. nedēĜa ������� ������� �������  
46. nedēĜa ������� ������� �������  
47. nedēĜa ������� ������� �������  
48. nedēĜa ������� ������� �������  

Augusts 
    

49. nedēĜa ������� ������� �������  



 
 

50. nedēĜa ������� ������� �������  
51. nedēĜa ������� ������ �������  
52. nedēĜa ������� ������

� 
�������  

 
 

Apzīmējumi: 
 
00000000000 – semestra studijas; 
●●●●●●●●● – eksāmenu sesija; 
������� - brīvdienas; 
������ - muzeja praktikums; 
������� - folkloras praktikums; 
############ - mediju praktikums. 
������� - bakalaura darbs; 
������ - gala pārbaudījumi. 
 
 
 



 
 

6. pielikums 

Studiju kursi atbilstoši valsts akadēmiskās izglītības standartam 

 

1. Nozares pamatnostādnes, principi, struktūras un metodoloăija (58 KP) 
Ievads valodniecībā – 2 KP 
Ievads baltu filoloăijā – 2 KP 
Skolas un pieejas valodniecības vēsturē – 2 KP 
Mūsdienu latviešu valoda – 13 KP 
Filoloăijas pētniecības metodoloăija – 2 KP 
Ievads literatūrzinātnē un literatūras vēstures pētniecībā – 3 KP 
Literāra teksta analīze – 2 KP 
Literatūras vēsture – 23 KP 
Latviešu folklora un mitoloăiskie priekšstati – 3 KP 
LatīĦu valoda – 4 KP 
Latgaliešu literārā valoda – 2 KP 
 

2. Nozares problēmas  (33 KP) 
Latviešu literārās valodas un latgaliešu literārās valodas vēsture – 3 KP 
Latviešu valodas vēsturiskā gramatika – 2 KP 
Aktuālas problēmas literatūras teorijā – 3 KP 
Literatūras tendences gadsimtu mijā – 2 KP 
Valoda un komunikācija – 2 KP 
Latgalistika – 11 KP 
Lietuviešu valoda – 4 KP 
Studiju darbi – 6 KP 
 

3. Nozares raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā (29 KP) 
Filozofija – 3 KP 
Nozares svešvaloda – 2 KP 
Ievads komunikāciju teorijā – 8 KP 
Estētika – 2 KP 
Valodas datorrīki un programmas – 2 KP 
Bakalaura darbs – 12 KP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7. pielikums  

 

Folkloras ekspedīcijas un lauka pētījumi  

Nr. 
p.k. 

Gads  Ekspedīci-
jas norises 
vieta  

Dalībnieki  Rezultāts  

1.  2002 Lendži  Akadēmiskā bakalaura 
studiju programmu 
„Filoloăija” un „Vēsture” 
studenti, RA docētāji, RA 
Videocentrs 

Savāktas 1495 folkloras vienības 
Ievietotas http://folklora.ru.lv  
Autentisku JāĦu svinības Lendžu 
kultūras namā 
Organizēts prakses noslēguma 
seminārs  

2.  2003 Bērzgale  RA akadēmiskā bakalaura 
studiju programmas 
„Filoloăija” studenti, RA 
docētāji, RA Videocentrs  

Savāktas 956 folkloras vienības 
Ievietotas http://folklora.ru.lv  
JāĦu ielīgošana Bērzgalē  
Organizēts prakses noslēguma 
seminārs 

3.  2004 Kastīre RA akadēmiskā bakalaura 
studiju programmas 
„Filoloăija” studenti, RA 
docētāji, RA Videocentrs 

Savāktas 834 folkloras vienības 
Organizēts prakses noslēguma 
seminārs 

4.  2005 Vabole RA akadēmiskā bakalaura 
studiju programmas 
„Filoloăija” studenti, RA 
docētāji, RA Videocentrs 

Savāktas 1015 folkloras vienības 
Ievietotas http://folklora.ru.lv 
Organizēts prakses noslēguma 
seminārs 

5.  2006 Rogovka  RA akadēmiskā bakalaura 
studiju programmas 
„Filoloăija” studenti, RA, 
A. Mickeviča Universitātes 
docētāji, RA Videocentrs 

Savāktas 623 folkloras vienības 
Ievietotas http://folklora.ru.lv 
Organizēts prakses noslēguma 
seminārs 

6.  2007 Indra RA akadēmiskā bakalaura 
studiju programmas 
„Filoloăija” studenti, RA 
docētāji, Letonikas institūta 
pētnieki, RA Videocentrs 

Savāktas 82 folkloras vienības 
Organizēts prakses atskaites 
seminārs ar studentu, docētāju, 
pētnieku, teicēju un pašvaldību 
piedalīšanos.  

7.  2009 Cibla  Filoloăijas katedras 
docētāji, akadēmiskās 
bakalaura studiju 
programmas „Filoloăija” 
studējošie un Letonikas 
institūta pētnieki, RA 
Videocentrs  

Savāktas 150 folkloras vienības,  
Ievietotas http://folklora.ru.lv 
Sagatavots un izdots DVD disks 
„Cyblys meiklis” 
DVD diska prezentācija un prakses 
noslēguma seminārs RA 
Andrejdienas pasākumā un Ciblā.  

 



 
 

         
 8. pielikums 

STUDĒJOŠO PUBLIKĀCIJAS, LĪDZDAL ĪBA KONFERENCĒS, GODALGAS 
ZINĀTNISKO DARBU KONKURSOS (2004–2010) 

 
 

Studenta vārds, 
uzvārds 

 
Tēma 

 
Zinātniskā 

darba vadītājs 

 
Zinātniskās aktivitātes veids 

 
Publikācijas 

 
Dalība 

konferencēs 

 
Godalgas 

Kar īna Tumašova Studentu runas 
izpētes 
sociolingvistiskais 
aspekts 

S. LazdiĦa  Starptautiskā 
studentu 
zinātniskā 
konference 
Vītauta Dižā 
Universitātē 
(KauĦa, 
Lietuva, 2004) 

 

Kar īna Tumašova Studentu runas 
izpētes 
sociolingvistiskais 
aspekts 

S. LazdiĦa Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2004. 120.-
131. 

Studentu 
zinātniski 
praktiskā 
konference 
“M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
(Rēzekne, 
Latvija, 2003) 

 

Rolands Naglis F. Trasuna fabulu 
kompozicionālā 
savdabība 

I. Šuplinska  Starptautiskā 
studentu 
zinātniskā 
konference 
Vītauta Dižā 
Universitātē 
(KauĦa, 
Lietuva, 2004) 

 

Diāna Ratinīka Hronotops 
G. Repšes romānā 
„ Īkstīte” 

I. Šuplinska  Starptautiskā 
studentu 
zinātniskā 
konference 
Vītauta Dižā 
Universitātē 
(KauĦa, 
Lietuva, 2004) 

 

Diāna Ratinīka Postmodernisma 
paradigma 
G. Repšes romānā 
„Sarkans”: 
virsraksta poētika 
un tēlu 
novatoriskums 

I. Šuplinska Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2004. 115.-
120. 

Studentu 
zinātniski 
praktiskā 
konference 
“M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
(Rēzekne, 
Latvija, 2003) 

K. DziĜlejas 
balva, 2004 
V. Strēlertes 
balva, 2004 



 
 

Ilze Zeltkalne Neverbālo zīmju 
raksturojums 
A. Niedras, 
I. Kalnāres, 
I. Grebzdes, un 
I. Leimanes darbos 

S. LazdiĦa  Starptautiskā 
studentu 
zinātniskā 
konference 
Vītauta Dižā 
Universitātē 
(KauĦa, 
Lietuva, 2004) 

 

Ilze Zeltkalne Ievas tēla 
raksturojums 
A. Niedras, 
I. Kalnāres, 
I. Grebzdes, un 
I. Leimanes darbos 

I. Šuplinska Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2004. 108.-
115. 

Studentu 
zinātniski 
praktiskā 
konference 
“M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
(Rēzekne, 
Latvija, 2003) 

 

Jana Čevere    Starptautiskā 
studentu 
zinātniskā 
konference 
Vītauta Dižā 
Universitātē 
(KauĦa, 
Lietuva, 2004) 

 

Astr īda Zahare Mītiskā un 
kristietiskā 
Dieva tēla 
lingvistiskie 
aspekti latviešu 
folklorā 

A. Juško-
Štekele 

Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2004. 81.-
91. 

Studentu 
zinātniski 
praktiskā 
konference 
“M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
(Rēzekne, 
Latvija, 2003) 

 

Laura  Labzova Savrupinājuma 
konstrukcijas un 
to nozīme 
Aleksandra 
Čaka dzejā 

S. LazdiĦa Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2004. 81.-
91. 

Studentu 
zinātniski 
praktiskā 
konference 
“M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
(Rēzekne, 
Latvija, 2003) 

 

Inga Dūre  Literatūras 
inspirācijas avoti 
O. Kūkoja dzejā 
 

I. Šuplinska 
 

Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 13.-
21. 

Studentu 
zinātniski 
praktiskā 
konference 
“M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
(Rēzekne, 
Latvija, 2006) 

 

Anna Briška Arhetipiskie tēli 
Paulīnes 

I. Šuplinska 
 

Studentu 
zinātniski 
praktiskās 

Studentu 
zinātniski 
praktiskā 

 



 
 

Zalānes dzejā konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 7.-
13. 

konference 
“M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
(Rēzekne, 
Latvija, 2006) 

Linda Ivanova Sintaktiskās 
spēles Imanta 
ZiedoĦa 
epifānijās 

S. LazdiĦa 
 

Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 7.-
13. 

Studentu 
zinātniski 
praktiskā 
konference 
“M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
(Rēzekne, 
Latvija, 2006) 

 

Natālija Dervinika  
 

Hronotops 
P. Bankovska 
prozā 

I. Šuplinska   Pētījums 
V.Strēlertes 
zinātnisko darbu 
konkursā ieguvis 
godalgu, 
2006.gada 
septembrī 

Inga Dūre  O. Kūkoja dzejas 
poētika 
 

I. Šuplinska 
 

  Pētījums 
V.Strēlertes 
zinātnisko darbu 
konkursā ieguvis 
godalgu, 
2006.gada 
septembrī 

Daina Rutkovska  Karnevālisma 
iezīmes Vika 
literārajās 
pasakās 

I. Šuplinska  LU konference 
„Aktuāli 
baltistikas 
jautājumi”, 
Rīga, Latvija, 
2006.g. 
novembrī 

 

Daina Rutkovska  Karnevalizācijas 
paĦēmiens Vika 
literārajās 
pasakās 

I. Šuplinska Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 75.-
83. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2007. gada 
17. maijā 

 

Solvita Pošeiko  A. KolmaĦa 
prozas poētika 

I. Šuplinska   Pētījums 
V.Strēlertes 
zinātnisko darbu 
konkursā ieguvis 
godalgu, 
2006.gada 
septembrī 



 
 

Solvita Pošeiko  Spilgtākie 
arhetipiskie tēli 
A. KolmaĦa 
prozā 

I. Šuplinska Aktuāli 
baltistikas 
jautājumi 
(tēzes). Rīga, 
2006. 25.-26. 

LU konference 
„Aktuāli 
baltistikas 
jautājumi”,  
Rīga, Latvija, 
2006.gada 
novembrī 

 

Regīna Paegle  Valda GrēviĦa 
20. gs.20. – 
30. gadu dzejas 
laiktelpa 

O. Senkāne Aktuāli 
baltistikas 
jautājumi 
(tēzes). Rīga, 
2006. 20.-21. 

LU konference 
„Aktuāli 
baltistikas 
jautājumi”,  
Rīga, Latvija, 
2006.gada 
novembrī 

 

Solvita Pošeiko  Postmodernisma 
iezīmes 
A. KolmaĦa 
prozā 

I. Šuplinska Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 57.-
65. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2007. gada 
17. maijā 

 

Einārs Dervinieks  O. Seiksta dzejas 
poētika 

I. Šuplinska Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 65.-
75. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2007. gada 
17. maijā 

 

Inese Ločmele  Tradicionālais un 
mainīgais 
Latgales latvieša 
apzīmējumā 

A. Juško-Štekele Aktuāli 
baltistikas 
jautājumi 
(tēzes). Rīga, 
2006. 13.-15. 

LU konference 
„Aktuāli 
baltistikas 
jautājumi”, 
Rīga, Latvija, 
2006.gada 
novembrī 

 

Inese Ločmele  Latvieša tēla 
lingvistiskais 
raksturojums 
latgaliešu 
folklorā 

A. KĜavinska Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 19.-
27. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2007. gada 
17. maijā 

 

Inese Ločmele   Binārās 
opozīcijas čyuls 
un čangaĜs 
krustpunkti 
etniskā stereotipa 

A. Juško-Štekele Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 

 



 
 

kontekstā rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2008. 7.-
15. 

2008. gada 
15. maijā 

Marika Truba ča  Latviešu tautas 
mīklu 
arhitektonika 

A. Juško-
Štekele 

Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 7.-
13. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2007. gada 
17. maijā 

 

Inga Belasova  Personāžu 
savstarpējo 
attiecību modeĜi 
anekdotēs par 
dzīvniekiem 

A. Juško-
Štekele 

Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 13.-
19. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2007. gada 
17. maijā 

 

Inese Kraule  Sižetiskā 
kāpinājuma 
veidojums 
J. EzeriĦa un 
Ē. Ādamsona 
psiholoăiskās un 
anekdotiskajās 
novelēs 

O. Senkāne Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 35.-
43. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2007. gada 
17. maijā 

 

Regīna Paegle Salīdzinājumi V. 
GrēviĦa 
20. gs. 20. un 
30. gadu dzejā” 

O. Senkāne Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2007. 43.-
48. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2007. gada 
17. maijā 

 

Solvita KovaĜenko  Darbības vārda 
izteiksmju 
izpausmes laika 
kategorijas 
atklāsmē Ludzas 
rajona teiku, 
leăendu un 
nostāstu krājumā 
„Balt ās pēdas” 

S. LazdiĦa Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2008. 20.-
27. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2008. gada 
15. maijā 

 

Inga KaĜva  Teksta 
lingvistiskā 
analīze: 
domuzīme 
F. Bārdas tekstos 

S. LazdiĦa Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 

 



 
 

rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2008. 27.-
33. 

2008. gada 
15. maijā 

L īna Garanča Virsraksta 
poētika un 
personvārda 
koncepts 
G. Repšes 
romānā „BāreĦu 
nams” 

I. Šuplinska Studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājums.Rēzek
ne, 2009. 159.-
167. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2009. gada 
15. maijā 

 

L īna Garanča Adresāta un 
adresanta 
attiecības 
G. Repšes 
romānā „BāreĦu 
nams” 

I. Šuplinska   Studiju darbs 
ieguvis 
K. DziĜlejas 
veicināšanas 
prēmiju, 
2009. gada 
decembrī 

L īna Garanča Strukturālie 
tekstu tipi un to 
funkcijas 
G. Repšes 
romānā „BāreĦu 
nams” 

A.K Ĝavinska Iesniegts 
publicēšanai 
studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājumam 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2009. gada 
15. maijā 

 

Ilze Vaivode ĖermeĦa daĜu 
simbolika KārĜa 
VērdiĦa dzejā 

I. Šuplinska Iesniegts 
publicēšanai 
studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu krāj. 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2009. gada 
15. maijā 

 

Ieva Vērse Laiktelpas 
īpatnības Ingas 
Ābeles romānā 
„Paisums” 

I. Šuplinska Iesniegts 
publicēšanai 
studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājumam 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2009. gada 
15. maijā 

 

L īga Čevere Adresāta un 
adresanta 
raksturojums 
žurnālā Popcorn 

I. Šuplinska Iesniegts 
publicēšanai 
studentu 
zinātniski 
praktiskās 
konferences 
„M ēs laikā, 
telpā, attīstībā” 
rakstu 
krājumam 

RA konference 
„M ēs laikā, 
telpā, 
attīstībā”, 
Rēzekne, 
Latvija, 
2009. gada 
15. maijā 
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AKAD ĒMISK Ā  PERSONĀLA  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

Vārds, uzvārds ANGELIKA  JUŠKO-ŠTEKELE 
Dzimšanas dati 1968.gada 27.jūnijs, Rīga 
Izglītība  

01.10.1993. - 
28.05.1997. 
 

1997.gadā iegūts filoloăijas doktora grāds, diploms E – D Nr.000389, 
izdots Rīgā 1997.gada 28.maijā. 

01.09.1986. - 
28.06.1991. 

1991.gada jūnijā absolvēta Latvijas Universitāte un iegūta filologa, latviešu 
valodas un literatūras pasniedzēja specialitāte (diploms TB Nr.982065), 
izdots Rīgā 1991.gada 28.jūnijā. 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  

Latviešu un latgaliešu folklora, tās vēsturiskā attīstība, žanru īpatnības 

Darba  pieredze  
2003. – līdz šim  
 
 
 
 

Rēzeknes Augstskola, asociētā profesore:  
• Docējamie kursi: “Latviešu folklora un mitoloăiskie priekšstati”, 

“Baltu mitoloăija”, “Mitolo ăija un folklora”, “Mīts – folklora - 
literatūra”, “Kultūrantropoloăija”, “Dzimtes studijas mitoloăijā un 
folklorā”, “Latgaliešu folklora”, „Bērnu folklora” u.c.  

2002. – līdz šim Rēzeknes Augstskola, studiju prorektore  
2001. – 2002. Rēzeknes Augstskola, Iekšējā audita struktūrvienības auditore 
1999. – līdz šim Rēzeknes Augstskola, Senāta priekšsēdētāja 
1997. – 1198.  Rēzeknes Augstskola, Humanitārās fakultātes dekāne 
1996. - līdz šim Rēzeknes Augstskola, docente 
1994. – 1996. Rēzeknes 5.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
1993. – 1996. Rēzeknes Augstskola, lektore 
1991. – 1993. Rēzeknes Augstskola, asistente 
Semināri, kursi 
stažēšanās (2003.-
2009.) 

 

2009. E-kursu vadības sistēmas Moodle. Apliecība Nr. 2008/09-293 

2008. Darba likuma piemērošana augstākās izglītības iestādēs nodarbinātajiem. 
Apliecība. Nr. RDLP-25578  

2008. Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas studiju procesā Apliecība Nr. 
2008/09- 33 

2008. Elektroniskās tabulas MS Excel praktiskā izmantošana Apliecība Nr. 
2007/08-323 

2008.  AngĜu valoda. Apliecība Nr. 2004 - 366 
07.06. – 12.06.2003. 
 

Stažēšanās Čalmeras Universitātē Zviedrijā: ECTS sistēmas pārnese 
Latvijas KP sistēmā. 

Dalība projektos  

2009. -2012. 
 
 

   „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloăiskie un  sociālekonomiskie 
aspekti Latgales reăiona attīstībā” ESF projekts (dalība)  
DVD diska „Cyblys meiklis” izdošana. VKKF projekts. (vadība) 



 
 

2009. 
2008. -2009. 
2008. – 2009.  

„Intercompetency and Dialogue trough Literature” (dalība”) 
“Latgales novada mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma izpēte 
un popularizēšana”(RA ZP grants, lauka pētījums Ciblas pagastā, 
vadīšana)   

No 2008. „Intercompetency and Dialoque throug Literature” (starptautisks 
projekts, dalība)   

No 2007. 
 

„Etnolingvistiskās situācijas izpēte Latgalē” (LR IZM, RA ZP, 
Letonikas programma 2007. – līdz šim, dalība)  

2007 
 

„Etniskie stereotipi latgaliešu folklorā” (RA ZP grants 2007.g., 
vadīšana) 

2007 
 

„Latgaliešu folkloras materiālu sistematizēšana un publiskošana” (RA 
ZP grants 2007.g., vadīšana) 

2004 – 2005 „Kultūras procesu kontinuitāte Latgales reăionā” (LR IZM, , vadīšana, 
2005-2006, dalība) 

2003. 
 

„Folkloras izpēte un popularizēšana Latgalē” (RA ZP  grants 2003.g., 
vadīšana) 

2000 – 2006 “Vosoruošona” (latgaliešu literatūras un valodas kursu vadīšana 
vasaras nometnēs skolotājiem). 

No 2000  “Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturys viesturis olimpiade” (no 2000. 
gada līdz šim, uzdevumu sagatavošana latgaliešu folklorā). 

2006 – 2009 Letonikas programma LU Valodu institūta projekts “Valoda un vide” 
(dalība). 

2002- 2006 RA Ekonomikas fakultātes tūrisma taku veidošanas projekts 
“ApceĜosim Latgali” (dalība). 

2004 RA ZinātĦu padomes grants “Latgales upju un ezeru ekoloăiskās un 
kultūras vides izpēte” (dalība). 

1997 - 2005 LU Valodas institūta projekts “Latgales ekonomiskās un sociālās 
attīstības optimizācija” (dalība). 

Publikācijas  
2003. – 2009. 

1. Mācību (metodiskie) līdzekĜi – 3 (no tām viena – elektroniskā 
formātā)  

2. Monogrāfiska rakstura izdevums – 1 
3. Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos – 6 
4. Publikācijas konferenču rakstu krājumos – 7 
5. Publikācijas konferenču tēžu krājumos – 1  

Organizēti un vadīti 
folkloras lauka 
pētījumi  

 
 
 

2002. Lendžu pagastā; 
2003. Bērzgalē; 
2004. Kastīrē; 
2005. Vabolē; 
2006. Indrā.  
2009. Ciblā  

L īdzdalība 
konferencēs ar 
referātu  
(2003 – 2009) 

1. Straptautiskā konference „Humanities in new Europe” KauĦas Vitauta 
dižā Universitāte (2005) Referāts „Relationship among Latgalians, 
Jews and Romanies in Latgalian folklore”. 

2. Starptautiskā zinātniskā konference „Reăionālās valodas mūsdienu 
Eiropā”, Rēzeknes Augstskola (2004) referāts „Etniskie stereotipi 



 
 

latgaliešu folklorā un mūsdienu sabiedrībā’ 
3. K.Barona konference “Latvijas novadi: tradīcijas, teksti, identitātes” 

(2005) referāts “Etniskie stereotipi latgaliešu folklorā” 
4. K.Barona konference “Bērnības pieredze kultūras aspektā”(2006) 

Referāts “Infanticīda atskaĦas latgaliešu folklorā”  
5. Starptautiskā zinātniskā konference "Gustavs Manteifelis (1832-1916) 

latviešu (latgaliešu), poĜu, vācu kultūrā un vēsturē". Daugavpils 
Universitāte (2006) Referāts “G. ManteifeĜa folkloristiskā darbība 
19.gs. Eiropas folkloristikas kontekstā”. 

6. Letonikas II kongress. K.Barona konference „Svētki kultūrā”(2007) 
Referāts “Svētku semantiskās modifikācijas sieviešu reproduktīvo tabu 
atainojumā mūsdienās” 

7. K.Barona konference „Lauka pētījums: no ieceres līdz rezultātam” 
(2008) referāts “Lauka pētījums kā studiju procesa sastāvdaĜa Rēzeknes 
Augstskolā” 

8. Starptautiskā zinātniskā konference „Etniskums Eiropā; sociālpolitiskie 
un kultūras procesi” Rēzeknes Augstskola (2007.) 
Referāts “Etniskie stereotipi latgaliešu folklorā: ăenēze, funkcionalitāte, 
transformācijas” 

9. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XVIII zinātniskie 
lasījumi" (2009.) referāts “Triksteriāde latgaliešu pasakās: lapsa” 

10. K. Barona konference „Sāstījumu folklora” (2009) referāts “Ėēdes 
vēstules – sakrāls vēstījums vai IT bieds?”  

11. II Latgalistikas kongress (2009) „Savas un svešas telpas mītiskās 
paradigmas maiĦa latgaliešu pasakās par laimes meklējumiem” 

12. Perspectives of Baltic Philology. (2010) II PoĜu – baltu kontakti un 
kontrasti valodā un literatūrā. „V.Veriho devums latgaliešu folkloras 
pētniecībā 19.gs. otrajā pusē.” 

 
 
 
 
Rēzekne , 03.06.2010. 
 
 

 
 
 
 



 
 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
1. Vārds, uzvārds SANITA LAZDI ĥA 
2.Dzimšanas gads un 

datums 
1969.gada 5.augusts 

3. Dzimšanas vieta Rēzekne, Latvija 
4. Izglītība Augstākā, Latvijas Universitāte – latviešu valodas un literatūras 

skolotāja, filoloăe (1993). 
5. Akadēmiskie 

nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Dr.philol. (2007) 
Mg.philol. (1995) 
Asoc.profesore (kopš 2009) 
Docente (2007-2009) 

6. Nodarbošanās Kopš 2009.gada 15.septembra stažēšanās Greifsvaldes 
Universitātē 
Kopš 2009.g. RA Filoloăijas katedras asoc.profesore lietišėajā 
valodniecībā 
2007-2009 Rēzeknes Augstskolas (RA) ZinātĦu daĜas vadītāja, 
Humanitāro un juridisko zinātĦu fakultātes Domes 
priekšsēdētāja, RA senatore. 
2007-2009 – RA Filoloăijas katedras docente 
2004-2005 – Filoloăijas katedras vadītājas p.i. 
1995-2007 – RA Humanitāro un juridisko zinātĦu fakultātes Baltu 
filoloăijas katedras lektore. 
1992-1995 – Rēzeknes Skolotāju institūta pasniedzēja. 
1989-1992 – Rēzeknes Pedagoăiskās skolas skolotāja.  

7. Zinātniskās 
publikācijas 

Raksti zinātniskajos izdevumos, t.sk. konferenču pilnu referātu 
krājumos – 25. 
Pēdējās publikācijas (2007-2009): 

1. Lingvistisko teoriju ietekme uz otrās valodas apguves 
pētniecību. // Linguistica Lettica. Latviešu valodas 
institūta žurnāls. Rīga, 2007. 

2. Different Approaches in Teaching Grammar. // 
Humanities in New Europe. 2. Humanitariniai Mokslai 
Naujojoje Europoje. Kaunas, 2007. 

3. Latviešu valodas kā otrās valodas apguves jautājumi 
lietišėās valodniecības kontekstā. Via Latgalica: 
Humanitāro zinātĦu žurnāls, 1. sēj. Rēzekne: Letonikas 
institūts, 2008. 

4. Otrās valodas apguves pētniecība latviešu valodniecības 
attīstības kontekstā. Letonikas 2.kongress. Valodniecības 
raksti – 2, Rīga, 2008. 

5. LazdiĦa S., Šalme A. Latviešu valodas apguve 
mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes. 
Monogrāfija. LVAVA: Jelgavas tipogrāfija, 2008. 

6. Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. 
Monogrāfija. Zinātniskās redaktores S.LazdiĦa, 
I.Šuplinska, 2009. 

7. LazdiĦa S., Marten H.F. The “Linguistic Landscape” 
Method as a Tool in Research and Education of 



 
 

Multilingualism. Experiences from a Project in the Baltic 
States. // 23rd Scandinavian Conference of Linguistics, 
Uppsala University, 2009. 

8.  LazdiĦa S., Šuplinska I., Marten H.F. Latgalian. The 
Latgalian Language in Education in Latvia, in Regional 
Dossier Series, Ljouwert: Mercator European Research 
Centre, Fryske Akademy, 2009. 

8. Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

Lietišėā valodniecība (bilingvisms un diglosija, minoritāšu un 
reăionālās valodas, otrās valodas apguve). 
Ir izstrādāts pētījums par latviešu valodas kā otrās valodas (LAT 2) 
apguves procesu Latvijā, 20.gs. lingvistisko teoriju ietekmi uz otrās 
valodas apguvi pasaulē un Latvijā. 
Sociolingvistika – pētnieciskais darbs RA un Milānas Universitātes 
kopprojektā ,,Valodas Austrumlatvijā”, ir izstrādāta monogrāfija 
,,Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti”. 

9. Zinātnisko kadru 
sagatavošana 

Maăistra darbu vadīšana (8). 

10. Pārējās zinātniskās 
darbības aktivitātes 

- Projekti :  
1. IZM projekts ,,Dzimtās valodas standarta projekta īstenošana 

pamatskolā” (2002-2004). 

2. IZM projekts ,,Metodiskās pieejas dzimtās valodas mācīšanai 
pamatskolā” (2003-2004). 

3. EUDORA (European Doctorate in Teaching and Teacher 
Education) projekts (2004-2006), piedalīšanās grupas Mother Tongue 
Education in a Comparative Perspective darbā (vasaras skolā 
Slovēnijā 11.-22.08.2004. iegūti 8 KP; Turcijā 28.08.-08.09.2005. – 2 
KP; Jūrmalā 20.08.- 01.09.2006. – 7,5 KP). 

4. IZM projekts “Kultūras procesu kontinuitāte Latgales 
reăionā” (2004-2005). 

5. LZA projekts “Valoda un vide” , Letonikas programma (kopš 
2005.gada). 

6. RA Zinātnes Padomes grants: projekts ,,Latvijas lingvistiskā 
ainava Baltijas valstu kontekstā” (2008). 

7. Valsts valodas aăentūras projekts ,,Monogrāfijas ,,Valodas 
Austrumlatvijā (etnolingvistiskais aspekts)” sagatavošana” (2008). 

8. ES 7.ietvarprogrammas projekts ,,Zinātnieku nakts” (2008). 
9. SOCRATES/LINGUA „New Learning in the New Europe” 

(2006-2008). 
10. COMENIUS Lifelong Learning Programme 

“Intercompetency and Dialogue through Literature” (2008-2010). 
11. ESF projekts ,,Teritoriālās identitātes lingvokultoroloăiskie 

un sociālekonomiskie aspekti Latgales reăiona attīstībā” (2009-
2013).  
- Dalība zinātnisko izdevumu redkolēăij ās: 

1. Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi, 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008 (atbildīgā 
zinātniskā redaktore). 

2. Tagad. Zinātniski metodisks izdevums, Rīga: LVAVA, 
iznāk kopš 2008.gada (redkolēăijas sastāvā). 

- Zinātnisko konferenču organizēšana: 
Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi, 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2007. 



 
 

- Darba grupu vadīšana zinātniski metodiskajās konferencēs: 
      Valoda darbībai un sadarbībai: LVAVA, R īga (2007., 2008., 
2009.gadā). 
- Ekspertēšana: 
   LZA eksperte lietišėajā valodniecībā (2009-2012) 

11. Zinātniskās 
konferences 

Piedalīšanās pēdējo gadu konferencēs (2007-2009): 
1.  2.starptautiskuo latgalistikys konference „Centrs i perifereja: 

perspektivu maiĦa”, Rēzeknes Augstskola, 15.-17.oktobris, 2009. 
Referāts: Etnolingvistiskuo vitalitate kai volūdys nūtureibys 
ruodeituojs: kai ir ar latgalīšim? 

2.  ICML (12th International Conference on Minority Languages). 
Tartu universitāte/Igaunija, 28.-30.maijs, 2009. Referāti: 1) 
Languages in the Eastern Part of Latvia (Latgale): Data and 
Results (kopā ar I.Šuplinsku); 2) Languages, religions and ethnic 
dynamics in Latgalia (kopā ar I.Šuplinsku un Vittorio 
Dell'Aquila). 

3. 23rd Scandinavian Conference of Linguistics, Upsalas 
Universitāte/Zviedrija, 1.-3. oktobris 2008. Referāts (kopā ar 
H.F.Marten): The “Linguistic Landscape” Method as a Tool in 
Research and Education of Multilingualism. Experiences from a 
Project in the Baltic States.  

4.  1.starptautiskuo latgalistikys konference. ,,Antona Skryndys 
Latgalīšu gramatikai 100“, Sanktpēterburgas Valsts Universitāte, 
19.-21. septembris, 2008. Referāts (kopā ar I.Šuplinsku un 
H.F.Marten): The Latgalian Language in Education. 

5.  1.starptautiskuo latgalistikys konference. ,,Antona Skryndys 
Latgalīšu gramatikai 100“, Sanktpēterburgas Valsts Universitāte, 
19.-21. septembris, 2008. Referāts: Latgaliešu valodas loma 
Latvijas izglītībā: Latgales etnolingvistiskās situācijas izpētes 
dati. 

6. Mercator European Research Centre International Conference 
“The future of Multilingual Language Learning Policy in 
Europe”, Ljouwert/Nīderlande, 21.-23. novembris 2007. Referāts: 
Observation of Classroom Discourse in Latvian L2 classes for 
students with Russian L1. 

7. Letonikas 2.kongress, Rīga, 30.oktobris, 2007. Referāts: Otrās 
valodas apguves pētniecība latviešu valodniecības attīstības 
kontekstā. 

8.  11th International Conference on Minority Languages (ICML-
XI), Pécs/Ungārija, 5.-6. jūlijs, 2007. Referāts: Languages in the 
East Part of Latvia. 

9. Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi, Rēzeknes 
Augstskola, 24.-25. maijs, 2007. Referāts: Valodas 
Austrumlatvijā (funkcionalitāte, attieksme, nākotnes 
perspektīvas). 

10. Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi, 
Rēzeknes Augstskola, 24.-25. maijs, 2007. Referāts: Valodu 
lietojums Austrumlatvijā (kopā ar I.Šuplinsku, plenārsēdē). 

12. Mācību metodiskās 
publikācijas 

Mācību līdzekĜi: 11 (darba grupu sastāvā un individuāli). 
 

13. Mācību metodiskā 
un pedagoăiskā darbība 

Studiju programmas: ,,Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs”; 
,,Latviešu valodas un literatūras skolotājs” (studiju programmu 
direktore). 
Sagatavotie un docētie studiju kursi: 



 
 

Sintakse, Valodas kultūras pamati, Vēsturiskā gramatika, 
Bilingvisms un bilingvālā izglītība, Sociolingvistika, Valoda 
un komunikācija, Lietišėā valodniecība, 20.gs.tendences 
valodniecībā, Mūsdienu latviešu valodas attīstības 
tendences, Funkcionālā stilistika, Mācību priekšmetu 
standartu un mācību līdzekĜu korelācija, Metodes un 
pieejas valodu mācīšanā, Teksts un tekstveide. 

Vidējā pedagoăiskā darba slodze: 800 stundas. 

Pedagoăiskā darba stāžs augstskolā: 15 gadi. 
14. Pārējās studiju 
procesa aktivitātes 

,,Latviešu valodas, literatūras un folkloras konkurss vidusskolēniem”. 
Folkloras un etnolingvistiskās ekspedīcijas (kopš 2003.gada). 
Informatīvi izglītojošais starpskolu periodiskais izdevums ,,Tilts” 
(2004), redaktore. 
Kvalifik ācijas paaugstināšana: 
LVAVP organizētie ,,Latviešu valodas kā otrās val. mūsdienu 
metodikas kursi”, 1997, iegūts sertifikāts. 
,,Bilingvālā izglītība”, 2002. 
IZM ISEC ,,Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēšanā”, 2003. 
LVAVP multiplikatoru tālākizglītības kursi (64 stundas), 2003, iegūts 
multiplikatora sertifikāts. 
Daugavpils Universitātes 36 stundu kursi ,,Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā”, 2003. 

Lekciju kursi valodu mācīšanas metodikā lasīti Rēzeknes, Ludzas, 
Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rīgas 
skolotājiem (kopš 1997.g.). 

15. Lekciju lasīšana, 
stažēšanās ārzemēs 

Lekciju lasīšana universitātēs 
1. 2009.gada aprīlī nolasītas 4 lekcijas Grēfsvaldes (Greifswald) 

Universitātē (Vācijā); 
2. 2008.gada aprīlī nolasītas 4 lekcijas Jeidas (Lleida) Universitātē 

(Spānijā); 
3. 2007.gada decembrī nolasītas 4 lekcijas Milānas Bikokka 

Universitātē (Itālij ā); 
4. 2007.gada aprīlī nolasītas 4 lekcijas V.Dižā Universitātē (KauĦā, 

Lietuvā); 
5. 2005.gada novembrī nolasītas 6 lekcijas A.Mickeviča universitātē 

PoznaĦā, Polijā). 
Stažēšanās ārzemēs 
1. 2008.gada augustā vasaras skola HiSoN (Vēsturiskā 

sociolingvistika) Bristolē. 
2. 2007.gada augustā vācu valodas vasaras kursi (Wilhelmshaven, 

Vācija). 
3. 2004.gada decembrī stažēšanās Milānas Bikokka Universitātē 

etnolingvistisko un sociolingvistisko pētījumu veikšanā. 
16. Sabiedriskās 
aktivitātes 

Valsts valodas komisijas Izglītības apakškomisijas locekle. 

17. Goda nosaukumi, 
apbalvojumi  

 
 
 
 
 

RA goda raksti 
 



 
 

18. Valodu prasme Latviešu valoda – dzimtā. 
Krievu valoda – augstā līmenī. 
AngĜu valoda – augstā līmenī. 
Vācu valoda – vidējā līmenī. 

 

20.05. 2010.     



 
 

DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
1. Vārds, uzvārds ILGA ŠUPLINSKA 
2. Dzimšanas gads un datums 1970.gada 16. aprīlis 
3. Dzimšanas vieta Latvija, Krāslavas raj. Dagda 
4. Izglītība Augstākā, Latvijas Universitāte – latviešu valodas un literatūras 

pasniedzēja, filoloăe (1993) 
5. Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 
Filoloăijas doktore (2003) 
Asociētā profesore (2008) 
Docente (2002) 
Filoloăijas maăistre (1995) 

6. Nodarbošanās No 2009. gada Reăionālistikas institūta vadošā pētniece, 
Humanitāro zinātĦu katedras vadītāja. 
No 2008. gada novembra asociētā profesore, Filoloăijas katedras 
vadītāja, Satversmes priekšsēdētāja. 
2004.-2008.g. - Rēzeknes Augstskolas sabiedrisko attiecību 
galvenā speciāliste 
2003.-2004.g. RA sabiedrisko attiecību speciāliste, docente, 
Humanitāro un juridisko zinātĦu fakultātes dekāna pienākumu 
izpildītāja. 
1995.-2002.g. RA Filoloăijas katedras vadītājas vietas izpildītāja, 
lektore. 
1993.-1995.g. RA Baltu filoloăijas katedras asistente. 

7. Zinātniskās publikācijas Raksti zinātniskajos izdevumos – 25. 
Konferenču tēzes – 7. 

8. Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

1. Latgaliešu valodas un kultūrpolitikas jautājumi. 
2. Jaunākā filoloăijas metodoloăija starpnozaru pētījumiem. 
3. Jaunākās literatūras vērtējums. 
4. DaiĜdarba recepcijas problēmas. 
5. Kreativitātes loma literāro spēju izkopšanā, literatūras apguvē. 

9. Pēdējo gadu publikācijas 1. Dzimumu loma valodas identitātes veidošanā. Valodas 
Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Via Latgalica: 
humanitāro zinātĦu žurnāla pielikums, I/ Red. I. 
Šuplinska, S. LazdiĦa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2009. 89.–101. lpp. 

2. Projekta „Latgales etnolingvistiskās situācijas izpēte” 
rašanās apstākĜi un pētījuma organizācija. 1.4. Projekta 
dalībnieki. 1.5. Projektā iesaistītie respondenti. Valodas 
Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Via Latgalica: 
humanitāro zinātĦu žurnāla pielikums, I/ Red. I. 
Šuplinska, S. LazdiĦa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2009. 28.–44. lpp. 

3. Personvārda funkcionalitāte jaunākajā latviešu dzejā.  Via 
Latgalica: Humanitāro zinātĦu žurnāls. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2009. Nr. 1. 130.–144. lpp. 

4. „Trymdys Andryvs Jūrdžs” i pozitīvisma teĦdence 
literatūrā. Vladislavs Lōcis. Dīnasgrōmota (1940–1945). 
VarakĜuoni, 2009. 247.–255. lpp.  

5. Latgalīšu literaruo volūda izgleiteibā (kopā ar  S.LazdiĦu, 
H. Marten). Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 100. 
1. starptautyskuo latgalistikys konfereĦce 
(Sanktpīterburga, 2008. goda 19.–20. septembris) . Via 



 
 

Latgalica:Latgalistikys kongresu materiali, I.  Rēzekne: 
Rēzeknis Augstškola, 2009. 64.–73. lpp. 

6. Komisma elementi Ontona RupaiĦa prozā. Ontona 
Skryndys Latgalīšu gramatikai 100. 1. starptautyskuo 
latgalistikys konfereĦce (Sanktpīterburga, 2008. goda 19.–
20. septembris) . Via Latgalica:Latgalistikys kongresu 
materiali, I.  Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2009. 143.–
154. lpp. 

7. Kultūras procesu kontinuitāte Latgalē. Letonikas trešā 
kongresa zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas ZinātĦu 
Akadēmija, 2009. 165.–168. lpp. 

8. The Latgalian  language in education (kopā ar S.LazdiĦu, 
H. Marten). The Fryske Akademy, the Province of 
Fryslân and the municipality of Leeuwarden, Mercator 
European Research Centre on Multilingualism and 
Language Learning, ISSN: 1570 – 1239. 
http://www.mercator-research.eu/research-
projects/regional-dossiers p. 48. 

9. Asociatīvās metodes izmantojums dzejoĜu krājuma 
analīzē. Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. 2008. 1. 
35.–43. lpp. 

 
10. Pārējās zinātniskās darbības 

aktivitātes 
- Realizējamie projekti: ESF „Teritoriālās identitātes 
lingvokulturoloăiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales 
reăiona attīstībā” zinātniskā vadītāja no 2009. gada), valsts 
programmas „Nacionālā identitāte” projekta 
„Lingvokulturoloăiskās izpētes aspekti Latgales reăionā” (no 
2010. gada), LLP Comenius programmas projekta 
„Intercompetency and Dialogue through Literature” Latvijas 
grupas koordinatore (no 2008. gada). 
realizētie projekti: „Valoda un vide”, Letonikas programma 
(projekta koordinēšana, 2006–2009),  „Latgales etnolingvistiskās 
situācijas izpēte” (IZM finansēts projekts, 2006–2008), 
SOCRATES/LINGUA „New Learning in the New Europe” 
(2006-2008), “Kultūras procesu kontinuitāte Latgalē” Letonikas 
programma (projekta vadīšana, 2005-2006), “Reăionālās 
augstskolas vidusskolēniem”(no 2005-2007 sadarbībā ar 
Sabiedrisko attiecību nodaĜāma DU, VeA, VA, LLU, LPA), 
“Latgaliešu literatūra”( LU Valodas institūts, 2002 –2005), 
“ApceĜosim Latgali” (RA Ekonomikas fakultātes tūrisma taku 
veidošanas projekts, 2002 līdz 2006.gadam); “Latgales 
ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija”(1997- 2005, 
latgaliešu literatūras vēstures nodaĜu izstrāde par 20.gs. dzeju, 
piedalīšanās Latgales pētnieciskā institūta konferencēs).  
- Līdzdalība starptautisko konferenču zinātniskajās komitejās: 
latgalistikas konferencēs (3. konf. Greifsvaldes Universitātē, 2010. 
gada 21.–22. oktobrī,  2.konf. RA, 2009. gada 15. – 
17. oktobrī,1.konf.Sanktpēterburgas Valsts universitēte, 
2008. gada 19.–20. septembris), Baltu filoloăijas perspektīvas 
2. konference „Polish-baltic contacts and contrasts in language 
and literature” (AMU, 2010. gada 20.–21. maijā), Lietuvas un 
Latvijas foruma trešajā kongresā (Rēzekne, 2008. gada 20. –
 21. septembris),   “Reăionālās valodas mūsdienu Eiropā” 
(2004.gada 27.-29.maijs, RA). 
- Zinātnisko izdevumu redkolēăijās: 1. latgalistikas konferences 



 
 

krājums, tēžu krājums (2008, 2009), humanitāros zinātĦu žurnāls 
„Via Latgalica” (2009, Nr.1, redaktore), zinātniskās monogrāfijas 
„Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti”( 2009, 
redaktore kopā ar S. LazdiĦu), „Acta Baltica” (KauĦas Vītauta 
Dižā Universitātes krājums,2005). 
- Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs Rīgā, Rēzeknē, 
Liepājā, ŠauĜos, KauĦā, Triestā, Tartū, PoznaĦā. Ik gadus 2-3 
konferences. 
- Studentu zinātniski pētnieciskās konferences organizēšana 
(1996–2001), studentu zinātnisko darbu vadīšana (14 godalgoti 
darbi K.DziĜlejas, V. Strēlertes, A. Kronvalda konkursos). 
- Uzstāšanās Letonikas kongresos, II Pasaules latviešu (2001) un 
II Pasaules latgaliešu (2002) kongresā. 

11. Mācību metodiskās 
publikācijas 

Mācību metodiskie līdzekĜi – 4. 
Metodiskie norādījumi – 10. 

12. Mācību metodiskā un 
pedagoăiskā darbība 

- Studiju programmas: akadēmiskā bakalaura un maăistra studiju 
programma “Filoloăija”, profesionālās studiju programmas 
“Latviešu valodas un literatūras skolotājs” (5 gadi, 1 gads), 
“Dramatisko kopu vadītājs” (kopā ar doc.M.ZaĜaiskalns,1 gads). 
-Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 
”Postmodernisms”, „20.gadsimta literatūras pētniecības metodes”, 
„Virzieni un žanri latviešu literatūras vēsturē 20.gs. 40.-80.gadi”, 
„Literatūrkritikas teorija un prakse”, „Jaunākās latviešu literatūras 
interpretācijas veidi”, „Tekstveide”, “Latviešu literatūra pēckara 
Latvijā”, “Latviešu trimdas literatūra”, “Latgaliešu literatūras 
vēsture”, “Latgaliešu lirika”, “Latgaliešu kritikas vēsture”, “Esejas 
žanra vēsture”, “A.Bela daiĜrade”, “R.Mūka daiĜrade”, “DaiĜdarba 
analīze”, “Literārā jaunrade”, “Spēle kultūrapziĦā : teorija un 
prakse”, “Radošas rakstīšanas pamati”, “Sabiedriskās attiecības”. 
-Piedalīšanās filoloăijas programmas, latviešu literatūras 
vidusskolēniem, latgaliešu valodas un literatūras pamatskolas un 
vidusskolas standartu izstrādē. 
- Pedagoăiskā darba stāžs augstskolā – 17 gadi.  

13. Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

- Projekti:  
„DVD diska „Cyblys meiklis” izdošana”(LKKF, scenārija autore, 
2009), „Marijai Andžānei – 100” (pasākumi, informatīvie 
materiāli 2009, Latgales reăiona attīstības aăentūras Mazo 
kultūras projektu grants), „Multiaudiālā diska „Sūpluok” 
sagatavošana un izdošana„ (2008, Latgales reăiona attīstības 
aăentūras Mazo kultūras projektu grants), “Latgalīšu volūdys, 
literaturys i kulturys viesturis olimpiade” (kopā ar LSC un 
LLVKS no 2001.gada līdz šim); 
“Vosoruošona” (kopā ar Latgaliešu studentu centru un Latgaliešu 
literatūras, valodas, kultūras vēstures skolotāju asociāciju rīkotie 
vasaras kursi pedagogiem (2000–2007)); “Latviešu valodas, 
literatūras un folkloras konkurss vidusskolēniem” (1997-2005); 
- “Latgales upju un ezeru ekokultūras izpēte” (Kastīres pag. PreiĜu 
rajonā, 2004) 
“Folkloras apzināšana” (Ciblas novads Ludzas rajona, 2009; 
Rēzeknes rajona Nautrēnu pag., 2006; Vaboles pag. Daugavpils 
raj., 2005; Rušonas pagasts PreiĜu raj., 2004; Bērzgales pag. 
Rēzeknes raj., 2003; Lendžu pagasts Rēzeknes raj., 2002) 
- Kvalifikācijas paaugstināšana: RA „Kompetences jēdziens, veidi 
un to saistība ar studijām”, 2007, iegūts sertifikāts 10 stundu 
apjomā; LR IZM “Veseluma pieeja mācību grāmatas vērtēšanā”, 



 
 

2003, iegūts sertifikāts, Valodu mācību centra “General English” 
(140 stundas), 2002, 2003 iegūti 2 sertifikāti; Augstskolu 
didaktikas un mācību metodikas vasaras skolas kursi Tartu 
Universitātē, 2001, iegūts sertifikāts; Rīgas Biznesa skolas 
Rēzeknes filiāles “General English” (96 stundas), 2000, iegūts 
sertifikāts; Skotija Universitātes Tālmācības vadīšanas kursi 
(LOLA), iegūts starptautiski atzīts sertifikāts tālmācības kursu 
vadīšanai, 1999; datorkursi (1999). 
- Stažēšanās, piedalīšanās ERASMUS/SOCRATES apmaiĦas 
programmā: Stokholmas Universitāte (2009.gada maijs), Vītauta 
Dižā Univeristātē (2008. gada maijā), A.Mickeviča Universitāte 
PoznaĦā (2006.gada decembrī), Milānas Universitātē (2006.gada 
novembrī), A.Mickeviča Universitāte PoznaĦā (2005.gada 
novembrī), KauĦas Vītauta Dižā Universitāte (2004.gada 
novembris), Stokholmas Universitāte (2003.gada jūnijs), KATHO 
BeĜăijā (2002.gada decembrī),KauĦas Vītauta Dižā Universitātē 
(1997.gada oktobris).  
- Lekciju kursi latgaliešu literatūras vēsturē, daiĜdarba analīzē, 
jaunākajā latviešu literatūrā lasīti PreiĜu, Krāslavas, Rēzeknes, 
Ludzas Valkas, Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas, Bauskas, Ogres rajonu 
un pilsētu skolotājiem (no 1995. līdz šim). 

14. Sabiedriskās aktivitātes - Latvijas Nacionālās konsultatīvās padomes Eiropas pētniecības 
infrastruktūras „Vienota Eiropas valodas resursu un tehnoloăiju 
infrastruktūra” locekle (no 2009). 
- Latvijas Reăionālo un mazāk lietoto valodu savienības Valdes 
locekle (2009), Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturis viesturis 
školuotuoju asociacejis bīdre (no 2008). 
- Literatūras nozares eksperte Valsts Kultūrkapitāla fondā (2006–
2008). 
- Latgales pētniecības institūta valdes locekle (2003–2005),  
Literatūras grupas vadītāja (2005–2006). 
- No 1998.gada līdz šim RA Satversmes, Senāta, Humanitāro un 
juridisko zinātĦu fakultātes domes locekle (1999. – 2001.gadam – 
domes priekšsēdētāja). 
- 2000–2002, 2007 līdz šim - Latgaliešu kultūras biedrības valdes 
priekšsēdētāja vietniece. 
- 1996–2001 – studentu avīzes “Dialogi BēniĦos” koordinēšana, 
reklāmizdevuma sagatavošana izstādei “Skola” katru gadu. 
- No 1994.g. darbojos ar RA jaunajiem literātiem : literāri 
muzikāli pasākumi, grāmatu sakārtošana, izdošana: “Pie-la-vīt-
ies”, “Papīra mezgli vējā” (2002), “Emociju šėērēs” (1999),  
- Grāmatu prezentāciju vadīšana, scenāriju izstrādāšana: 
O. Slišāns „Čipierkstneits jeb apcirsto sakĦu pieaudzēšana” 
(Rēzekne, 2010), „Cyblys meiklis” (Ciblā, Rēzeknē 2010), 
„Sūpluok” (diska prezentācija, Rēzeknē, Rīgā, Šėaunē (Dagdas 
novads), 2009), Humanitāro zinātĦu žurnāls „Via Latgalica” 
(2009), myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja „Susātivs” (2008), 
L.Rundāne “Leluos atlaidys” (2004), A.Kūkojs “Kur Ħemies, 
spēks?” (2004), V.Dzērvinīks “Voi moz lidmašinu kreit?” (2003), 
L.Liepdruviete “ěauj sirdij ziedēt” (2001),“Pār cietumu pārlaidās 
mūza” ieslodzīto dzejas krājums (2001), J.Ryučāns “SeikšalteĦu 
nūstuošonys” (2001), I.Tārauda “Izdadzynuota sirda” (2001), 
L.Liepdruviete “MirkĜa mozaīka” (2001), I.Atpile “Neatburtā 
uguns” (2001), A.Kūkojs “Klēpis” (2000), RA jaunie literāti 
“Emociju šėērēs” (1999), P.Zalāne “Cilvēka ceĜš” (1999), 



 
 

M.Andžāne “Dimensiju kvadrātsaknes” (1999) 
- Grāmatu sakārtošana, ievads:  
„Sūpluok” (2009, video stāstu scenāriji), myusdīnu latgalīšu dzejis 
antologeja „Susātivs” (2008), L.Rundāne “Leluos atlaidys” 
(2004), E.Kalvāne “Lobuo dīna” (2003), L.Liepdruviete “Te, zem 
saules” (2002), K.Andžāne “DvēseĜu dziesma” (2000), 
M.Andžāne “Dimensiju kvadrātsaknes” (1999). 
- Grāmatu recenzēšana, dzejas pasākumu vadīšana. Sadarbība ar 
Latgales Kultūras centra izdevniecību, Latgales Kultūrvēstures 
muzeju. 
- Projekts “Latgolas skūla” (A.Rugātes vadībā, konkursa 
vērtēšana). 

15. Valodu prasme Latviešu, krievu (brīvi), angĜu (sarunvaloda), vācu (pasīvās val. 
prasmes). 

 
 

 



 
 

 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
1. Vārds, uzvārds OLGA SENKĀNE 
2. Dzimšanas gads un datums 1972.gada 1.augusts 
3. Dzimšanas vieta Ludza 
4. Izglītība Augstākā izglītība – filoloăe, latviešu valodas, literatūras un 

kultūras vēstures skolotāja – Rēzeknes Augstskola (1995), 
Latvijas Universitāte (1997) 

5. Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 

Asociētā profesore (2008) 
Filoloăijas doktore (2003) 
Docente (2002) 
Lektore (1998) 
Filoloăijas maăistre (1997) 
Asistente (1995) 
Filoloăijas bakalaurs (1995) 

6. Nodarbošanās RA Reăionālistikas institūta vadošā pētniece (2009). 
Filoloăijas katedras asociētā profesore (2008), RA Letonikas 
institūta direktore (2007), RA Humanitāro un juridisko 
zinātĦu fakultātes domes locekle (2006), RA Humanitāro un 
juridisko zinātĦu fakultātes domes sekretāre (2003), 
Filoloăijas katedras vadītāja v.i. vietniece (2003-2006), 
Filoloăijas katedras docente (2002), Baltu filoloăijas 
katedras lektore (1998-2002), LU Filoloăijas fakultātes 
Latviešu literatūras katedras asistente (1998-2001), Baltu 
filoloăijas katedras asistente (1995-1998), RA Studentu 
teātra vadītāja (1999) 

7. Zinātniskās publikācijas Raksti zinātniskajos izdevumos – 30 
Tēzes - 1 
Referāti – 10 

8. Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

Zinātnisko pētījumu virzieni 
    Prozas un drāmas teorija; 
    Ilzes Šėipsnas daiĜrade; 
    Reliăija un literatūra; 
    Eksistenciālisms literatūrā;  
    Filosofija un literatūra. 

9. Zinātnisko kadru sagata-
vošana 

 

10. Pārējās zinātniskās 
darbības aktivitātes 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs – Rēzeknē, 
Daugavpilī, Rīgā, Liepājā, ŠauĜos (katru gadu vismaz trīs 
konferences), studentu zinātnisko darbu vadīšana 

11. Mācību metodiskās 
publikācijas 

Mācību metodiskie līdzekĜi – 2 
 

12. Mācību metodiskā un 
pedagoăiskā darbība 

Studiju kursi un to programmas - Latviešu literatūras vēsture 
(16.gs.2.puse – 1940); Ievads ārzemju literatūras vēsturē. 
R. BlaumaĦa daiĜrade; RaiĦa daiĜrade; Prozas teorija; Režijas 
pamati; Eksistenciālisms literatūrā; Sirreālisms literatūrā; 
DaiĜdarba apguve skolā;  
Vidējā pedagoăiskā darba slodze gadā – 900 stundas  



 
 

Pedagoăiskā darba stāžs augstskolā (RA un LU) – 12 gadi 
13. Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikā-
cijas speciālistu sagatavo-
šana 

Sagatavoti 20 bakalauri un 6 latviešu valodas un literatūras 
skolotāji; vadīti 2 maăistra darbi 
 

14. Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

Lekcija “Prozas analīze” Rēzeknes 5.vidusskolas 
skolotājiem (1998); lekcija “Drāmas analīze” Rēzeknes 
Valsts ăimnāzijas skolēniem un mācībspēkiem (2004); 
Lekcija „Izteiksmīga runa: teorija un prakse” Ludzas rajona 
skolotājiem (2007). 
Lekciju kurss “Virzieni latviešu literatūrā” (vācu valodā) 
Greifsvaldes Universitātes Baltistikas institūta 
mācībspēkiem Vācijā, stažēšanās – Greifsvaldes Universitātē 
Vācijā (2000.g. aprīlis - jūlijs); 
Piedalīšanās Greifsvaldes Universitātes Baltistikas institūta 
vasaras akadēmijas kursos “Zinātnes teorijā” (2004), iegūts 
sertifikāts; 
Profesionālās kompetences pilnveide kursos “Kompetences 
jēdziens, veidi un to saistība ar studijām”, iegūts sertifikāts 
(2007); 
Augstskolu didaktikas kursi „Komunikācijas elementi, 
barjeras un uztvere studiju procesā”; „M ācību metožu un 
formu aktualizācijas problēmas” (saĦemts sertifikāts) 

      RA Studentu teātra izrāžu organizēšana un režija (no 
1999), teātra mākslas pasākumu organizēšana – scenārijs, 
režija un vadīšana (improvizāciju sacensība ar 2003.gadu), 
piedalīšanās Latvijas studentu teātru dienās (ar 2005.gadu). 
      Latgaliešu jauno autoru grāmatu recenzēšana 
(L.Gagaines, O. Seiksta, I. Tāraudas daiĜdarbi); 
Iesaistīšanās projektos: Rakstniecības, teātra un mūzikas 
muzeja RaiĦa un Aspazijas personību un daiĜrades 
pētniecības LKKF atbalstītajā projektā (2003., 2005., 2006.); 
Socrates/Erasmus mācībspēku apmaiĦas programmas 
ietvaros: 4 lekcijas vācu valodā „Eksistenciālistu romānu 
poētika” – KauĦas Vītauta Dižā universitāte (2006.gada 
maijs); 

Socrates/Erasmus mācībspēku apmaiĦas programmas 
ietvaros: 4 lekcijas vācu valodā „Eksistenciālisms literatūrā” 
– ŠauĜu universitāte (2007.gada septembris). 

Projekti:  
Dalība –  
1. Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstīts Tautas muzikantu 
biedrības un Rēzeknes augstskolas Letonikas institūta 
kopprojekts “Lauka pētījumi Krāslavas rajona Indras pagastā 
– tradīcijas, valoda, kultūrvide” (Ls 2000,- līdz 2007.gada 
beigām); 
2. Konrada Adenauera fonda finansēts projekts „Semināra 
Reliăijas un politikas mijiedarbe mūsdienu Eiropas 
kontekstā organizēšana 28.11.2008.”; 



 
 

3. Konrada Adenauera fonda finansēts projekts sadarbībā ar 
Dialogi.lv „Vācu, latviešu, krievu, ebreju atmiĦas vietas 
Latvijā” (2008.g. aprīlis – decembris); 
4. Rēzeknes augstskolas grants “Latgales novada mutvārdu 
un nemateriālā kultūras mantojuma izpēte un 
popularizēšana”(2009.g.februāris – augusts). 
5. Dalība ES projektā „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” 
(Latvijas valsts ar Eiropas Komisiju noslēgts granta līgums 
Nr. VS/2008/0514) apakšprojekts  
„Apmācības skolotājiem „Reliăiskās dažādības tematika 
izglītībā – Eiropas, nacionālā un reăionālā 
dimensija””(2009.01. – 2009.12.). 
Finansējuma apjoms: Ls 10582,6 (Eiro 15 118,-) 
Rezultāti: organizēta zinātniska konference; izstrādāti un 
publicēti projekta izpildītāju – studējošo un mācībspēku 
raksti krājumā „Reliăiskās dažādības tematika izglītībā – 
Eiropas, nacionālā un reăionālā dimensija.”  
6. ESF aktivitātē „Cilv ēkresursu piesaiste zinātnei” projekts 
”Teritoriālās identitātes lingvokulturoloăiskie un 
sociālekonomiskie aspekti Latgales reăiona attīstībā” 
Finansējuma apjoms: Ls 1 182 468,-. Īstenošanas laiks: 
2009.12. – 2012.11. 
Vadīšana:  
1. IZM atbalstīts Rēzeknes augstskolas Letonikas institūta 
projekts “RALI infrastruktūras izveidošana” (Ls 13550,- līdz 
2007.gada beigām); 
2. Latvijas Zinātnes Padomes projekts “Latgales reăiona 
nemateriālās kultūras mantojuma datu bāzes izveide”(Ls 
2020,-) no 2008.gada janvāra līdz decembrim; 
3. RA grants „Rakstu krājuma „Citādā Latgale: Indra” 
sagatavošana izdošanai” (Ls 400,-) no 2008.gada janvāra 
līdz decembrim; 
4. IZM atbalstīts projekts “Baltijas reăions: tradīcijas un 
kultūrvide” (Ls 12 316,-) no 2008.gada maija līdz 
decembrim. 
5. Frīdriha Eberta fonda (Friedrich Ebert Stiftung – FES) 
finansēts projektā „Die Gedächtniskultur des Holocausts in 
den Bildungsstätten und ethnischen Gruppen von Latgale” 
(„Holokausta atceres kultūra Latgales reăiona izglītības 
iestādēs un etniskajās grupās”) (Ls 5000,- no 2010.gada 
februāra līdz 2010.gada beigām). 

15. Sabiedriskās aktivitātes  
16. Goda nosaukumi, apbal-

vojumi  
Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Gada balva (1997) 
RA Goda raksti (2002, 2003, 2004, 2008.);  

17. Galvenās publikācijas Nozīmīgākās publikācijas: 
      1) Autora pozīcija epikā. // Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē. Rakstu krājums 7.– Liepāja, 2002. – 33. – 
38.lpp.  
2) Personāža šėelšanās un identifikācija I. Šėipsnas prozā. // 
AtmiĦa kultūrvēsturiskā kontekstā. Starptautiskas 



 
 

konferences materiāli. 1.daĜa. – Daugavpils, 2002. – 32. –
36.lpp.  
3) SapĦa mimēze I. Šėipsnas stāstos. // Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē. Rakstu krājums 8. – Liepāja, 2003. – 250. 
– 261.lpp. 
4) Romantiskā pasaulskatījuma zīmes RaiĦa dzejoĜu krājumā 
„T ālas noskaĦas zilā vakarā”  Rakstniecības, teātra un 
mūzikas muzeja LKKF atbalstītais projekts – zinātniskā 
konference un referāts, 2003; raksts rakstu krājumā „Es 
skrēju pār dzīvi un kĜuvu par dzeju”(2008) 
5) Vētras sējai – 100. Alegoriju poētika. Rakstniecības, 
teātra un mūzikas muzeja LKKF atbalstītais projekts – 
zinātniskā konference un referāts (2005), raksts rakstu 
krājumā „Es skrēju pār dzīvi un kĜuvu par dzeju”(2008) 
6) Alegorijas poētika F. Kafkas romānā „Process” (krievu 
valodā). Humanities in new Europe. Rakstu krājums. Vītauta 
Dižā universitāte, KauĦa, 2005. 
7) G. ZariĦa “Apsūdzēts” un F. Kafkas “Process”: 
mākslinieciskie un filozofiskie krustpunkti // Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 10. – Liepāja, 
2005. – 194. – 201.lpp. 

8) Patiesības un melu konflikts Ž.P.Sartra dramaturăijā // 
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. 
Zinātnisko rakstu krājums VII. – Daugavpils Universitāte, 
2006. – 191.- 199.lpp. 

9). Labirints eksistenciālistu romānu mākslinieciskajā telpā. 
// Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 12. 
– Liepāja, 2006. – 150. – 159.lpp.; 

10) Simbola daudznozīmības meklējumos: poēma „Ave sol”. 
// Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja LKKF atbalstītais 
projekts – zinātniskā konference un referāts, 2006;  
11) Saules koncepts RaiĦa poēmā „Ave sol”. // 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Saule pasaules 
kultūrā” rakstu krājums. – ŠauĜu universitāte, 2006 (iesniegts 
publicēšanai – 0,8 iespiedloksnes); 
12) Saules ceĜš no alegorijas līdz simbolam RaiĦa dzejā 
(1903 – 1929). // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 
Rakstu krājums 13. – Liepāja, 2007. 
13) Eksistenciālais reliăijas traktējums I.Šėipsnas romānā 
”Neapsolītās zemes” // LU starptautiskās zinātniskās 
konferences „Latviešu literatūra un reliăija” materiāli; 
konference notika 6., 7.12.2007. (iesniegts elektroniskai 
publicēšanai 2009.gada septembrī); 
14) Personvārda koncepts eksistenciālistes Ilzes Šėipsnas 
romānos. // DU Zinātniskie lasījumi XVIII, 24.01.2008.; 
15) Ž.P. Sartra filozofijas reminiscences I.Šėipsnas romānā 
„Neapsolītās zemes”. // Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē. Rakstu krājums 14. – Liepāja, 2008; 
16) Biblicismu mākslinieciskās funkcijas eksistenciālistu 



 
 

daiĜdarbos. // LU Raksti. Bībeles tulkojums: teorija un 
prakse, LU akadēmiskās konferences materiāli, 2008; 
17) Sergeja JeseĦina māksliniecisko meklējumu atbalsis 
latviešu 20.gs.20.-30.gadu dzejā. // Atcerēties, aizmirst, 
izdomāt. Kultūru un identitāšu biogrāfijas 18.-21.gs.Latvijā. 
Rakstu krājums, 2009. 
18) Senkāne O. Sergeja JeseĦina māksliniecisko meklējumu 
atbalsis latviešu 20.gs.20.-30.gadu dzejā. // Atcerēties, 
aizmirst, izdomāt. Kultūru un identitāšu biogrāfijas 18.-
21.gs.Latvijā. Rakstu krājums, 2009. – 116. – 129.lpp. 

19) Senkāne O. Dieva koncepts mūsdienu latgaliešu dzejas 
antoloăijā “Susātivs”(2008). // Reliăiskās dažādības 
tematika izglītībā – Eiropas, nacionālā un reăionālā 
dimensija. – LLB, 2009. 85. – 97.lpp. 

20) Drāmu dialoga uzbūve Artura RubeĦa “Naatrostajā 
Latgolas grōmotā”(1981 – 1990). // Latgalistikas kongresu 
materiāli II. Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu žurnāla 
pielikums, ISSN 1691-5569, 2009., pieĦemts publicēšanai. 

21) Dievmeklēšanas sindroms jaunākajā latgaliešu dzejā. // 
Nolasīts referāts LU starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
„Latviešu literatūra un reliăija” IV 2009.gada 4.decembrī. 

22) Kopīgais eksistenciālistu romānu naratīva veidojumā.// 
ŠauĜu universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskas 
zinātniskas konferences “Lingvistika ir poetika 17” 12.-
13.11.2009. materiāli (pieĦemts publicēšanai). 

23) Pašapmāna eksistenciālais traktējums Ilzes Šėipsnas un 
Gunta ZariĦa romānos. // Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē 15. Liepāja: LiePA, 2009. – 109. – 118.lpp. 

24) Eksistenciālais reliăijas traktējums I.Šėipsnas romānā 
”Neapsolītās zemes” // LU starptautiskās zinātniskās 
konferences „Latviešu literatūra un reliăija” materiāli; 
konference notika 6., 7.12.2007. (pieĦemts elektroniskai 
publicēšanai 2009.gada septembrī); 

25) Mūžības koncepts Aspazijas un RaiĦa pirmajos dzejoĜu 
krājumos. // Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma 
līdz modernismam 1. LU zinātnisko rakstu krājums. Rīga: 
Jaunā Daugava 2010. – 29.- 37.lpp. 

26) Modernistiska teksta analīzes pamataspekti. Mācību 
līdzeklis studentiem. – RAI, Rēzekne, 2004. 

18. Valodu prasme Dzimtā valoda – krievu. Pilnīgi pārvaldu latviešu valodu, 
labi pārvaldu vācu valodu; ar vārdnīcu - lietuviešu un angĜu.  

19. Cita papildus informācija Īpašas intereses – teātra māksla, pasākumu scenāriji un 
režija, filozofija, reliăiju filozofija, literatūrfilosofija. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
Vispār īgās ziĦas 

 
Vārds, uzvārds:   VALDIS T ĒRAUDKALNS 
Personas kods:   250664-12755 
Dzimis:    Rīgā, 1964. gada 25. jūnijā 
Adrese:    Brīvības gatve 411-11, Rīga 
    LV-1024, LATVIJA 
Tālrunis:   29552398 (mob.), 67412141 (darbā) 
E-pasts:   vald25@hotmail.com; lbb@apollo.lv   
Pārvalda svešvalodas:  angĜu, krievu  
Zinātniskie grādi:  Dr. phil. (filozofijas doktors) 
Izglītība: 
1990   beidzis Rīgas Tehniskās Universitātes Ėīmijas tehnoloăijas  

fakultāti; 
1994              Beidzis Grand Rapidu teoloăisko semināru (ASV), iegūstot  

maăistra  grādu teoloăijā (M.T.S.); 
2000  ieguvis filozofijas doktora grādu (Latvijas Universitāte) 
Nodarbošanās: 
1990 — 1992  inženieris Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Neorganiskās Ėīmijas 

institūtā; 
1993 —1994   Latvijas Bībeles biedrības atbildīgais sekretārs; 
1996 —    Latvijas Bībeles biedrības ăenerālsekretārs. 
1994 —1998   pasniedzējs LuterāĦu Diakonijas institūtā (tag. Latvijas  
   Kristīgā Akadēmija); 
1999 —2004  stundu pasniedzējs Latvijas Kultūras akadēmijā 
2002 —             stundu pasniedzējs Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultātē   
                                    (2004. gada decembrī ievēlēts par lektoru reliăijas socioloăijā) 
2004—2006             docents Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātĦu   
                                     fakultātē 
2006 — 2010 asociētais profesors filozofijā Rēzeknes augstskolas 

Humanitāro un juridisko zinātĦu fakultātē 
2008 —  vadošais pētnieks Rēzeknes augstskolas Humanitāro un 

juridisko zinātĦu fakultātes Letonikas institūtā 
2008—2009 viespasniedzējs Latvijas Mūzikas akadēmijā 
2009 — viespasniedzējs Rīgas StradiĦa universitātē 
2010 — profesors reliăiju un baznīcas vēsturē Latvijas Universitātes 

Teoloăijas fakultātē 
 
 
Pedagoăiskā darbība: 
Pedagoăiskā darba stāžs: 15 gadi 
Vadītie bakalaura darbi (pēdējie 6 g.):   18 
Vadītie maăistra darbi (pēdējie 6 g.):               3 
Vadītie promocijas darbi (pēdējie 6 g.):  2 
 



 
 

 
Docētie kursi Latvijas Universit ātes Teoloăijas fakultātē:  
Teol 3040  Kristietība un politika    2 kredītpunkti 
Teol 2030 Reliăijas socioloăija     2 kredītpunkti 
Teol 3006 Modernā teoloăija     2 kredītpunkti 
Teol 3026 Salīdzinošā pneumatoloăija   2 kredītpunkti 
Teol 2042 Kristietības vēsture II    4 kredītpunkti 

Teol 4008  Latvijas baznīcas vēsture     2 kredītpunkti 

Teol 3060 Austrumu kristietības vēsture   2 kredītpunkti 
Dokt.  Jaunas teorijas un metodes reliăijpētniecībā 4 kredītpunkti 
 
Docētie kursi Rēzeknes augstskolas 
Humanitāro un juridisko zin ātĦu fakultātē: 
Filozofija      3 kredītpunkti 
(kā arī tāda paša nosaukuma kursi citu RA fakultāšu studentiem) 
Kristīgā filozofija     2 kredītpunkti 

Ievads vēstures filozofijā    1 kredītpunkts 
20. gs. filozofija     3 kredītpunkti 
Reliăijas socioloăija     2 kredītpunkti 
Baznīcas un kanoniskās tiesības   2 kredītpunkti 
Docētie kursi Rīgas StradiĦa universitātē 
Ievads Rietumeiropas filozofijā   3 kredītpunkti 
Sociālās teorijas     4 kredītpunkti 
Docētie kursi Latvijas Kult ūras akadēmij ā: 
Kristīgās reliģijas vēsture    2 kredītpunkti 
Reliăijas socioloăija     2 kredītpunkti 
No jauna sagatavoti kursi: 
Jaunas teorijas un metodes reliăijpētniecībā 
20. gs. filozofija 
Reliģijas socioloģija 
Salīdzinošā pneumatoloăija 
Kristietība un politika 
 
Studiju programmu izstr āde un vadība: 
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Reliăijas 
pedagoăija" direktors Rēzeknes augstskolā (līdz 2010) 
Izstrādājis augstāk minēto programmu. 
 
L īdzdalība vasaras skolās un citās tālākizglītības apmācību programmās: 
Lektors starptautiskā vasaras skolā “Dzimte un Politika” (HESP Summer School “Gender and 
Politics”) 2002. gada augustā, Rīgā. 
Lekcija “Constructions of Masculinity in Contemporary Christianity”  intensīvajā 
starptautiskajā apmācību programmā “Reliăija un politiskās pārmaiĦas Eiropā: 
pagātne un tagadne” (CLIOHnet ar Eiropas komisijas atbalstu, izmantojot 
programmas Socrates starpniecību) 2003. gada 12.-23. maijā, Rīgā, Latvijas 
universitātē. 

Lekcija „Kristīgā baznīca multireliăiskā kontekstā” tālākizglītības programmā 
„Pasaules lielāko reliăiju atklāsme kultūras vēstures saturā” 2006. gadā Rīgā, Latvijas 
Universitātē. 



 
 

Mācību grāmatu un mācību līdzekĜu sagatavošana: 
Elektronisks mācību līdzeklis “Reliăiju enciklopēdija” (ievietots Internetā: 
www.bibelesbiedriba.lv/enciklopedija). Veidots 2005. gadā kopīgi ar S. KrūmiĦu-
KoĦkovu un N. Gillu pēc Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāta pasūtījuma. 
Starpdisciplinārs mācību līdzeklis augstskolām “Globalizācija: teorijas un prakses” 
(kopīgi ar D. Hanovu un I. Mihailovu) – Rīga, Pilsoniskā iniciatīva 21, 2006. 
 
Kvalifik ācijas celšana Latvijā: 
2004 (septembris) - 2005 (janvāris)  studiju programma "Augstskolu 

mācībspēku pilnveide / inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā / Izglītības 
vadībā"  
(LU Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte) 

Kvalifik ācijas celšana ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 
1996   viesstudents Mančestras ZiemeĜu teoloăisko koledžu federācijā un  

Mančestras universitātes Teoloăijas un reliăiju nodaĜā; 
1998              Kestona institūta stipendiāts Oksfordā; 
2005  Kestona institūta stipendiāts Oksfordā 
 
Lekcijas ārzemju augstskolās: 
2003               viespasniedzējs Vīnes universitātes Humanitāro zinātĦu  

fakultātes Ăermānistikas institūta Skandināvistikas nodaĜā 
2008, nov. viespasniedzējs KauĦas Vitauta Dižā universitātes KatoĜu  

teoloăijas fakultātē (Erasmus apmaiĦas programmas ietvaros) 
2009, marts viespasniedzējs Joensū universitātes Teoloăijas fakultātē (Erasmus 

apmaiĦas programmas ietvaros) 
2009, apr. viespasniedzējs Vīnes universitātes Filoloăijas un kulturoloăijas 

fakultātes Skandināvistikas nodaĜā (kurss ”Latviešu valoda un 
kultūra”) 

2010, janv. Viespasniedzējs Potsdamas universitātes Reliăiju zinātnes institūtā 
(Erasmus apmaiĦas programmas ietvaros) 

 
Pētnieciskais darbs ārvalstīs 
2008. gada septembris – pētnieciskais darbs Oksfordas universitātes bibliotēkās 

Latvijas ZinātĦu akadēmijas un Britu akadēmijas apmaiĦas 
programmas ietvaros 

2009. gada oktobris - pētnieciskais darbs Kembridžas universitātes bibliotēkās 
Latvijas ZinātĦu akadēmijas un Britu akadēmijas apmaiĦas 
programmas ietvaros 

 
 
Zinātniskā darbība: 
Vēsturnieces U. Hiršhauzenas (Vācija) asistents, veicot 19. gs. un 20. gs. sākuma 
latviešu un krievu preses un arhīvu materiālu analīzi, 2001-2003 
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pētījums 
„Reliăiskā dažādība Latvijā: stratēăijas iecietības veicināšanai“ (2005-2006) 
Līdzdalība LU projektā “Idejas un prakses Latvijas kristietībā 20. gs. 20. un 30. 
gados” (2008 un 2009) 



 
 

Projekta “Reliăiskā dažādība Latgalē: mērojot ceĜu uz dialogu” koordinators  
(2007. g.). Projektu atbalstīja Eiropas Kopienas rīcības programma cīĦai pret  
diskrimināciju, īstenoja Latvijas Bībeles biedrība un Rēzeknes  
augstskolas Humanitāro un juridisko zinātĦu fakultātē Vēstures un filozofijas  
katedra 
Projekta “Apmācības skolotājiem “Iepazīsim to, ko mācīsim: reliăiskā daudzveidība”” 
koordinators (2008. g.). Projektu atbalstīja Eiropas Kopienas Programma 
Nodarbinātībai un sociālai solidaritātei – PROGRESS (2007.-2013.g.), īstenoja 
Latvijas Bībeles biedrība un LU Teoloăijas fakultāte 
Projekta “Apmācības skolotājiem “Reliăiskās dažādības tematika izglītībā – Eiropas, 
nacionālā un reăionālā dimensija”” koordinators (2009. g.). Projektu atbalstīja Eiropas 
Kopienas Programma Nodarbinātībai un sociālai solidaritātei – PROGRESS (2007.-
2013.g.), īstenoja Latvijas Bībeles biedrība, LU Teoloăijas fakultāte un Rēzeknes 
Augstskola 
 
 
L īdzdalība starptautiskās zinātniskās konferencēs (no 2004. g.): 
Referāts “The Image of Sweden in the Territory of Latvia: A Retrospection” Starptautiskās 
Skandināvijas studiju asociācijas konferencē 2004. gada 2.-7. augustā, Vīnes universitātē. 
Referāts “Socialist Ideas among Latvian Baptists in the First Half of Twentieth 
Century”, starptautiskajā konferencē “Baptist Histories in Eastern Europe”, 2005. 
gada 25. maijā, Prāgā, Starptautiskajā baptistu seminārā. 
Referāts “CeĜš uz luterāĦu sieviešu ordināciju Latvijā” Latvijas LuterāĦu sieviešu 
teoloău apvienības rīkotajā starptautiskajā konferencē “Sieviete baznīcā” Rīgā, 2005. 
gada 22. augustā. 
Referāts “Budisma ideju sākumi Latvijas teritorijā 20. gs. 1 pusē” Letonikas 1. 
kongresā Rīgā, 2005. gada 25. oktobrī. 
Referāts “1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloăiskas refleksijas” Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajā starptautiskajā 
konferencē “Informācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005” Rīgā, 2005. gada 24. 
novembrī. 
Referāts “Multireliăiskās identitātes kā mūsdienu Latvijas reliăiozitātes daĜa”, 
Latvijas Universitātes 63. konferences Teoloăijas sekcija, 2005. gada 17.  februārī, 
Rīgā. 
Referāts “Latvian Missionary work in Latin America” starptautiskajā konferencē 
Akādijas universitātē Nova Skočā, Kanādā, 2006. gada 15. jūlij ā. 
Referāts “Savējie vai svešie? Luterānisms Latgalē Latvijas pirmajā neatkarības 
periodā (1917-1940)” Latgales kongresā Daugavpils universitātē 2007. gada 12. 
novembrī. 
Referāts “Bībeles 1965. gada izdevums kultūrvēsturiskā kontekstā” Valsts valodas 
komisijas un Latvijas Bībeles biedrības rīkotajā starptautiskajā konferencē 
“Tulkojums kā kultūrvēsturisks notikums” (Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, 
mūsdienu prakse) Rīgā, 2007. gada 7. decembrī. 
Referāts “K. KundziĦa teoloăiskais liberālisms un mūsdienas” Latvijas Universitātes  
66. konferencē sekcijā “K ārĜa KundziĦa teoloăiskais mantojums” Rīgā, 2008. gada 
26. februārī. 
Referāts “Bībeles jaunā tulkojuma sākumi Latvijā 20. gs. 90. gados: pēctecība, 
metodoloăija un konteksts” Valsts valodas komisijas un Latvijas Bībeles biedrības 
rīkotā starptautiskā starpdisciplinārā akadēmiskā konferencē “Bībeles tulkošana: 
teorija, vēsture, mūsdienu prakse II” Rīgā, 2008. gada 12. decembrī. 



 
 

Referāts “Teoloăiskā liberālisma aizsākumi Latvijas teritorijā – 19. s. beigas / 20. gs. 
sākums” Latvijas Universitātes 67. konferencē sekcijā “Zinātnes un reliăijas dialogs 
I” R īgā, 2009. gada 24. februārī. 
Referāts “Sociālās zinātnes un teoloăija – sadarbības partneres vai pretinieces?” 
Latvijas Universitātes 68. konferencē sekcijā “Reliăija un zinātne” Rīgā, 2010. gada 
11. februārī. 
 

 
 
Referāti citās akadēmiskās konferencēs: 
 
Referāts “Islamofobija un antisemītisms mūsdienu sociālpolitiskajā kontekstā” 
Latvijas Bībeles biedrības un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāta rīkotajā konferencē “Islamofobijas un antisemītisma izaicinājumi” Rīgā, 
2006. gada 5. aprīlī. 
 
Referāts “Kultūru sastapšanās – kultūru konflikts vai mijiedarbība – vēsturiski 
politiskie aspekti” LVAVA rīkotajā zinātniski metodiskajā konferencē “Latviešu 
valoda konkurences apstākĜos” Rīgā, 2006. gada 8. aprīlī. 
 
Referāts “Draudze “Jaunā paaudze” – sekta vai baznīca?” biedrības “Dialogi.lv” 
rīkotā konferencē “CeĜojums ar citādo. Subkultūras pilsētas vidē” Rīgā, 2007. gada 
19. aprīlī. 
Referāts “Reliăijas un politikas mijiedarbība mūsdienu Rietum- un Austrumeiropā: 
kopīgais un atšėirīgais” Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūta rīkotā konferencē 
Rēzeknē 2008. gada 28. novembrī “Reliăijas un politikas mijiedarbe mūsdienu 
Latvijā”. 
 
 
Organizatoriskais darbs: 
 
L īdzdalība akadēmisku izdevumu redkolēăij ās: 
Latvijas Bībeles biedrības izdevuma “Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide“ (iznākuši trīs 

laidieni) redaktors  
 
LU Teoloăijas fakultātes zinātniskā rakstu krājuma “CeĜš” atbildīgais redaktors (no 
2006. g.) 
 
“Rēzeknes Augstskolas Raksti” redkolēăijas loceklis (2007. g.) 
 
 “Latvijas Universitātes Raksti”, sērija “Teoloăija” redkolēăijas loceklis (no 2007. g.) 
 
 
Starptautisko konferenču organizācijas vadība: 
Koordinējis 2001. gada 27. septembrī Rīgā notikušās starptautiskās akadēmiskās 
konferences “Bībele un 21. gadsimta kultūra” (kopīgi rīkoja Latvijas Bībeles biedrība 
un Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultāte) organizēšanu. Konferencē piedalījās 
četru valstu (Latvija, Malta, Somija, Zviedrija) pārstāvji 
 



 
 

Viens no Valsts valodas komisijas un Latvijas Bībeles biedrības rīkotās starptautiskās 
konferences “Tulkojums kā kultūrvēsturisks notikums” (Bībeles tulkojumi: teorija, 
vēsture, mūsdienu prakse) koordinatoriem. Rīgā, 2007. gada 6. un 7. decembrī.  
Valsts valodas komisijas un Latvijas Bībeles biedrības rīkotās starptautiskā 
starpdisciplinārās akadēmiskās konferences “Bībeles tulkošana: teorija, vēsture, 
mūsdienu prakse II” (Rīgā, 2008. gada 11. un 12. decembrī)  organizācijas komitejas 
loceklis 
 
Projekta “Reliăijas un politikas mijiedarbe mūsdienu Latvijā” (tāda paša nosaukuma 
konference Rēzeknē 2008. gada 28. novembrī, rīko Rēzeknes Augstskolas Letonikas 
institūts, finansē Adenauera fonds) koordinators 
 
L īdzdalība zinātniskās ekspertīzēs un promociju padomēs 
Latvijas Zinātnes padomes eksperts teoloăijā un reliăiju zinātnē (līdz 19.05.2011.) 
Promocijas padomes teoloăijā un reliăiju zinātnē (Latvijas Universitāte) 
priekšsēdētājas vietnieks 
Atzinumu sniegšana LR Tieslietu ministrijai par reliăisko organizāciju reăistrāciju 
Izglītības un satura eksaminācijas centra ārštata metodiėis (sertifikāts nr. 1310, 
27.09.2008.. par piedalīšanos ētikas un filozofijas mācību satura veidošanā) 
 
L īdzdalība konsultatīvās padomēs un darba grupās: 
Izglītības un zinātnes ministrijas Reliģiskās izglītības konsultatīvā padome  

(1998-1999) 

Valsts Cilvēktiesību biroja darba grupa par apziņas un reliģijas brīvības tiesībām 

(2000-2001) 

Darba grupa pret neiecietību vērstas nacionālās programmas projekta izstrādei 

(2003- 2004, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts); 

patreiz pārtapusi par darba grupu programmas īstenošanai. 
Nacionālā darba grupa pretdiskriminācijas kampaĦai (Eiropas Savienības projekts, no 
2004. g.) 
Darba grupa papildu svētku, atceres un atzīmējamo dienu noteikšanas izvērtējumam 
(2004. g., Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts) 
    

 
PUBLIK ĀCIJU SARAKSTS 

 
Publicētās zinātniskās monogrāfijas:  
Tēraudkalns V. Jaunā reliăiozitāte 20.gadsimta Latvijā: Vasarsvētku kustība. Rīga: 
N.I.M.S., 2003. 
KoĦkova-KrūmiĦa S., Tēraudkalns V. Reliăiskā dažādība Latvijā: stratēăijas 
iecietības veicināšanai. – Rīga: Klints, 2007. 
 
Publikācijas (pēdējie seši gadi): 
Zinātniskos izdevumos, kas atbilst LZP prasībām: 
Tēraudkalns V. Reformātu tradīcija Latvijas teritorijā 20. gadsimtā // Kultūras 
krustpunkti. – 1. laid. Sast. J. Urtāns. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2004. – 
77.-90. lpp.  
Tēraudkalns V. Construction of Masculinities in Contemporary Christianity // 
Religion and Political Change in Europe: Past and Present. – CimdiĦa A., ed. – Pisa: 
Edizioni Plus - Universitá di Pisa, 2003. - pp. 223-232.  



 
 

Tēraudkalns V. Latviešu izceĜošana uz Brazīliju: cēloĦi un ideoloăija // Reliăiski-
filozofiski raksti. – IX sēj. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloăijas 
institūts, 2005. – 167.-184. lpp. 
Tēraudkalns V. Bībeles biedrības Latvijas teritorijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta 
sākumā // Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide. / atb. red. V. Tēraudkalns. – Rīga: Latvijas 
Bībeles biedrība, 2005. – 214.-239. lpp. 
Teraudkalns V. Episcopacy in the Baptist Tradition // Recycling the Past or 
Researching History? Studies in Baptist Historiography and Myths / Thompson P.E., 
Cross A.R., ed. – Milton Keynes: Paternoster, 2005. - pp. 279-293.  
Tēraudkalns V. 1905. gada revolūcija: vēsturiski teoloăiskas refleksijas // Informācija, 
revolūcija, reakcija: 1905-2005. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2005. – 34.-
44. lpp. 
Teraudkalns V. Christian Political Right in Postsocialist Latvia – Reality of 
Pretention? // Transformation Processes in the Baltic Sea Region and the East 
European Experience. / Sooman S., ed. - Vienna: University of Vienna, 2005. – pp. 
123-131. 
Teraudkalns V. Images of Sweden at the Territory of Latvia from 1800 to 1914 // Der 
Norden im Ausland – das Ausland im Norden. Formung und Transformation von 
Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute. 25. Tagung der IASS in 
Wien, 2.-7.8.2004 / herausgegeben von Sven Hakon Rossel. - Wien: Praesens Verlag, 
2006. – S. 663.-667. 
Tēraudkalns V. CeĜš uz luterāĦu sieviešu ordināciju Latvijā // CeĜš. – 2006, Nr. 57. - 
27.-44. lpp.  
Teraudkalns V. Leaving Behind Imagined Uniformity: Changing Identities of Latvian 
Baptist Churches // Baptist Identities. International Studies from the Seventeenth to 
the Twentieth Century / ed. by Randall I.M., Pilli T., Cross R. – Milton Keynes: 
Paternoster Press, 2006. - pp. 109-122. 
Teraudkalns V. Socialist Ideas Among Latvian Baptists in the First Half of the 
Twentieth Century // Eastern European Baptist History: New Perspectives. – Prague: 
IBTS, 2007. - pp. 102-118. 
Tēraudkalns V. Budisma sākumi Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē // Reliăiski-
filozofiski raksti. – XI sēj. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloăijas 
institūts, 2007. – 101.-121. lpp. 
Tēraudkalns V. Draudze “Jaunā paaudze” – sekta vai baznīca? // CeĜojums ar citādo: 
subkultūras pilsētas vidē / Hanovs D., atb. red. – Rīga: Dialogi.lv, 2007. – 172.-190. 
lpp. 
Tēraudkalns V. Bībeles tulkošana un izdošana Pirmās republikas laikā // RA Raksti. 
Vēsture un filozofija. VII sējums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2007.- 96.-109. 
lpp. 
Teraudkalns V. Latvian Baptist Missionary Work in Latin America in the Twentieth 
Century // Baptists and Mission: Papers from the Fourth International Conference on 
Baptist Studies. / Randall I.M., Cross A., ed. - Milton Keynes: Paternoster, 2007. - 
pp.289-302. 
Tēraudkalns V. Savējie vai svešie? Luterānisms Latgalē Latvijas pirmajā neatkarības 
posmā (1918-1940) // Latgale kā kultūras pierobeža. – Daugavpils: DU apgāds 
“Saule”, 2008. – 191.-202. lpp. 
 
Tēraudkalns V. Bībeles 1965. gada izdevums kultūrvēsturiskā kontekstā // Tulkojums 
– kultūrvēsturisks notikums.  Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse. 
Valsts valodas komisijas raksti. – 4. sēj. – Rīga: Zinātne, 2008. – 194.-214. lpp. 



 
 

Tēraudkalns V. "Aizliegtās" seksualitātes diskurss Latvijas kristietībā // CeĜš. - 2009, 
Nr. 59. - 161.-188. lpp. 
Tēraudkalns V. Bībeles jaunā tulkojuma sākumi Latvijā 20. gs. 90. gados: pēctecība, 
tulkošanas principi un konteksts // Valsts valodas komisijas raksti. 2009, 5. sēj. – 
187.-205. lpp. 
Tēraudkalns V. One's Own People or Strangers: Lutheranism in Latgale during the 
Period of First Independence of Latvia (1918-1940)// Latgale as a Culture 
Borderzone. Comparative Studies. Vol. II (1). Daugavpils University Academic Press 
"Saule", 2009. - pp. 131-143. 
 
 
Akadēmiskas publikācijas citos izdevumos: 
Tēraudkalns V. Lutera tēls – ikona un/vai sava laika cilvēks // Kentaurs. – 2004. – Nr. 
33. – 28.-34. lpp. 
Tēraudkalns V. Apslēpto izgaismojot / Deiterokanoniskās grāmatas. - Rīga: Latvijas 
Bībeles biedrība, 2005. – VII-XVIII lpp. 
Hanovs D., Tēraudkalns V. Interfaith Dialogue Then and Now: Changes in 
Cooperation Among Religious Groups in Latvia // Frontier. – Winter 2006, No. 11. – 
pp. 33-36. 
Tēraudkalns V. Islamofobija un antisemītisms mūsdienu sociālpolitiskajā kontekstā // 
Antisemītisms un islamofobija Latvijā – pagātne, aktuālā informācija, risinājumi. / 
Tēraudkalns V., atb. red. – Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2006. - 78.-88. lpp. 
Tēraudkalns V. Ievadam: atskaites punkti dialogam // Reliăiskā dažādība Latgalē: 
mērojot ceĜu uz dialogu / Tēraudkalns V., atb. red. – Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 
2007.- 5.-16. lpp. 
Tēraudkalns V. Ievads: Jauni impulsi reliăiskajai izglītībai Latvijā // Iepazīsim to, 
mācīsim: reliăiskā daudzveidība. / Tēraudkalns V., sast. – Rīga: Latvijas Bībeles 
biedrība, 2008.- 7.-13. lpp. 
Tēraudkalns V. Kultūru krustpunkti Vidzemes brāĜu draudzes darbībā 18. un 19. gs. // 
Atcerēties, aizmirst, izdomāt; kultūru un identitāšu biogrāfijas 18.-21. gs. Latvijā / 
Hanovs D., red. – Rīga: Drukātava, 2009. – 130.-146. lpp. 
Tēraudkalns V. Ievadam: Reliăiskā izglītība kā iespēja reliăiju un konfesiju dialogam 
// Reliăiskās dažādības tematika izglītībā – Eiropas, nacionālā un reăionālā dimensija 
/ Tēraudkalns V., red. - Rīga: LBB, 2009, 7.-16. lpp. 
 
Publicistika: 
Tēraudkalns V. Pretvalstiskas pārdomas par demokrātiju // Kultūras Forums. – 2008. 
– 15.-22. augusts. - 2. lpp. 



 
 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
I VISPĀRĪGĀS ZIĥAS  
  
Vārds, uzvārds –  INGARS GUSĀNS 

Personas kods –  170274-11426 
Pārvalda svešvalodas – latviešu (dzimtā), krievu – brīvi, angĜu – labi, latīĦu, 
sengrieėu – akadēmiskā līmenī, vācu – ar vārdnīcas palīdzību 

Izglītība – 2001 – 2004 LU doktorants 
1996 – 1998 LU Filoloăijas fakultātes  Klasiskās filoloăijas maăistra studiju 
programmas students (diploms Nr. 004274, izdots Rīgā, 1998. gada 25. jūnijā) 
1992 – 1996 LU Filoloăijas fakultātes Klasiskās filoloăijas bakalaura studiju 
programmas students  (diploms Nr. 004346, izdots Rīgā, 1996. gada 27. jūnijā) 

Akadēmiskie nosaukumi,  
amati, zinātniskie grādi –   

2007. Dr.philol. 
1998. Mag.philol.,1996. B. philol. 
Kopš 2010.gada RA Reăionālistikas Institūta vadošais 
pētnieks  
2007. – 2010.g. LU Filoloăijas fakultātes Klasiskās   
filoloăijas nodaĜas un RA Humanitāro un juridisko  
zinātĦu fakultātes Filoloăijas katedras docents. 
2002. – 2007.g. LU Filoloăijas fakultātes Klasiskās 
filoloăijas katedras lektors. 

 1998. – 2002.g. LU Filoloăijas fakultātes Klasiskās 
filoloăijas katedras asistents. 
1998. – 2007.g. RA Humanitāro un juridisko zinātĦu 
fakultātes Filoloăijas katedras lektors. 

                                           1996 – 1998 RA Humanitāro un juridisko zinātĦu 
fakultātes Filoloăijas katedras asistents 
 

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
(2004. gada 1. janvāris – 20010. gada 1. maijs) 

• Publikācijas: 
1. Raksti starptautiski recenzētos izdevumos: 

1. Laika izpratne Kallimaha himnās // Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē: Rakstu krājums 9.-Liepāja: LiePA, 2004.-156.-168.lpp. 

2. Apollona tēla interpretācija Kallimaha un Edvarta Virzas dzejā // 
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 10. Liepāja: 
LiePA, 2005. 141.-147.lpp.  

3. Mīta uztvere Kallimaha himnās // Acta Baltica 2005. Kaunas: AESTI, 
2005. 48.- 54.lpp. 

4. Elitārisma iezīmes Kallimaha himnās // Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē: rakstu krājums, 13. Liepāja: LiePA, 2008. 7.-
17.lpp. 

5. Dievu apzīmējumi Kallimaha himnās // Kultūras studijas. I.  



 
 

Personvārds kultūrā. Daugavpils: Saule, 2009. 46.-54.lpp. 
• Konferences: 

1. Referāts „Rokgrupu nosaukumi latīĦu valodā” nolasīts Liepājā    
2009.gada 26.novembrī starptautiskā konferencē “V ārds un tā   
pētīšanas aspekti”. 

2. Referāts „Okazionālismi Kallimaha himnās” nolasīts Rīgā 2008.gada 
21.novembrī starptautiskā konferencē „Okazionālā poēzija”. 

3. Referāts „Latin Language and Modern Music” nolasīts ViĜĦā 
2008.gada 13.novembrī Starptautiskā konferencē „Reception and 
Spread of the Classical Culture in the Baltic Region”. 

4. Referāts „Dievu apzīmējumi Kallimaha himnās” nolasīts Daugavpilī 
2008.gada 25.janvārī starptautiskā konferencē „XVIII zin ātniskie 
lasījumi”. 

5. Referāts “Elitārisma iezīmes Kallimaha himnās” nolasīts Liepājā 
2007.gada 2.martā starptautiskā konferencē „Aktuālas problēmas         
literatūras zinātnē”. 

6. Referāts „Ancient Theory of Rhetoric and Modern Latvian 
Parliamentary Practice” nolasīts Greifsvaldē (Vācija) 2006.gada 
24.oktobrī starptautiskā konferencē „Reception – Transformation - 
Innovation”. 

7. Referāts „Apollona tēla interpretācija Kallimaha un Edvarta Virzas 
dzejā” nolasīts Liepājā 2004.gada 28.februārī starptautiskā konferencē 
„Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. 

• Projekti: 
1. The IDIAL Project (A European Study of Intercompetency and 

Dialogue through Literature (IDIAL)) - A European Union Comenius 
Programme, 2009-11 - (ref. No 142075-LLP-1-2008-1BG-
COMENIUS-CMP) 

2. ESF PIAA aktivitātes 3.2.5.2. projekts „Akadēmiskā personāla 
kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai 
augstskolā” (2006 -2007). 

 
 

 

III PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA 

Docētie studiju kursi: 
- latīĦu valoda – 4 kredītp. 
- sengrieėu valoda - 4 kredītp. 
- romiešu oratorproza - 2 kredītp. 
- antīkais episkais stils - 2 kredītp. 
- sengrieėu mitoloăiskā proza - 2 kredītp. 
- sengrieėu episkā dzeja - 2 kredītp. 
- sengrieėu vēsturiskā proza - 2 kredītp. 
Izstrādātie studiju kursi Klasiskās filoloăijas bakalaura programmā: 
- himniskā dzeja antīkās literatūras kontekstā 
- antīkais episkais stils 
- sengrieėu episkā dzeja 
- sengrieėu mitogrāfiskā proza 
 



 
 

� Socrates/Erasmus apmaiĦas programmas ietvaros nolasīts 8 stundu lekciju 
kurss „Juridical Terms and Sentences of Latin Language” Klaipēdas Sociālo 
ZinātĦu koledžā (Lietuva), 2006.gada 20.-25.novembrī 

� Socrates/Erasmus apmaiĦas programmas ietvaros nolasīts 8 stundu lekciju 
kurss „The Sentences of Latin Language” ŠauĜu Universitātē (Lietuva), 
2005.gada 25.-30.aprīlī 

� Baltijas jūras valstu reăionālās zinātniskās sadarbības tīkla seminārs „Colloquium 
Balticum VIII” Vi ĜĦā, 2008.gada 13.-15.novembrī 

� Baltijas jūras valstu reăionālās zinātniskās sadarbības tīkla seminārs „Colloquium 
Balticum VI” Greifsvaldē, 2006.gada 22.-24.oktobrī 

01.05.2010. 
 



 
 

                                         DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
1. Vārds, uzvārds ANTRA K ěAVINSKA 
2. Dzimšanas gads un datums 1972.gada 6.novembris 

 
3. Dzimšanas vieta Latvija, Jelgava 

 
4. Izglītība augstākā,  Rēzeknes Augstskola – 1995.g. iegūta latviešu 

valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāja kvalifikācija; 
kopš 2005.g. studijas LU doktorantūrā. 
 

5. Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 

RA lektore – no 1998.g. 

Filoloăijas maăistrs – 1997.g. (LU, diploms Nr. 002933) 
Filoloăijas bakalaurs – 1995.g.  
 

6. Nodarbošanās kopš 1998.g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 

juridisko zinātĦu  fakultātes  Filoloăijas katedras (no 2009.g. 

Humanitāro zinātĦu katedra)  lektore;  

1998. – 2004.g. RA Baltu filoloăijas pētnieciskā centra 

metodiėe;  

1995. - 1998.g. latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Dricānu vidusskolā. 
 

7. Zinātniskās publikācijas Raksti zinātnisko konferenču rakstu krājumos u.c. 
zinātniskos izdevumos  – 12 
 

8. Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

Baltu valodas salīdzināmā aspektā, etnolingvistika. 

 

9. Pārējās zinātniskās 
darbības aktivitātes 

ESF projekts „ Teritoriālās identitātes lingvokulturoloăiskie 
un sociālekonomiskie aspekti Latgales reăiona attīstībā” 
(izpildītāja) no 2009.g. 1.decembra. 
LR IZM projekts “Latgales etnolingvistiskās situācijas 

izpēte” (dalība). 2006. – 2007. 

RA grants “Etniskie stereotipi lagaliešu folklorā”(dalība) 

2006. 

LR IZM projekts “Kultūras procesu kontinuitāte 
Latgalē”(dalība) 2005.-2006. 
 

10. Mācību metodiskās 
publikācijas 

Mācību metodiskie līdzekĜi – 3 

11. Mācību metodiskā un 
pedagoăiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

“Zinātniskā darba pamati”, “Lietuviešu valoda”, 



 
 

“Morfoloăija”, “Morf ēmika” , „Etnolingvistika”, 
„Tulkošanas teorija un metodika”, „Latviešu valoda kā 
svešvaloda”. 

Pedagoăiskā darba stāžs augstskolā – 11 gadi.  
 

12. Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikā-
cijas speciālistu sagatavo-
šana 

Sagatavoti 8 latviešu valodas un literatūras skolotāji. 

13. Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

Kvalifik ācijas paaugstināšana:  
- dalība doktorantu intensīvajā programmā IMBILD Linc ā 
(Austrija) 19.08.- 01.09.2007. 
- Stažēšanās, piedalīšanās ERASMUS/SOCRATES 
apmaiĦas programmā: Vītauta Dižā Universitātē (KauĦa, 
Lietuva) 2005., 2006.g., Adama Mickeviča Universitātē 
(PoznaĦa, Polija) 2007.g., ViĜĦas Pedagoăijas koledžā 
(Vi ĜĦa, Lietuva) 2008.g. 
- Lietvedības kursi (2005.g. I) 
- LVAVP LAT2 metodikas kursi (2003.IX-2004.III); 
- LVAVP tālākizglītības kursi “LAT2 metodika darbā ar 

pieaugušajiem” (2003.g. XI); 
- Datorlietotāju kursi RA (darba ar datorprogrammu 

“Microsoft Excel”, darbs ar LCD paneli, ievads 
prezentācijas programmā PowerPoint) (2003.g. I-II) 

- DU pedagoăiskā programma “Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā” (36 st.) (2003.g. 23.V – 4.VII) 

- lituānistikas vasaras kursi ViĜĦas Universitātē (2000, 
2001, 2003) 

-  
14. Sabiedriskās aktivitātes kopš 2007.g. asociācijas “Lietuvas – Latvijas forums” 

locekle. 
 

15. Goda nosaukumi, apbal-
vojumi  

RA atzinības raksti un pateicības. 

16. Galvenās publikācijas 1. - Vērtīborientācijas problēmas K.Skalbes literāro pasaku 
apguves procesā 11.klasē.  Rēzekne: RA izdevniecība. 
1999. 59 lpp. 

2. Heterosemantismu uztveres aspekti lietuviešu valodas 
apguvē. Valodu apguve: problēmas un perspektīva II :  
zinātnisko rakstu krājums.  Liepāja: LiePA, 2002. –228. – 
235.lpp. 

3. Interlingvistiskā homonīmija: tipoloăija un recepcija.  
Valodas politika un sociolingvistiskie jautājumi : 
starptautiskās zinātniskās konferences  “Reăionālās 
valodas mūsdienu Eiropā” materiāli.  Rēzekne, 2004.  
140.-146.lpp. 

4. Valodas īpatnības latgaliešu anekdotēs. Kultūras procesi 
Latgalē: folklora, valoda, literatūra. Rēzekne: RA, 2006. 
100.-112.lpp. 

5. Latgaliečių anekdotai: etnolingvistinis aspektas. 



 
 

Humanities in New Europe. Kaunas : VDU, 2006.  93.-
101.lpp. 

6. Etnonīmiskā leksika latgaliešu anekdotēs. Valoda – 2006. 
Valoda dažādu kultūru kontekstā. Rakstu krājums XVI. – 
Daugavpils : DU akad. apgāds “Saule”, 2006. 26.-35.lpp.  

7. Функциональность этнонимов в латгальских 
паремиях. Filologija. Pasaulio vaizdas kalboje. 2008 
(13). Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. 2008.  
174. – 183.lpp. 

8. Daudzvalodība Austrumlatvijā. Valodu lietojuma sfēras. 
Valodas Austrumlatvijā : pētījuma dati un rezultāti. Via 
Latgalica : humanitāro zinātĦu žurnāla pielikums, 1. 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 2009.  146.-157.lpp.  

9.  
17. Valodu prasme Latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), lietuviešu (brīvi), angĜu 

(sarunvaloda). 
 

18. Cita papildus informācija IemaĦas darbā ar datoru (Microsoft Word, PowerPoint, 
Excel) 

 
 
17.04.2010. 



 
 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

Personas dati 
 

SANDRA  LAIZ ĀNE 
1972. g. 
Rēzekne, Ventspils 11-10, LV 4601 
e-pasts:  laisan@navigator.lv, tālrunis: 29186272 

Izglītība 1990. – 
1995.g. 

Bakalaura grāds filoloăijā, pētījums „Simboli A. 
Rancānes dzejā”. 

1995. – 
1998.g. 

Maăistra grāds filoloăijā, pētījums „A.Rancānes dzejas 
specifika”. 

Kopš 2003.g. Studijas doktorantūrā valodniecības apakšnozarē, 
pētījums „Iesauku funkcionalitāte: sociolingvistiskais 
aspekts” 

Papildu 
izglītība 

 

1999.g. Prospektu un brošūru veidošanas pamati galda 
izdevniecībā 

2003.g. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā 
2006.g. General  English 
2008.g. Skolēnu izziĦas aktivitāti, patstāvības  un radošuma 

veicināšana mācību procesa īstenošanā latviešu valodā 
vispārējā izglītībā 

 2009.g. E-kursu vadības sistēmas Moodle 
Nodarbošanās 
 

Kopš 1998.g. RA Humanitāro un juridisko zinātĦu fakultātes 
Filoloăijas katedras lektore 

Kopš 2003.g. Latgales Amatniecības meistaru skolā latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 

Kopš 1997.g. RA Izdevniecībā korektore 
Zinātniskā 
darbība 

5 publikācijas 
Pētījumu 
projekti 

Dalība šādos projektos: 
2004.g. – 2005.g. „Kultūras procesu kontinuitāte 
Latgalē” (LR IZM finansējums); 
2005.g. – 2008.g. „Kultūras procesu kontinuitāte Latgales 
reăionā” (LR IZM finansējums); 
2005.g. – 2008.g. „Izglītības programmas „Būvdarbi” 
aktualizēšana un īstenošana Latgales Amatniecības 
meistaru skolā” (ESF); 
2006.g. – 2007.g. „Akadēmiskā personāla kompetences 
paaugstināšana datorzinātĦu studiju programmu 
veidošanā” (ESF); 
2007.g. „Profesionālās tālākizglītības kursa 
„Organizācijas brieduma modelis” metodisko materiālu 
izstrāde un aprobācija” (ESF); 
2007.g. – 2008.g. „Matemātikas studiju metodiskā un 
tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātĦu 
vajadzībām RA” (ESF); 
kopš 2008.g. „Baltijas reăions: tradīcijas un kultūrvide”. 
 

Publikācijas 
 

A. Rancānes dzejas specifika. – Rēzekne: RA 
izdevniecība, 1998. – 56 lpp. 



 
 

Sociālā fona ietekme uzrunas lietojumā // Valodas 
politika un sociolingvistiskie jautājumi. – Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2004. – 140. – 147.lpp. 
Iesauku funkcionalitāte skolā // Kultūras procesi Latgalē: 
folklora, literatūra, valoda. – Rēzekne: RA izdevniecība, 
2006. 91. – 100.lpp. 
 

Dalība 
konferencēs 

Лаизане С. Функциональность прозвищ в школьной 
среде //  “Humanities in new Europa” (KauĦā 2006). 
Iesauku funkcionalitāte Lendžu pagastā // DU zinātniskie 
lasījumi (Daugavpils, 2009.g. janvārī) 
Automašīnu nosaukumu funkcionalitāte latgaliešu valodā 
// 2. starptautiskā latgalistikas konference „Centrs un 
perifērija: perspektīvu maiĦa”, kas veltīta Marijas 
Andžānes simtgadei (Rēzekne, 2009.g. 15.-17.oktobrī) 

 
Rēzekne   20.04.2010.  
                                        



 
 

DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

Personas dati 
 

LĪGA BERNĀNE 
1973.g. 
Rēzekne, DzelzceĜnieku19-42, LV-4601, Latvija 
lbernane@inbox.lv 
tālr.26483996  

Izglītība 1990.-
1995.g. 
 
 
1990.-
1995.g. 
 
 
1995.-
1998.g. 
 
 
 

Latviešu valodas un literatūras un kultūrvēstures 
skolotāja specialitāte(diploms Nr.000001, izdots 
1995.gada 15.jūnijā), tēma ”J.Akuratera daiĜrades apguve 
pamatskolas 7.klasē”. 
Filoloăijas bakalaura  grāds latviešu valodā un literatūrā 
(diploms Nr.000089,izdots 1995.gada15.jūnijā), tēma 
”Latgales tēlojuma unificēšana latgaliešu padomju laika 
prozā”. 
Filoloăijas maăistra grāds latviešu valodniecības 
apakšnozarē (diploms Nr.004223, izdots 
1998.gada25.jūnijā), tēma ”Latgaliešu ortogrāfijas 
jautājumu risinājums 1904.-1929.g.”. 

Papildu izglītība 
 

2009.g. 
 
2008.g. 
 
2003.-
2008.g. 
 
 
2003.g. 

Profesionālās pilnveides kursi „ E- kursu vadības 
sistēmas Moodle” 
Profesionālās pilnveides kursi „Interaktīvās tāfeles 
izmantošanas iespējas studiju procesā” 
Studijas LU doktorantūrā, tēma”Latgaliešu rakstu valoda: 
standartforma un izloksnes 20.gs. latgaliešu gramatikās 
un periodikas diskusijās (studijas šobrīd pārtrauktas). 
Profesionālās pilnveides kursi „Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā” 
 

Nodarbošanās 
 

No 1995.g. RA Filoloăijas katedras lektore  
1995.-
1999.g. 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Rēzeknes rajona 
Vītolu pamatskolā 

  
Zinātniskā 
darbība 

Kopējo publikāciju skaits- 7 
Pētījumu 
projekti 

2004-2005 projekts „Kultūras procesu kontinuitāte 
Latgales reăionā”. 
2008  projekts  „Baltijas reăions: tradīcijas un 
kultūrvide”. 
2008 projekts „Valoda un vide”. 
 

Publikācijas 
 

• „Latgaliešu ortogrāfijas jautājumu risinājums no 
1994. līdz 1929.gadam”, Rēzekne: RA, 1999.-82lpp. 

• Latgaliešu rakstu valoda: standartforma un izloksnes 
20.gs. sākuma periodikas diskusijās// Valodas politika 
un sociolingvistiskie jautājumi: starptautiskās 
zinātniskās konferences „Reăionālās valodas 
mūsdienu Eiropā”materiāli.- Rēzekne, 2004. 

• Latgaliešu valodas pareizrakstības jautājumu 



 
 

risinājums presē 20.gadsimta pirmajā pusē//Via 
Latgalica: humanitāro zinātĦu žurnāls, 1(2008).- 
Rēzekne, 2008. 

 
Dalība 
konferencēs 

• Referāts” Latgaliešu rakstu valoda: standartforma un 
izloksnes 20.gs. sākuma periodikas diskusijās” 
konferencē „Reăionālās valodas mūsdienu 
Eiropā”,2004. 

• Referāts „Pirmie latgaliešu izdevumi: pereizrakstības  
jautājumi”, LPI XII Zin ātniskā konference, 2004. 

• Referāts „O. Skrindas gramatika: standartforma un 
izloksnes” konferencē „Aktuāli baltu valodu vēstures 
un dialektoloăijas jautājumi”, 2004. 

• Referāts „1907.gada ortogrāfijas apspriede un tās 
lēmumu atspoguĜojums O.Skrindas gramatikā” 1. 
starptautiskajā latgaliskas konferencē „Ontona 
Skryndas Latgalīšu gramatikai 100”, 2008 

• Referāts „M.Andžānes dzejoĜu krājuma  
„Reits”ortogrāfiskais risinājums” 2.starptautiskajā 
latgalistikas konferencē „Centrs un perifērija: 
perspektīvu maiĦa”,2009. 

 
 
 
Rēzekne, 01.06.2010.  
        
 
 



 
 

                                         DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
1. Vārds, uzvārds VERONIKA KORKLA 
2. Dzimšanas gads un 

datums 
1960.gada  18.jūlijs 

3. Dzimšanas vieta Latvija, Ludzas  rajons. 
 Izglītība 

 
2002.-2007.g. – studijas LU doktorantūrā (augstskolu 
pedagoăija); 
1997.g. – absolvēts LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts un 
iegūts maăistra grāds pedagoăijā (diploms  Nr. 003172); 
1985.g. – absolvēta LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
Filozofijas nodaĜa un iegūta filozofijas pasniedzēja kvalifikācija 
(diploms Nr.123521) 

4. Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 

Maăistra grāds pedagoăijā – 1997.g. 
 

5. Nodarbošanās - Kopš 2005.g. aprīĜa – RA Humanitāro un juridisko zinātĦu 
fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja;  
- Kopš 1995.g. – RA Humanitāro un juridisko zinātĦu fakultātes 
Vēstures un filosofijas katedras lektore;   
- Kopš 2009.g. decembra zinātniski tehniskā personāla darbiniece 
projektā Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 
„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloăiskie un 
sociālekonomiskie aspekti Latgales reăiona attīstībā”  
 - Kopš 2008.g. - studiju kursa „Filozofijas vēsture” docēšana 
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē (papildus darbs);          
2004.-2006.g.- studiju kursa “Filozofija” docēšana Malnavas 
lauksaimniecības koledžā (papildus darbs); 
1995.g. – skolotāja Rēzeknes vakara, maiĦu vsk.; Rēzeknes 
komercskolā (papildus darbs) 
1990.-1991.g. – LU Rēzeknes filiāles lektore (saviet.); 
1991.-1995.g. – Rēzeknes skolotāju institūta pasniedzēja; 
1987.-1991.g. – Rēzeknes pedagoăiskās skolas skolotāja; 
1985.-1986.g. – Rēzeknes internātskolas skolotāja. 



 
 

6. Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

Virzieni: 1. Skolotāja profesionālās kompetences problēma 
studiju programmās. 
 2. Izglītības kvalitātes komponenti un kritēriji 
(2004./2005.st.gadā darba grupas vadīšana RA Studiju kvalitātes 
novērtēšanas sistēmas izstrādei. Studiju kvalitātes novērtēšanas 
un kontroles sistēma RA – atstiprināta ar Senāta lēmumu 
28.02.2005.); 
- 15.-17.10.2009. nolasīts referāts „Profesionālā statusa 
diference: pilsēta un lauki” 2.starptautiskajā latgalistikas 
konferencē „Centrs un perifērija: perspektīvu maiĦa”, Rēzeknē;  
- 24.-26.05.2007.g. nolasīts referāts „Izglītība Latgalē – etniskie 
un sociālie aspekti” starptautiskā konferencē „Etniskums Eiropā: 
sociālpolitiskie un kultūras procesi”, Rēzeknē;  
- 2005.-2008.g. – līdzdalība LZP fundamentālā pētījuma projektā 
Nr. 06.2015  “Izgl ītības filozofiskā problemātika. Kritēriji 
pētījumiem pedagoăijā un izglītībā.” 
- 2004.-2005.g. – līdzdalība RA pētījumu programmā “Rēzeknes 
Augstskolas studentu sociālā trauksme pašprezentācijas 
situācijās” (RA Zinātn.padomes grants)  
2003.g. – Līdzdalība  ICPIC starptautiskajā 11.konferencē “Bērns 
un pieaugušais. Filozofiska saruna.”- Varna, Bulgārija.  

7. Mācību metodiskās 
publikācijas 

Uzdevumu krājums loăikā - 1 

8. Mācību metodiskā un 
pedagoăiskā darbība 

Studiju programmas: 2.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma „Sociālo zinību skolotājs ” 
Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: „Izgl ītības 
filozofija”, „Filozofijas pamati”, „Filozofija”, „Filozofijas 
vēsture”, „Ētika”, „Estētika”, „Politiskā ētika”, „Loăika”, 
„Personības socioloăija”, „Socioloăija”,  „Polemikas kultūra”, 
„Filozofiskās domāšanas attīstīšana bērniem”, “Cilvēks. Daba. 
Sabiedrība”; „Reliăiju vēsture”, „Nacionālā kultūra”. 
Pedagoăiskā darba stāžs augstskolā – 15 gadi.  

9. Akadēmiskā personāla 
un profesionālās 
kvalifikāc. speciālistu 
sagatavošana 

Sagatavoti 4 bakalauri pedagoăijā, 14 sociālo zinību skolotāji. 
 

- 2010.g.marts - izstrādātas un novadītas nodarbības (tēma 
„Izgl ītības filozofija un psiholoăija” LR Robežsardzes koledžas 
akadēmiskajam personālam RA profesionālās pilnveides 
programmas „Augstskolas didaktika” ietvaros; 
 

- 2006.g.februāris - nolasīts lekciju cikls „Izglītības kvalitātes 
aktuāli jautājumi” RA docētājiem pedagoăiskās meistarības 
kursos 



 
 

10. Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

- 2010.g.aprīlis -  līdzdalība pedagoga profesionālās pilnveides 
programmā „Intercompetency and Dialogue through Literature” 
(14075-LLp-2008-1-BG-COMENIUS-CMP), 
- Kopš 2009.gada līdzdalība TEMPUS projekta „New Masters 
Programme on Library and Information Science” (Nr. 145021-
TEMPUS-2008-UK-JPCR) darba grupā; 
- 2009.g.novembris - stažēšanās ŠauĜu universitātē (Lietuva) – 
nolasīts lekciju cikls  Tēma “Filosofiskā diskusija mācību 
procesā”. 
- 2007.g. septembrī stažēšanās ŠauĜu universitātē (Lietuva) – 
nolasīts lekciju cikls, tēma “Bērns un filosofija”; 
- 2005. -2007. g. Līdzdalība filosofijas vasaras studijās (organiz. 
LU Filosofiskās izglītības centrs) 
___________________________________________________ 
2005.g. 21. aprīlis - Jauno pedagogu  sagatavošana un augstskolu 
sadarbība ar skolām: ASV pieredze (IAC un starptautiskā biroja  
”CIVIC International” pilsoniskās izglītības programmas un 
Indianas universitātes sadarbības projekts), Rīgā; 
2004.g.jūlijs – līdzdalība starptautiskajā seminārā “Mix metodes 
pedagoăiskajos pētījumos”, vad. Tībingenas Universitātes 
(Vācija) prof. Helds, izsniegta apliecība. 
2003.g.aprīlis – apgūta LR IZM organizētā tālākizglītības 
programma “Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēšanā”, 
izsniegta apliecība; 
2002.g. dec. – līdzdalība staptautiskajā seminārā Lietuvā 
(Palanga) “Philosphy and Education: The Chance in the 
Perspective of Intercultural Misunderstanding”, izsniegts 
sertifikāts; 
2002.g.sept.- 2006.g. – līdzdalība Sorosa fonda – Latvija 
programmas “PārmaiĦas izglītībā” projektā “Cilvēks sabiedrībā”; 
2001.g.janv.-dec. – apguvusi Filosofiskās izglītības centra 
skolotāju tālākizglītības mācību programmu “Filosofija skolā” un 
kĜuvusi par FIC skolotāju – tālākizglītotāju, apliecība izsniegta 
08.12.2001.; 
2001.g.janv.-dec. – līdzdalība Sorosa fonda – Latvija programmas 
“PārmaiĦas izglītībā” projektā “Filosofijas mācīšana bērniem”, 
izsniegta apliecība 2001.g.decembrī; 
2000.g. dec.-2001.g.febr. – seminārs “Filozofijas apgūšana 
augstskolas programmā un tās integrējošā loma vispārējā un 
profesionālajā studiju procesā”, izsniegta apliecība;                
 

12. Sabiedriskās aktivitātes 2005. -2009.g. – RA senatore; 
Kopš 2005.g.maija līdzdalība RA nolikumu komisijā; 
Kopš 2002.g.dec. – darbība Filozofiskās izglītības centra 
organizatoriskajos pasākumos (LU). 

13. Galvenās publikācijas - Filosofiskās domāšanas attīstīšana bērniem – viena no 
stratēăijām sociālo zinību mācīšanā/ Problēmas, pētījumi, 
risinājumi.- Rēzekne: RA, 2004.-243.-247.lpp. 
- “K āpēc būtu jāpievērš uzmanība spējai brīnīties?” ICPIC 
11.konferences materiāli.- Varna, 2003.g. Līdzautore I.Rocēna; 



 
 

- Uzdevumu krājums loăikā: Mācību palīglīdzeklis.- Rēzekne: 
RA, 1999. 

14. Valodu prasmes Latviešu – dzimtā, krievu – brīvi, angĜu – sarunvalodas līmenī 
15. Cita papildus 

informācija 
 

Piedalīšanās vidējās izglītības standarta projekta izstrādē loăikā 
(2002.-2003.g.); 
Veikta A.Vilka  grāmatas “Ievads loăikā” manuskripta 
recenzēšanā (2003.). 

 
 
 
14.05.2010.      



 
 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

1.  Vārds, uzvārds VIJA PLEIKSNE-GUT ĀNE 
 

2.  Dzimšanas gads un datums 1973.gada 18.novembris 
 

3.  Dzimšanas vieta Latvija, Rēzekne 
 

4.  Izglītība Augstākā, 
1999.g. Rēzeknes Augstskola – angĜu valodas skolotāja, 
1996.g. Rēzeknes Augstskola – profesionālā 
kvalifikācija finanšu vadībā. 
 

5.  Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Sociālo zinātĦu maăistre ekonomikā—2005.g., 
AngĜu filoloăijas maăistre translatoloăijā – 2002.g., 
Pedagoăijas maăistre – 2001.g., 
Lektore – 1999.g., 
Bakalaura grāds filoloăijā (angĜu valodā un literatūrā) – 
1999.g., 
Bakalaura grāds ekonomikā – 1996.g. 
 

6.  Nodarbošanās No 2006.g. otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības bakalaura studiju programmas „Tulks 
referents” direktore.  
2005.-2006.g. otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas „AngĜu valodas 
skolotājs” direktore.  
No 2006.g. RAIS tulkotāja.  
2002.g. tulce un tulkotāja projektā IP “Preparing and 
Developing Intercultural Competencies in Social Work, 
Pedagogy and Education” and MOD “Intercultural 
Competencies in Social Work, Pedagogy and 
Education”, SOCRATES, Belgium.  
No 2001.g. RA konferenču tulce, akreditācijas 
materiālu un mājas lapas tulkotāja.  
No 2001.g. zvērināta tulkotāja Rēzeknes notariālajā 
birojā.  
No 2001. g. tulce un tulkotāja dažādos projektos („ES 
pamatnostādnes”, „ApceĜo Latgali ar IT”, Dreifus fonda 
(ASV) projekts „Problēmu risinājumi veselības 
uzlabošanai”, PHARE projekts ”Eiropas informācijas 
biroja/tīkla izveide Austrumlatvijā”, Phare projekts 
„Saiknes stiprināšana starp profesionālās izglītības 
iestādēm un uzĦēmējdarbības sektoru Rēzeknes 
reăionā” u.c.).  
No 1999.g. Rēzeknes Augstskolas (RA) Svešvalodu 
katedras lektore. 
1999.g. jūn. tulce (līgumdarbs) Rēzeknes Sarkanā 
Krusta biedrībā. 



 
 

1996.g. jūl. tulce (līgumdarbs) VZD Rēzeknes nodaĜā  
 

7.  Zinātniskās publikācijas Raksti zinātniskajos izdevumos – 15 
 

8.  Zinātniski-pētnieciskā 
darbība 

1. Blūma taksonomijas loma biznesa angĜu valodas 
apguvē. 

2. Kognitīvā pieeja biznesa angĜu valodas apguvē. 
 

9.  Pārējās zinātniskās darbības, 
aktivitātes 

Piedalīšanas starptautiskajās konferencēs – Rīgā, 
Daugavpilī, Rēzeknē, ŠauĜos.  
 

10.  Mācību metodiskā un 
pedagoăiskā darbība 

Studiju programmas: 
„Tulks referents”, „Filoloăija”, “Svešvalodas 
skolotājs”, “Tiesību zinības”, Ekonomika”, 
„Pedagoăija”.  

 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 
“Tulkošanas teorija”, “Praktiskā tulkošana”, „Ievads 
tulkošanā”, “Secīgā tulkošana”, „Rakstiskā tulkošana: 
ekonomiskie un juridiskie teksti”, “Lietišėā angĜu 
valoda”, “Šekspīra daiĜrade”, “AmerikāĦu literatūra”, 
“AngĜu valoda”, “Juridiskā angĜu valoda”, “Pētījums 
metodikā”, “Speciālā angĜu valoda”, “AngĜu valoda 
uzĦēmējdarbībā”, “Ārzemju literatūra”, “Konversācija”, 
“AngĜu valodas fonētika”, „Teksta analīzes 
lingvostilistiskie aspekti”, „Mutvārdu komunikācija un 
prezentācija angĜu valodā”, „Lietišėā korespondence 
angĜu valodā, „Rakstiskā tulkošana: informatīvie 
teksti”, „Juridisko tekstu angĜu valoda”.  
 
Pedagoăiskais darba stāža augstskolā – 11 gadi.  
Vidējā gada pedagoăiskā slodze – 1000 stundas. 
 

11.  Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošana 
 

Sagatavoti vairāk nekā 30 angĜu valodas skolotāji. 
Vadīti 2 maăistra darbi. 
Pašlaik tiek vadīti 2 diplomandi.  
Studentu un absolventu zinātnisko darbu vadīšana 
tulkošanas nozarē.  

12.  Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

Studijas Daugavpils Universitātes doktorantūrā. 
Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijas biedre.  
Sertifikāts (Nr. 2007/08-45) par profesionālās 
pilnveides programmas „Augstskolu didaktika” apguvi, 
RA, 2007.-2008.g. (160 st.): 

- Komunikācijas elementi, barjeras un uztvere 
studiju procesā (apl. Nr. 2007/08-143); 

- Studentu mācību sasniegumu vērtēšanas 
problēmas (apl. Nr. 2007/08-89); 

- Sistemoloăijas problēmas augstskolas studiju 
procesā (apl. Nr. 2007/08-56); 



 
 

- Pasniegšanas kvalitātes vadīšana (apl. Nr. 
2007/08-269); 

- Mācību metožu un formu aktualizācijas 
problēmas (apl. Nr. 2007/08-244); 

- Autortiesību aktuālie jautājumi akadēmiskā 
personāla darbībā (apl. Nr. 2007/08-298). 

Eksperte starptautiskajā projektā „E-simulation 
Training for Interaction with Children”, 2010-2012.  
Dalība projektā „Izgl ītības reformas ieviešana Latgales 
reăiona skolās: rezultatīvo rādītāju kvalitatīva 
izvērtēšana”, RA PSPI, 2008. 
Sertifikāts par lekcijas „Marketing of Belgian 
Chocolate” noklausīšanos, RA, 2008.  
Dalība projektā „Izgl ītības reforma vispārizglītojošajā 
skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas 
problēmas”, RA PSPI, 2007. 
Piedalīšanās RPIVA XI starptautiskajā kreativitātes 
konferencē ar referātu, 2006. 
Lekciju lasīšana Katho augstskolas studentiem BeĜăijā, 
2002.  
Tēma “Language Competence and Integration” projektā 
IP “Preparing and Developing Intercultural 
Competencies in Social Work, Pedagogy and 
Education” and MOD “Intercultural Competencies in 
Social Work, Pedagogy and Education”, SOCRATES, 
Belgium, 2003. 
AngĜu valodas kursu vadīšana dažādos uzĦēmumos. 
Semināru vadīšana RBI. 
Kvalifik ācijas paaugstināšana pedagoăijas, angĜu 
valodas mācīšanas metodikas un datorzinību kursos 
katru gadu.  
Iegūts sertifikāts par piedalīšanos semināros “Eiropas 
Savienības pamatnostādnes”, Rēzeknē, 2004 (sertifikāts 
Nr. 2004-044).  
Iegūts sertifikāts par piedalīšanos programmā 
„Entrepreneurial Project Leadership”, Rēzeknē, 30.09.-
16.10. 2004. (sertifikāts Nr. 19).  
Iegūta apliecība par piedalīšanos kursos „Prezentācijas 
programma PowerPoint”, RA, 09.01.2003.-31.01.2003. 
(apl. Nr. 47-1/2003). 
Piedalīšanās ar referātu 3. Baltijas starptautiskās angĜu 
valodas skolotāju asociācijas un LAVSA 10 gadu 
jubilejas starptautiskajā konferencē „Considering 
Challenges in ELT” Rīgā, 2002.  
Apliecība par piedalīšanos Sorosa fonda – Latvija 
programmas „PārmaiĦas izglītībā” projektā „Lasīšana 
un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai” (100 st.), 
01.-12.2000.  
 

13.  Atzinības  RA Atzinības raksts par aktīvu un radošu pieeju jaunas 



 
 

studiju programmas izveidošanā, 2002.  
14.  Galvenās publikācijas 1. Pleiksne V. Blūma taksonomija biznesa angĜu 

valodas apguvē: priekšrocības un 
trūkumi//”Personība. Laiks. Komunikācija”, RA 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
materiāli, 1. sējums.- Rēzekne, 2001. 

2. Pleiksne-Gutāne V. Topical Problems in 
Teaching Business English//”Tradicionālais un 
novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.” RA 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.- 
Rēzekne, 2002. 

3. Pleiksne-Gutāne V. Knowledge vs. Problem 
Solving Skills in the Modern Foreign Language 
Classrroom// Proceedings of ATEE Conference 
“Changing Education in a Changing Society”- Rīga, 
2002. 

4. Pleiksne-Gutāne V. Teaching Constructing 
Arguments in Business English 
Course.//Proceedings of ATEE Conference “Pupils, 
Students, Teaching in a Learning Society”- Rīga, 
2003.g. 

5. Pleiksne-Gutāne V. Cognitive Strategies in 
Developing Business English Competence// 
Proceedings of JTET Conference – Daugavpils, 
2003. 

6. Pleiksne-Gutāne V. Cognitive, Social and 
Emotional Factors in Students’ Learning Process.// 
Starptautiskās konf. XIV zinātniskie lasījumi. – 
Daugavpils, 2004. 

7. Pleiksne-Gutāne V. Quality Management in 
Design and Implementation of Business Course and 
Materials.// Proceedings of an international 
conference „Practical and Theoretical Aspects of 
Language Learning/Teaching”.—Sauliai, 2004.  

8. Pleiksne-Gutāne V. Diversifying Business 
English Course  Materials.//Proceedings of an 
international conference.—Rezekne, 2005.  

9. Pleiksne-Gutāne V., SkrivĜa M. „Contrastive 
Aspects of Translating Business Texts from English 
into Latvian”.// Starptautiskās konf. XVI zinātniskie 
lasījumi. – Daugavpils, 2006. 

10. Pleiksne-Gutāne V. “Individual Creativity in 
Application of Problem Solving Strategies and 
Techniques in ESP Course at Tertiary Level RPIVA 
XII starptautiskā kreativitātes konference.—Rīga, 
2007 (iesniegts publicēšanai). 

11. Pleiksne-Gutāne V., SkrivĜa M. „The Use of 
Capital Letters in Translating Texts from English 
into Latvian”.// Starptautiskās konf. XVII zinātniskie 
lasījumi. – Daugavpils, 2007. 



 
 

12. Pleiksne-Gutāne V.Kognitīvais mācību process 
pamatskolā.// Zinātnisko rakstu krājums „Izglītības 
reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura 
pētījumi un ieviešanas problēmas”, RA PSPI, 
2007.—63.-71.lpp.  

13. Pleiksne-Gutane V., Skrivla M. „Global vs. 
Local in Translation of Terminology””.// XVIII 
Scientific Readings. – Daugavpils, 2008.   

14. Pleiksne-Gutane V. “Strategies for Developing 
Debating Skills in the ESP Course”// LU PPF 
starptautiskā zinātniskā konference “Valoda pasaulē, 
pasaule valodā un literatūrā”, Rīga, 2008.   

15. Pleiksne-Gutāne V. “Creative Application of 
Business Terminology in Problem Solving Tasks”// 
DU 52.starptautiskā zinātniskā konference, 
Daugavpils, 2010.  

 
14. Valodu prasmes Latviešu – brīvi, krievu –brīvi, angĜu – brīvi, vācu – 

sarunvalodas līmenī.  
 

15. Cita papildus informācija IemaĦas darbā ar datoru (Trados, O/S Windows, 
PowerPoint)  
 

 

01.06.2010. 

 



 
 

 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

Vārds, uzvārds 
Dzimšanas gads 
un datums 
Dzimšanas vieta 
Izglītība 

SANDRA MURINSKA 
1984.gada 23.maijs 
 
Latvija, Madonas  raj. VarakĜāni 
No 2010.g.        studijas Latvijas Universitātē, doktora  
                          studiju programmā „Komunikācijas zinātne”. 
                                                   

 2007. – 2009.g. Rēzeknes Augstskola, Mag.philol. Maăistra darba  
tēma: „Masu kultūras stereotipi latviešu un lietuviešu  
hiphopa dziesmu tekstos”. 
 

 2008.g. – 
2009.g. 

Vītauta Dižā Universitāte (KauĦa, Lietuva), Mag.  
philol. Maăistra darba tēma: „Masin÷s kultūros  
stereotipai latvių ir lietuvių hiphopo dainų tekstuose”. 
 

 2003. – 2007.g. Rēzeknes Augstskola, filoloăijas bakalaurs. 
 

Nodarbošanās  No 2009 Rēzeknes Augstskolas realizētā projekta „Teritoriālās 
identitātes lingvokulturoloăiskie un sociālekonomiskie 
aspekti Latgales reăiona attīstībā”  izpildītāja.        

 2009.g. Rēzeknes Augstskolas rektora palīdze. 
 

 2007. – 2009.g. Rēzeknes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste. 
 

 2006. – 2007.g. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās Analītikas 
nodaĜas bibliogrāfe. 
 

 2006.g. Latgales Reăionālās televīzijas žurnāliste. 
 

Zinātniskā 
darbība 

Kopējais publikāciju skaits: 2  

 Pētījumu 
projekti 

RA grants „Latvijas lingvistiskā ainava Baltijas valstu 
kontekstā” (dalība, 2008). 
 

  LR IZM projekts „Latgales etnolingvistiskās situācijas 
izpēte” (datu vākšana, 2006). 
 

  RA grants Folkloras ekspedīcija Vabolē (dalība, 2005). 
 

 Publikācijas 
2007 - 2009 

1. Asociatīvo dominanšu analīze Gustavo dziesmu 
tekstos. Mēs laikā, telpā, attīstībā: 2008.gada 15.maija 
studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. – 
Rēzekne: 2009. – 59.-66. lpp. 
 

  2. Adresāta un adresanta attiecības latviešu hiphopa 
mākslinieka Gustavo dziesmu tekstos. Aktuāli 
baltistikas jautājumi : Latvijas Universitātes 
Filoloăijas fakultātes VII studentu zinātniskā 
konference, 2007. g. 26.-27. nov. : tēžu krājums / 
Latvijas Universitāte. Filoloăijas fakultāte. - Rīga : 



 
 

Latvijas Universitāte, 2007. - 29 lpp. 
 

 Dalība  
konferencēs 

1. Asociatīvo dominanšu analīze Gustavo dziesmu tekstos. 
Studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”.  
Rēzeknes Augstskola, 2008.g. 15.-17.maijā.    

  2. Adresāta un adresanta attiecības latviešu hiphopa 
mākslinieka Gustavo dziesmu tekstos. VII Studentu 
zinātniskā konference„Aktuāli baltistikas jautājumi”. 
Latvijas Universitāte, 2007.g. 26.–27. novembrī. 

  3. Features of mass culture in the lyrics of Latvian 
hiphop artist Gustavo. International Young 
Researchers Conference „ Languages and Cultures of 
the Baltic Region”. Vi ĜĦas Universitātes KauĦas filiāle, 
2006.g. 27.-28.aprīlī. 
 

Papildu izglītība 2004. – 2008.g. Piedalīšanās ERASMUS/SOCARTES studentu 
apmaiĦas programmā: Vītauta Dižā Universitātē 
(KauĦa, Lietuva), Vroclavas Universitātē (Polija). 
 

 2008.g. Profesionālās pilnveides kursi  

„Jaunākās PR teorijas un prakses tendences Latvijā un 
Eiropā”. 

 
 
 
 
 
 
Rēzekne 21.05.2010. 

 
 



 
 

DZĪVES UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
1. Vārds, uzvārds SANDRA ŪDRE 
2. Dzimšanas gads un datums 1974. gada 17. janvāris 
3. Dzimšanas vieta Latvija, Rēzekne 
4. Izglītība Augstākā, Rēzeknes Augstskola – latviešu valodas un literatūras 

un kultūrvēstures skolotāja, filoloăe (1997) 
 

5. Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Filoloăijas maăistre (2010) 
Filoloăijas bakalaure (1997) 
 

6. Nodarbošanās No 2009. gada 1. decembra RA īstenotā projekta „Teritoriālās 
identitātes lingvokulturoloăiskie un sociālekonomiskie 
aspekti Latgales reăiona attīstībā” projekta izpildītāja; 
1999–2006 LKC izdevniecības korektore; 
1997–1999 RA Baltu filoloăijas katedras asistente. 
 

7. Zinātniskās publikācijas Raksti zinātniskajos izdevumos – 4. 
Konferenču tēzes – 3. 
 

8. Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

1. Latgaliešu dramaturăija (lingvo)kulturoloăiskā aspektā. 
2. Latgaliešu frazeoloăija lingvokulturoloăiskā aspektā. 
3. Intertekstualitātes fenomena izpēte. 
 

9. Pēdējo gadu publikācijas 1. Konceptu „dzāruojs” atspīdynojūšī frazeologismi latgalīšu 
originaldramaturgejā. [Iesniegts publicēšanai 2. starptautiskās 
latgalistikas konferences „Centrs i perifereja: perspektīvu 
maiĦa” rakstu krājumā.] 

2. Sieviešu tēlu koncepcija Konstances Daugules drāmā 
„GuĦsgrāks”. [Iesniegts publicēšanai humanitāro zinātĦu 
žurnālam „Via Latgalica III”.] 

3. Intertekstualitāte Pītera Apšinīka un Jezupa Kazlasa vienāda 
nosaukuma lugās „Pazudušais dāls”. Mēs laikā, telpā un 
attīstībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. 141–
151. lpp.   

  
10. Mācību metodiskā un 

pedagoăiskā darbība 
Lasītie studiju kursi (1997–1999): „Mūsdienu latviešu literārā 
valoda – sintakse”, „Lietuviešu valoda”, „Lietuviešu literatūras 
vēsture”. 

  
11. Valodu prasme Latviešu (arī latgaliešu rakstu valodas prasmes), krievu, lietuviešu 

(brīvi), , vācu (sarunvaloda), angĜu (pasīvās val. prasmes). 
 
 



 
 

DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
1. Vārds, uzvārds ANNA BRIŠKA 
2. Dzimšanas gads un datums 1983.gada 25.maijs 
3. Dzimšanas vieta Latvija, PreiĜi 
4. Izglītība Augstākā, Daugavpils Universitāte, profesionālais maăistra grāds 

starpkultūru attiecībās un starpkultūru attiecību menedžera 
kvalifikācija (2009) 

5. Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

- 

6. Nodarbošanās No 2009.gada Rēzeknes Augstskola, projekts „Teritoriālās 
identitātes lingvokulturoloăiskie un sociālekonomiskie aspekti 
Latgales reăiona attīstībā”; projekta izpildītāja. 
2009.g. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātĦu 
fakultātes Humanitāro zinātĦu katedra; lietvede. 
No 2007. gada Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un 
kultūras centra Kultūras nams; folkloras kopas vadītāja. 
2006.-2009.g. Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un 
kultūras centra Kultūras nams; kultūras menedžere. 
2006.-2007.g. SIA „MG Latgolas Bolss”; „Latgales Radio” 
žurnāliste. 

7. Zinātniskās publikācijas Raksti zinātniskajos izdevumos – 2. 
Konferenču tēzes – 2. 

8. Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

1. DaiĜdarba poētika, inspirācijas faktori, Paulīnes Zalānes 
daiĜrade. 
2. Etniskā identitāte, multikulturālisms, starpkultūru 
komunikācija. 

9. Pēdējo gadu publikācijas 1. Briška A. Arhetipiskie tēli P.Zalānes dzejā. Mēs laikā, telpā 
un attīstībā: 2006.gada 11.maija studentu zinātniskās 
konferences rakstu krājums. –Rēzekne, 2007. -7.-12.lpp. 

2. Briška A. Verbs Paulīnes Zalānes dzeĜoĜu krājumā „Cilv ēka 
ceĜš” . Kultūras procesi Latgalē, rakstu krājums. –Rēzekne, 
2006. – 29.-36.lpp. 

3. Briška A. Paulīnes Zalānes dzejas poētika. IX Межвузовская 
научная конференция студентов-филологов. Тезисы. –
Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета, 2006. с. 
8.  

4. Briška A. Literārās inspirācijas faktori P.Zalānes dzejoĜu 
krājumā “Cilv ēka ceĜš” . Latvijas Universitātes Filoloăijas 
fakultātes studentu zinātniskās konferences «Aktuāli 
baltistikas jautājumi» tēzes / red. Everita Milčonoka. -Rīga: 
LU, 2004. -10.-11.lpp. 

10. Pārējās zinātniskās darbības 
aktivitātes 

- Realizējamais projekts - ESF „Teritoriālās identitātes 
lingvokulturoloăiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales 
reăiona attīstībā” projekta izpildītāja no 2009. gada. 
- Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs Rēzeknē, Rīgā, KauĦā, 
Sanktpēterburgā. 
- Studentu zinātniski pētnieciskās konferences organizēšana 
(2005, 2006, 2010).. 

11. Mācību metodiskās 
publikācijas 

- 



 
 

12. Mācību metodiskā un 
pedagoăiskā darbība 

-  

13. Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

- Projekti:  
“Vosoruošona” (kopā ar Latgaliešu studentu centru un Latgaliešu 
literatūras, valodas, kultūras vēstures skolotāju asociāciju rīkotie 
vasaras kursi pedagogiem (2002-2004). 
“Folkloras apzināšana” (Rušonas pagasts PreiĜu raj., 2004). 
- Kvalifikācijas paaugstināšana:  
2009.g. Britu padomes Latvijā un Lietuvā rīkotie starpkultūru 
vēstnieku (Intercultural Navigators training programme) 
apmācības kursi (64 h); sertifikāts, Daugavpils rajona padomes 
Tautas izglītības un kultūras centra 8 h tālākizglītības kurss 
„Kult ūras pasākumu menedžments”; apliecība Nr. 111 (2009), VA 
„Tautas mākslas centrs” profesionālās pilnveides izglītības 
programma mūzikas un skatuves mākslā „Folkloras pamati” (kods 
30P 212 00, 216 h); apliecība Nr. PP 625 (2006-2008). 
- Stažēšanās, piedalīšanās ERASMUS/SOCRATES apmaiĦas 
programmā: studijas A.Mickeviča Universitāte PoznaĦā (2005-
2006). 

14. Sabiedriskās aktivitātes Biedrības „Latgolys Producentu Grupa” biedre (no 2008.g.). 
Biedrības „Latgalīšu Etnokulturys centrs” dibinātāja un valdes 
locekle (no 2007.g.). 
Rēzeknes pilsētas Jaunatnes lietu komisijas locekle (2003-2005). 
Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētāja (2003-2004). 
Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomes prezidente (2003-
2004). 
Biedrības „Latgolys Studentu centrs” aktīviste, biedre (no 2002.g.) 
Latvijas Universitāte, K.Morberga stipendijas piešėiršanas 
komisijas locekle (2001-2003). 
Kluba „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai biedre (1999-2006). 

15. Valodu prasme Latviešu, latgaliešu, krievu, angĜu (brīvi). 
 



 
 

DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 
 

1. Vārds, uzvārds KRISTAPS GAILIS 
2. Dzimšanas gads un datums 1984.gada 16. aprīlis 
3. Dzimšanas vieta Latvija, Rēzekne 
4. Izglītība Rēzeknes Augstskola, profesionālā augstākā maăistra studiju 

programma „Tiesību zinātnes” (2009) 
Rēzeknes Augstskola, otrā līmeĦa profesionālā augstākās 
izglītības studiju programma „Jurists” (2007) 
Rēzeknes ăimnāzija, vidējā izglītība (2002) 
Rēzeknes 5.vidusskola, pamatizglītība (1999) 
 

5.Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Tiesību zinātĦu maăistrs (2009) 
Augstākā izglītība profesijā „Jurists”(2007) 

6. Nodarbošanās No 2009. g.  SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” jurists  
2007.-2009.g.  Rēzeknes Augstkolas Juridisko konsultāciju 
centra direktors. 
2007.g. Rēzeknes Augstskolas konsultants juridiskajos 
jautājumos 
2006.-2007.g. Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurora 
palīgs. 
2003.-2004.g. Rēzeknes logopēdiskā internātskola, 
informātikas pulciĦa vadītājs. 
 

7. Zinātniskās publikācijas un 
dalība konferencēs 

13.studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 
(2009) 
12.studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 
(2008) 

  

8. Sabiedriskās aktivitātes 
 
 
 

9. Valodu prasmes 

Diskusijas vadīšana „Juriskonsulta ētikas jautājumi” (2008) 
Akcija nepilngadīgajiem “Narkotikas, huligānisms, 
dzimumnoziegumi – kriminālatbildība” (2009)  
 

Latviešu, krievu, angĜu ( brīvi) 
 
 
25.05.2010. 
Rēzeknē        

                                                                                                     
                                                                                 
 
 

  



 
 

 
11. pielikums 

 
 

Akadēmiskajā bakalaura  studiju  programmā  “Filoloģija”  

iesaistītais akadēmiskais personāls 

 
 
 
N.p.k. 

Vārds, uzvārds Amats 
Zin. grāds/ studē Ievēlēšanas vieta 

1. Angelika Juško-Štekele asoc.prof. Dr. philol. RA  

2. Sanita LazdiĦa asoc.prof. Dr. philol. RA 

3. Ilga Šuplinska asoc.prof. Dr.philol. RA 

4. Olga Senkāne asoc.prof. Dr.philol. RA 

5. Valdis Tēraudkalns asoc.prof. Dr. phil. RA 

6. Ingars Gusāns  doc. Dr. philol. RA 

7. Antra KĜavinska lekt. Mg.philol., studē LU 

doktorantūrā 

RA 

8. Sandra Laizāne  lekt. Mg.philol. RA 

9. Līga Bernāne lekt. Mg.philol. - 

10. Veronika Korkla lekt. Mg.paed.  - 

11. Vija Pleiksne-Gutāne  lekt. Mg.philol., Mg. oec., 

Mg.paed. 

RA 

12. Sandra Murinska asist. Mg.philol., studē LU 

doktorantūrā 

- 

13. Sandra Ūdre asist. Mg.philol. - 

14. Anna Briška asist. Mg. soc. - 

15. Kristaps Gailis asist. Mg.iur. - 

 
 

 
 



 
 

 

12. pielikums 

DOCĒTĀJU PUBLIK ĀCIJAS, LĪDZDAL ĪBA KONFERENCĒS (2003 – 2009) 

2003./2004. 

1. Publikācijas (raksti, referāti)  
 

Autors Nosaukums Kur izdevums publicēts (vieta) 
Juško –Štekele A. G.ManteifeĜa folkloriskā darbība Acta Latgalica. – Daugavpils, 2003. 

Latgaliešu folkloras specifika un 
attīstības dialektika 

RA raksti. – Rēzekne, 2003. 

Kristovska I. How to Support Adults? (raksts EPAC projekta materiālu krājumā, 
2003.g.) 

Šuplinska I. 
 

Gadsimta mijas tendences latgaliešu 
lirik ā 

RA Raksti. – Rēzekne, 2003. 

Dzejas intelektualizēšanās process 
latviešu lirikā nacistiskās okupācijas 
laikā 

ŠauĜu Universitātes zinātnisko tēžu krājums. – 
ŠauĜi, 2003. 

 
Latgaliešu lirikas attīstības tendences 
20.gs. 30.-40.gados 

Letonica. – Rīga, 2003. 
 

Senkāne O. 
 

Sižeta izvērsuma un tēlu mākslinieciskās 
īpatnības I.Šėipsnas romānos 

LZA V ēstis,  2003. 

Detalizācija I.Šėipsnas prozā Letonica. – Rīga, 2003. 
 

Ilzes Šėipsnas modernistiskie 
eksperimenti uz 20.gs. 60.-70.gadu 
latviešu prozas fona 

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
zinātniskie raksti. ─ Rīga, 2003. 

LazdiĦa S. 
 

Kultūrsociālais konteksts valodas apguvē  
  

Valodas politika un sociolingvistiskie 
jautājumi : starptautiskās zinātniskās 
konferences  “Reăionālās valodas mūsdienu 
Eiropā” materiāli. – Rēzekne, 2004. 

Vidusskolēnu patstāvīgas mācīšanās 
veicināšana dzimtās valodas stundās 

LPA zinātnisko rakstu krājums “Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva”. – Liepāja, 
2003. 

Skolēnu patstāvīgā mācīšanās: 
problēmas un iespējamie risinājumi 

Metodika un pieredze. I. : rakstu krājums. – 
Rīga, 2003. 
 

Kultūrsociālais konteksts valodas apguvē Valodas politika un sociolingvistiskie 
jautājumi : starptautiskās zinātniskās 
konferences  “Reăionālās valodas mūsdienu 
Eiropā” materiāli. – Rēzekne, 2004. 

Gusāns I. 
 

Laika izpratne Kallimaha himnās LPA zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja, 
2003. 

Bukolikas žanrs hellēnisma laika 
literatūrā  

Rēzekne, 2003. 
 

Apollona tēla interpretācija Kallimaha un 
E.Virzas dzejā 

LPA zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja, 
2004. 

KĜavinska A. Interlingvistiskā homonīmija: tipoloăija 
un recepcija 

Valodas politika un sociolingvistiskie 
jautājumi : starptautiskās zinātniskās 
konferences  “Reăionālās valodas mūsdienu 
Eiropā” materiāli. – Rēzekne, 2004. 

Bernāne L. Latgaliešu rakstu valoda : standartforma 
un izloksnes 20.gs. sākuma periodikas 
diskusijās 

Valodas politika un sociolingvistiskie 
jautājumi : starptautiskās zinātniskās 
konferences  “Reăionālās valodas mūsdienu 
Eiropā” materiāli. – Rēzekne, 2004. 

Laizāne S. Sociālā fona ietekme uzrunas lietojumā Valodas politika un sociolingvistiskie 



 
 

jautājumi : starptautiskās zinātniskās 
konferences  “Reăionālās valodas mūsdienu 
Eiropā” materiāli. – Rēzekne, 2004. 

 
2. Publikācijas atsevišėu izdevumu veidā (brošūras, monogrāfijas) 

 
Autors Nosaukums Kur izdevums publicēts 

(vieta) 
Juško -Štekele A. Folkloristika Latgalē 19.gs. beigās – 20.gs. sākumā Rēzekne, 2003 
Šuplinska I. Žanrostilistiskās tendences nacistiskās okupācijas lirikā.  Rēzekne, 2003. 
Senkāne O. Ilzes Šėipsnas prozas poētika. Sižets. Tēli. Vēstījums. Rēzekne, 2003. 
Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā.  Rīga, 2003. 
Leikuma L., CibuĜs J. Vasals! Rīga, 2003 

 
 

2005. 
1. Publikācijas (raksti, referāti) 

 
Autors Nosaukums Kur izdevums publicēts (vieta) 

Doc. Olga Senkāne Ă. ZariĦa “Apsūdzētie” un Kafkas 
“Process” : mākslinieciskie un 
filozofiskie krustpunkti 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē.  
Liepāja, 2005 

Patiesības un melu konflikts Ž.P. Sartra 
dramaturăijā 

 Zinātniskie lasījumi – 14. Daugavpils: DU,  
2005. 

Filozofiskā žanra iezīmes I.Šėipsnas 
stāstā “Skatītājs” 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu 
krājums,  10. Liepāja, 2005. 

Doc. Ilga Šuplinska Kultūrpolitikas saskares punkti 
nacistiskās okupācijas, nometĦu laika un 
sociālistiskā reālisma periodā 

Trimda. Kultūra. Nacionālā identitāte. – Rīga: 
Nordik, 2004. 

SapĦa poētikas izpausmes nacistiskās 
okupācijas laika dzejā 

Acta Baltica.-2005.-83.-94.lpp. 

Asoc.prof. Angelika 
Juško-Štekele 

Художественная модальность žyda в 
латгальском фольклоре  

ZinātĦu akadēmijas rakstu krājums. Krakova, 
2005. 

Lekt. Ingars Gusāns Apollona tēla interpretācija Kallimaha un 
Edvarta Virzas dzejā  

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu 
krājums, 10. Liepāja, 2005. 141.-147.lpp. 

Mīta uztvere Kallimaha himnās  Acta Baltica 2005. 48.- 54.lpp. 
Lekt. Sanita LazdiĦa Texts in textbooks of Latvian as second 

language – revealers of fixed time 
processes. 

European Identities in Mother Tongue 
Education. – Linz, 2005. 

Asoc.prof. Lidija 
Leikuma 

Latgalīšu raksteiba: nazkod i niule  
 

Nomales identitātei. – Rīga: Madris, 2005. 
34.–53.lpp. 

Franča Trasuna darbība latgaliešu 
rakstības kopšanā 19. gs. beigās un 
20. gs. sākumā 

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. 
1. – Vilnius, 2005, 188–197 

Priekšvārdi M. Rudzīte. Darbi latviešu dialektoloăijā. – 
R.: LU, 2005, 3–12 (kopā ar A. Andronovu) 

Период запрета печати в Латгалии Исторический путь литовской 
письменности. Сборник материалов 
конференции. – Вильнюс, 2005. 234–259 

Asoc. prof. Valdis 
Tēraudkalns 

Latviešu izceĜošana uz Brazīliju: cēloĦi 
un ideoloăija  

Reliăiski-filozofiski raksti. – IX sēj. Rīga, 
2005. – 167.-184. lpp. 

Bībeles biedrības Latvijas teritorijā 19. 
gadsimtā un 20. gadsimta sākumā  

Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide. / atb. red. V. 
Tēraudkalns. – Rīga: Latvijas Bībeles 
biedrība, 2005. – 214.-239. lpp. 



 
 

Episcopacy in the Baptist Tradition  Recycling the Past or Researching History? 
Studies in Baptist Historiography and Myths / 
Thompson P.E., Cross A.R., ed. – Milton 
Keynes: Paternoster, 2005. - pp. 279-293. 

1905. gada revolūcija: vēsturiski 
teoloăiskas refleksijas  

Informācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005. – 
Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2005. – 
34.-44. lpp. 

Christian Political Right in Postsocialist 
Latvia – Reality of Pretention?  

Transformation Processes in the Baltic Sea 
Region and the East European Experience. / 
Sooman S., ed. - Vienna: University of 
Vienna, 2005. – pp. 123-131. 

Apslēpto izgaismojot   Deiterokanoniskās grāmatas. - Rīga: Latvijas 
Bībeles biedrība, 2005. – VII-XVIII lpp. 

 
2. Publikācijas atsevišėu izdevumu veidā (brošūras, monogrāfijas) 

 
Autors Nosaukums Kur izdevums 

publicēts 
(vieta) 

Veids 
(brošūra, 

monogrāfija) 

Apjoms 

Olga Senkāne 

Modernistiskās 
prozas analīzes 
pamataspekti 

Rēzekne, 2005. brošūra 3,7 AL 

 
3. Piedalīšanās konferencēs ar referātiem 

 
Autors Konferences 

nosaukums 
Konferences 

norises vieta un 
laiks 

Referāta nosaukums  

Lekt. Antra 
KĜavinska 

starptautiskā zin. 
konference 
“Humanities in New 
Europe” 

VDU (KauĦa), 
2005.g. 13.-14.I 

Latgaliešu anekdotes: etnolingvistiskais 
aspekts 

Lekt. Sanita LazdiĦa starptautiskā zin. 
konference 
“Humanities in New 
Europe” 

VDU (KauĦa), 
2005.g. 13.-14.I 

Different approaches in Teaching Grammar 

konference “Satura 
un valodas 
integrācija – ceĜš uz 
kvalitatīvu izglītību”  

Latviešu valodas 
apguves valsts 
aăentūra (Rīga), 
2005.g. 8.aprīlis. 

Kā mācīt/mācīties gramatiku : dažādu 
pieeju izmantošana LAT 2 grāmatās 

Asoc. prof. Angelika 
Juško-Štekele 

starptautiskā zin. 
konference 
“Humanities in New 
Europe” 

VDU (KauĦa), 
2005.g. 13.-14.I 

Relationship among Latgalians, Jews and 
Romanies in Latgalian folklore 

Doc. Olga Senkāne starptautiskā zin. 
konference 
“Humanities in New 
Europe” 

VDU (KauĦa), 
2005.g. 13.-14.I 

Alegorijas poētika Kafkas romānā 
“Process” 

 starpt. zin. 
konference 
“Zinātniskie lasījumi 
– 14” 

DU (Daugavpils), 
2005.g. 29.-30. I 

Patiesības un melu konflikts Ž.P. Sartra 
dramaturăijā 

Starptaut. zin. 
konference 
“Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē 
11” 

LPA, LU Lit., 
folkloras un mākslas 
instit. (Liepāja), 
2005.g. 24.-26.II 

Filozofiskā žanra iezīmes I.Šėipsnas stāstā 
“Skatītājs” 



 
 

Doc. Ilga Šuplinska, 
lekt. S.LazdiĦa 

starpt. zin. 
konference 
“Minority languages 
in post ─ 2004 
Europe. Problems 
and challenges” 

Triesta, Itālija, 
2005.g. 1.-2.VII 

Influence of Sociolinguistic Environment 
on Teenagers Attitude towards Language 

Doc. Ilga Šuplinska starptautiskā zin. 
konference 
“Humanities in New 
Europe” 

VDU (KauĦa), 
2005.g. 13.-14.I 

The functions of the cultural signs in the 
postmodern prose 

starpt. zin. 
konference 
“Regional Language 
in Europe” 

Röösto, Igaunija, 
2005.g. 30.IX-1.X 

Introduction to the Latgalian Literature 

Letonikas 
1.kongress 

LZA, 24.-25.X Adresāta meklējumi jaunākajā latgaliešu 
dzejā 

starpt. zin. 
konference 
“Kreativitātes 
kompleksā izpēte un 
tās rezultātu 
īstenošana izglītības 
praksē 

RPIVA, Rīga, 
2005.g. 11.-12. XI 

Kreativitātes aspekti asociatīvajā dzejas 
krājuma analīzē (plenārsēdes referāts) 

Asoc. prof. Valdis 
Tēraudkalns 

starptautiskā 
konference “Baptist 
Histories in Eastern 
Europe”, 

2005. gada 25. 
maijā, Prāgā, 
Starptautiskajā 
baptistu seminārā 

Socialist Ideas among Latvian Baptists in 
the First Half of Twentieth Century  

Latvijas LuterāĦu 
sieviešu teologu 
apvienības rīkotā 
starptautiskajā 
konferencē “Sieviete 
baznīcā” 

Rīgā, 2005. gada 22. 
augustā. 

CeĜš uz luterāĦu sieviešu ordināciju Latvijā 

Letonikas 1. 
kongresā 

Rīgā, 2005. gada 25. 
oktobrī. 

Budisma ideju sākumi Latvijas teritorijā 
20. gs. 1 pusē  

Nacionālās 
bibliotēkas un 
Latvijas Bibliotekāru 
biedrības rīkotajā 
starptautiskajā 
konferencē 
“Informācija, 
revolūcija, reakcija: 
1905-2005” 

Rīgā, 2005. gada 24. 
novembrī. 

1905. gada revolūcija: vēsturiski 
teoloăiskas refleksijas Latvijas  

Latvijas 
Universitātes 63. 
konferences 
Teoloăijas sekcija 

2005. gada 17.  
februārī, Rīgā. 

Multireliăiskās identitātes kā mūsdienu 
Latvijas reliăiozitātes daĜa 

 
 



 
 

2006. 

1. Publikācijas (raksti, referāti) 
 

Autors Nosaukums Kur izdevums publicēts (vieta) 

Lekt. Sanita Lazdiņa 

Different approaches in Teaching 
Grammar 

Humanities in New Europe : starptautiskās 
konferences rakstu krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 
215.-222.lpp. 

Korelācija starp laiktelpu un valodas 
mācību grāmatu tekstu izvēli 

Kultūras procesi Latgalē: folklora, valoda, 
literatūra. Rēzekne: RA, 2006.– 75. – 91.lpp. 

Development posibilities of 
sociocultural competence during 
Latvian acquisition 

 

Publication of the Padagogische Akademie des 
Bundes in OO. Linz, 2006. p.7-23 

Lingvistisko teoriju ietekme uz otrās 
valodas apguves pētniecību 

Linguistica Lettica. Latviešu valodas institūta 
žurnāls. (iesniegts publicēšanai) 

Mācību grāmatās atspoguĜotās pieejas 
latviešu valodas kā otrās valodas apguvē.  

Valsts Valodas komisijas monogrāfija 
(iesniegts publicēšanai) 

Lekt. S. LazdiĦa, 
doc. I.Šuplinska   

Sociolingvistiskās vides ietekme 
pusaudžu attieksmē pret valodu 

Kultūras procesi Latgalē: folklora, valoda, 
literatūra. Rakstu krājums.  Rēzekne: RA, 2006. – 
128.-139.lpp. 

Asoc. prof. Angelika 
Juško-Štekele 

Relationship among Latgalians, Jews and 
Romanies in Latgalian folklore. 

Humanities in New Europe : starptautiskās 
konferences rakstu krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 
115.-124.lpp. 

Bāba latgaliešu folklorā  Kultūras procesi Latgalē: folklora, valoda, 
literatūra. Rakstu krājums.  Rēzekne: RA, 2006. – 
45.-60.lpp. 

Ethnical stereotipes in Latgalian folklore Rakstu krājums Darbai ir Dienos. Kaunas 
(iesniegts publicēšanai) 

Infanticīda atskaĦas latgaliešu folklorā. Rakstu krājums “Letonica” (iesniegts 
publicēšanai) 

E.Voltera folkloriskā darbība Latgalē 19. 
gadsimta folkloristikas kontekstā. 

Э.А.Вольтер и балтистика как комплексная 
дисциплина. Тэзисы докладов. - 
Филологический факультет Санкт - 
Питербургского Университета, 2006. - с. 34.- 
35. 

Doc. Ilga Šuplinska 

The functions of the cultural signs in the 
postmodern prose 

Humanities in New Europe : starptautiskās 
konferences rakstu krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 
241.-250.lpp. 

SapĦa poētikas izpausmes nacistiskās 
okupācijas laika dzejā. 

Acta Baltica. KauĦa : VDU, 2006.  – 83.-94.lpp. 

Inspirācijas faktori N. Neikšanīša daiĜradē Kultūras procesi Latgalē: folklora, valoda, 
literatūra. Rakstu krājums.  Rēzekne: RA, 2006. – 
17.-29.lpp. 

Reliăiskās identitātes meklējumi 
nacistiskās okupācijas laika literatūrā 

Kultūras procesi Latgalē: folklora, valoda, 
literatūra. Rakstu krājums. Rēzekne: RA, 2006. – 
4.-17.lpp. 

Komisma elementi O.RupaiĦa prozā Bērzgales novads. – Rēzekne: LKCI, 2006. – 137.-
155.lpp. 

Adresāta meklējumi jaunākajā latviešu 
dzejā 

raksts iesniegts publicēšanai. Letonika, LU 
Literatūras institūta mēnešraksts  

Dzejas (teksta) radīšanas loma 
kreativitātes aspektā 

 Kreatīvā domāšana.  RPIVA 10. starptautiskās 
konferences krājums. R., 2006. 202.-212.lpp 

Quo vadis latgaliešu literatūra? Kultūras Forums. – 2006.g. 21.-28.jūlijs – 5.lpp.  
Latgaliešu jaunākās lirikas raksturojums Kultūras Forums. – 2006.g. 21.-28.jūlijs – 4.lpp. 

Doc. Olga Senkāne Alegorijas poētika Kafkas romānā 
“Process” 

Humanities in New Europe : starptautiskās 
konferences rakstu krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 
122.-130.lpp. 



 
 

Filozofiskā žanra iezīmes I.Šėipsnas 
stāstā “Skatītājs” 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē 11. - 
Liepāja: LiePA, 2006. – 168.-175.lpp 

Pilsētas mākslinieciskās un filosofiskās 
funkcijas eksistenciālistu romānos 

DU starptautiskā zinātniskā konference “VI 
Zinātniskie lasījumi” 2006.g. 26.-27.I , 
Daugavpils: Saule, iesniegts publicēšanai 

Romantisma motīvi RaiĦa dzejoĜu 
krājumā “Tālas noskaĦas zilā vakarā”; 
“V ētras sēja”: alegoriju poētika 

Rakstu krājums “Rainim - 140” – iesniegts 
publicēšanai. Izdošanu organizē Rakstniecības, 
teātra un mūzikas muzejs, red. G.Grīnuma, izd. 
“Zinātne” 

Saules simbols RaiĦa dzejā līdz 1910. 
gadam 

Rakstu krājums “Meklējumi un atradumi RaiĦa 
daiĜrades pētniecībā” (iesniegts publicēšanai) 

Saules koncepts RaiĦa poēmā „Ave sol” ŠU zinātniskās konferences „Saule pasaules 
kultūrā” rakstu krājums (iesniegts publicēšanai) 

Lekt. Antra 
KĜavinska 

Latgaliecių anekdotai: etnolingvistinis 
aspektas 

Humanities in New Europe : starptautiskās 
konferences rakstu krājums. KauĦa : VDU, 2006. - 
93.-101.lpp. 

Valodas īpatnības latgaliešu anekdotēs Kultūras procesi Latgalē: folklora, valoda, 
literatūra. Rakstu krājums.  Rēzekne: RA, 2006. – 
100.-112.lpp. 

Etnonīmiskā leksika latgaliešu anekdotēs Iesniegts publicēšanai DU starptautiskās 
zinātniskās konferences “VI Zinātniskie lasījumi” 
rakstu krājumā “Valoda – 2006. Valoda dažādu 
kultūru kontekstā.” 

Etnonimų funkcionavimas latgaliečių  
paremijose.  
 

Iesniegts publicēšanai ŠauĜu Universitātes 
zinātnisko rakstu krājumā “Filologija” . (2007.g.) 

Lekt. Ingars Gusāns  

Artemīdas tēla mākslinieciskais veidojums. Acta Baltica. KauĦa : VDU, 2006.  – 48.-55.lpp. 

Asoc.prof.  

Lidija Leikuma 

Латыши и латгальцы Сибири: язык и 
культура // 

Балто-славянские исследования, XVII. Сборник 
научных трудов. – Москва: Индрик, 2006. 476–
482 (kopā ar A. Andronovu) 

Asoc. prof. Valdis 
Tēraudkalns 

Images of Sweden at the Territory of 
Latvia from 1800 to 1914  

Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden. 
Formung und Transformation von Konzepten und 
Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute. 25. 
Tagung der IASS in Wien, 2.-7.8.2004 / 
herausgegeben von Sven Hakon Rossel. - Wien: 
Praesens Verlag, 2006. – S. 663.-667. 

CeĜš uz luterāĦu sieviešu ordināciju 
Latvijā  

CeĜš. – 2006, Nr. 57. ─27.-44. lpp. 

Leaving Behind Imagined Uniformity: 
Chaging Identities of Latvian Baptist 
Churches  
 

Baptist Identities. International Studies from the 
Seventeenth to the Twentieth Century / ed. by 
Randall I.M., Pilli T., Cross R. – Milton Keynes: 
Paternoster Press, 2006. - pp. 109-122. 

 Interfaith Dialogue Then and Now: 
Changes in Cooperation Among 
Religious Groups in Latvia  (kopā ar 
D.Hanovu) 

Frontier. – Winter 2006, No. 11. – pp. 33-36. 

 
 
 



 
 

2. Publikācijas atsevišėu izdevumu veidā (brošūras, monogrāfijas) 
 

Autors Nosaukums Kur izdevums publicēts 
(vieta) 

Filoloģijas katedras 
docētāji, studiju 
programmas “Filoloģija” 
studenti 

Kultūras procesi Latgalē : Folklora, literatūra, valoda Rēzekne: RA Izdevniecība, 
2006. 

Lekt. Sanita Lazdiņa 

Korelācija starp mācību līdzekĜu tekstiem un 
dominējošām pieejām latviešu valodas kā otrās 
valodas apguvē. Promocijas darba kopsavilkums 

Rīga, 2007. 

Asoc.prof. Angelika 
Juško-Štekele 

Latgaliešu folklora Rēzekne: RA Izdevniecība, 
2007. 

 
3. Piedalīšanās konferencēs ar referātiem 

 
Autors Konferences nosaukums Konferences norises 

vieta un laiks 
Referāta nosaukums (var 

saīsināt) 
Lekt. Sanita LazdiĦa Vārds un tā 

pētīšanas aspekti. 
11.starpt. zin. 
konference.  

 

Liepāja, 2006.gada 
novembrī. 

Formas, nozīmes un lietojuma 
aspekta respektēšana valodas 
apguvē. 

Asoc. prof. Angelika 
Juško-Štekele 

Barondienas 
konference “Bērns 
kultūrā”  

Rīga, 30.10.-01.11. 
2006. 

Infanticīda atskaĦas latgaliešu 
folklorā. 

Doc. Olga Senkāne 12. starptautiskā 
zinātniskā konference 

LPA (Liepāja) 
2006.g. 02.03. – 04.03. 

Labirints eksistenciālistu romānu 
mākslinieciskajā telpā. 

Raktniecības, teātra 
un mūzikas muzeja 
zinātniskā 
konference  

Jūrmala 2006.gada 
25.oktobrī 

Saules simbols RaiĦa dzejā līdz 
1910.gadam 

starptautiskā 
zinātniskā 
konference „Saule 
pasaules kultūrā”  

ŠU, 2006.g. septembrī Saules koncepts RaiĦa poēmā 
„Ave sol.” 

13. Liepājas 
starptaut. zin. 
konference 
“Aktuālas 
problēmas 
literatūras zinātnē” 

LPA, 01.03.-
03.03.2007. 

Dabas alegorijas ceĜš uz simbolu 
RaiĦa dzejā 

Lekt. Antra 
KĜavinska 

IV starptautiskā 
konference 
“Pasaulio vaizdas 
kalboje” 

ŠauĜu universitātē 
2006.gada oktobrī 

Etnonīmu funkcionalitāte 
latgaliešu parēmijās 

Doc. Ilga Šuplinska 12. starptautiskā 
zinātniskā 
konference, 
sekcijas vadīšana 

LPA (Liepāja) 
2006.g. 02.03. – 04.03. 

Adresāts jaunākajā latviešu dzejā 

LVAVP konference Rīgā, 2006.gada 7.-
8.aprīlī 

Metaforas funkcionalitāte tekstā 

Lekt. Ingars Gusāns 13. Liepājas 
starptaut. zin. 
konference 
“Aktuālas 

LPA, 01.03.-
03.03.2007. 

Elitārisma iezīmes Kallimaha 
himnās 



 
 

problēmas 
literatūras zinātnē” 

 starptautiskā zin. 
konference 
„Reception – 
Transformation - 
Innovation”. 

Greifsvaldē (Vācija) 
2006.gada 24.oktobrī 

Ancient Theory of Rhetoric and 
Modern Latvian Parliamentary 
Practice  

Asoc. prof. Valdis 
Tēraudkalns 

Latin America 
starptautiskajā 
konferencē 
Akādijas 
universitātē 

Nova Skočā, Kanādā, 
2006. gada 15. jūlij ā. 

Latvian Missionary work   

konference 
“Islamofobijas un 
antisemītisma 
izaicinājumi” 

Rīgā, 2006. gada 5. 
aprīlī. 

Islamofobija un antisemītisms 
mūsdienu sociālpolitiskajā 
kontekstā 

LVAVA r īkotajā 
zinātniski 
metodiskajā 
konferencē 
“Latviešu valoda 
konkurences 
apstākĜos” 

Rīgā, 2006. gada 8. 
aprīlī. 

Kultūru sastapšanās – kultūru 
konflikts vai mijiedarbība – 
vēsturiski politiskie aspekti 

 
2007. 

1. Publikācijas (raksti, referāti) 
Docētāja vārds, uzvārds Nosaukums  Kur publicēts (vieta) 
Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 
 

Svētku semantiskās 
modifikācijas sieviešu 
reproduktīvo tabu atainojumā 
mūsdienās 

Letonika. Rīga, 2007. 

Etniskie tipi latgaliešu folklorā 
un mūsdienu sabiedrībā.  

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. 
Rēzekne, 2007. 

Doc. Sanita LazdiĦa 
 

Valodas Latgalē: 
funkcionalitāte, attieksme, 
nākotnes perspektīvas. 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. 
Rēzekne, 2007.  

Otrās valodas pētniecība 
latviešu valodniecības attīstības 
kontekstā 

Letonikas 2.kongresa zinātnisko rakstu 
krājums. Rīga, 2007. 

Doc. Ilga Šuplinska 
 

Asociatīvās metodes 
izmantojums dzejoĜu krājuma 
analīzē 

Innovations in language teaching and 
learning in the multicultural context. 
Rīga: Kreativitātes centrs, 2007.- 303.-
312.lpp. 

Kultūrzīmju funkcionalitāte 
Zentas MauriĦas romānos. 

Zenta MauriĦa Eiropas tautu kultūru 
dialogā. Rīga: 2007.-91.-103.lpp. 

Doc. Olga Senkāne 
 

Reliăisko priekšstatu zīmes 
eksistenciālistu – ateistu 
daiĜdarbos. 

LU starptautiskās zinātniskās konferences 
„Latviešu literatūra un reliăija” materiāli.  

Ž.P. Sartra filozofijas 
reminiscences I.Šėipsnas 
romānā „Neapsolītās zemes”. 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 
Rakstu krājums 14. – Liepāja, 2008.  

Personvārda koncepts 
eksistenciālistes Ilzes Šėipsnas 
romānos. 

DU Zinātniskie lasījumi XVIII. Rakstu 
krājums, 2008 

Doc. Ingars Gusāns Dievu apzīmējumi Kallimaha DU Zinātniskie lasījumi XVIII. Rakstu 



 
 

himnās krājums, 2008. 
 
 

Lekt. Antra KĜavinska 
 

Polietniskums un daudzvalodība  
Latgalē. 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli.Rēzekne.  

Etnolingvistiskā situācija 
Krāslavas rajona Indras pagastā. 

DU Zinātniskie lasījumi XVIII. Rakstu 
krājums, 2008. 

 
3. Piedalīšanās konferencēs ar referātiem 

Autors Konferences 
nosaukums 

Konferences norises 
laiks, vieta 

Referāta nosaukums 

Asoc. prof. Angelika 
Juško-Štekele,  

Letonikas 2. kongress Rīga, 2007.gada 30.- 
31.oktobris  

Svētku semantiskās modifikācijas 
sieviešu reproduktīvo tabu 
atainojumā mūsdienās 

Doc. Sanita LazdiĦa 
 

11th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML XI). 

Pecs (Ungārija), 2007. 
g. 5.-6.jūlijs 
 

Ethnolinguistic Situation in Latgale. 

Letonikas 2. kongress  
 

Rīga, 2007.gada 30.- 
31.oktobris 

Otrās valodas pētniecība latviešu 
valodniecības attīstības kontekstā 

The Future of 
Multilingual Language 
Learning Policy in 
Europe 

Leeuwarden, Fryslân, 
(Nīderlande), 2007.g. 
22.-23.novembris 

Observation of Classroom Discourse 
in Latvian L2 classes for students 
with Russian L1” 

Latviešu valodas 
apguves valsts 
aăentūras konference 

Rīga, 2008.gada aprīlis Sadarbības principu ievērošana 
mācību stundā: klases diskursa datu 
analīze 

Doc. Olga Senkāne  
 

LU starptautiskā 
zinātniskā konference 
„Latviešu literatūra un 
reliăija” 

Rīga, 2007. gada 6. -
7.decembrī. 

Reliăisko priekšstatu zīmes 
eksistenciālistu – ateistu daiĜdarbos 

DU Zinātniskie lasījumi 
XVIII 

Daugavpils,  2008. gada 
24. janvārī. 

Personvārda koncepts 
eksistenciālistes Ilzes Šėipsnas 
romānos 

Doc. Ilga Šuplinska,  Pasaules Valodu 
skolotāju federācijas 
ZiemeĜvalstu-Baltijas 
valstu reăiona starpt. 
konference “ Novitātes 
valodu mācīšanā 
starpkultūru kontekstā” 

Rīgā, 2007. gada 15.-
16. jūnijā. 

Asociatīvās metodes izmantojums 
dzejoĜu krājuma analīzē 

Doc. Ilga Šuplinska 
  

Letonikas 2. kongress Rīgā, 2007. gada 30.-
31. oktobrī 

Kultūrzīmju funkcionalitāte Zentas 
MauriĦas romānos 

The Future of 
Multilingual Language 
Learning Policy in 
Europe. 

Leeuwarden, Fryslân, 
(Nīderlande), 2007.g. 
22.-23.novembris 

Latgalian as part of Latvian 
education system and culture in the 
21st century”   

DU XVIII zin ātniskie 
lasījumi 

Daugavpils, 2007.gada 
24.-25.janvāris 

Personvārda funkcionalitāte 
jaunākajā latviešu dzejā 

LVAVP konference 
„Valoda darbībai un 
sadarbībai” 

Rīga, 2008. gada 
25.aprīlī  

Asociatīvā metode – skolēnu 
radošuma attīstītāja 

Baltischer 
Literaturkongress 
„Haus Annaberg” 

Bonna (Vācija), 
2008.gada 30.aprīlī – 
4.maijā 

Apmulsums un citādība latviešu 
literatūrā gadsimtu mijā 

Baltischer 
Literaturkongress 
„Haus Annaberg” 

Bonna (Vācija), 
2008.gada 30.aprīlī – 
4.maijā 

Spilgtākās tendences latviešu 
literatūrā 20. gadsimta 70. gados 



 
 

Doc. Ingars Gusāns 
 

Antiquitas Viva 2007: 
Komiskais/komiskums 

Rīga, 2007.gada 
4.decembrī 

Amors: zināmais un nezināmais 

DU XVIII zin ātniskie 
lasījumi 

Daugavpils, 2007.gada 
24.-25.janvāris  

Dievu apzīmējumi Kallimaha himnās 

Doc. Ingars Gusāns LU 66.zinātniskā 
konference 

Rīga, 2008.g. 
6.februāris 

Orfisko himnu ievada un nobeiguma 
formulas 

Doc. Heiko F. Marten 
  

11th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML XI).  

Pecs (Ungārija), 2007. 
g. 5.-6.. jūlijs. 

Policy of Minority Languages 

Language Rights in the 
Russian Federation and 
European Union 
 

Lovozero (Krievijas 
Federācija), 2007. g. 
28. augusts-
1.septembris. 

Minority Languages in the EU: the 
Gaelic Language (Scotland) Act 
2005 

Etniskums Eiropā 
 

Rēzekne, 2007. gada 
oktobrī 

Minority Language Situations 
evolution in the East – West 
European Perspective 

Lekt. Antra 
KĜavinska 
 

IMBILD (Individuelle 
Mehrsprachigkeit in der 
Bildung = Individual 
plurilingualism in the 
field of education) 

Linca (Austrijā) 
2007.gada 28.augustā 

Polyetnicity and Multilingualism in 
Eastern Latvia 

DU Zinātniskie lasījumi 
XVIII 

Daugavpils, 24.-25.01. 
2008. 

Etnolingvistiskā situācija Krāslavas 
rajona Indras pagastā 

 
2008. 

1. Publikācijas (raksti, referāti) 
 

Autors Publikācijas nosaukums  Kur publicēta  
Doc. S. LazdiĦa (sakārtotāja) Etniskums Eiropā: 

sociālpolitiskie un kultūras 
procesi. Starptautiskās 
konferences materiāli 
(2007.gada 24.-26.maijs). 

Rēzekne: RA, 2008. 296 lpp. 

A. Juško-Štekele, I. Šuplinska 
S. LazdiĦa, A. KĜavinska 

 

Metodiskie norādījumi studentu 
zinātniski pētniecisko darbu 
izstrādei filoloăijā 

Rēzekne: RA izdevniecība. 2008. 52 lpp. 

Doc. S. LazdiĦa, A. Šalme Latviešu valodas apguve 
mazākumtautību izglītībā: 
tendencies, attīstība, ietekmes.  

LVAVA. Jelgava. 2008. 128 lpp. 

Doc. S. LazdiĦa, asoc.prof. 
I. Šuplinska, doc. H. Marten 

The Latgalian  language in 
education in Latvia 

The Fryske Akademy, the Province of 
Fryslân and the municipality of 
Leeuwarden, Mercator European 
Research Centre on Multilingualism and 
Language Learning, 2009. p. 64. 
ISSN: 1570 – 1239; 
http://www.mercator-
research.eu/research-projects/regional-
dossiers 

Doc. H. F. Marten Languages and Parliaments. The 
Impact of Decentralisation on 
Minority Languages 

Muenchen: Lincom Europa.2009. p.358 
http://home.t-
online.de/home/LINCOM.EUROPA 

Sērija Languages in the World 
Asoc. prof. I. Šuplinska 
(redaktore) 

Via Latgalica.  Humanitāro zinātĦu žurnāls. Rēzekne. 
2008. Nr.1. 196 lpp. 

Asoc. prof. I. Šuplinska 
(sakārtotāja) 

Susātivs. Myusdīnu latgalīšu 
dzejis antologeja. 

Rēzekne: LgSC. 2008. 334 lpp. 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 

Svētku semantiskās 
modifikācijas sieviešu 

Letonika. Rīga. 2008. 27.-54.lpp. 



 
 

reproduktīvo tabu atainojumā 
mūsdienās 

Asoc. prof. Angelika Juško-
Štekele 
 

Etniskie tipi latgaliešu folklorā 
un mūsdienu sabiedrībā. 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli .Rēzekne.154.-163.lpp. 

Laimes izpratne latgaliešu 
pasakās 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: RA. 2008. 6.–20. 

Bērnu folklora mūsdienās: 
tradicionālais un mainīgais 

Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. 
Rīga: LVAVA. 2008. Nr.1.43.–50.  

Doc. S. LazdiĦa Latviešu valodas kā otrās 
valodas apguves jautājumi 
lietišėās valodniecības kontekstā 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: RA. 2008. 104.–119. 

Doc. S. LazdiĦa, doc. H. Marten, 
S. Pošeiko 

Lingvistiskās ainavas metode -
netradicionāls ceĜš 
multilingvisma jautājumu izpētē 
un mācīšanā 

Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. 
Rīga: LVAVA. 2008. Nr.1. 13.–19. 

Doc. S. LazdiĦa Valodas Latgalē: 
funkcionalitāte, attieksme, 
nākotnes perspektīvas 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli .Rēzekne.32.-43.lpp. 

Doc. H.F.  Marten Misunderstandings about 
minorities: notes on language 
policy theory and debates from 
a Western European-Baltic 
perspective 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli .Rēzekne.78.-92.lpp. 

Asoc.prof. I.Šuplinska Personvārda funkcionalitāte 
jaunākajā latviešu dzejā 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: RA. 2008. 131.–144. 

Asociatīvās metodes 
izmantojums dzejoĜu krājuma 
analīzē 

Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. 
Rīga: LVAVA. 2008. Nr.1.35.–43. 

Lekt. J. SkrivĜa-Čevere Vilkacis latgaliešu folklorā Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: RA. 2008. 37.-46. 

Asoc.prof. O. Senkāne 
 

Ž.P. Sartra filozofijas 
reminiscences I.Šėipsnas 
romānā "Neapsolītās zemes".   

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 
Rakstu krājums 14. Liepāja, 2008. 35.-
45.lpp. 

Biblicismu mākslinieciskās 
funkcijas eksistenciālistu 
daiĜdarbos 

Bībeles tulkojums: teorija un prakse. LU 
Raksti: LU akadēmiskās konferences 
materiāli, 2009. 35.-42.lpp. 

Sergeja JeseĦina māksliniecisko 
meklējumu atbalsis latviešu 
20.gs.20.-30.gadu dzejā. 

Kultūru dialogs Latvijā. Rakstu krājums. 
Rīga.2009. 101.-112.lpp. 

Lekt. L. Bernāne Latgaliešu valodas 
pareizrakstības jautājumu 
risinājums presē 20. gadsimta 
pirmajā pusē 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: AR. 2008. 92.–104. 

Lekt. A. KĜavinska Etnolingvistiskā situācija 
Krāslavas rajona Indras pagastā 

Via Latgalica. Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: AR. 2008. 144.–151. 

Lekt. A. KĜavinska Polietniskums un daudzvalodība 
Latgalē 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Starptautiskās 
zinātniskās konferences 
materiāli .Rēzekne.43.-53.lpp. 

 
 



 
 

3. Piedalīšanās konferencēs ar referātiem 
 

Autors Konferences nosaukums Konferences 
norises laiks, vieta 

Referāta nosaukums 

Doc. Sanita LazdiĦa  1.starptautiskā 
latgalistikas konference 
"Antona Skrindas 
Latgaliešu gramatikai - 
100" 

Sanktpēterburga 
(Krievija)  
19.-20.09. 2008.  
 

Latgaliešu valodas loma Latvijas 
izglītībā: Latgales etnolingvistiskās 
situācijas izpētes dati 

Doc. Sanita LazdiĦa, 
doc. H. Marten 
 

The 23rd Scandinavian 
Conference of Linguistics  
 

Upsala (Zviedrija) 
 01.-03.10.2007.  

The „Linguistic Landscape” 
method as a tool in research and 
education of multilingualism: 
Experiences from a Project in the 
Baltic states 

Doc. Sanita LazdiĦa, 
asoc.prof. Ilga 
Šuplinska  

12th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML) 
  

Tartu un Võru 
(Igaunija) 
28.-30. 05.2009. 
 
 

Languages in the Eastern Part of 
Latvia (Latgale): Data and Results 

Doc.Sanita LazdiĦa, 
asoc.prof. Ilga 
Šuplinska, prof. 
Gabriele Iannàccarro, 
prof. Vittorio 
Dell'Aquila  

12th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML)  
 

Tartu un Võru 
(Igaunija) 
28.-30. 05.2009. 
 

Languages, religions and ethnic 
dynamics in Latgalia 

Asoc.prof. Ilga 
Šuplinska  

1.starptautiskā 
latgalistikas konference 
"Antona Skrindas 
Latgaliešu gramatikai - 
100" 

Sanktpēterburga 
(Krievija) 
19.-20.09. 2008.  

 

Komisma elementi Ontona 
RupaiĦa prozā 

Doc. Sanita LazdiĦa, 
asoc.prof. Ilga 
Šuplinska, doc. 
H. Marten  

1.starptautiskā 
latgalistikas konference 
"Antona Skrindas 
Latgaliešu gramatikai - 
100" 

Sanktpēterburga 
(Krievija) 
19.-20.09. 2008.  
 

The Latgalian Language in 
Education in Latvia 

Doc. H. Marten  
 

12th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML)  

Tartu un Võru 
(Igaunija) 
28.-30. 05.2009. 

Lingustic marketing for the benefit 
of regional and minority languages 

Doc. H. Marten  12th International 
Conference on Minority 
Languages (ICML)  
 

Tartu un Võru 
(Igaunija) 
28.-30. 05.2009. 
 

„Latgalian as not a language.” LL 
in Eastern Latvia and how 
centralist language attitude are 
reflected in them 

Doc. H. Marten  International network 
meeting 

Inari (Somija) 
14.–18. 01.2009.   

Language policy in the Baltic 
states 

Asoc. prof. Olga 
Senkāne  
  

LU starptautiskā 
zinātniskā konference 
„Latviešu literatūra un 
reliăija III”  

Rīga 
5. 12. 2008.  

Pašapmāns un reliăija latviešu 
eksistenciālistu prozā 

LU starptautiskā 
zinātniskā konference 
„Tulkojums kā 
kultūrvēsturisks 
notikums: Bībeles 
tulkošana: teorija, vēsture, 
mūsdienu prakse”  

Rīga 
12.12. 2008.  

Biblicismu mākslinieciskās 
funkcijas eksistenciālistu 
daiĜdarbos 

Liepājas Universitātes 
starptautiskā konference 
„Aktuālas problēmas 
literatūrzinātnē” 

Liepāja  
05.–06.03. 2009.   

Pašapmāns kā eksistenciāla 
kategorija I. Šėipsnas un G. ZariĦa 
prozā 



 
 

LU 67. zinātniskā 
konference „Aktuālas 
problēmas romantisma un 
neoromantisma 
pētniecībā”  

Rīga 
10.02.2009.  

Nāves koncepts RaiĦa un 
Aspazijas agrīnajā dzejā 

Asoc.prof. Angelika 
Juško-Štekele 
 

K.Barona konference 
"Lauka pētījums: no 
ieceres līdz rezultātam"  

Rīga 
 2008. gada 30.- 
31.oktobris 

Lauka pētījums kā studiju procesa 
sastāvdaĜa (Folkloras vākšanas un 
izpētes pieredze Rēzeknes 
Augstskolā) 

Daugavpils Universitātes 
Humanitārās fakultātes 
XVIII zin ātniskie lasījumi  

Daugavpils 
29.01.2009.   

Triksteriāde latgaliešu pasakās: 
lapsa 

 

2009. 

1. Publikācijas (raksti, referāti) 
 

Autors Publikācijas nosaukums Kur publicēta 
Asoc.prof. Angelika 

Juško-Štekele 
 

Laimes izpratne latgaliešu pasakās 
 

Via Latgalica: Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2009. Nr. 1.  6.–20. 

Etniskie stereotipi latgaliešu folklorā: 
ăenēze, funkcionalitāte, transformācija  

Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un 
rezultāti. Via Latgalica: humanitāro 
zinātĦu žurnāla pielikums, I/ Red. I. 
Šuplinska, S. LazdiĦa. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2009. 102.–115.  

Asoc.prof. Sanita LazdiĦa 
 

Latviešu valodas kā otrās valodas 
apguves jautājumi lietišėās 
valodniecības apguves kontekstā.  

Via Latgalica: Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2009. Nr. 1. 75.–89. 

Valodas apguve kā valodas plānošanas 
kategorija: Latgales sociolingvistiskā 
situācija.  

Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un 
rezultāti. Via Latgalica: humanitāro 
zinātĦu žurnāla pielikums, I/ Red. I. 
Šuplinska, S. LazdiĦa. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2009. 132.–145. 

Asoc.prof. Ilga Šuplinska 
 

Dzimumu loma valodas identitātes 
veidošanā 

Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un 
rezultāti. Via Latgalica: humanitāro 
zinātĦu žurnāla pielikums, I/ Red. I. 
Šuplinska, S. LazdiĦa. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2009. 89.–101. 

Personvārda funkcionalitāte jaunākajā 
latviešu dzejā.   
 

Via Latgalica: Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2009. Nr. 1. 130.–144. 

Lekt. Antra KĜavinska 
 

Daudzvalodība Austrumlatvijā. Valodu 
lietojuma sfēras. 

Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un 
rezultāti. Via Latgalica: humanitāro 
zinātĦu žurnāla pielikums, I/ Red. I. 
Šuplinska, S. LazdiĦa. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2009. 146. –157. 

Etnolingvistiskā situācija Krāslavas 
rajona Indras pagastā 

Via Latgalica: Humanitāro zinātĦu 
žurnāls. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2009. Nr. 1.  144.–151. 

Asoc.prof. Valdis 
Tēraudkalns   
 

Bībeles jaunā tulkojuma sākumi Latvijā 
20. gs. 90. gados: pēctecība, tulkošanas 
principi un konteksts 

Valsts valodas komisijas raksti. Rīga, 
2009, 5. sēj. 187.–205. 

One's Own People or Strangers: 
Lutheranism in Latgale during the 
Period of First Independence of Latvia 
(1918-1940) 

Latgale as a Culture Borderzone. 
Comparative Studies. Vol. II (1). 
Daugavpils University Academic Press 
"Saule", 2009.  131.–143. 

Asoc.prof. Ilga Šuplinska Kultūras procesu kontinuitāte Latgalē Letonikas pētījumi.2005–2009.  



 
 

 Rīga: Latvijas ZinātĦu Akadēmija, 2009.  

Asoc.prof. Olga Senkāne 
 

Dieva koncepts mūsdienu latgaliešu 
dzejas antoloăijā „Susātivs” (2008) 

Reliăiskās dažādības tematika izglītībā – 
Eiropas, nacionālā un reăionālā 
dimensija. – R.: LBB, 2009. 85.–96. 

Sergeja JeseĦina māksliniecisko 
meklējumu atbalsis latviešu 20.gs.20.-
30.gadu dzejā 

Atcerēties, aizmirst, izdomāt. Kultūru un 
identitāšu biogrāfijas 18.-21.gs.Latvijā. 
Rakstu krājums, 2009. 116. – 129. 

Pašapmāna eksistenciālais traktējums 
Ilzes Šėipsnas un Gunta ZariĦa 
romānos 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē 
15. Liepāja: LiePA, 2009. 109. – 118. 

Sanita LazdiĦa, Heiko 
Marten, Ilga Šuplinska   

 

Latgalīšu literaruo volūda izgleiteibā Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 
100. 1. starptautyskuo latgalistikys 
konfereĦce (Sanktpīterburga, 2008. goda 
19.–20. septembris) . Via Latgalica: 
Latgalistikys kongresu materiali, I.  
Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2009. 
64.–73. 

Asoc.prof. Ilga Šuplinska 
 

Komisma elementi Ontona RupaiĦa 
prozā  

Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 
100. 1. starptautyskuo latgalistikys 
konfereĦce (Sanktpīterburga, 2008. goda 
19.–20. septembris) . Via Latgalica: 
Latgalistikys kongresu materiali, I.  
Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2009. 
143.–154. 

Kultūras procesu kontinuitāte Latgalē Letonikas trešā kongresa zinātniskie 
raksti. Rīga: Latvijas ZinātĦu Akadēmija, 
2009. 165.–168. 

Doc. Ingars Gusāns Dievu apzīmējumi Kallimaha himnās  
 

DU Humanitārās fakultātes XIX 
Zinātniskie lasījumi.24.01.2008. Kultūras 
studijas. I. Personvārds kultūrā. 
Daugavpils: Saule, 2009. 46.-54. 

Asoc.prof. Valdis 
Tēraudkalns 

Ievadam: Reliăiskā izglītība kā iespēja 
reliăiju un konfesiju dialogam 

Reliăiskās dažādības tematika izglītībā – 
Eiropas, nacionālā un reăionālā 
dimensija. – Rīga: LBB, 2009. 7.-16. 

 
 

2. Publikācijas atsevišėu izdevumu veidā (brošūras, monogrāfijas) 
 

Autors/-i Nosaukums  
 

Kur izdevums 
publicēts (vieta) 

Veids (brošūra, 
monogrāfija) 

Apjoms 
autorloksnēs 

Redkolegeja: A. 
Andronovs, L. 
Leikuma, I. Šuplinska. 

Ontona Skryndys Latgalīšu 
gramatikai 100. 1. 
Starptautyskuo latgalistikys 
konfereĦce (Sanktpīterburga, 
2008. goda 19.–20. 
septembris)   

Rēzekne: Rēzeknis 
Augstškola, 2009. 

Via Latgalica: 
Latgalistikys kongresu 
materiāli, I.  

11,5 

Red. I. Šuplinska, 
S. LazdiĦa.  
 

Valodas Austrumlatvijā: 
pētījuma dati un rezultāti. 

Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, 2009. 

Via Latgalica: 
Humanitāro zinātĦu 
žurnāla pielikums, I. 

29 

 
 



 
 

3. Piedalīšanās konferencēs ar referātiem 
Autors Konferences nosaukums  Konferences norises 

vieta un laiks 
Referāta nosaukums  

Asoc.prof. Angelika 
Juško-Štekele 
 

K. Barona konference „Stāstījumu 
folklora: teksti, procesi un tradīcijas; 
pētnieki, stāstnieki un klausītāji” 

Rīga, LZA, 2009. gada 
30. oktobrī 

Ėēdes vēstules – sakrāls 
vēstījums vai IT bieds 

2. starptautiskajā latgalistikas 
konference „Centrs un perifērija: 
paradigmu maiĦa” 

Rēzeknes Augstskola, 
2009. gada 15.─17. oktobrī. 

Savas un svešas telpas 
mītiskās paradigmas maiĦa 
latgaliešu pasakās par laimes 
meklējumiem 

Asoc.prof. Sanita 
LazdiĦa 

2. starptautiskajā latgalistikas 
konference „Centrs un perifērija: 
paradigmu maiĦa” 

Rēzeknes Augstskola, 
2009. gada 15.─17. oktobrī. 

Etnolingvistiskuo vitalitāte kai 
volūdys nūtureibys 
ruodeituojs: kai ir ar 
latgalīšim? 

Asoc.prof. Ilga 
Šuplinska 
 

LZA „Pētījumi Letonikā: paveiktais 
un darāmais” 

Rīga, 
2009. gada 26.–27. oktobrī 

Starpnozaru pētījumi 
Rēzeknes Augstskolā 

LU Latviešu valodas institūta rīkotajā 
seminārā (diskusijā) kā diskusiju 
ievadošs referāts 

Rīga, LZA,   
2009. gada 8. decembrī  

Reăionālās valodas statuss 
latgaliešu valodai 

2. starptautiskajā latgalistikas 
konference „Centrs un perifērija: 
paradigmu maiĦa”  

Rēzeknes Augstskola, 
2009. gada 15.─17. oktobrī. 

Latvyskuma koncepts 
M. Andžānis poetikā 

Doc. Ingars Gusāns 14. starptautiskā konference „Vārds 
un tā pētīšanas aspekti”   

Liepājas Pedagoăijas 
universitāte, 2009. gada  
26.─27. novembrī 

Rokgrupu nosaukumi latīĦu 
valodā 

Lekt. Līga Bernāne 2. starptautiskā latgalistikas 
konference „Centrs un perifērija: 
paradigmu maiĦa” 

Rēzeknes Augstskola, 
2009. gada 15.─17. oktobrī 

M.Andžānes dzejoĜu krājuma 
„Reits” ortogrāfiskais 
risinājums 

Asoc.prof. Olga 
Senkāne 
 

2. starptautiskā latgalistikas 
konference „Centrs un perifērija: 
paradigmu maiĦa” 

Rēzeknes Augstskola,  
2009. gada 15.─17. oktobrī 

Drāmu dialoga uzbūve Artura 
RubeĦa „Naatrostajā Latgolas 
grōmotā” (1981-1990) 

LU starptautiskā zinātniskā 
konference „Latviešu literatūra un 
reliăija” IV 

Rīga (LU FMZF) 2009.gada  
3., 4.decembrī 

Dieva meklēšanas sindroms 
jaunākajā latgaliešu dzejā 

ŠauĜu universitātes Humanitārās 
fakultātes starptautiskas zinātniskas 
konferences “Lingvistika ir poetika 
17”  

ŠauĜu Universitāte, 
2009. gada 
12.─13. novembrī  

Kopīgais eksistenciālistu 
romānu naratīva veidojumā 

Lekt. Sandra Laizāne 2. starptautiskā latgalistikas 
konference „Centrs un perifērija: 
paradigmu maiĦa” 

Rēzeknes Augstskola,  
2009. gada 15.─17. oktobrī 

Automašīnu zīmolu 
funkcionalitāte latgaliešu 
valodā 

 
 

 

 



 
 

13.  pielikums



 
 

14. pielikums 
IEPIRKTO GR ĀMATU  SKAITS (2008-2010) 

 
 

2008. gada septembris                               

 
 

2008. gada oktobris      
 Nosaukums Eksemplāri 

Filozofija 11 84 

Folklora 2 21 

Valodniecība 15 15 

Literat ūrzinātne 64 64 

                         
 

2008. gada novembris 
 Nosaukums Eksemplāri 

Filozofija 26 854 

Folklora - - 

Valodniecība 12 752 

Literat ūrzinātne 13 768 

 
2008. gada decembris 

 
 Nosaukums Eksemplāri 

Filozofija 6 40 

Folklora - - 

Valodniecība 8 301 

Literat ūrzinātne 12 37 

 
 
 
 
 

 Nosaukums Eksemplāri 
Filozofija 25 305 

Folklora 6 177 

Valodniecība 6 6 

Literat ūrzinātne 46 46 



 
 

2009. gada janvāris 
 Nosaukums Eksemplāri 

Filozofija - - 

Folklora - - 

Valodniecība - - 

Literat ūrzinātne - - 

 
2009. gada februāris 

 Nosaukums Eksemplāri 
Filozofija 24 534 

Folklora 1 1 

Valodniecība 11 11 

Literat ūrzinātne 80 80 

 
2009. gada marts 

 Nosaukums Eksemplāri 
Filozofija 7 10 

Folklora 8 19 

Valodniecība 6 6 

Literat ūrzinātne 5 5 

 
2009. gada aprīlis 

 
 Nosaukums Eksemplāri 

Filozofija 4 166 

Folklora - - 

Valodniecība 5 245 

Literat ūrzinātne 5 5 

 
2009. gada maijs 

 
 Nosaukums Eksemplāri 

Filozofija 2 2 

Folklora 1 1 

Valodniecība 8 234 

Literat ūrzinātne 6 6 

Kopā :       425    4845 



 
 

2009. gada  jūnijs 
 

 Nosaukums Eksemplāri 
Filozofija ─ ─ 

Folklora ─ ─ 

Valodniecība 4 32 

Literat ūrzinātne ─ ─ 

 
 

2009. gada  septembris līdz 2010. gada aprīlis 
 

 Nosaukums Eksemplāri 
Filozofija 11 26 

Folklora ─ ─ 

Valodniecība 26 50 

Literat ūrzinātne 12 23 

 
 

 

















 

Latvijas Republika 
 Izglītības un zinātnes ministrija  

RĒZEKNES AUGSTSKOLA 
Reă. Nr. LV 90000011588 

Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, LV-4600 
Tālrunis  64623709, fakss 64625901, e-pasts ra@ru.lv,  

http://www.ru.lv 
 

Rēzeknē 
 
  _______________________ Nr. _____________ 

 
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra 

 izpilddirektores v.i. Initai ZaĜkalnei 
 

Par akadēmiskās studiju programmas „Filoloăija”  
pašnovērt ējuma ziĦojuma papildinājumu 
 

Pēc Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) pieprasījuma esam 
sagatavojuši papildinājumu Rēzeknes Augstskolas akadēmiskās studiju programmas 
„Filoloăija” (43223) pašnovērtējuma ziĦojumam, proti, salīdzinājumu ar tāda paša līmeĦa 
līdzīgām akreditētām augstākās izglītības programmām Latvijas augstskolās. 
 
Pielikumā: RA akadēmiskās studiju programmas „Filoloăija” salīdzinājums ar līdzīga satura 
programmām Latvijā uz 2 lpp. 

 
 

Rektors                                           E. Teirumnieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šuplinska 
64625841 
 
 
 
 



 
RA akadēmiskās studiju programmas „Filoloăija” sal īdzinājums  

ar l īdzīga satura programmām Latvij ā 
 
Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā studiju programma „Filoloăija” ir izveidota 

atbilstoši LR MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (2002)  un Rektoru 
padomē akceptētajam augstākās filoloăiskās izglītības standartam, kas tika izstrādāts 
1997. gadā pēc LU līdzīga satura programmas direktores Dr.philol. Dzintras Paegles 
iniciatīvas, aktīvi iesaistoties arī RA akadēmiskās studiju programmas „Filoloăija” direktorei 
I. Šuplinskai. SaskaĦā ar šo standartu, panākta vienošanās obligātās daĜas saturā un apjomā, 
proti 60-80 KP veido filoloăijas pamatkursi, bakalaura darbs 10 KP apjomā. Līdzīga satura 
programmas tiek realizētas Daugavpils Universitātē (DU), Latvijas Universitātē (LU) un 
Liepājas Universitātē.  
 DU LU LiepU RA 
Nosaukums  „Filoloăija” „Baltu 

filoloăija” 
„Baltu 
filoloăija un 
kultūra” 

„Filoloăija” 

Apakš-
programmas/ 
specializācijas/ 
moduĜi   

Apkašprogrammas: 
Latviešu / krievu/ 
angĜu/ vācu/ poĜu 
filoloăija 

ModuĜi: 
latviešu 
literatūra, 
latviešu 
valodniecība, 
lituānistika, 
folkloristika 
un teātra 
zinātne 

Specializācijas: 
Baltu valodu 
studijas 
Literatūras un 
kultūras 
studijas  

ModuĜi:  
Latgalistika 
Ievads 
komunikāciju 
teorijā 
Zinātniski 
pētnieciskie 
darbi  

Apjoms 120 KP 120 KP 120 KP 120 KP 
Piešėiramais grāds  Humanitāro 

zinātĦu bakalaura 
grāds latviešu 
filoloăijā  

Humanitāro 
zinātĦu                                                       
bakalaura 
grāds                                                              
filoloăijā                                                                          

Humanitāro 
zinātĦu 
bakalaura 
grāds filoloăijā  

Humanitāro 
zinātĦu 
bakalaura 
grāds 
filoloăijā  

Studiju 
programmas 
struktūra 

A – 64-86 KP 
B – 28-50 KP 
C –  6 KP 

A – 80 KP 
B – 20 KP 
C – 10 KP 

Nav 
informācijas, 
licencēta 
programma  

A – 73 KP 
B – 42 KP 
C – 5 KP 

Gala pārbaudījumi Bakalaura darbs 10 
KP  

Bakalaura 
darbs 10KP 

Bakalaura 
darbs 10 KP  

Bakalaura 
darbs 10 KP  

 
 
 
 



 
RA realizētās programmas atšėirības: 
1. RA akadēmiskā programma „Filoloăija” ir vienīgā pasaulē, kur obligātajā 

daĜā atvēlēti 5 KP latgaliešu literatūras un latgaliešu literārās rakstu 
valodas apguvei, kā arī ierobežotās izvēles daĜā izveidots modulis 
„Latgalistika” (14 KP), veicinot latgaliešu literārās valodas attīstību un 
saglabāšanu. 

2.  Ierobežotās izvēles daĜa sastāv no 3 moduĜiem: Latgalistika (14 KP), 
Ievads komunikāciju teorijā (10 KP) un Zinātniski pētnieciskie darbi (18 
KP), kas būtiski atšėir šo programmu no citām filoloăijas programmām 
Latvijā un kas ir vērsta uz studentu ierosinājumu īstenošanu – papildināt 
programmu ar starpnozaru, praktiskās iemaĦas un pētnieciskās 
kompetences padziĜinošiem kursiem. 

3. Programma paredz divas aktīvas ekspedīcijas (folkloras un muzeja 
praktikumi), kuras tiek organizētas dažādās Latgales reăiona vietās un 
paredz: 
- studentu zinātniski pētniecisko iemaĦu attīstīšanu, 
- zinātnisko darbu izstrādi, apzinot un sistematizējot autentiskus 

materiālus, 
- datu bāžu veidošanu, 
- zinātniskās aktivitātes tiek sabalansētas ar kultūrvidei atbilstošām 

radošām aktivitātēm, organizējot literāri muzikālus pasākumus, 
uzvedumus, izdzīvojot latgaliskās dzīvesziĦas tradīcijas, 

- folkloras ekspedīcijas materiāli jau otro gadu tiek apkopoti CD, 
veidojot bilingvālu metodisko līdzekli folkloristikā darbam skolā. 

4. Bakalaura darbs ir starpnozaru pētījums kādas lingvistiskas un 
folkloristikas vai literatūrzinātniskas problēmas risinājumam, akcentējot 
reăionālistikas pētniecību. 

Rēzeknē, 
20.08.2010. 
    Programmas direktore 
 
        Ilga Šuplinska 
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