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L A T V IJ A S     R E P U B L I K A  

IZGLĪTĪBAS   UN  ZINĀTNES MINISTRIJA 

STUDIJU PROGRAMMAS 
AKREDITĀCIJAS LAPA 

28.05.2003 R,GA Nr.   017-590 

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLAI 
ir tiesības īstenot akreditēto 

profesion ālo  

studiju programmu 

"Tulkošana" (45223)  

un piešėirt 
profesion ālo bakalaura gr ādu tulkošan ā un tulka,  

tulkot āja kvalifikāciju. 

Pamatojums: Akreditācijas komisijas 

2003. gada 23. aprīĜa lēmums Nr. 632. 
Profesionālā studiju programma 
"Tulkošana" ir akreditēta līdz 
2009. gada 31. 

decembrim. 
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EtJucatlon and CuHure DG 
Lifelong Learn ing Program me 

ERASMUS 

STANDARD UNIVERSITYCHARTER  
The European Commission hereby awards this Charter to: 

to07 " 2o7 

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA 

The Instit ūtiem has agreed to comply  
with the following fundamenta! principles of Erasmu s mobility:  

• Mobility shali be carried out only within prior inter-institutional agreements; 

• No university feesfortuition, registration, ex3minations, accessto laboratoryand libraryfacilities are to 
be charged to in-eoming Erasmus students; 

• Full recognition shall be given to students for satisfactority completed activities specified in the 
compulsory Learning Agreement. 

The Institution has also agreed:  

• to ensure the highest quality in the organisation of student and staff mobility; 

• to ensure that curricuium Information is up to datē, easily accessibie and transparent and that an academic 
credrt transfer system (ECTS or similar) gives transparency to the procedures; 

• to ensure equal academic treatment and services to home and Erasmus students; 

• tosupporttheintegration of ineoming Erasmus students in the Institution's activities; 

• to provide ineoming Erasmus students and their home Institutions with transeripts containing full, 
accurate and timely information at the end of their mobility period abroad; 

• to facilitate and acknowledge Erasmus teaching and training activities including those involving enterprises; 

• to promote and give visibility to the activities supported by the Erasmus programmē; 

• to publicise this Charter and the related Erasmus Policy Statement of the Institution; 

• to complywith the obĜectives on non-diserimination setout in the Lifelong Learning Programmē. 

This Charter entitles the Institution to apply 
to its National Agency and to the European Commission 
for grant support for Erasmus activities. 

For the European Corrrmission: 

B:u5sels. August 2007 

 
MictieiMCtIONNJER 
Director LIFELONG LEARNING : 
Education and Training, Programmēs and actions 



 

UNIVERSIDAD DE JAEN 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Education 
Departamentu de Filologia Inglesa 

As a Professor of English Language and Literature, and as an experienced teacher in 
English Studies, after nearly twenty-five years of teaching English to speakers of other 
languages, I fully support the proposal of accreditation of the Professional Study Programmē 
"Translation and Interpreting" at the University College of Economics and Culture (UCEC). 
As part of the join construction of Europe, and bearing in mind all the previous work on 
European Higher Education Area, it is essential to have degrees in which the emphasis lies on 
an in-depth knowledge of the instrumental component of more than one foreign language and, 
to a lesser extent, their cuitures and literatures, as the one implemented by UCEC in the last 
years. I have no doubt that a good command of foreign languages by students from this 
institution, as I have been a witness of in my lessons on "English Phonetics and Phonology," 
is essential for the future stability of Europe, as graduates from this institution can take part in 
many different work areas in the near future, including translation, interpreting, social 
communication networks, intercultural mediators and editing, especially when there is an 
urgent demand of good translators and interpreters, including languages spoken by relatively 
small numbers of speakers from and to other more widely spoken languages. Our university 
has been working on the field of internationally relationships since its foundation, and we 
know how important it is to rely on proficient professionals who can act as mediators in this 
area, both in the nearest socio-geographical context and abroad. 

On the other hand, we are currently immersed in the preparation of the new degrees, I 
have been a part of several national, regional and local committees in the area of Languages, 
their Cuitures and Literatures, and, after going through the proposal of renewal of the 
Programmē, I must say it fully satisfies the requirements of similar Programmēs in other 
European countries. The number and composition of modulēs and subjects largely coincides 
with other programmēs that aim for the acquisition of similar general skills in their students. 
Moreover, both the addition of an internship and a final bachelor paper, plus the necessary 
transparency in the social and public responsibility of the students' higher education process, 
are also clear signāls of the highly professional approach taken by the institution in the 
preparation of the programmē. 

Considering all the above of the utmost importance for a perfectly transferable and 
really academic approach to the study of languages, their cuitures and literatures, I have no 
doubt in fully recommending the accreditation of the programmē as an international external 
advisor. ^^4"- 

 
Jesūs M. Nieto Garcia, Professor of English Language and Ēiteriatcrfž, University of Jaen's 
Delegāte for the Centrē of Higher Studies in Modēm Languages 

Campus 1as Lagunillas S/N. Edificio de Humanidades y CC. 
23071 Jaen 
Telēfono +34 953 212 107. Fax: +34 953 211 824 

 

 



DDITĜCĜ-Ĝ COUNCII British Council Latvia 
P        .   I*^ri V.UUI1V.IL BlaumaĦa 5a-2, Riga LV 1011, Latvia 

Latvia 

Ekonomikas un kultūras 

augstskolas rektoram 

V. Dubram 

Atzinums par profesion ālā bakalaura studiju programmu  

„Tulkošana"  

Rīgā, 
30.01.2009. 

Lielbritānijas Padome, darbojoties starptautiskā mērogā, 
organizējot un vadot starpvalstu projektus, Ĝoti plaši izmanto tulku 
un tulkotāju pakalpojumus. Ekonomikas un kultūras augstskolas 
profesionālā bakalaura studiju programma Tulkošana ir 
nepieciešama, jo augsti kvalificētu tulku un tulkotāju Latvijā 
joprojām trūkst. 

Iepazīstoties ar Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju 
programmas Tulkošana studiju plānu, var secināt, ka tajā ir iekĜauti 
tulku un tulkotāju profesionālai sagatavošanai nepieciešamie 
studiju kursi teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu apguvei. 

Pamatojoties uz atzinuma sagatavošanai iesniegtajiem 
materiāliem, iesaku akreditēt Ekonomikas un kultūras augstskolas 
piedāvāto profesionālo bakalaura studiju programmu Tulkošana. 
 

Sandra Prince 

Sadarbības un projektu vadītāja 

Lielbritānijas padome Latvijā 

T +371 7281730 F 
+371 7504100 
mail@britishcouncil.lv 
www.britishcouncil.lv 

 



 

 Faculty of Education and 
 Language Studies  

0) The Open University 

c. VValton Hall 
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To:      MrV. Dubra Rector University College of 
Economics and Culture 

28 January 2009 

Reference 

The University College of Economics and Culture, Riga, Latvia, provides a study 
programmē "Translation and Interpreting" awarding a professional bachelor's 
degree and qualification in translation and interpreting. 

The processes of globalisation and expansion of cross border cooperation, as 
well as the developments taking place in the European Union, retain a high 
demand for professional and highly qualified interpreters in the global and 
European labour market. VVith the help of the study programmē "Translation 
and Interpreting", the University College of Economics and Culture contributes 
to training such translators and interpreters at the appropriate Ievel. 

The courses included in the study programmē "Translation and Interpreting" of 
the University College of Economics and Culture help students gain the 
knowledge and develop the skills required for vvorking as qualified translators 
and interpreters for the future. In view of the needs identified above, study 
programmēs such as that provided by the University College of Economics and 
Culture should be continued and supported where possible. 

<^Zric&a Cusi/u  ̂

Dr Indra Sinka 
Associate Dean (Curriculum Development) 
Faculty of Education and Language Studies 

Facultv of Education and Language Studies 
Open Unīversity 

I-M 
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IradeHulo 

Čaka iela 83/85 - B31, Rīga, LV-1011, Latvija Tālrunis. 
+371 67292507, fakss +371 67292509 e-pasts: 
inese@tradehub.info www.liepas.info 

Atzinums par profesionālā bakalaura studiju programmu  
„Tulkošana"  

Rīgā, 
2009. gada 9. februārī 

Ekonomikas un kultūras augstskolas piedāvātā profesionālā bakalaura studiju programma 
„Tulkošana" ir aktuāla un nepieciešama tulku un tulkotāju sagatavošanai Latvijā. Šodienas darba tirgū ir 
vajadzīgi augstas kvalifikācijas speciālisti, kas spēj nodrošināt kvalitatīvus rakstiskās un mutiskās tulkošanas 
pakalpojumus. SIA „Trade Hub" plašā pieredze reklāmas, marketinga un nekustamo īpašumu projektu 
attīstības jomā Latvijas un arī starptautiskā mērogā liecina, ka tulkiem un tulkotājiem ir jābūt labi 
izglītotiem, ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un pietiekami labi sagatavotiem praktiskajam darbam ne 
tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā darba tirgū. No programmas studiju plāna redzams, ka studentiem tiek 
nodrošināta pienācīga teorētiskā un praktiskā sagatavotība. 

Pamatojoties uz iesniegtajiem materiāliem atzinuma sagatavošanai un Ħemot vērā Ekonomikas un 
kultūras augstskolas līdzšinējo devumu augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanā, atbalstu, ka 
augstskolā realizējamā profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana" tiek atkārtoti akreditēta. 

 

nams 



 

Svešvalodu nodaĜa 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Tulkošana” 

pašnovērt ējums un akreditācijas materiāli  

Rīga, 2009 
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SATURS 
 EKA Senāta 2009.gada 27. janvāra lēmuma protokola Nr. 60 izraksts „Par 

profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana” (kods 42222) akreditāciju”  
 

 LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtā AKREDITĀCIJAS LAPA Nr.017-590 
par to, ka Ekonomikas un kultūras augstskolai ir tiesības izsniegt valsts atzītus 
diplomus par un piešėirt profesionālo bakalaura grādu tulkošanā un tulka, tulkotāja 
kvalifikāciju (Pamatojums: Akreditācijas komisijas 2003.gada 23. aprīĜa lēmums 
Nr.632) 

 

 Eiropas  Komisijas  piešėirtās Ekonomikas  un  kultūras augstskolai  ERASMUS 
Universitātes hartas kopija (no 2007.līdz 2013. gadam) 

 

 Atzinumi par profesionālā bakalaura programmu „Tulkošana”  

1. Vispārējā informācija par augstākās izglītības iestādi 4 
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3. Studiju programmas organizācija 5 
3.1. Studiju programmas satura raksturojums 5 
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4. Studiju programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 

apraksts 
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5. Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma 9 
6. Studiju programmas praktiskā īstenošana 10 
7. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokĜa 10 
7.1. Studiju programmas salīdzinājums ar Tulka un Tulkotāja kvalifikācijas piektā līmeĦa 

profesijas standartu 
10 
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8. Studējošie studiju programmā 19 
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9.4. Studiju programmas „Tulkošana” zinātniski pētnieciskā darba plāns 2008./2009. ak.g. 29 
10. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 30 
10.1. Izmaksas studiju programmas nodrošināšanai 30 
10.2. Bibliotēka 31 
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12. Dokumenti, kas apliecina studējošajiem turpināt studijas citā augstskolā, programmas 
likvidācijas gadījumā 

34 

13. Studiju programmas attīstības plāns un SVID analīze 34 
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PIELIKUMI  
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” Studiju plāns pilna laika klātienes 
studijām 

1. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” Studiju plāns nepilna laika klātienes 
studijām 

2. 

Izraksts no EKA 2009.gada 27. janvāra EKA Senāta sēdes protokola Nr.60 par izmaiĦām 
studiju programmas „Tulkošana" studiju plānā 

3. 

Izdrukas paraugi no LAIS sistēmas par studentu sekmēm 4. 
Studiju kursu apraksti 5. 
Metodiskie norādījumi kursa darba, diplomdarba, bakalaura darba un maăistra darba 
izstrādāšanai un aizstāvēšanai 

6. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” Pašnovērtējuma ziĦojums par 
2007./2008. akadēmisko gadu. 

7. 

Izraksts no EKA 2008.gada 3. decembra Senāta protokola Nr.59 par “Profesionālās bakalaura 
studiju programmas „Tulkošana” (kods 42222) pašnovērtējuma ziĦojuma par 2007./2008. 
ak.gadu” apstiprināšanu 

8. 

Profesijas standarts 9. 
2008./2009. akadēmiskā gada UzĦemšanas noteikumi 10. 
Imatrikulācijas kārtība 11. 
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Līgumi par studiju praksi 17. 
Augstskolas docētāju CV 18. 
Studiju programmas „Tulkošana” akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība 19 
Līguma kopija par bibliotēku informācijas sistēmas Aleph500 darbības nodrošināšanu 20. 
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Līgums par studiju turpināšanu citā augstskolā 22. 
Studiju programmas „Tulkošana” izsniedzamā diploma un tā pielikuma aizpildīts paraugs 23. 

3 



4 

1. Vispārējā informācija par augstākās izglītības iestādi 

Augstskolas mērėis: sniegt studentiem kvalitatīvu augstāko profesionālo izglītību, nodrošinot 
atbilstošu kvalifikāciju un to apliecināt, izsniedzot valsts atzītu diplomu. Ekonomikas un kultūras 
augstskola (EKA) ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta privāta augstskola. Licence Nr. 
04042, akreditācijas lapa Nr. 069. Augstākās izglītības iestādes reăistrācijas apliecības numurs 
3343800214. 

Ekonomikas un kultūras augstskola, kā arī visas tās piedāvātās programmas ir licencētas un 
akreditētas. 

1. tabula 
Inform ācija par Ekonomikas un kultūras augstskolā realizējamām 
studiju programmām 

Programmas nosaukums Licence Akreditācija 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma „Tulkošana” (42222) 

Nr.04042 – 4, 
Izsniegšanas datums – 
19.02.2003. 
TermiĦš – akreditācijas 
beigu datums 
31.12.2009 

Akreditācijas lapa 
Nr.017-590, 
28.05.2003. 

Profesionālā studiju programma 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un 
administratīvais darbs” (42345) 

Nr.04042-5, 
Izsniegšanas datums – 
30.05.2003 
TermiĦš – akreditācijas 
beigu datums 
31.12.2012. 

Akreditācijas lapa Nr. 
049-1001 
19.04.2006 

Profesionālā studiju programma 
„Kult ūras vadība” (42345) 

Nr. 04042-6, 
Izsniegšanas datums – 
15.04.2005 
TermiĦš – akreditācijas 
beigu datums 
31.12.2012 

Akreditācijas lapa 
Nr.049-996, 
05.04.2006 

Profesionālā studiju programma 
„Grāmatvedība un audits” (42344) 

Nr. 04042-7, 
Izsniegšanas datums 
28.06.2005. 
TermiĦš – akreditācijas 
beigu datums 
31.12.2014. 

Akreditācijas lapa Nr. 
069-1473, 18.06.2008. 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma „Telpas dizains un 
plānošana” (42214) 

Nr. 04042 – 8; 
Izsniegšanas datums – 
22.03.2007. 

 

Bakalaura studiju programma “Vadības 
zinības” (43345) 

Nr. 04042 – 9; 
Izsniegšanas datums – 
01.02.2008. 

 

Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversme tika apstiprināta LR Ministru kabinetā 2003. 
gada 6. februārī (MK Rīkojums Nr.82, prot. Nr.7, §18), grozījumi - EKA satversmes sapulces 
protokols Nr.2, 2005. gada 28. janvārī, grozījumi - EKA satversmes sapulces protokols Nr.4, 2006. 
gada 28. jūnijā, grozījumi – EKA satversmes sapulces protokols Nr.5, 2006. gada 25. augustā (MK 
Rīkojums Nr.385, prot. Nr. 36, 27.§ 2007. gada 20. jūnijā). 
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2. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana” tiek realizēta, lai sagatavotu Latvijas 
tautsaimniecībai kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību, kuri būtu spējīgi kvalitatīvi veikt savus 
profesionālos pienākumus, labi orientētos tirgus ekonomikas apstākĜos, pārzinātu tulkošanas teoriju 
un praksi un spētu sekot līdzi straujajām pārmaiĦām darba tirgū un pašā profesijā. Programmas 
misija ir dot studentiem zināšanas un prasmes, lai viĦi kvalificēti varētu strādāt Eiropas Savienības 
ekonomiskajā telpā. 

Līdz ar to Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas 
„Tulkošana” mērėis ir sagatavot kvalificētus tulkus un tulkotājus, kuri ir konkurētspējīgi šodienas 
darba tirgū, spēj pielāgoties tā mainīgajām prasībām, ir atvērti un gatavi mācīties un pilnveidoties, 
gan pildot savus profesionālos pienākumus, gan turpinot izglītību nākošajās izglītības pakāpēs. 

Lai sasniegtu šo mērėi, studiju programma ir veidota, balstoties uz tulka un tulkotāja 
profesijas standartiem, augstākās izglītības valsts standartu, Ħemot vērā esošos ekonomiskos, 
kultūras un sociālos apstākĜus, darba devēju prasības un attīstības tendences darba tirgū. 

Studiju programmas uzdevums ir nodrošināt nozares zinātĦu teorētiskajos pamatos sakĦotas, 
profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas, lai pēc studijām 
absolventi varētu uzsākt darba gaitas kā kvalificēti mutiskās un rakstiskās tulkošanas speciālisti, 
strādājot Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestādēs, dienestos un aăentūrās, Eiropas Savienības, 
Latvijas un citu valstu privātajās ekonomiskajās struktūrās, Eiropas Savienības iestādēs, dienestos 
un aăentūrās vai turpināt izglītību jau augstākās izglītības pakāpēs. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas apguve studentiem dod iespēju patstāvīgi studēt 
literatūru, attīstīt domāšanu, saskatīt problēmas un meklēt to risinājumus, bet prakses laikā 
nostiprināt teorētiskās zināšanas un iegūt tulka un tulkotāja darbam nepieciešamās prasmes. 

3. Studiju programmas organizācija 
3.1. Studiju programmas satura raksturojums 

Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmā „Tulkošana” studentu mācības tiek 
nodrošinātas saskaĦā ar akreditētu profesionālo bakalaura studiju programmu „Tulkošana” (kods 
42222), kas tika akreditēta 23.04.2003. uz termiĦu līdz 31.12.2009. Programmas akreditācija dod 
EKA tiesības īstenot šo studiju programmu un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās 
izglītības iegūšanu. Absolventiem, lai iegūtu 5. līmeĦa profesionālo kvalifikāciju un profesionālā 
bakalaura grādu, nepieciešams sekmīgi izpildīt studiju programmu. Programma tiek realizēta 
atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam, Profesionālās izglītības likumam, LR MK 
2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” un Tulka un Tulkotāja profesijas standartam. 

Studiju sistēmu un studiju procesa organizāciju augstskolā, kā arī studentu un augstskolas 
attiecības reglamentē iekšējie normatīvie dokumenti. Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un 
augstskolas attiecības, ir līgums par studijām Ekonomikas un kultūras augstskolā, imatrikulācijas 
kārtība, EKA iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem, noteikumi par kārtību, kādā notiek studentu 
pārcelšana nākamajam studiju gadam, un eksmatrikulācijas kārtība. 

. 
Pamatdokumenti, kas reglamentē studijas augstskolā ir: 

• EKA Satversme; 
• Studiju programma; 
• Studiju plāns; 
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• Studiju kursu apraksti (programmas). 

Bet pārvaldes orgāni, kas vada un nosaka studiju norisi, kārtību un organizāciju augstskolā 
ir: 
• Augstskolas Senāts un vadība; 
• Studiju programmas padome; 
• Studiju programmas administrācija; 
• Studentu pašpārvalde. Profesionālā bakalaura studiju programmu „Tulkošana” tiek 

realizēta pilna un nepilna laika 
klātienes studijās. Studiju ilgums pilna laika klātienes studijām ir 4 gadi jeb 8 semestri, bet nepilna 
laika klātienes studijām 4,5 gadi jeb 9 semestri. Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. 
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” studiju plāns pilna laika klātienes studijām 
skatāms 1. pielikumā, bet nepilna laika klātienes studijām 2. pielikumā. 2009.gada 27. janvāra EKA 
Senāta sēdes lēmuma izraksts par izmaiĦām studiju programmas studiju plānā skatāms 3.pielikumā 

Studiju plāna atbilstību profesionālās augstākās izglītības standartam skatīt 2.tabulā. 

2. tabula 
Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam 

 

Rādītājs Profesionālās augstākās izglītības 
valsts standarta prasības 

Profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Tulkošana” indikatori 

Kopējais 
programmas 
apjoms un ilgums 

Vismaz 160 kredītpunkti (KP) un 
kopējais studiju ilgums profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz 4 
gadi 

160 KP 

Studiju kursu 
sadalījums 

Vispārizglītojošie studiju kursi (vismaz 
20 KP); 
nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloăiju kursi (vismaz 
36 KP); 
nozares profesionālās specializācijas 
kursi (vismaz 60 KP); 
brīvās izvēles kursi (vismaz 6 KP) 

Vispārizglītojošie studiju kursi - 20 KP; 
nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloăiju kursi - 36 KP; 
nozares profesionālās specializācijas 
kursi 60 KP; 
brīvās izvēles kursi – 6 KP 

Prakse Apjoms vismaz 26 KP Prakse – 26 KP 
Valsts 
pārbaudījums 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana (vismaz 10 KP) 

Bakalaura darbs – 10 KP 
Valsts eksāmens – 2 KP 

Studiju kursa 
saturs 

Nosaka: Profesijas standarts – 
reăistrācijas numurs PS 0101 (tulks) un 
PS 0102 (tulkotājs) 

Programma atbilst profesijas standartam 

Piešėiramā 
kvalifikācija 

Pēc programmas apguves piešėir 5. 
līmeĦa profesionālo kvalifikāciju 

Programmas absolventiem piešėir 5. 
līmeĦa tulka un tulkotāja kvalifikāciju 

Studiju programmā ietilpst Studiju plāns un Studiju kursu apraksti (programmas). Studiju 
plānā ir norādīti kredītpunkti un dots studiju kursu sadalījums pa semestriem, bet studiju kursu 
aprakstos ir dots kā akadēmisko kontaktstundu, tā arī lekciju, semināru un praktisko nodarbību 
skaits, studentu zināšanu pārbaudes forma un prasības, kādas jāizpilda kredītpunktu skaita ziĦā un 
zināšanu gala pārbaudījuma ieguvei. 

Studiju programmas struktūru veido sekojoši studiju kursi: 

1. Vispārizglītojošie kursi (20 KP): Antīkā literatūra, Ārzemju literatūra, Apgūstamās 
valodas   literatūras   vēsture   (pirmā   svešvaloda),   Pasaules   civilizācijas   vēsture, 
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Starpkultūru komunikācija, Latvijas kultūras vēsture, Vispārējā filozofija, Sociālā 
psiholoăija, Mūsdienu latviešu valoda. 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi (36 KP): Apgūstamās 
valodas vēsture (pirmā svešvaloda), LatīĦu valoda, Otrā svešvaloda, Lietišėā valoda 
(pirmā svešvaloda), Terminoloăijas specializācija, Valstsmācība, Datortehnoloăiju 
pamati, ES dokumentu tulkošana, Tulkošanas teorija un prakse, Stilistika, Tulkošanas 
metodika. 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 KP): Praktiskā fonētika, Praktiskā 
gramatika, Leksikoloăija, Audiēšana, Konversācija, Lasīšana ar izpratni, Teksta 
leksikostilistiskā analīze, Valodas rakstības prasme (pirmā svešvaloda), Profesionālā 
tulkošana pēc specializācijas (kultūra, māksla, ekonomika, jurisprudence, psiholoăija), 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana. 

4. Brīvās izvēles kursi (6 KP). 
5. Prakse (26 KP). 
6. Valsts pārbaudījums ietver bakalaura darba izstrādi un valsts eksāmenu (kopā 12 KP). 

Studiju programmas realizācija notiek atbilstoši studiju plānam un studiju kursu aprakstiem 
(programmām). Studiju plānā ir redzams studiju priekšmetu sadalījums pa semestriem, kredītpunkti 
un vērtējuma forma. Pilna laika klātienes studiju plānu skatīt 1. pielikumā, nepilna laika klātienes 
studiju plānu - 2. pielikumā Programma saturs nodrošina speciālistu sagatavošanu saskaĦā ar Tulka 
profesijas standartu PS 0101 un Tulkotāja profesijas standartu PS 0102. 

3.2. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 

Kvalitatīvu studiju nodrošināšanai studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību 
formas un metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, grupas darbs, mājas uzdevumi, projektu un 
referātu izstrāde, recenziju rakstīšana, kontroldarbu un testu pildīšana, nelielu pētījumu veikšana 
mācībspēka vadībā, prakšu organizēšana, uzskates līdzekĜu izstrāde u.c. 

Programmas īstenošanas gaitā nepārtraukti tiek uzturēta prasība par praktisko nodarbību 
skaita atbilstību studiju kursu programmās noteiktajam apjomam. No docētājiem tiek prasīts 
pilnveidot gan teorētisko, gan praktisko nodarbību saturu un dažādot to formas. 

Studiju procesu pozitīvi ietekmē docētāju veiktā pētnieciskā darbība un aktīva darbošanās 
tulka/ tulkotāja profesijā, jo docētājiem ir jābūt informētiem par jaunākajām attīstības tendencēm 
darba tirgū, tādējādi maksimāli nodrošinot mācību satura atbilstību reālajām prasībām darba tirgū. 
Pētniecisko projektu izpildes, zinātnisko rakstu sagatavošanas, maăistra un promociju darbu 
izstrādes gaitā gūtās atziĦas un pieredze, kas gūta pildot tulka un/ vai tulkotāja pienākumus, 
atspoguĜojas arī studiju kursu programmu pilnveidošanā, tās tiek izmantotas arī dažāda veida studiju 
darbu, kursa darbu un bakalaura darbu vadīšanā. Docētāju gūtā pieredze, piedaloties starptautiskajās 
zinātniskajās un praktiskajās konferencēs, apmeklējot augstskolas, kuras piedāvā radniecīgas studiju 
programmas u.tml., palīdz pilnveidot studiju programmas saturu un studiju kvalitāti. 

Studiju programmas satura apguves kvalitātes uzlabošanai un praktisko iemaĦu apgūšanai 
docētāji plaši pielieto jaunākās informācijas sistēmu tehnoloăijas. Datorklasēs tiek apgūtas prasmes 
strādāt ar tulkošanas programmu TRADOS, kā arī studentiem ir iespēja arī patstāvīgi praktizēties 
dažādu elektronisko datu avotu izmantošanā, ieskaitot elektroniskās vārdnīcas, tulku un tulkotāju 
forumus, elektroniski pieejamos profesionālos žurnālus utt. Tas Ĝauj studentiem apgūt jaunākās 
informāciju tehnoloăijas, darbu ar datu bāzēm, kuru lietošana neaprobežojas tikai ar datoru 
lietošanu nodarbību laikā. Zināšanu praktiskā pielietošana notiek arī, veicot tulkošanas uzdevumus, 
gatavojot referātus, ar elektroniskā pasta starpniecību apmainoties ar informāciju par veikto 
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uzdevumu izpildi starp docētāju un studentiem. Šāda uzdevumu izpildes un informācijas apmaiĦas 
prakse paaugstina auditoriju nodarbību efektivitāti, veicina studējošo patstāvīgo darbu. Docētāji 
augstskolas auditorijās lekciju satura vizuālai pasniegšanai pielieto PowerPoint sagatavoto lekciju 
materiāla demonstrācijas iespējas. 

Studiju programmas „Tulkošana” padomes sēdēs regulāri tiek apspriesti akadēmiskie 
jautājumi un citi ar studiju procesu un tā kvalitatīvu nodrošināšanu saistītie aspekti. Ik semestri 
notiek studentu aptauja, kā arī studiju noslēgumā – absolventu aptauja. Iegūtie rezultāti atspoguĜo 
studentu domas par studiju kvalitāti, viĦu vēlmes un ieteikumus, tāpēc tie tiek apspriesti gan studiju 
programmas padomē, gan augstskolas administrācijas līmenī, lai kopīgi izlemtu par veicamajiem 
uzlabojumiem un izmaiĦām, ja tādas ir nepieciešamas. Sadarbībā ar darba devējiem tiek pārrunāti 
studiju programmas un atsevišėu studiju kursu satura aktualizācijas jautājumi. Īpaša vērība tiek 
veltīta studentu prakses vietās doto EKA praktikantu raksturojumu un prakses vērtējuma analīzei. 

Lekciju un nodarbību hospitācija kalpo kā efektīvs un daudzpusīgs studiju procesa kvalitātes 
nodrošināšanas instruments. Hospitācijā piedaloties gan augstskolas administrācijas pārstāvjiem, 
gan docētājiem, ir iespējams sekot līdzi studiju procesa kvalitatīvai nodrošināšanai ikdienas darbā 
auditorijās. Papildus kontroles funkcijām hospitācija kalpo arī kā studiju procesa kvalitātes 
pilnveides instruments, jo tā sniedz iespēju docētājiem mācīties vienam no otra, papildināt savu 
pieredzi un arī nodrošināt ciešāku sasaisti starp dažādiem studiju kursiem. Papildus iepriekš 
minētajiem kvalitātes nodrošināšanas instrumentiem tiek izmantota arī Ekonomikas un kultūras 
augstskolas Personāla individuālā darba semestra atskaite, kuru regulāri katru semestri aizpilda 
visi studiju programmas nodrošināšanai iesaistītie docētāji. Ar anketas palīdzību ir iespējams sekot 
līdzi docētāju pedagoăiskajai, metodiskajai un zinātniskajai darbībai un izvērtēt viĦu aktivitāti un 
darba kvalitāti. Personāla individuālā darba semestra atskaites anketa ir pievienota 15. pielikumā. 

Kopš 2005. gada februāra Ekonomikas un kultūras augstskolā darbojas Latvijas Augstskolu 
Informatīvā Sistēma (LAIS). LAIS programmatūras nodrošinājums un datu bāze Ĝauj automatizēt 
augstskolas darba procesus un veikt kvalitatīvu datu uzskaiti. LAIS sistēma dod iespēju veikt arī 
atsevišėu studentu grupu sekmju analīzi, studentu sekmju analīzi docētāju griezumā un studentu 
sekmības analīzi docētāja vadāmajos studiju kursos. Savukārt, ievadot LAIS programmā studentu 
aptaujas rezultātus, ir iespējams saĦemt informāciju par docētāju reitingiem studentu vērtējumā. 4. 
pielikumā ir pievienoti paraugi – izdrukas no LAIS par studentu sekmju analīzi, sekmju analīzi 
docētāju griezumā un viena docētāja griezumā. 

Pēdējo gadu laikā, lai pilnveidotu akadēmiskā procesa kvalitāti, tika pilnveidoti un iesniegti 
Senātam izskatīšanai un apstiprināšanai sekojoši Ekonomikas un kultūras augstskolas normatīvie 
dokumenti: 

1. „Ekonomikas un kultūras augstskolas Studiju informācijas centra nolikums” (apstiprināts Senāta 
sēdē 2007. gada 1. septembrī, protokols Nr. 52). 

2. „2008./2009. akadēmiskā gada uzĦemšanas noteikumi” (apstiprināti Senāta sēdē 2007. gada 20. 
decembrī, protokols Nr. 54). 

3. „Imatrikulācijas kārtība ”(apstiprināti Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, protokols Nr. 54); 
4. „K ārtība kā notiek studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam (kursam)” (apstiprināts Senāta 

sēdē 2007. gada 5. novembrī, protokols Nr. 53); 
5. „Ekonomikas un kultūras augstskolas iekšējās kārtības noteikumi studējošiem” (apstiprināts 

Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, protokols Nr. 54); 
6. „Eksmatrikulācijas kārtība ”(apstiprināti Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, protokols Nr. 54); 
7. „Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi Ekonomikas un kultūras augstskolā’’ 

(apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 1. septembrī, protokols Nr. 52); 
8. „Par diplomu „ar izcilību’’” (apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, protokols Nr. 54). 
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9. “Metodiskie norādījumi kursa darba, diplomdarba un bakalaura darba izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai” (apstiprināti Senāta sēdē 2008.gada 30.oktobrī, protokols Nr.46); 

10. “Ekonomikas un kultūras augstskolas Studiju programmas padomes nolikums” (apstiprināts 
Senāta sēdē 2007.gada 26.aprīlī, protokols Nr.50); 

11. “Studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ekonomikas un 
kultūras augstskolā” (apstiprināta Senāta sēdē 2007.gada 26.aprīlī, protokols Nr.50); 

12. “Noslēguma darbu vērtēšanas kārtība” (apstiprināta Senāta sēdē 2007.gada 26.aprīlī, protokols 
Nr.50); 

13. Noteikumi par ikgadējiem studiju programmu pašnovērtējuma ziĦojumiem” (apstiprināti Senāta 
sēdē 2007.gada 18.jūnijā, protokols Nr.51); 

14. “Prakses nolikums” (apstiprināts Senāta sēdē 2007.gada 18.jūnijā, protokols Nr.51). 

Bez uzskaitītajiem EKA Senātā ir apstiprināti arī tādi studiju procesu reglamentējošie 
dokumenti, kā: 

1. UzĦemšanas noteikumi 2008./2009.ak.g.; 
2. Imatrikulācijas kārtība 2008./2009.ak.g.; 
3. Ekonomikas un kultūras augstskolas iekšējās kārtības noteikumi studējošiem; 
4. Noteikumi par studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtību; 
5. Noteikumi par pārbaudījuma novērtējumu lapas aizpildīšanu; 
6. Noteikumi par studiju kursu akadēmisko atzīšanu EKA; 
7. Eksmatrikulācijas kārtība; 
8. UzĦemšanas komisijas nolikums; 
9. Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi EKA 2008./2009. ak.gadam; 
10. Nolikums par studiju pārtraukšanas un atjaunošanas kārtību; 
11. Studiju līguma paraugs; 
12. Līguma par studiju praksi paraugs; 
13. Studiju kalendārs 2008./2009.ak.gadam; 
14. Studiju informācijas centra nolikums; 
15. Studiju programmas direktora amata apraksts; 
16. NodaĜas vadītāja amata apraksts; 
17. u.c. 

4. Studiju programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 
apraksts 

Studiju programmas „Tulkošana” studiju kursu apraksti ir pievienoti 5. pielikumā, kuros 
redzams studiju kursa nosaukums, kursa autors(i), kas to vada, kursa apjoms kredītpunktos, t.sk. 
ECTS kredītpunktos, studiju kursa saturs, lekciju, semināru un praktisko nodarbību skaits, zinātnes 
nozare un apakšnozare, kā arī rekomendējamās literatūras saraksts. 

5. Studentu zināšanu vērt ēšanas sistēma 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem: 
• kvalitatīvais kritērijs – atzīme pēc 10 ballu sistēmas; 
• kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti pēc kopējā akadēmisko stundu skaita studiju kursā. 

Zināšanu novērtēšanā docētāji izmanto sekojošas formas: 
• kontroldarbus; 
• testus; 
• projektu un referātu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• mājas patstāvīgo darbu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• grupās veikto darbu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• recenzijas; 
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• ziĦojumus studentu konferencēs; 
• līdzdalību studentu zinātniski pētnieciskajā darbā docētāja vadībā; 
• veikto darbu prakses laikā; 
• eksāmenus. 

Noslēdzošais studiju kursu zināšanu apguvē ir eksāmens. Studiju kursu pārbaudījumus 
studenti kārto rakstiskā un/ vai mutiskā veidā. Vērtēšanā tiek Ħemts vērā arī studentu darbs semestra 
laikā (sekmība kontroldarbos, aktivitāte semināros, mājas patstāvīgo darbu izstrāde, referātu 
sagatavošana, līdzdalība ar ziĦojumiem studentu konferencēs u.c.). 

Docētāji katra kursa sākumā iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanas 
sistēmu. Studenti tiek informēti, kādi nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks vērtētas 
zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala vērtējumu. Katrā pārbaudījumu veidā un 
eksāmenā minimālais pozitīvais vērtējums ir 4 balles, bet augstākais - 10 balles. Studentiem dažādu 
studiju darbu izstrādē jāievēro Metodisko norādījumu kursa darba, diplomdarba, bakalaura darba 
un maăistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai prasības. Metodiskos norādījumus skatīt 6. 
pielikumā. 

6. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Ekonomikas un kultūras augstskolai Licenci Nr. 04042 – 4 par tiesībām īstenot profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmu profesionālā bakalaura grāda tulkošanā un tulka, tulkotāja 
kvalifikācijas iegūšanai Izglītības un zinātnes ministrija izsniedza 2003. gada 19.februārī. 2003. 
gada 28. maijā studiju programma tika akreditēta uz sešiem gadiem - līdz 2009. gada 31. 
decembrim.. 

“Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” Pašnovērtējuma ziĦojumu par 
2007./2008. akadēmisko gadu” skatīt 7. pielikumā, bet EKA Senāta sēdes izrakstu par 
pašnovērtējuma ziĦojuma apstiprināšanu skatīt 8. pielikumā. 

Studiju programmas realizācijas gaitā regulāri tiek aktualizēti studiju kursu apraksti, 
pamatojoties uz izmaiĦām darba tirgus prasībās, Ħemot vērā uzskaites speciālistu, darba devēju u.c. 
jomu profesionāĜu ieteikumus. Studiju programmas izpildi nodrošina Ekonomikas un kultūras 
augstskolas Svešvalodu nodaĜa. 

7. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums no Latvijas valsts interešu viedokĜa 
7.1. Studiju programmas salīdzinājums ar tulka un tulkot āja profesijas standartu 

Lai varētu novērtēt studiju programmas kvalitāti no Latvijas valsts un tautsaimniecības 
interešu viedokĜa, ir veikta studiju programmas salīdzinošā analīze ar Tulka un Tulkotāja profesijas 
standartiem un radniecīgajām Latvijas un ārzemju augstskolu piedāvātajām studiju programmām. 
EKA profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” salīdzinošā analīze ar Tulka 
profesijas standarta prasībām redzama 3. tabulā un Tulkotāja profesijas standarta prasībām -
4.tabulā. 
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Studiju programmas salīdzinājums ar Tulka 
profesijas standartu (reăistrācijas numurs PS 0101) 

3. tabula 

  

Kopīgās prasmes 
iegūt nepieciešamo profesionālo informāciju izprast 
savstarpēji saistīto darba procesa daĜu izpildes secību 
un to racionālu organizāciju lietot nozares 
terminoloăiju, tehniskos standartus lietot ar nozari 
saistītos normatīvos aktus ieverot nozares profesionālo 
ētiku 
Specifiskās prasmes 

teicamas dzimtās un apgūtās svešvalodas zināšanas 
novērtēt savu profesionālo iemaĦu un prasmju 

atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba 
tirgus prasībām 
• analizēt, vērtēt un izmantot savas nozares pētījumus 
un jaunas tehnoloăijas 
• labi nostādīta balss 
• piezīmju tehnikas pārzināšana 
• izmantot sinhronas* tulkošanas tehniku 
• izmantot zināšanas tulkošanas teorija un tehnika 

Vispārējās prasmes 
• spēja labvēlīgi un lietišėi sazināties ar cilvēkiem 
• pārzināt un prast izmantot elektroniskos informācijas 
līdzekĜus (e-pasts, datu bāzes terminoloăija u.c.) 
• orientēties aktuālajos notikumos savā valstī un 
pasaulē 
• orientēties un prast papildināt zināšanas 
ekonomiskajos, politiskajos un kultūras procesos 
• izkopt, trenēt atminu 
• prast kritiski vērtēt, analizēt, sintezēt 
• piemēroties apstākĜiem un stresa izturība 
• skaidri, saprotami izteikties un formulēt savas domas 

Zināšanas 
Darba valodas 

Tulkošanas teorija un prakse 
Tulkošanas metodika 
Terminoloăijas specializācija 

Mūsdienu latviešu valoda LatīĦu 
valoda Otrā svešvaloda Tulkošanas 
teorija un prakse Lietišėā valoda 
(pirmā svešvaloda) Sinhronā un 
konsekutīvā tulkošana 
Datortehnoloăiju pamati 

Starpkultūru komunikācija 
Sociālā psiholoăija 
Valstsmācība 
Tulkošanas teorija un prakse 
Terminoloăijas specializācija 
Datortehnoloăiju pamati 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
(kultūra, māksla, ekonomika, jurisprudence, 
psiholoăija) 
ES dokumentu tulkošana 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 

Praktiskā fonētika 
Praktiskā gramatika 
Leksikoloăija 
Audiēšana 
Konversācija 
Lasīšana ar izpratni 
Teksta leksikostilistiskā analīze 
Valodas rakstības prasme (pirmā 
svešvaloda) 
Otrā svešvaloda 

Profesijas standarta prasības 

Prasmes 

EKA studiju programmas „Tulkošana”  
kursi, kuros attiecīgās prasmes un 

zināšanas tiek attīstītas 

Dzimtā valoda Mūsdienu latviešu valoda 
Leksikoloăija 

Starpkultūru komunikācija Starpkultūru komunikācija 
Sociālā psiholoăija 
Valstsmācība Saskarsmes psiholoăija 
Starpkultūru komunikācija 
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Sociālā psiholoăija 
Tulkošanas teorija un metodika Tulkošanas teorija un prakse 

Tulkošanas stilistika 
Tulkošanas metodika 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 

Mūsdienu tehnoloăijas profesionālajā tulkošana Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
Tulkošanas metodika Datortehnoloăiju 
pamati 

Zināšanas par ekonomiskiem, politiskiem, sociālajiem 
un kultūras procesiem 

Valstsmācība 
Pasaules civilizācijas vēsture 
Latvijas kultūras vēsture 
Vispārējā filozofija 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
(kultūra, māksla, ekonomika, jurisprudence, 
psiholoăija) 

Zināšanas par priekšmetu jomu vai tulkošanas darba 
sfēru 

Vispārizglītojošie kursi 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
(kultūra, māksla, ekonomika, jurisprudence, 
psiholoăija) 
Lietišėā valoda (pirmā svešvaloda) 

Darba drošības zināšanas Darba drošība (izvēles kurss) 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 

4. tabula Studiju 
programmas salīdzinājums ar Tulkot āja profesijas standartu (reăistrācijas 
numurs PS 0102) 

 

Profesijas standarta prasības 

Prasmes 

EKA studiju programmas „Tulkošana” 
kursi, kuros attiecīgās prasmes un zināšanas 
tiek att īstītas 

Kopīgās prasmes 
• iegūt nepieciešamo profesionālo informāciju 
• izprast savstarpēji saistīto darba procesa dalu izpildes 
secību un to racionālu organizāciju 
• veikt zinātniski- pētniecisko darbu un noformēt 
zinātniskā pētījuma pārskatus 
• rakstīt pētījuma/pārskata darbu 
• lietot nozares terminoloăiju, tehniskos standartus 
• lietot ar nozari saistītos normatīvos aktus 
• ieverot nozares profesionālo ētiku 

Tulkošanas teorija un prakse 
Tulkošanas metodika 
Terminoloăijas specializācija 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
(kultūra, māksla, ekonomika, jurisprudence, 
psiholoăija) 
ES dokumentu tulkošana 
Kursa darbi 
Bakalaura darba 
Projekti kursu ietvaros 

Specifiskās prasmes 
• teicamas dzimtās un apgūtās svešvalodas zināšanas 
• novērtēt savu profesionālo iemanu un prasmju 
atbilstību profesijas standartam un starptautiska darba 
tirgus prasībām 
• izprast stratēăisko un analītisko nozares problēmu 
formulējumu un risinājumu 
• analizēt, vērtēt un izmantot savas nozares pētījumus 
un jaunās tehnoloăijas 
• izmantot zināšanas tulkošanas teorija un tehnika 
• prast strādāt ar dokumentiem 

Mūsdienu latviešu valoda 
Praktiskā fonētika 
Praktiskā gramatika 
Leksikoloăija 
Audiēšana 
Konversācija 
Lasīšana ar izpratni 
Teksta leksikostilistiskā analīze 
Valodas rakstības prasme 
Otrā svešvaloda 
Tulkošanas teorija un prakse 
Tulkošanas metodika 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
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 ES dokumentu tulkošana 
Datortehnoloăiju pamati 

Vispārējās prasmes 
• spēja labvēlīgi un lietišėi sazināties ar cilvēkiem 
• pārzināt un prast izmantot elektroniskos informācijas 
līdzekĜus (e-pasts, datu bāzes terminoloăija u.c.) 
• orientēties aktuālajos notikumos savā valstī un 
pasaulē 
• orientēties un prast papildināt zināšanas 
ekonomiskajos, politiskajos un kultūras procesos 
• prast kritiski vērtēt, analizēt, sintezēt 
• spēt patstāvīgi pieĦemt lēmumus savas kompetences 
ietvaros 
• organizēt savu darbu 
• skaidri, saprotami izteikties un formulēt savas domas 

Starpkultūru komunikācija 
Sociālā psiholoăija 
Valstsmācība 
Latvijas kultūras vēsture 
Tulkošanas teorija un prakse 
Datortehnoloăiju pamati 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
(kultūra, māksla, ekonomika, jurisprudence, 
psiholoăija) 
ES dokumentu tulkošana 
Terminoloăijas specializācija 

Zināšanas  

Darba valodas Praktiskā fonētika 
Praktiskā gramatika 
Leksikoloăija 
Audiēšana 
Konversācija 
Lasīšana ar izpratni 
Teksta leksikostilistiskā analīze 
Valodas rakstības prasme (pirmā svešvaloda) 
Otrā svešvaloda 

Dzimtā valoda Mūsdienu latviešu valoda 
Leksikoloăija 

Starpkult ūru komunik ācija Starpkultūru komunikācija 
Sociālā psiholoăija 

Saskarsmes psiholoăija  Starpkultūru komunikācija 
Sociālā psiholoăija 

Tulkošanas teorija un metodika Tulkošanas teorija un prakse 
Tulkošanas stilistika 
Tulkošanas metodika 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 

Mūsdienu tehnoloăijas profesionālajā tulkošanā Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
Tulkošanas metodika Datortehnoloăiju 
pamati 

Zināšanas par ekonomiskiem, politiskiem, 
sociālajiem un kult ūras procesiem 

Valstsmācība 
Pasaules civilizācijas vēsture 
Latvijas kultūras vēsture 
Vispārējā filozofija 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
(kultūra, māksla, ekonomika, jurisprudence, 
psiholoăija) 

Zināšanas par priekšmetu jomu vai tulkošanas 
darba sfēru  

Vispārizglītojošie kursi 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
(kultūra, māksla, ekonomika, jurisprudence, 
psiholoăija) 
Lietišėā valoda (pirmā svešvaloda) 

Darba drošības zināšanas Darba drošība (izvēles kurss) 
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Secinājums: No studiju programmas salīdzinošās analīzes ar Tulka un Tulkotāja profesijas 
standartiem redzams, ka studiju programma pilnība atbilst profesijas standartā noteiktajam prasmju 
un zināšanu līmenim. 

7.2.Salīdzinājums ar citām studiju programmām 

EKA darba tirgum piedāvātās profesionālās studiju programmas „Tulkošana” 
konkurētspējas noskaidrošanai svarīgi ir veikt studiju programmu salīdzinošo analīzi ar radniecīgām 
Latvijas un ārvalstu augstskolu piedāvātajām studiju programmām. 

SaskaĦā ar AIKNC datiem līdzīgas profesionālā bakalaura studiju programmas Latvijā vēl 
piedāvā Baltijas starptautiskā akadēmija, Ventspils augstskola, Sociālo tehnoloăiju augstskola, 
Rīgas Tehniskā universitāte un Starptautiskā praktiskās psiholoăijas augstskola. 2. līmeĦa, t. i. 
maăistrantūras studiju programmas piedāvā Daugavpils Universitāte, Vidzemes augstskola un 
Latvijas Universitāte. 5. tabulā ir sniegts salīdzinošs pārskats par vispārīgiem studiju programmu 
rādītājiem dažādās Latvijas augstskolās: piešėiramā kvalifikācija vai/un grāds, izglītības pakāpe, 
kas nepieciešama, uzsākot programmu, augstskolas piedāvātais studiju veids, forma un ilgums, kā 
arī studiju programmas apjoms kredītpunktos. 

5. tabula 
Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas „Tulkošana” salīdzinājums ar 

radniecīgām studiju programmām Latvij ā 
Augstskola Piešėiramā 

kvalifik ācija vai/un 
grāds 

Izglītības 
pakāpe uzsākot 
programmu 

Studiju veids, forma 
un ilgums 

KP 

Ekonomikas 
un kultūras 
augstskola 

Profesionālais 
bakalaurs tulkošanā; 
tulks, tulkotājs 

vidējā pilna laika klātiene: 4 
gadi 
pilna laika neklātiene: 4 
gadi un 6 mēneši 

160 

Rīgas 
Tehniskā 
universitāte 

Profesionālais bakalaurs 
tehniskajā tulkošanā un 
tehniskais tulks referents 

vidējā pilna laika klātiene: 4 
gadi 
nepilna laika klātiene: 4 
gadi un 6 mēneši 

160 

Baltijas 
Starptautiskā 
akadēmija 

Profesionālais bakalaurs 
tulkošanā un tulks, 
tulkotājs 

vidējā pilna laika:4 gadi 
nepilna laika: 4 gadi un 6 
mēneši 

160 

Ventspils 
Augstskola 

Profesionālais bakalaurs 
tulkošanā un tulks, 
tulkotājs 

vidējā pilna laika: 4 gadi 160 

Sociālo 
tehnoloăiju 
augstskola 

Profesionālais bakalaurs 
tulkošanā un tulks, 
tulkotājs 

vidējā pilna laika klātiene: 4 
gadi un 6 mēneši 

180 

Starptautiskā 
praktiskās 
psiholoăijas 
augstskola 

tulks, tulkotājs vidējā pilna laika klātiene: 4 
gadi 
nepilna laika klātiene: 4 
gadi un 6 mēneši 
nepilna laika 
neklātiene: 5 gadi 

160 

Kā redzams augstāk dotajā tabulā, Ekonomikas un kultūras augstskolas piedāvātā studiju 
programma „Tulkošana” pēc piešėiramās kvalifikācija un grāda, studiju veida, formas, ilguma un 
studiju programmas apjoma kredītpunktos ir līdzvērtīga citām radniecīgām studiju programmām, 
kuras piedāvā dažādas augstākās izglītības mācību iestādes Latvijā. 
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Tā kā Daugavpils Universitātē Vidzemes augstskolā un Latvijas Universitātē tiek piedāvāta 
maăistra studiju programma, kuras ilgums un saturs nozīmīgi atšėiras no EKA īstenotās 
programmas, līdz ar to, programmu savstarpējais salīdzinājums nav iespējams. 

Salīdzinājuma veikšanai detalizētāki ir izanalizēts un 6. tabulā atspoguĜots studiju 
programmas saturs, ko piedāvā Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils augstskola. 

RTU Valodu institūtā realizētā tehniskās tulkošanas studiju programmas specializācija 
(mehānika, enerăētika, elektronika, datorzinības, bionika, telekomunikācijas, arhitektūra) nozīmīgi 
atšėiras no EKA specializācijas, kurai ir lielāka ievirze uz humanitārajiem priekšmetiem. Līdzīgi kā 
EKA, RTU studiju programma paredz pirmajos studiju gados attīstīt studentu valodas kompetenci. 
Kas attiecas tieši uz nozares teorētiskiem pamatkursiem un nozares profesionālās specializācijas 
kursiem, tad abās programmās ir Ĝoti daudz līdzīgu kursu vai arī to saturs ir iekĜauts kursos ar 
nedaudz atšėirīgiem nosaukumiem (skat. 6. tabulu). 

Ventspils Augstskolā (VeA) pasniegtās studiju programmas salīdzinājums ar EKA 
studiju programmu „Tulkošana” Ĝauj secināt, ka daĜa no apgūstamajiem priekšmetiem šajās 
programmās sakrīt, piemēram, valstsmācība, fonētika, gramatika, angĜu rakstu valoda, stilistika, 
teksta leksikostilistiskā analīze, tulkošanas teorija, sinhronā un konsekutīvā tulkošana, starpkultūru 
komunikācija, svešvalodas. Kopīga ir arī prasība topošajiem tulkiem bez izcilām dzimtās valodas 
zināšanām apgūt vairākas svešvalodas. Humanitāro priekšmetu blokā EKA studiju programma 
piedāvā lielāku sociālo un humanitāro kursu izvēli, piemēram, Antīkā literatūra, Ārzemju literatūra, 
Latvijas kultūras vēsture, Vispārējā filozofija, Pasaules civilizācijas vēsture u.c, kas attīsta tulkiem 
un tulkotājiem Ĝoti nepieciešamās vispārējās zināšanas jeb tā sauktās fona zināšanas (background 
knowledge). Savukārt, VeA programmā lielāks akcents ir likts uz ievirzi uzĦēmējdarbībā un 
jurisprudencē. 

6. tabula 
EKA studiju programmu «Tulkošana” sal īdzinājums ar Rīgas Tehniskās universitātes un 

Ventspils Augstskolas piedāvātajām studiju programmām 
EKA  RTU VeA 
   

Starpkultūru komunikācija 2 KP  Ievads starpkultūru komunikācijā 
2 KP 

Latvijas kultūras vēsture 2Kp Apvienotā Eiropa un Latvija 2 KP*  

Sociālā psiholoăija 2 KP Saskarsmes psiholoăija 2 KP  

Mūsdienu latviešu valoda 2KP Valsts valodas mācība 4 KP Mūsdienu latviešu valodas 
attīstības tendences 2+2KP 

Otrā svešvaloda 10 KP + 
Izvēles kurss 6 KP 

Vispārējais spāĦu/ franču/ vācu 
valodas kurss 6 KP 

Svešvalodas franču/ vācu 

Lietišėā valoda (pirmā svešval.) 4 
KP 

Lietišėā komunikācija 2 KP UzĦēmējdarbības valoda I un II 
2+2 KP 

Terminoloăiskā specializācija 4 KP Biznesa un juridiskā terminoloăija 3 
KP 

Ekonomikas un pārvaldības 
terminoloăija 2 KP Juridiskā 
terminoloăija 2 KP 

Valstsmācība 2 KP AngĜu valodā runājošo valstu 
mācība 4 KP 

Valstsmācība 2+2KP 

Datortehnoloăijas pamati 2 KP Datoru mācība 5 KP  

ES dokumentu tulkošana 2 KP Jurisprudences tekstu tulkošana 2 
KP 

Rakstiskā tulkošana: ES 
ekonomiskie un juridiskie teksti 
4/2 KP 

Tulkošanas teorija un prakse 4 KP Ievads tulkošanas teorijā 2 KP Ievads tulkošanā 2 KP 
Tulkošanas teorija 2 KP 

Stilistika 2 KP Leksikoloăija un stilistika 2KP AngĜu valodas stilistika 2 KP 
Tulkošanas metodika 2 KP Tulkošanas prakse 4KP  
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Praktiskā fonētika 4 KP  AngĜu valodas fonētika 2 KP 
Praktiskā gramatika 10 KP Praktiskās gramatikas pamatkurss 5 

KP 
Normatīvā gramatika angĜu 
valodā 4 +2 KP 

Leksikoloăija 4 KP Leksikoloăija un stilistika 2KP Ievads valodniecībā 2 KP 
Audiēšana 4 KP Audiēšanas prasmju attīstīšana 4 

KP 
 

Konversācija 6 KP Funkcionālā komunikācija 4 KP Vispārīgā komunikācija angĜu 
valodā I un II 2+2 KP 

Lasīšana ar izpratni 4 KP Profesionālās literatūras 
mērėlasīšana un interpretēšana 8 
KP 

 

Teksta leksikostilistiskā analīze 5 
KP 

Teksta leksikostilistiskā analīze 4 
KP 

Teksta leksikostilistiskā analīze 
angĜu valodā 2 K 

Valodas rakstības prasme (pirmā 
svešvaloda) 6 KP 

Akadēmiskā angĜu rakstu valoda 4 
KP 
Rakstveida runas pamati 4 KP 

AngĜu rakstu valodas prakse 2KP 

Profesionālā tulkošana pēc 
specializācijas (kultūra, māksla, 
ekonomika, jurisprudence, 
psiholoăija.) 5 KP 

Specializācijas tekstu tulkošana 4+6 
KP 

Rakstiskās tulkošanas pamati 2 
KP 
Rakstiskā tulkošana 

Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 
9 KP 

Konsekutīvās tulkošanas prakse 8 
KP 

Konsekutīvā tulkošana 4 KP 
+2KP 
Sinhronā tulkošana 4 KP 

Kursa darbs 3 KP Specializācijas tekstu tulkojums 4 
KP 

Studiju darbs 

Brīvās izvēles kursi 6 KP Brīvās izvēles priekšmeti 6 KP Brīvās izvēles priekšmeti 6 KP 
Prakse 26 KP Prakse 26 KP Prakse 26 KP 
Bakalaura darbs 10 KP 
Valsts eksāmens 2 KP 

Bakalaura darbs 12 KP Bakalaura darbs 12 KP 

* Slīprakstā ir norādīti kursi, kuru saturs daĜēji varētu atbilst EKA piedāvātajam kursam 

EKA, RTU un VeA piedāvāto studiju programmu apjoms ir 160 kredītpunktu. Visās trīs 
studiju programmās precīzi sakrīt prakses apjoms - 26 kredītpunkti, kā arī noslēguma pārbaudījums 
- bakalaura darbs. RTU un VeA bakalaura darba apjoms ir 12 KP, savukārt EKA - 10 KP un 
papildus vēl jākārto valsts eksāmens (tulkošanā). EKA programmas salīdzinājums ar līdzīgām 
augstākas izglītības programmām parāda, ka visām mācību iestādēm ir viens mērėis - sagatavot 
augsti kvalificētus tulkus un tulkotājus atbilstoši spēkā esošajiem profesionālajiem standartiem. 

Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Eiropas Savienībā -
Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programma tika salīdzināta ar Igaunijas Eurouniversity 
un Somijas Tamperes Universitātes (University of Tampere) Moderno valodu un tulkošanas studiju 
fakultātes līdzīgām programmām. Gan Tamperes Universitāte, gan Eurouniversitv līdzīgi kā EKA 
sagatavo tulkus un tulkotājus, piešėirot bakalaura grādu. Atšėirība ir tā, ka Igaunijas un Somijas 
augstskolās studiju ilgums ir 3 gadi un kredītpunktu apjoms ir 120 KP. UzĦemšana - pēc vidējās 
izglītības. Igaunijas Eurouniversity studiju programma ir Ĝoti tuva EKA piedāvātajai gan 
vispārizglītojošo kursu, gan nozares teorētisko pamatkursu un nozares profesionālās specializācijas 
kursu ziĦā. Tikai, Ħemot vērā faktu, ka Igaunijas augstskolā studiju laiks ir īsāks, līdz ar to attiecīgo 
kursu apjoms ir mazāks. Visās trīs salīdzinātajās augstskolās studentiem papildus angĜu valodai un 
dzimtajai valodai tiek piedāvāts apgūt vēl vairākas svešvalodas, kas ievērojami palielina topošo 
tulku un tulkotāju konkurētspēju. Visu trīs augstskolu studiju programmu pamatu veido mutiskās un 
rakstiskās tulkošanas teorijas un metodoloăijas, kā arī valodas prasmju attīstības kursi - fonētika, 
gramatika, rakstības prasmes utt. Somijas augstskolā tik liela uzmanība nav veltīta vispārējo 
zināšanu  un  prasmju  attīstībai,   kā  tas  ir Ekonomikas  un  kultūras  augstskolā un  Igaunijas 
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Eurouniversity.   Ekonomikas   un   kultūras   augstskolas,   Igaunijas  Eurouniversity  un   Somijas 
Tamperes Universitātes tulku un tulkotāju studiju programmas salīdzinājums ir dots 7. tabulā. 

7. tabula EKA 
studiju programmu „Tulkošana” sal īdzinājums ar Eurouniversity (Igaunija) un Tamperes 
Universitātes (Somija) piedāvātajām studiju programmām 

 

EKA  EUROUNIVERSITY (Igaunija)  Tamperes Universitāte (Somija) 
   

Antīkā literatūra 2KP Classical literature 1.5 KP  

Ārzemju literatūra 2 KP World literature 2KP  

Apgūstamās valodas literatūras 
vēsture (pirmā svešvaloda) 4 KP 

British 20th century literature 1.5 
KP 
American studies and 20th centurv 
literature 3 KP 

 

Pasaules civilizācijas vēsture 2 KP Cultural studies 1.5 KP  

Starpkultūru komunikācija 2 KP Protocol and etiquette 1.5 KP  

Latvijas kultūras vēsture 2Kp Estonian 20th century literature 1.5 
KP 

 

Vispārējā filozofija 2KP Philosophy 2 KP  

Sociālā psiholoăija 2 KP Psvchologv 1.5 KP  

Mūsdienu latviešu valoda 2KP Mother Tongue 1KP  

Otrā svešvaloda 10 KP Languages 6 KP Languages 
Lietišėā valoda (pirmā svešval.) 4 
KP 

 Business And Professional 
Communication 4 

Terminoloăiskā specializācija 4 KP Legal and economic terms in 
English 1.5 KP 
E&R comparative phraseologv 1.5 
KP 

Language And Terminologv For 
Special Purposes 2 +2 

Valstsmācība 2 KP Countrystudy (Great Britain or 
USA) 2 KP 

British Societv And Culture 2 
Irish Societv And Culture 2 

Datortehnoloăijas pamati 2 KP Instruction in computers 1.5 KP Digital Literacv 2 KP 
ES dokumentu tulkošana 2 KP Basics of the European Union 1.5 

KP 
Institutions of the European Union 
1.5 KP 

 

Tulkošanas teorija un prakse 4 KP Translation theory 3 KP Introduction To Translation As A 
Process 2 
Introduction To Translation Studies 
3 
Translators’ And Interpreters’ 
Professional Business Skills 2 

Stilistika 2 KP English stvlistics 3 KP Introduction To Literarv Translation 
4 

Tulkošanas metodika 2 KP  Introduction To Translation 
Technologv 2 

Praktiskā fonētika 4 KP General and English phonetics 2 KP Phonetics And Speaking Practice 2 

Praktiskā gramatika 10 KP E&R Comparative grammar 3 KP Grammar, Usage And Vocabularv 4 

Leksikoloăija 2 KP English lexicology 3 KP Introduction To American English 2 
Introduction To British English 2 
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Audiēšana 4 KP Listening comprehension 1 KP  

Lasīšana ar izpratni 4 KP Newspaper reading 1 KP 
Homereading 2 KP 

 

Teksta leksikostilistiskā analīze 5 
KP 

E&R Comparative lexicology 1.5 
KP 

 

Valodas rakstības prasme (pirmā 
svešvaloda) 6 KP 

English punctuation 1.5 KP English Writing And Editing 4 
Basic English Professional Writing 
4 

Profesionālā tulkošana pēc 
specializācijas (kultūra, māksla, 
ekonomika, jurisprudence, 
psiholoăija.) 5 KP 

Written translation from English 
into mother tongue 6 KP 
Written translation into English 1.5 
KP 
Translation of English fiction 1.5 
KP 
Translation of technical texts 1.5 
KP 

Translation English-Finnish 2 
Translation Finnish-English 4 
Translation English-Finnish 4 

Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 
9 KP 

Consecutive interpretation from 
English 3 KP 
Interpretation of English audio and 
video recordings 1 KP 
Consecutive interpretation into 
English 1.5 KP 
Simultaneous interpretation 2 KP 

Introduction To Interpreting As A 
Process Reading 3 
Exercises 2 
Basic Consecutive Interpreting 2 
Introduction To Interpreting Theory 
4 
Subtitling 4 

Kursa darbs 3 KP Term paper 2.5 KP Finnish Institutions Research Paper 
6 KP 

Brīvās izvēles kursi 6 KP Electives 14.5 KP  
   

Prakse 26 KP Trainee practice 10 KP  
   

Bakalaura darbs 10 KP 
Valsts eksāmens 2 KP 

BA thesis 15 KP  

   

Salīdzinošā tabula Ĝauj secināt, ka Ekonomikas un kultūras augstskolas piedāvātā studiju 
programma „Tulkošana” saturiski ir Ĝoti tuva Igaunijas Eurouniversity programmai vispārizglītojošo 
kursu, nozares teorētisko pamatkursu un nozares profesionālās specializācijas kursu ziĦā. 
Ekonomikas un kultūras augstskolas un Tamperes Universitātes studiju programmas tulkošanas 
specializācijas kursi ir līdzīgi, bet atšėirības ir vispārizglītojošo kursu blokā. EKA piedāvā plašu 
vispārizglītojošu kursu klāstu salīdzinājumā ar Tamperes Universitāti. 

7.3. Darba devēju aptaujas rezultāti  

Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbojas ar darba devējiem, lai noskaidrotu viĦu 
atsauksmes un viedokli par augstskolas absolventiem, kā arī par esošajiem studiju programmas 
studentiem, kuri paralēli studijām arī strādā. Šāda savstarpējā sadarbība palīdz noskaidrot studiju 
programmas stiprās puses, kā arī jomas, kurās būtu nepieciešams pilnveidoties. EKA lūdz esošo 
studentu un absolventu darba devējus pēc brīvprātības principa iesniegt raksturojumus. Papildus 
tam no prakses vietām tiek saĦemti studentu raksturojumi par viĦu sniegumu pirmsdiploma prakses 
laikā. Kopumā Ħemot, darba devēji atzinīgi vērtē EKA esošo un bijušo studentu zināšanas, 
sagatavotību un viĦu spējas pielietot augstskolas studiju laikā iegūtās zināšanas praksē. Pēc studiju 
beigšanas studiju programmas „Tulkošana” absolventi strādā gan dažādās valsts iestādēs, gan 
vietējos un starptautiskos uzĦēmumos. Lai raksturotu darba devēju spektru, kurā pēc studiju 
beigšanas sāk strādāt EKA absolventi, kā piemērus var minēt Valsts IeĦēmumu dienesta Muitas 
kriminālpārvaldi,  Valsts IeĦēmumu dienesta Kurzemes reăionālo iestādi,  starptautisko lidostu 
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„Rīga”, viesnīcu REVAL Hotel Latvija, tulkošanas biroju „Archetypon”, SIA „Hansa Līzings”, AS 
“Rietumu Banka”, AS “SEB”, „ICON Clinical Reseaarch plc.” pārstāvniecību Latvijā, SIA 
„Latvijas Biznesa skola”, SIA „Forum Cinemas”, SIA „CEMEX”, SIA „Tehnolar”, SIA „Stanber 
International Distribution”, SIA „BBF Consulting”, SIA „Jūras servisa kompānija”, SIA „Abell 
Saatchi & Saatchi”, SIA „SDI Media Latvia”, tūrisma aăentūru „Kolumbs” u.c. organizācijas un 
uzĦēmumus. 

8.Studējošie studiju programmā 

Studējošo skaits studiju programmā „Tulkošana” ir atspoguĜots 8. tabulā. 

8. tabula Studiju 
programmas „ Tulkošana” studentu skaits laika posmā no 2004. gada 

 

Studentu skaits Ieraksta saturs 
Pilna laika Nepilna 

laika 

Kopā 

Uz 2008. g. 1.oktobri 51 77 128 

Uz 2007. g. 1.oktobri 86 78 164 

Uz 2006. g. 1.oktobri 188 76 264 

Uz 2005. g. 1.oktobri 247 44 291 

Uz 2004. g. 1.oktobri 247 - 247 

8.1. Studiju programmā uzĦemto studentu skaits 
Studiju programmā „ Tulkošana” uzĦemto 1. kursa studentu skaitu laika posmā no 

iepriekšējās akreditācijas, t.i. no 2004. gada, skatīt 9. tabulā. 

9. tabula Studiju programmā 
„ Tulkošana” uzĦemto 1. kursa studentu skaits laika posmā no 2004. gada 

 

Studentu skaits Ieraksta saturs 
Pilna laika Nepilna 

laika 

Kopā 

Uz 2008. g. 1.oktobri 12 15 27 

Uz 2007. g. 1.oktobri 17 31 48 

Uz 2006. g. 1.oktobri 41 43 84 

Uz 2005. g. 1.oktobri 33 44 77 

Uz 2004. g. 1.oktobri 46 - 46 

8.2. Studentu imatrikulācija un eksmatrikulācija 

UzĦemšana EKA studiju programmā „Tulkošana” notiek atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.846 (10.10.2006.), IZM instrukcijai Nr. 8 (27.11.2003.) un pamatojoties uz Ekonomikas un 
kultūras augstskolas uzĦemšanas noteikumiem attiecīgajam akadēmiskajam gadam. 
“2008./2009.akadēmiskā gada UZĥEMŠANAS NOTEIKUMI” skatāmi 10. pielikumā. 

Ekonomikas un kultūras augstskolas uzĦemšanas noteikumi nosaka, ka studiju programmā 
„Tulkošana” pilna un nepilna laika klātienes studijās uzĦem studentus, kuriem ir vidējo izglītību 
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apliecinošs dokuments. UzĦemšanas kritērijs ir centralizēto eksāmenu rezultāti svešvalodā, latviešu 
valodā un literatūrā. EKA uzĦem personas, kuras noteiktajos centralizētajos eksāmenos ir ieguvušas 
vērtējumu, kas nav zemāks par E līmeni. 

Studējošo skaita izmaiĦas nosaka imatrikulācija un eksmatrikulācija. EKA studentu 
imatrikulācija notiek, balstoties uz 2007. gada 30. decembra EKA Senāta sēdē apstiprinātā 
normatīvā dokumenta „Imatrikulācijas kārtība” pamata. (skat.11. pielikumu). Reflektanta 
imatrikulācija notiek pēc līguma noslēgšanas starp EKA un reflektantu. Savukārt studentu 
eksmatrikulāciju reglamentē EKA 2007. gada 30. decembra Senāta sēdē apstiprinātā 
“Eksmatrikulācijas kārtība”. (skat. 12. pielikumu). 

Studiju procesā studentu eksmatrikulācija studiju laikā ir saistīta ar dažādiem faktoriem. 
Atsevišėi studenti tika eksmatrikulēti finanšu parādu dēĜ, savukārt, vairāki studenti – akadēmisko 
parādu dēĜ. Ekonomikas un kultūras augstskolā liela uzmanība tiek pievērsta iegūtās izglītības 
kvalitātei, tāpēc 2007. gada 5. novembrī EKA Senāts apstiprināja grozījumus „Kārtībā, kādā notiek 
studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam (kursam)”, nosakot, ka uz nākamo studiju gadu 
studējošo var pārcelt tikai tad, ja kopējais akadēmisko parādu apjoms nepārsniedz 12 kredītpunktus. 
Atsevišėos gadījumos akadēmiskie parādi bija par šėērsli studentiem saĦemt (vai arī turpināt 
saĦemt) studiju kredītu, kā rezultātā viĦi tika eksmatrikulēti. DaĜa studentu aizbrauca strādāt uz 
ārzemēm, lai sakrātu naudu studiju turpināšanai, pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi citā valstī, pārtrauca 
studijas ăimenes pieauguma, ăimenes apstākĜu vai citu iemeslu dēĜ. 

Laika posmā no iepriekšējās akreditācijas studiju programmu „Tulkošana” ir absolvējuši 190 
absolventu. 2009. gada pavasarī augstskolu plāno absolvēt 13 pilna laika klātienes studentu, bet pēc 
2009. gada rudens semestra – 22 pilna laika nepilna laika klātienes studenti. Absolventu skaita 
sadalījums pa gadiem ir atspoguĜots 10. tabulā. JāĦem vērā fakts, ka tabulā ir norādīts tikai pilna 
laika klātienes absolventu skaits, jo pirmie nepilna laika klātienes studenti tika uzĦemti tikai 2005. 
gadā, kas nozīmē, ka viĦi augstskolu absolvēs nākošajā rudenī. 

10. tabula Studiju 
programmas „ Tulkošana” absolventi laika posmā no 2004. gada 

 

Akadēmiskais gads Absolventu skaits 
2007./2008. akadēmiskais gads 35 

2006./2007. akadēmiskais gads 65 

2005./2006. akadēmiskais gads 46 

2004./2005. akadēmiskais gads 36 

2003./2004. akadēmiskais gads 8 

8.3. Studējošo aptaujas par studiju procesu un to analīze 

Lai pilnveidotu studiju procesu un noskaidrotu studentu apmierinātību ar studiju 
programmas saturu un mācību spēkiem, Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas 
„Tulkošana” studenti regulāri divas reizes akadēmiskā gada laikā (rudens un pavasara semestra 
beigās) piedalās aptaujā. Studentu aptaujas anketa skatāma 13. pielikumā. 

Materiālos ir iekĜauti aptauju rezultāti par iepriekšējo akadēmisko gadu. Rudens semestrī 
aptaujāto skaits sasniedza 62 studentus, bet 2008. gada pavasara semestrī tika aptaujāti kopskaitā 40 
studenti. Studentu  aptaujas  veica  Studiju  departamenta  darbinieki.  Iepriekšējā,  t.i.  2007./ 
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2008. akadēmiskā gada rudens un pavasara semestru studentu aptauju salīdzinošā analīze redzama 
11.tabulā. 

11. tabula 
Rudens un pavasara semestru studējošo aptaujas salīdzinošā analīze 

 

Jautājums 2007./2008. ak.g. 
rudens semestris 

(aptaujāti 62 studenti 
jeb 38% studējošo) 

2007./2008. ak.g. 
pavasara semestris 

(aptaujāti 40 studenti jeb 
25% studējošo) 

1.  Kā  Jūs  vērt ējat  programmā 
iesaistītos mācībspēkus kopumā: 

  

zemu 8% 5% 

vidēji  57% 75% 

augstu 35% 20% 

2.   Vai   Jūs   apmierina   izvēlētā 
studiju programma:  

  

neapmierina lP/o 0% 

daĜēji apmierina 50% 82% 

apmierina 39% 18% 

3. Vai Jūs apmierina nodarbību laiki 
un nodarbību plānojums 

  

neapmierina 8% 10% 

daĜēji apmierina 42% 40% 

apmierina 50% 50% 

4. Vai Jūs apmierina augstskolas 
materiāli   tehniskā   bāze   (telpu 
remonts,   datorklašu   aprīkojums 
utt.):  

  

neapmierina 39% 40% 

daĜēji apmierina 40% 47% 

apmierina 21% 13% 

5. Vai Jūs apmierina bibliotēkā 
pieejamais literatūras klāsts: 

  

neapmierina 19% 18% 

daĜēji apmierina 49% 47% 

apmierina 32% 35% 

6. Kā Jūs vērt ējat Jūsu nodaĜas 
lietveža darbu: 

  

zemu 10% 3% 

vidēji  44% 67% 

augstu 46% 30% 

Analizējot studentu sniegtās atbildes uz aptaujas jautājumiem, tika iegūta vērtīga 
informācija un ierosmes turpmākā studiju darba pilnveidei. Vērtējot katru pasniedzēju atsevišėi 
katrā konkrētā studiju kursā, studentu vidējais vērtējums rudens semestrī ir 4.25 un pavasarī 4.2 no 
5 iespējamām ballēm, kas uzskatāms par Ĝoti augstu pasniedzēju profesionalitātes, zināšanu un 
mācītprasmes novērtējumu. Aptaujātie studenti norāda, ka arī kopumā ir apmierināti ar programmā 
iesaistīto akadēmisko personālu. Atbildot uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat programmā iesaistītos 
mācībspēkus kopumā?”, augstu vērtējumu rudens semestrī ir devuši 35%, bet pavasara semestrī – 
20% aptaujāto; vairāk kā puse studentu sniedz vidēju vērtējumu (57% rudens semestrī, bet 75% 
pavasara semestrī). 
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Rudens semestris Pavasara semestris 
 

Kā Jūs vērtējat programm ā iesaist ītos  

mācībsp ēkus kopum ā? 

zemu   
8% augstu  

6=^S k_      SM- vid ēji 

1 35% 

57%  

 

Kā Jūs vē r tē jat pr ogr am m ā ie s ais t 
ītos m ācībs p ē k us k opum ā? 

 zemu  
5% 

augstu 
20% 

 vid ēji 
75% 

 

Studiju programmas izvēle daĜēji apmierina vai pilnībā apmierina lielāko studentu daĜu 
(kopā 89% rudens semestrī un 100% pavasara semestrī). Pozitīvs ir fakts, ka, ja rudens semestra 
aptaujā bija 11% studentu, kuri ar savu izvēli bija neapmierināti, tad pavasara aptaujā šis skaits bija 
0%. Vērtējot studiju programmu, komentāros studējošie ir norādījuši, ka programma ir interesanta 
un priekšmeti atbilst programmai, kā arī ir minējuši lietas, kuras viĦus neapmierina, piemēram, ka, 
pēc viĦu domām, ir par maz specializācijas priekšmetu un ir arī neinteresanti priekšmeti. 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

Vai Jūs apmierina izv ēlētā studiju  
programma?   

neapmierina  

11% apmierina 

fSK 
N    39% 

 ^ _______J4 
daĜēji 

W 

apmierina  
50%  

 

Vai Jūs apmierina  izvēlētā studiju  

programma?  

 apmierina  

C2^  
18% 

daĜēji apmierina  w 

82%  

Studenti ir kopumā apmierināti ar augstskolas materiāli tehnisko bāzi (aptuveni 60%), 
bibliotēku (90% un vairāk) un lietvedes darbu. Uz jautājumu „Kas Jums sagādā vislielākās grūtības 
studējot?” studenti paši dod vērtējumu tam, kas viĦiem sagādā vislielākās grūtības studiju procesā. 
Vairāki studenti bija izteikuši vēlmi, lai būtu vairāk izdales materiālu. Grūtības studentiem sagādā, 
ja tiek ieviestas izmaiĦas lekciju sarakstā. Šie dati ir Ħemti vēra, gan plānojot nodarbības 
nākamajiem semestriem, gan noslēdzot līgumu ar sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu, lai 
augstskolā pastāvīgi darbotos ēdnīca. Fakts, ka studenti anketās ir nosaukuši dažādus iemeslus, kas 
viĦiem traucē vai ar kuriem tiem nākas saskarties studiju procesā, norāda vien to, ka studenti 
atbildīgi vērtē šādas aptaujas nozīmīgumu. 

Galvenie ieteikumi studiju programmas kvalitātes un augstskolas darba uzlabošanai, kas 
visbiežāk tika minēti aptaujas anketās, ir diezgan vispārīgi un tie ir sekojošie: uzlabot materiāli 
tehnisko bāzi, sakārtot telpas, palielināt datoru skaitu bibliotēkā, uzlabot ēdnīcas darbību, u.c.. Visi 
šie aspekti attiecas uz augstskolas darbību kopumā. Protams, telpu remonts un aprīkojums prasa 
lielus finanšu ieguldījumus, ko var realizēt ilgstošākā laika periodā. Arī bibliotēkā pieejamais 
literatūras klāsts gadu no gada palielinās. ĥemot vēra ieteikumus, 2007./ 2008. akadēmiskā gada 
laikā ir veikta virkne uzlabojumu augstskolā. 
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Priekšlikumi studiju programmas kvalit ātes (augstskolas 
darba) uzlabošan ā: 

pilnveidot lekciju sarakstu palielināt literatūras klāstu 

uzlabot materiāli tehnisko bāzi uzlabot ēdnīcas 

darbību piesaistīt ārzemju lektorus palielināt datoru 

skaitu bibliotēkā sakārtot telpas nodrošināt ar prakses 

vietām piesaistīt profesionālākus docētājus b ezm aks as 

i zda le s m a te riālus uzlabot inform āci ja s s n ie gš a nu 

Aptaujas rezultātu analīze Ĝāva izdarīt vairākus secinājumus un deva ierosmi 
studiju programmas un atsevišėu studiju kursu programmu pilnveidošanai, kā arī studiju 
programmas izpildes organizācijas uzlabošanai. 

8.4. Absolventu aptauja 

Paralēli studējošo aptaujai 2008. gada pavasarī tika veikta arī EKA absolventu aptauja. 
Absolventu aptaujas anketu skatīt 14. pielikumā. Aptaujā piedalījās 31 students jeb 89% no studiju 
programmas „Tulkošana” absolventu skaita. Aptaujas rezultāti norāda uz to, ka absolventus 
izvēlēties EKA studiju programmu „Tulkošana” mudinājusi pati piedāvātā studiju programma, 
vēlme studēt, pievilcīgā studiju maksa un laiks, kā arī augstskolas atrašanās vieta un nodrošināta 
izglītības kvalitāte. Absolventu norādītie pozitīvie faktori uzskatāmi par augstskolas priekšrocībām, 
kuras ieteicams akcentēt, piesaistot jaunos studentus. 
 

Kas bija galvenais izv ēloties studijas Ekonomikas un  

kult ūras augstskol ā? 

 studiju ilgums 

 studiju laiks 

 studiju maksa 
5%     4%      5% 
______ ^_ i ___ ,  _         15%  piedāvātā studiju programma 

24%/^~^^^J   izglītības kvalitāte 

U Ĝ   Ĝ^^ - -------------------------- —'    \) 
12% 

r*~-'^^           —--^  

prasības darba vietā pēc diploma 

5%                -------  
29% 

augs tskolas atraš anās vieta 

 ■ reklāma 

   

Absolventu ir atzinīgi novērtējuši studiju programmas realizāciju. Atbildot uz jautājumu 
”K ā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā”, 3% aptaujāto ir devuši vērtējumu 
teicami, 61% - labi un 26% - apmierinoši. Jautājumā „K ā Jūs vērtējat iegūto zināšanu kvalitāti” 
vairāk kā puse absolventu (58%) ir atzinuši to par labu un 39% - par apmierinošu. Absolventi 
norāda, ka, pēc viĦu pašu domām, tiem vēl būtu nepieciešamas papildus prasmes praktiskajā 
tulkošanā un vācu valodā (otrā svešvaloda). 
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Absolventi atzīst, ka iegūtā izglītība ir pozitīvie ietekmējusi viĦu profesionālo izaugsmi un 
palielinājusi iespējas darba tirgū. Kā vispozitīvāko studiju laikā viena trešā daĜa aptaujā iesaistīto 
absolventu min docētāju attieksmi. Kā negatīvos faktorus studiju laikā absolventi ir norādījuši 
docētāju mainību un, pēc viĦu domām, nevajadzīgus priekšmetus. 

 

Turpmākajā programmas darbā absolventi iesaka vairāk piesaistīt vieslektorus no ārzemēm 
un profesionālākus docētājus, palielināt praktisko nodarbību apjomu un paplašināt piedāvāto kursu 
klāstu. 
 

  Priekšlikumi studij  
D paplašināt piedāvāto priekšmetu klāstu  

 palielināt praktisko nodarbību apjomu  

1           3 l            \ ' r/       

<^^  

 

4 \^/^ \\>^  

pilnveidot ēdnīcas darbību 

pilnveidot bibliotēkas darbību 

palielināt teoretisko kursu apjomu 

piesaistīt profesionālākus docētājus 

 

2 
piesaistīt vieslektorus no ārzemēm 

pilnveidot studiju programmu 
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Absolventu viedoklis augstskolai ir Ĝoti būtisks. Aptaujas rezultātu analīze Ĝāva izdarīt 
vairākus secinājumus un deva ierosmi studiju programmas un atsevišėu studiju kursu satura 
pilnveidošanai, kā arī studiju programmas izpildes organizācijas uzlabošanai. 

8.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Papildus iepriekš minētajai dalībai studentu aptaujā, studentiem vēl ir vairākas iespējas 
piedalīties studiju procesa veidošanā. Viena no tām ir līdzdalība Studentu pašpārvaldē, kuras 
pārstāvji piedalās arī Studiju programmas „Tulkošana” padomes un Senātā sēdēs. 

Ekonomikas un kultūras augstskolā ir spēka 2007. gada 26. aprīĜa Senāta sēdē (50. 
protokols) sagatavotā Studējošo priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas kārtība, kas dod iespēju 
noteiktā kārtībā studentiem piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu studiju procesu, augstskolas vadība un programmas 
direktors regulāri veic pārrunas ar studentiem par studiju procesa organizācijas aktuālajiem 
jautājumiem: nodarbību plānošanu, kursa darbu un bakalaura darbu izstrādi, prakses organizāciju, 
studiju kursu pasniegšanas pēctecību, eksāmenu sesijas organizāciju, studiju kursu tēmu dublēšanās 
novēršanu atsevišėu studiju kursu programmās, praktisko nodarbību satura un tematikas 
aktualizāciju profesionālās sagatavotības celšanā, informācijas tehnoloăiju pielietošanas iespēju 
nodrošināšanā studiju procesā, par bibliotēku fonda nepārtrauktu papildināšanu, elektronisko datu 
bāzu iegādi u.c. 

Studējošo iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā notiek arī, veicot studentu aptaujas. 
2007./2008. akadēmiskajā gadā divas reizes – rudens un pavasara semestra laikā – tika organizēta 
aptauja, kurā studenti sniedza studiju procesa novērtējumu. Papildus šai studentu aptaujai 2008. 
gada pavasarī tika veikta absolventu aptauja. 

8.6. Studentu prakse 

Svarīga profesionālās studiju programmas sastāvdaĜa ir studentu prakses organizācija. Tieši 
prakses laikā studenti, nonākot reālā darba vidē, gūst visskaidrāko priekšstatu par savu nākamo 
profesiju. Prakse tiek organizēta, balstoties uz prakses programmu, kurā noteikts prakses mērėis – 
iegūt nepieciešamo profesionālo sagatavotību, nostiprinot studiju laikā iegūtās teorētiskās 
zināšanas. Prakse palīdz veidoties un attīstīties studentu patstāvīgā profesionālā darba prasmēm. 

Lai studenti varētu kvalitatīvi iziet praksi, augstskola sadarbojas ar darba devējiem. Studiju 
laikā topošie tulki un tulkotāji veic tulkojumus dažādām tulkošanas aăentūrām un birojiem, 
reklāmas aăentūrām, valsts institūcijām un citiem dažādās nozarēs strādājošiem uzĦēmumiem, 
iestādēm un organizācijām. Kā piemērus 2007./ 2008. gada studentu prakses vietām var minēt 
sekojošus darba devējus: SIA „Lingva Serviss”, tulkošanas birojs „Egret”, Valsts probācijas 
dienests, Valsts IeĦēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde, Valsts IeĦēmumu dienesta Kurzemes 
reăionālā iestāde, SIA „Hansa Līzings”, AS “Swedbanka”, AS “SEB”, SIA „Kravu serviss”, Rīgas 
Fondu birža, A/S “GE Money”, A/S “BTA”, AAS “Balta”, AAS “Baltikums”, AS „Rīgas 
kinostudija”, SIA „Virus ART", SIA „ Stanley Beverages”, „ICON plc.” pārstāvniecība Latvijā, 
SIA „Norvēăijas riepas” u.c. 

8.7. Studentu pētnieciskais darbs 

Studiju procesā studentiem ir regulāri jāveic pētnieciskais darbs, gan izstrādājot dažādus 
nelielus projektus atsevišėos studiju kursos, veicot individuālos darbus vai grupu uzdevumus, 
gatavojot referātus un prezentācijas. Sākot no 2. kursa studenti raksta kursa darbus kādā no studiju 
kursiem. Kursa darbu izstrādē studenti gan pēta izvēlētajai darba tēmai atbilstošo teoriju, gan arī 
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paši veic praktiskus uzdevumus – tulko, salīdzina, analizē, veic aptaujas, viedokĜu izpēti un 
tamlīdzīgi. 2008./ 2009. akadēmiskā gada pavasara semestra sākumā notiek Ekonomikas un 
kultūras augstskolas rīkotā Studentu pētniecisko darbu zinātniski – praktiskā konference 
„UzĦēmējdarbība un tās radošās izpausmes”, kurā kopā ar citu augstskolas studiju programmu 
studentiem uzstājas arī topošie tulki un tulkotāji. Studentu kursa darbu izstrādi 2008./ 2009. 
akadēmiskajā gadā vadīja sekojoši augstskolas docētāji – M.Spirida, I.Pivovare, V.Kazanovska un 
Z.Veidenberga. Studiju noslēgumā studenti izstrādā bakalaura darbu, kurā ietilpst gan zinātniski 
pētnieciskais, gan praktiskais darbs. 2008./2009. akadēmiskā gada studentu bakalaura darbus vada 
docētāji M.Spirida, V.Kazanovska un K.Gurtaja. 

9. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
9.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs 

Šobrīd studiju procesa nodrošināšanā tiek nodarbināti 14 Ekonomikas un kultūras augstskolas 
docētāji (skat. 12. tabulu), kā arī 10 citu augstskolu mācībspēki un praktizējoši augstas 
kvalifikācijas speciālisti. Augstskolas docētāju CV skatāmi 18. pielikumā. 

12. tabula 
Pamatdarbā nodarbināto docētāju sadalījums pēc ieĦemamiem amatiem 

IeĦemamais amats Programmā nodarbināto skaits 
1. Profesors  

2. Asociētais profesors 1 

3. Docents 10 

4. Lektors 5 

5. Asistents  

Kopā: 16 

Docētāju saraksts, kuriem EKA ir pamata darba vieta  ir redzams 13. tabulā. Tabulā arī 
redzams, kāds ir docētāju zinātniskais grāds, ieĦemamais amats. 

13. tabula 
Profesionāla bakalaura studiju programmas “Tulkošana” docētāju saraksts, 
kuriem augstskola ir pamata darba vieta 

 

 Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Amats 

1. Jekaterina Bierne Mg.psvch. docente 
2. Inguna Brože Mg.paed. docente 
3. Gatis Dilāns EMA lingv. docents 
4. JeĜena Jermolajeva Dr.paed. docente 
5. Viktorija Kazanovska Mg.paed. lektore 
6. Irēna Kondratjuka Mg.philol. lektore 
7. StaĦislavs Keišs Dr.oec. Assoc.profesors 
8. NataĜja Līce Dr.paed. docente 
9. Larisa ěisĦičenko Dr.paed. docente 
10. Inna Pivovare Filologs lektore 
11. Juris Prikulis Dr.phil. docents 
12. Jānis Saulītis Mg.ing. lektors 
13. Indra Sinka PhD docente 
14. Anatolijs Tokarenko Dr.math. docents 
15. Zane Veidenberga Filol., angĜu val. un lit. pasn. lektore 
16. Līva Zolneroviča Mg.art. docente 
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Programmas izpildes nodrošināšanā, nodarbības vadīt tiek aicināti arī citu augstskolu vadošie 
docētāji, augstas kvalifikācijas praktizējoši speciālisti un profesionālo asociāciju pārstāvji 
(skat.14.tabulu). 

14. tabula 
Profesionālā bakalaura studiju programmas “Tulkošana” docētāju saraksts, 
kuriem augstskola nav pamata darba vieta 

 

 Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Amats 

1. Maija Deėe Mg.art vieslektore 
2. Kristīne Gurtaja Mg.philol. vieslektore 
3. Ideja Jegorova Mg.philol. vieslektore 
4. Aija Poikāne - Daumke PhD vieslektore 
5. Anna Mēbele Mg.paed. vieslektore 
6. Jānis Plaudis Mg.philol. vieslektors 
7. Asija Popova Filologs vieslektore 
8. Margarita Spirida Mg.philol. vieslektore 
9. Brigita ŠiliĦa PhD vieslektore 
10. Aleksejs Taube Mg.philol. vieslektors 

EKA pamatdarbā strādājošie docētāji nodrošina 77% visā studiju programmā paredzēto 
kursu pasniegšanu. Protams, ka augstskolai atsevišėu nelielu studiju kursu (piemēram 2 KP) 
lasīšanai, nav ekonomiski izdevīgi pieĦemt patstāvīgā darbā savu mācībspēku, tāpēc šādu kursu 
lasīšanai tiek pieaicināti augstas kvalifikācijas vieslektori. 15. tabulā ir norādīti studiju kursi un 
docētāji, kuri vada attiecīgos kursus studiju programmā „Tulkošana”. 

15. tabula 
Profesionālā bakalaura studiju programmas “Tulkošana” studiju k ursu un 
docētāju saraksts 

 

Studiju kurss Docētāji, kas vada studiju kursu 

Antīkā literatūra J.Plaudis 
Ārzemju literatūra M.Spirida, A.Taube 
AngĜu/ amer. literatūras vēsture M.Spirida, A.Taube, B.ŠiliĦa 

Pasaules civilizācijas vēsture JJermolajeva, L.Zolneroviča, M.Deėe 

Starpkultūru komunikācija G.Dilāns, IJegorova 
Latvijas kultūras vēsture JJermolajeva, L.Zolneroviča, M.Deėe 

Vispārējā filozofija J.Prikulis 
Sociālā psiholoăija N.Līce, J.Bierne 
Mūsdienu latviešu valoda Z.Veidenberga 
AngĜu valodas vēsture I.Brože, Z.Veidenberga 
LatīĦu valoda J.Plaudis 
Otrā svešvaloda (vācu, spāĦu, franču) I.Kondratjuka, L.ěisĦičenko, A.Popova, 

Lietišėā angĜu valoda A.Taube, V.Kazanovska, I.Pivovare 

Terminoloăiskā specializācija I.Sinka, K.Gurtaja, A.Mēbele, Z.Veidenberga 
Valstsmācība M.Spirida, A.Taube 
Datortehnoloăijas pamati A.Tokarenko, S.Keišs 
ES dokumentu tulkošana M.Spirida, K.Gurtaja 
Tulkošanas teorija un prakse G.Dilāns, I.Brože, Z.Veidenberga, V.Kazanovska 
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Stilistika G.Dilāns, Z.Veidenberga, V.Kazanovska 

Tulkošanas metodika G.Dilāns, Z.Veidenberga, V.Kazanovska 

Praktiskā fonētika A.Taube, V.Kazanovska, K.Gurtaja, A.Mēbele 
Praktiskā gramatika A.Poikane - Daumke, I.Pivovare, V.Kazanovska 

Leksikoloăija IJegorova, K.Gurtaja 
Audiēšana A.Taube, V.Kazanovska, I.Pivovare 

Konversācija A.Taube, V.Kazanovska, I.Pivovare 

Lasīšana ar izpratni A.Taube, V.Kazanovska, I.Pivovare 

Teksta leksikostilistiskā analīze M.Spirida, A.Taube, V.Kazanovska, I.Pivovare 

AngĜu valodas rakstības prasme A.Taube, V.Kazanovska, I.Pivovare 

Profesionālā tulkošana pēc 
specializācijas 

K.Gurtaja, Z.Veidenberga, I.Sinka, 
V.Kazanovska 

Sinhronā un konsekutīvā tulkošana G.Dilāns, M.Spirida, Z.Veidenberga 

Darba drošība J.Saulītis 

Jāatzīmē, ka akadēmiskā personāla zinātniskā, profesionālā un pedagoăiskā kvalifikācija 
atbilst studiju programmas mērėa un uzdevumu realizācijai - sagatavot kvalificētus tulkus un 
tulkotājus ar plašām teorētiskām un praktiskām zināšanām. Vairāki augstskolas akadēmiskajā darbā 
nodarbinātie docētāji ceĜ savu kvalifikāciju studējot doktorantūrā. 

9.2. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība 

Augstskolas akadēmiskais personāls aktīvi piedalās arī zinātniski pētnieciskajā darbā. 
Būtiskākās zinātniski pētnieciskā darba aktivitātes, kura veica studiju programmas „Tulkošana” 
nodrošināšanā iesaistītie EKA docētāji pēdējo piecu gadu laikā, atspoguĜotas 16.tabulā. 

16.tabula 
Augstskolas akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbu 
raksturojošie rādītāji  

Aktivit āte Skaits 
Ar pētījumiem saistītie ziĦojumi konferencēs 46 

Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas un ārvalstu izdevumos 46 

Līdzdalība starptautiskos projektos 10 

Mācību literatūras recenzēšana 4 

Promocijas darbu recenzēšana 8 

Promocijas darbu vadīšana 5 

Detalizētāka informācija par EKA docētāju veiktajām zinātniski pētnieciskā darba aktivitātēm 
redzama 19. pielikumā. 

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

Augstskola, pieĦemot mācībspēku darbā, prasa iesniegt izglītību apliecinošos dokumentus, CV, to 
studiju kursu aprakstus, kurus viĦš apĦemas lasīt. Iesniegtie dokumenti tiek vērtēti pēc vairākiem 
kritērijiem: pretendenta izglītība, pedagoăiskā darba pieredze, zinātniskais grāds, pētnieciskā darba 
pieredze, sabiedriskās aktivitātes u.c. Atkarībā no tā, cik pretendents atbilst augstskolas izvirzītajām 
prasībām, ir atkarīgs arī tas, vai pretendents tiek pieĦemts darbā. Akadēmiskā personāla atlases un 
attīstības politika tiek veidota arī, Ħemot vērā studentu un absolventu aptauju rezultātus Šobrīd 
augstskolas darbā tiek iesaistīti jauni mācībspēki, kuri ir beiguši maăistrantūru, vai arī kuri studē 
doktorantūrā. Kā tas ir raksturīgs profesionālajai studiju programmai, arī EKA studiju procesa 
nodrošināšanā praktizē pieaicināt lasīt lekcijas, vadīt praktiskās nodarbības un seminārus 
zinātniekus, augstas kvalifikācijas praktizējošus speciālistus un ārzemju vieslektorus. EKA regulāri 
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aicina ārzemju vieslektorus lasīt lekcijas un vadīt nodarbības studentiem. Uzaicinātie ārvalstu 
vieslektori vada atklātas nodarbības, kurās var piedalīties visu EKA nodaĜu studenti. Līdz ar to 
studiju programmas "Tulkošana” studenti izmanto iespējas apmeklēt lekcijas un nodarbības angĜu 
valodā citās augstskolas nodaĜās. 

9.4. Studiju programmas „Tulkošana” zinātniski pētnieciskā darba plāns 2008./2009. studiju 
gadam 

Studiju process nesaraujami ir saistīts ar augstskolas docētāju zinātniski pētniecisko darbu. 
EKA docētāju zinātniski pētnieciskā darba virzienu saraksts 2008./2009.studiju gadam redzams 
17.tabulā. 

17. tabula Akadēmiskā 
personāla zinātniski pētnieciskā darba virzieni 2008./2009. studiju gadam 

N.p.k. Pasākuma nosaukums Izpildītājs Norises laiks 
1. NodaĜas zinātniski pētnieciskā 

darba virzieni  
  

1.1. Sociolingvistika, bilingvālisms G.Dilāns, I.Sinka 2008./ 2009. 
1.2. Tulkošana un tehnoloăija G.Dilāns, I.Brože  

1.3. Literatūrzinātne, cittautu literatūras 
vēsture un amerikanistika 

A.Poikāne - Daumke, M.Spirida, 
A.Taube 

2008./ 2009. 

1.4. Klasiskā filoloăija J.Plaudis 2008./ 2009. 
1.5. Pedagoăija JJermolajeva 2008./ 2009. 
1.6. Saimnieciskās uzskaites, finanšu un 

kontroles metodoloăija un 
organizācija 

S.Kešs 2008./ 2009. 

1.7. Tirgus        ekonomikas        aktuālās 
problēmas Latvijā 

S.Keišs 2008./ 2009. 

2. Publikāciju sagatavošana G.Dilāns, M.Spirida. A.Taube, 
I.Sinka, A.Poikāne – Daumke, 
J.Plaudis, J.Bierne, 
J.Jermolajeva 

2008./ 2009. 

3. Darbs      Valsts      pārbaudījumu 
komisijās 

N.Līce, M.Spirida, A.Taube, 
K.Gurtaja, S.Keišs, J.Bierne 

2008./ 2009. 

4. Studijas doktorantūrā J.Bierne, G.Dilāns, M.Spirida, 
A.Taube, J.Plaudis 

2008./ 2009. 

5. Diplomdarbu un promocijas darbu 
vadība un recenzēšana 

  

6.1. Diplomdarbu vadība un recenzēšana M.Spirida, K.Gurtaja, 
V.Kazanovska, L.Zolneroviča, 
J.Bierne. I.Sinka, S.Keišs u.c 

2008./ 2009. 

6.2. Promocijas darba vadība un 
recenzēšana 

J.Prikulis, N.Līce. I.Sinka, 
JJermolajeva, S.Keišs 

2008./ 2009. 

7. L īdzdalība konferencēs ar 
ziĦojumiem 

G.Dilāns, M.Spirida. A.Taube, 
I.Sinka, A.Poikāne – Daumke, 
J.Jermolajeva, S.Keišs 

2008./ 2009.. 

8. Mācību metodisko materiālu 
sagatavošana 

J.Bierne, J.Prikulis, Z. 
Veidenberga, M.Spirida, 
S.Keišs, N.Līce, JJermolajeva 

2008./ 2009. 

9. EKA Studentu zinātniski 
praktisk ā darba konferences 
organizācija 

Z. Veidenberga, M.Spirida, 
Keišs, N.Līce, JJermolajeva 

2008./ 2009. 
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10. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
10.1. Izmaksas studiju programmas nodrošināšanai 

Ekonomikas un kultūras augstskola ir privāta augstskola, kurā studiju procesu nodrošina, 
sniedzot klientiem izglītības pakalpojumus par maksu, par studentu vai to atbalstošo uzĦēmumu, kā 
arī valsts garantētā studiju kredīta līdzekĜiem. 

2008./ 2009. akadēmiskajā gadā studiju maksa par vienu semestri pilna laika klātienes studiju 
programmā sastāda LVL 500,-, pilna laika neklātienes – LVL 480,-. Izmaksu aprēėins, profesionālās 
bakalaura studiju programmas «Tulkošana» nodrošināšanai, redzams 18.tabulā. 

18. tabula. 
 

IZMAKSU APRĒKINĀŠANA PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAI 

TULKOŠANA  

     

Nr. Parametra nosaukums Rin  Aprēėināt 
lielums 

 Viena pasniedzēja darba alga fonda aprēėināšanas 
vienam studentam gadā 

   

 Amats Pasniedzēju 
darba alga mē 

Pasniedz.īpatsva 
st.progr.nodroš- 

    

 asoc. profe 786 14%  2  110,04 
 docents 629 43%  3  270,47 
 lektors 503 43%  4  216,29 
 Pasniedzēja vidēja alga, Ls 5  7161,6 
 Vidējais studentu skaits uz vienu pasniedzēju 6  25 

 Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 7  286,46 
 Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju 8  1,5 

 Pasniedzēju un pārējo darbinieku algas fonda attiecība 9  2,0 

 Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 10 10=7:9x8 214,85 

nr.  1 Darba algas fonds uz 1 studentu gadā,Ls 11  501,31 
nr.  2 Darba devēja  valsts  specialās apdrošināšanas o 

iemaksas uz vienu studentu gadā (24,09%) 
12  90,74 

nr.  3 Komandējumu  un   dienesta   braucienu   izmaksas 
studentu, Ls 

13  1,50 

 TālruĦa pakalpojumu izmaksas uz 1 studentu, Ls 14 14=17*16*18/15 6,72 

 studentu skaits uz vienu tālruni - 50 (ekspertu atzinums) 15  50 

 gadā runā 240 dienas (ekspertu atzinums) 16  240 

 sarunu ilgums diena minūtes (ekspertu atzinums) 17  20 

 viena saruna minūtes cena, Ls 18  0,07 

 Pasts un citu pakalpojumu izmaksas uz 1 studentu gadā, 19  1 

 Sakaru pakalpojumu izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 20 14+19 7,72 

 Telpas nomas izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 21  45 
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 Remonta izmaksas uz 1 studentu gadā,Ls 22 (23+24+25)*26 1,68 

 viena kv.m. kārtēja remonta izmaksas uz 1 studentu gad 
atz.) 

23  0,1 

 viena kv.m. kapitāla remonta izmaksas uz 1 student 
(eksp. atz.) 

24  0,01 

 viena kv.m. kārtēja remonta izmaksas uz 1 studentu gad 
atz.) 

25  0,04 

 kvadrātmetri uz vienu studiju vietu (eksperta atzinums) 26  11,20 
 Tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studentu gadā 27 28+26 11,28 
 tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz vienu m2 x 10 28  0,08 

 Administratīvā darba nodrošināšana uz vienu studentu ga 29 (20+21+22+27)*4% 2,62 

 Citi pakalpojumi uz vienu studentu gadā, Ls 30 (20+21+22+27+29)*4° 2,73 

mv 4 Pakalpojumu izmaksas - kopā, Ls 31  78,75 
 Patērētā elektroenerăija 32  14,8 

 Apkure 33  22 

 Ūdensapgāde un kanalizācija 34  6 

 Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs 35  15,2 

nr.  5 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmak 
studentu gadā, Ls 

36  58 

 Mācību grāmatu skaits uz vienu studentu gadā ( 
atzinums) 

37  26 

 Grāmatu kalpošanas laiks gados (eksperta atzinums) 38  10,00 
 Vidējā vienas grāmatas cena, Ls (eksperta atzinums) 39  10 

 Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls (e 
atzinums) 

40  6 

nr.  6 Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz vienu st 
gadā, Ls 

41 37x39:38+40 32 

 Iekārtu iegādes uz vienu studentu gadā, Ls (eksperta atzi 42  70,2 

 Investīcijas iekārtu modernizēšanā 20% 43  1,2 

 Izmaksas iekārtu modernizēšanai, Ls 44 42x20% 14,04 

nr.  7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 
stu

45 42+44 84,24 
nr.  8 Investīcijas augstskolas zinātnes attīstībai uz 1 st 

gadā, Ls 
46 (11+12+13+31+36+41 7,62 

nr.  9 Viena studējošā (administratora) studiju kop ējās iz 
gadā, Ls 

47 (11+12+12+31+36+41 854,17 

nr.  1 Attiecīgas studiju programmas izmaksas 1 studenta 
aprēėina 

48 47*1,1 939,59 

10.2. Bibliotēka 

Programmas metodiskajam nodrošinājumam un studentu patstāvīgo studiju veicināšanai tiek 
izmantota bibliotēka. Tajā darbojas lasītava un abonements. Bibliotēkas fonds atspoguĜots 
elektroniskajā katalogā augstskolas mājas lapā. Bibliotēkā ir pieejama Latvijā un ārvalstīs izdota 
zinātniskā un mācību literatūra, ieskaitot vārdnīcas, enciklopēdijas un citus materiālus. Studiju 
procesā tiek izmantoti arī augstskolas akadēmiskā personāla izstrādātie un izdotie metodiskie 
materiāli un literatūra. 
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Uz 2008.gada 1.janvāri EKA bibliotēkas fondu sastādīja 5 722 iespiedvienības (12 158 
eksemplāri), periodiskie izdevumi, CD, video un audiokasetes. Lasītājiem ir pieejama literatūra 
latviešu, krievu, angĜu, vācu un citās valodās. Bibliotēkas krājumi tiek regulāri papildināti, 
iegādājoties jaunāko literatūru. Studiju procesa īstenošanai 2007./2008. akadēmiskajā gadā EKA 
iegādātas grāmatas par summu 5 875 Ls. 

Augstskolā bibliotēkas informatīvo sistēmu apkalpo specializētā bibliotēku informācijas 
sistēma Aleph500. 

Bibliotēka ir atvērta darba dienās no 10.00 līdz 18.30 un sestdienās no 10.00 līdz 16.00. 
Iespieddarbi bibliotēkā ir pieejami darbam uz vietas lasītavā, kā arī tiek izsniegti līdzĦemšanai. 
Studentiem tiek sniegti kopēšanas un brošēšanas pakalpojumi. 

Studentiem reăistrējoties ir pieejams EKA bibliotēkas elektroniskais katalogs, kā arī astoĦu 
valsts nozīmes bibliotēku elektroniskie katalogi. Studiju darbam studenti izmanto augstskolas 
abonētās datubāzes EBSCO, Letonika, Rubikon un Cambrige Journals Online. Bibliotēkā ir 
pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un materiālu izdrukāšanas iespējām. 

Ekonomikas un kultūras augstskolai darbojas Interneta mājas lapa www.eka.edu.lv, kurā 
atrodama informācija par augstskolu un piedāvātajām studiju iespējām, studiju programmām, to 
maksu, kā arī nodarbību saraksti un informācija par dažādām aktualitātēm augstskolā. 

10.3. Telpu platība un tehniskais nodrošinājums 
Studiju process notiek Ekonomikas un kultūras augstskolas ēkā Lomonosova ielā 1/1. Telpu 

kopējā platība ir 3392 m2. Korpusā ir telpas studiju procesa nodrošināšanai – auditorijas, sinhronās 
un konsekutīvās tulkošanas zāle ar tulkošanas kabīnēm un atbilstošu aprīkojumu, datorklases. 
Studentiem ir pieejama bibliotēka, vizuālās prezentācijas tehnika, kopēšanas iekārtas. 

Studiju procesam nepieciešamā datortehnika izvietota galvenokārt datorklasēs. Datorklašu 
tehnisko nodrošinājumu veido Pentium III, Pentium IV, Celeron un Intel Dual Core procesoru 
datori (kopā 100 kompl.) un atbilstošā licencētā programmatūra – Windows XP Home Edition, 
Windows XP Professional, MS Office 2000 (MS Word 2000, MS Excel 2000, MS Access 2000, 
MS PowerPoint 2000), Coreldraw 10. Visi datori ir saslēgti lokālajā tīklā, lai nodrošinātu vienotu 
informācijas apriti. Datoriem ir pastāvīgs pieslēgums tīklam Internet, ko nodrošina LATNET. 
Datori pieslēgti tīklam Internet caur UNIX operētājsistēmas maršrutizatoru. Augstskolā darbojas arī 
viens failu serveris uz Windows 2000 Server bāzes. 

Pakāpeniska materiāli tehniskās bāzes uzlabošana t. sk. remonta veikšana ir viens no 
svarīgākajiem Ekonomikas un kultūras augstskolas uzdevumiem. Pēdējos gados augstskolā ir 
kapitāli izremontētas un aprīkotas ar moderniem materiāli tehniskajiem līdzekĜiem 3 lielās 
auditorijas. Arī citās augstskolas telpās ir veikts kapitālais un kosmētiskais remonts, iegādātas 
jaunas mēbeles auditoriju un darba vietu aprīkošanai. 2008.gadā ir izveidotas, kapitāli izremontētas 
un aprīkotas vēl 2 jaunas studiju auditorijas. Informācija par Ekonomikas un kultūras augstskolas 
rīcībā esošām telpām ir redzama 19. tabulā. 

19. tabula 
Ekonomikas un kultūras augstskolas telpu platība 

N.p.k. Rādītāja nosaukums Platība, m2 

1. Kopējā platība: 3392 
2. Tai skaitā: studiju un zinātniskā darba telpu platība 3192 

2.1. sporta un atpūtas telpu platība 120 

2.2. saimnieciskās darbības telpu platība 80 
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Pēdējo gadu laikā augstskola studiju procesa nodrošināšanai ir iegādājusies jaunus sekojošus 
materiāli tehniskos līdzekĜus: 2 datorus “AMD SEMPRON 3200 + AM2 64-BIT”, 1 datoru “INTEL 
630 P4 FSB800 2MB 3.0GHZ BOX S775”, 1 kopētāju “Toshiba e-studio 163”, 1 monitoru “LG 
L1952H-BF”, 2 monitorus “LGL1752H-SF”, 1 multifunkcionālu iekārtu “MF5750 Canon Lazer”, 2 
printerus “HP Laser Jet 1018”, 1 statīva ekrānu “160x160 Matte White”, 1 video projektoru “Benq 
MP610 DLP2000”, 1 zaĜā krīta sienas tāfeli 120 x 240 cm (60024) un 1 zaĜo krīta tāfeli (100 x 200 
cm) (60022). 

Bez datoriem, studiju procesā aktīvi tiek izmantoti 6 projektori, 1 videoprojektors, 5 
magnetofoni, 1 videomagnetofons, 2 televizori, 1 epidiaskops, 7 kodoskopi, WEB-kamera 
(videokonferenču iekārta - 1). Ekonomikas un kultūras augstskolas rīcībā ir 3 faksa aparāti, 4 
kopējamās iekārtas, 15 printeri un 1 skeneris. EKA darbojas kafejnīca ar savu virtuvi. 

11. Ārējie sakari 
11.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Visaktīvākā sadarbība ar darba devējiem notiek organizējot studentu prakses. Tiekoties ar 
uzĦēmumu prakses vadītājiem, augstskola saĦem atgriezenisko informāciju, kura bieži vien palīdz 
atklāt un novērst nepilnības studiju procesā. Šādas tikšanās reizēs palīdz atklāt tos jautājumus, kuri 
studiju procesā mazāk tiek skatīti. Tas dod iespēju aktualizēt studiju kursu programmas, bet 
nepieciešamības gadījumā piedāvāt arī studentiem noklausīties vajadzīgo studiju kursu izvēles 
kursu blokā. 

11.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Ekonomikas un kultūras Augstskola ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairākām ārvalstu 
augstskolām: Europäisches Instituts für Aussenhandel Basel (Bāzele, Šveice), Akademisches 
Institut der Hochschule für Wirtschafts (Zalcburga, Austrija), Die Große Neue Universität 
(Austrija), Sprach - und Seminarzentrum Sprachschule KEG (Vīne, Austrija), Phonix Medical 
Academy (Bonna, Vācija), Oldenburgas Universitāte (Vācija), Velikotirnovas Universitāte 
(Bulgārija), ViĜĦas Universitātes KauĦas humanitārā fakultāte (KauĦa, Lietuva) u. c. 

Sadarbība notiek arī ar Latvijas augstskolām un koledžām (LU, RTU, Daugavpils universitāti, 
Rēzeknes Augstskolu, Ventspils augstskolu, Biznesa augstskolu Turība, un citām augstskolām 
strādājot Valsts pārbaudījumu komisiju darbā, piedaloties konferencēs, organizējot pieredzes 
apmaiĦas seminārus. 

EKA ir arī Baltijas Universitātes programmas (The Baltic University Programme) 
dalībniece. Baltijas universitātes programma apvieno vairāk kā 160 universitātes un 14 Baltijas 
jūras reăiona valstis. Lielāko uzmanību programma pievērš ilgtspējīgai attīstībai, vides aizsardzībai 
un demokrātijai. Starpdisciplinārie tālmācības studiju kursi sniedz iespēju plašam interesentu lokam 
apgūt jaunākās atziĦas par Baltijas jūras reăiona vidi, noskaidrot to praktiskās pielietošanas 
perspektīvas. Baltijas universitātes pētnieciskās programmas galvenokārt veltītas vides zinātĦu 
problemātikai. 

Eiropas Komisija Ekonomikas un kultūras augstskolai ir piešėīrusi ERASMUS 
Universitātes hartu. Dalība ES izglītības programmā ERASMUS dot augstskolai iespēju attīstīties 
vienotā Eiropas kontekstā, t. sk. arī nodrošina studentu un docētāju apmaiĦu starp vairākām Eiropas 
valstīm: Čehija, Igaunija, Itālija, Lietuva, Polija, Slovākija, Vācija, Lielbritānija, Spānija, Slovēnija 
un iespēju mācībspēkiem dalīties pieredzē. 2008./ 2009. akadēmiskajā gadā ERASMUS 
programmas ietvaros 3 studiju programmas „Tulkošana" studentes: Diāna Štrausa, Renāte Saleniece 
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un Vita Saksona mācās Spānijas Universidad de Jaēn Andalūzijā. Savukārt personāla pieredzes 
apmaiĦas un stažēšanās vizītēs studiju programmas „Tulkošana” docētājas N.Līce un L.Zolneroviča 
apmeklēja Itālijas Universitā degli di Milano-Bicocca Mil ānā un Čehijas Soukroma vysokā škola 
ekonomickỳch studii Prāgā, bet Z.Veidenberga - vienu no Lielbritānijas lielākajām universitātēm - 
Open University Miltonkīnā. Docents J.Prikulis un V.Kazanovska vadīja lekciju un nodarbību ciklu 
Čehijas Soukroma vysokā škola ekonomickỳch studii Prāgā un docente L.Zolneroviča - ViĜnas 
Universitātes Starptautiskajā biznesa skolā. 2008. gada decembrī Lielbritānijas Open Universitv 
docente Indra Sinka vadīja nodarbības 2., 3. un 4. kursa studentiem kursu „Terminoloăijas 
specializācija” un „Profesionālā tulkošana pēc specializācijas” ietvaros. No 2006. gada Ekonomikas 
un kultūras augstskolas docents Gatis Dilāns studē doktorantūrā San Antonio Universitātē Teksasā 
sadarbojas ar šo universitāti savā zinātniski pētnieciskajā darbībā. Noslēgto līgumu kopijas 
ERASMUS programmas ietvaros redzamas 21.pielikumā. 

12. Dokumenti, kas apliecina studējošajiem turpināt studijas citā augstskolā, programmas 
likvid ācijas gadījumā 

Studiju programmas „Tulkošana” likvidācijas gadījumā EKA ir noslēgusi sadarbības līgumu 
ar Starptautisko praktiskās psiholoăijas institūtu (tagad - augstskolu) par to, ka šī augstskola dos 
studentiem iespēju turpināt studijas ar nosacījumu, ka tiks nokārtota akadēmisko disciplīnu starpība. 
Līgumu kopijas skatāmas 22.pielikumā. 

13. Studiju programmas attīstības plāns un SVID analīze 

Ekonomikas un kultūras augstskola īpašu vērību veltīs studiju programmas „Tulkošana” 
aktualizācijai un pilnveidošanai, lai pastāvīgi tiktu sekots līdzi Latvijā un ES, kā arī pasaulē 
notiekošajām aktualitātēm tulkošanas teorijas un prakses jomās un attiecīgi atjaunotas studiju kursu 
programmas un iekĜauta jaunākā literatūra. 

Balstoties uz studiju programmas „Tulkošana” SVID analīzi, jāsecina, ka, lai arī turpmāk 
programma spētu piedāvāt konkurētspējīgu izglītību šodienas situācijā, tai ir vēl ciešāk jāsadarbojas 
ar darba devējiem, lai varētu pēc iespējas elastīgi un laicīgi reaăēt uz pārmaiĦām darba tirgū, 
piemēram, atbilstoši pilnveidojot kursu saturu un ieviešot jaunas mācību metodes. Analizējot 
studiju programmas attīstības iespējas nākotnē un balstoties uz topošā Augstākās izglītības likumā 
paredzētajām ievirzēm, tiek plānots pārveidot programmu uz modeli ,,3+1.5”, t.i. nodrošināt 
trīsgadīgu studiju programmu bakalaura grāda iegūšanai angĜu filoloăijā, un, ja students vēlas 
pilnveidot tulka un vai tulkotāja zināšanas un prasmes - viĦam tiek nodrošināta iespēja pusotra gada 
laikā iegūt tulka un tulkotāja kvalifikāciju. 

Profesionālā bakalaura studiju programmai „Tulkošana” Ĝoti vēlams ir arī attīstīt sadarbību 
ar citām augstskolām gan Latvijā, gan ārzemēs, kurās tiek realizētas radniecīgas programmas. Šāda 
sadarbība dod iespēju studentiem un docētajiem apmainīties ar pieredzi un idejām, nodibinot 
kontaktus, realizēt kopīgus projektus u.tml.. 

Augstskola, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu un konkurētspējīgu speciālistu 
sagatavošanu, turpmāk īpašu vērību veltīs studiju darbu kvalitātes pārbaudei, pakĜaujot 
elektroniskai kontrolei iesniegtos darbus, kas Ĝautu cīnīties ar plaăiātisma problēmu. 

Lai noskaidrotu studiju tālākās attīstības virzienus un iespējas, augstskolas vadība un 
programmas administrācija ir veikuši SVID analīzi. SVID analīzes rezultātā izkristalizējās sekojoša 
informācija, kura skatāma 20.tabulā. 
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Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana”  
SVID analīze 

Stipruma pazīmes 
o 

Programmas      saturs      atbilst      profesijas 
standartam un ir saskaĦots ar profesionālās 
izglītības valsts standartu. 
Otrās   svešvalodas   (kas   ir   viena   no   ES 
oficiālajām valodām) paaugstina absolventu 
konkurētspēju darba tirgū. 
Studiju   programmas   apguves   laikā   tiek 
sniegtas nepieciešamās teorētiskās zināšanas, 
kā  arī  pilnveidotas  zināšanas  un  prasmes 
tulkojamo tekstu specializācijā (humanitārajās 
zinātnēs). 
Studiju   programmas   saturs   Ĝauj   turpināt 
studijas    augstākas    kvalifikācijas    līmeĦa 
sasniegšanai. 
Prasībām       atbilstošs       materiāltehniskais 
nodrošinājums.        Praktiskajam        darbam 
piemērots sinhronās tulkošanas kabinets. 
Notiek sadarbība ar citām Latvijas un ārvalstu 
augstskolām (studentu apmaiĦa). 
Studentiem ir iespēja piedalīties programmas 
kvalitātes pilnveidošanā, izsakot savu viedokli. 
Studentiem iespējams izvēlēties studijas formu 
:   pilna   laika   klātienes   vai   nepilna   laika 
klātienes studijas. 
Programmā,    līdzās    augsti    kvalificētiem 
docētājiem, tiek iesaistīti jauni mācībspēki, 
kuri studē doktorantūrā. 
Studiju procesa sasaiste ar praksi, organizējot 
prakses   atbilstošajos   uzĦēmumos,   tādējādi 
studentu      zināšanu      apguvē      piesaistot 
kvalificētus speciālistus, kas palīdz teorētiskās 
zināšanas sasaistīt ar praktiskā darba pieredzi. 

20.tabula 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

Vājuma pazīmes 

Nepilna laika klātienes studentiem 
saspringts un intensīvs studiju process 
nedēĜas nogalēs. 
Otrās svešvalodas (vācu /franču/ 
spāĦu) apguve nav pietiekoša, lai 
absolventi varētu tulkot arī no otrās 
svešvalodas dzimtajā valodā vai otrādi. 

o 

Attīstības iespējas Draudi 
Tulku un tulkotāju profesija ir pieprasīta gan 
Latvijas iestādēs, uzĦēmumos un organizācijās, 
gan ES institūcijās, un tas dod iespēju studiju 
programmai mainīties un pilnveidoties, sekojot 
līdzi attīstības tendencēm darba tirgū. 
Līdz ar augstskolas vadības maiĦu ir notikusi 
studiju programmas aktualizācijas process un 
studiju procesa kvalitātes uzlabošana. 
Iesaistīšanās   Eiropas   Padomes   ERASMUS 
programmā Ĝauj pastiprināt studentu un docētāju 
apmaiĦu     ar     ārvalstu     studentiem     un 
vieslektoriem. 
Sadarbība ar darba devējiem Ĝauj pilnveidot 
studiju programmas kvalitāti un atbilstību darba 
tirgus prasībām. 

Konkurences saasināšanās 
profesionālo studiju programmu 
spektrā. 
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās 
valstī kopumā, studentu zemā 
maksātspēja un kreditēšanas 
ierobežotība, pieaugot studiju maksai 
un inflācijas līmenim valstī. 

o 

o 
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Studiju programmas stipro un vājo pušu apzināšanai un attīstības novērtēšanai tiek izmantota 
arī mācībspēku nodarbību hospitācija. Nodarbību hospitācijas plāns 2008./2009.akadēmiskā gada 
pavasara semestrim redzams 21.tabulā. 

21.tabula 
Studiju programmas „Tulkošana” docētāju nodarbību hospitācijas plāns 

2008./2009.akadēmiskā gada pavasara semestrim 
 

Studiju kurss Docētājs Kurss, 
grupa 

Semestris Nodarbības 
laiks 

Datums 

Antīkā literatūra J.Plaudis 2., T32 4. 12.30-14.00 06.03. 
Ārzemju literatūra M.Spirida 

A.Taube 
2., T32 
4., T27 

4. 
8. 

10.40-12.10 
15.50-17.20 

23.04. 
07.03. 

AngĜu / amer.literatūras 
vēsture 

M.Spirida 
A.Taube 

3., T28 
3., T31 

6. 
6. 

10.40-12.10 
14.10-15.40 

28.04. 
14.03. 

Starpkultūru 
komunikācija _________

I.Jegorova 4.,T27 8. 12.30-14.00 04.04. 

Latvijas kultūras vēsture L.Zolneroviča 
M.Deėe 

3., T28 
3., T31 

6. 
6. 

12.30-14.00 
12.30-14.00 

02.04. 
28.02. 

Vispārējā filozofija J.Prikulis 4., T27 8. 9.00-10.30 18.04. 
AngĜu valodas vēsture Z.Veidenberga_____ 4., T27 8. 14.10-15.40 16.05. 
Vācu valoda 
Franču valoda 

L.ěisĦičenko 
A.Popova 

3., T31 
2., T32 

6. 
4. 

15.50-17.20 
10.40-12.10 

09.05. 
24.03. 

Lietišėā angĜu valoda A.Taube 
V.Kazanovska 

2., T32 
2., T33 

4. 
4. 

9.00-10.30 
12.30-15.40 

23.04. 
16.05. 

Terminoloăiskā 
specializācija 

A.Mēbele 
K.Gurtaja 

2., T32 
2., T33 

4. 
4. 

14.10-15.40 
14.10-15.40 

24.03. 
25.04. 

Valstsmācība A.Taube 4., T27 8. 14.10-15.40 30.05. 
Tulkošanas teorija un 
prakse 

Z.Veidenberga 3., T28 6. 12.30-15.40 05.05. 

Praktiskā fonētika A.Mēbele 
I.Jegorova 

1., T34 
1., T35 

2. 
2. 

9.00-10.30 
14.10-15.40 

21.04. 
18.04. 

Praktiskā gramatika A.Mēbele 
I.Pivovare 

1., T34 
1., T35 

2. 
2. 

10.40-12.10 
9.00-1030 

10.03. 
02.05. 

Leksikoloăija K.Gurtaja 1., T34 2. 9.00-1030 20.03. 
Audiēšana A.Taube 

V.Kazanovska 
1., T34 
1., T35 

2. 
2. 

12.30-14.10 
10.40-12.10 

19.03. 
28.03. 

Konversācija A.Taube 
I.Pivovare 

1., T34 
1., T35 

2. 
2. 

10.40-12.10 
9.00-10.30 

26.03. 
09.05. 

Lasīšana ar izpratni A.Taube 
V.Kazanovska 

1., T34 
1., T35 

2. 
2. 

12.30-14.10 
14.10-15.40 

17.04. 
25.04. 

Teksta leksikostilistiskā 
analīze 

M.Spirida 1., T34 2. 9.00-10.30 16.04. 

AngĜu valodas rakstības 
prasme 

V.Kazanovska 1., T35 2. 14.10-15.40 04.04. 

Profesionālā tulkošana 
pēc specializācijas 

Z.Veidenberga 
K.Gurtaja 

3., T28 
3., T31 

6. 
6. 

10.40-12.10 
14.10-15.40 

23.04. 
28.03. 

Sinhronā un konsekutīvā 
tulkošana 

Z.Veidenberga 3., T28 6. 10.40-12.10 06.04. 
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Noslēgums 

Latvijas tautsaimniecībā ik gadus tiek veidoti jauni uzĦēmumi un organizācijas, attīstās to 
starptautiskā sadarbība. Pašreizējās smagās ekonomiskās situācijas apstākĜos uzĦēmumi, kas aktīvi 
darbojas un vēlas ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīt un paplašināt savu darbību, meklē iespējas 
sadarboties ar ārvalstu partneriem. Tas savukārt rada nepieciešamību pēc tulku un tulkotāju 
pakalpojumiem. Latvijas tulku un tulkotāju darba vietas Eiropas Savienības institūcijās joprojām 
nav pilnībā nokomplektētas, līdz ar to pieprasījums pēc kvalificētiem tulkiem un tulkotājiem 
tuvākajā nākotnē pastāvēs. Tāpēc ir nepieciešams sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko 
izglītību. Šādu mērėi un misiju realizē arī EKA akreditācijai sagatavotā profesionālā bakalaura 
studiju programma „Tulkošana”. 



1. pielikums 

APSTIPRINĀTS Senāta sēdē 
2009.g. 27.janvārī protokols 
Nr.60 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 

TULKOŠANA 
STUDIJU PLĀNS Pilna laika kl ātienes studijas  

 

Kursa nosaukums                              1.       2.       3.       4.       5.       6.       7.       8.       Pārbaudes forma  
1. Visp ārizgl ītojošie studiju kursi - 20 kr.p  

Antīkā literatūra    2     eksāmens 
Ārzemju literatūra    2     eksāmens 
Apgūstamās valodas literatūras vēsture (pirmā svešvaloda)      22  iesk./atz., eks 

Pasaules civilizācijas vēsture     2    eksāmens 
Starpkultūru komunikācija     2    eksāmens 
Latvijas kultūras vēsture    2     eksāmens 
Vispārējā filozofija   2      eksāmens 
Sociālā psiholoăija     2    eksāmens 
Mūsdienu latviešu valoda 2        eksāmens 

2. Nozares teor ētiskie pamatkursi un inform ācijas tehnolo ăiju kursi - 36.kr.p  
Apgūstamās valodas vēsture (pirmā svešval.)       2  eksāmens 
LatīĦu valoda   2      eksāmens 
Otrā svešvaloda   2 4 2 2   iesk./atz., eks 
Lietišėā valoda (pirmā svešval.)   2 2     iesk./atz., eks 
Terminoloăiskā specializācija    2 2    iesk./atz., eks 
Valstsmācība       2  eksāmens 
Datortehnoloăijas pamati   2      eksāmens 
ES dokumentu tulkošana      2   eksāmens 
Tulkošanas teorija un prakse     2 2   iesk./atz., eks 
Stilistika       2  eksāmens 
Tulkošanas metodika       2  eksāmens 

3. Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi - 60.kr.p  
Praktiskā fonētika 2 2       iesk./atz., eks 
Praktiskā gramatika 4 2 4      iesk./atz., eks 
Leksikoloăija  2 2      iesk./atz., eks 
Audiēšana 2 2       iesk./atz., eks 
Konversācija 4 2       iesk./atz., eks 
Lasīšana ar izpratni 2 2       iesk./atz., eks 
Teksta leksikostilistiskā analīze 2 2 1      iesk./atz., eks 
Valodas rakstības prasme (pirmā svešvaloda) 2 2 2      iesk./atz., eks 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas (kultūra, māksla, 
ekonomika, jurisprudence, psiholoăija.) 

    2 2 1  iesk./atz., eks 

Sinhronā un konsekutīvā tulkošana     3 4 2  iesk./atz., eks 
Teksta leksikostilistiskā analīze (kursa darbs)   1      iesk./atz. 
Sinhronā un konsek. tulkošana (kursa darbs)     1    iesk./atz. 
Profes. tulkošana pēc specializācijas (kursa darbs)       1  iesk./atz. 

4. Br īvās izvēles kursi - 6.kr.p  

Brīvās izvēles kursi     2 2 2  iesk./atz., eks 
5. Prakse - 26.kr.p  

Prakse  4  6  4 4 8 Aizst. 
6. Valsts p ārbaud ījums - 12.kr.p  

Bakalaura darbs        10 Aizst. 
Valsts eksāmens        2 eksāmens 
Visp ārizgl ītojošie studiju kursi  2  2 6 6 2 2  20 
Nozares teor ētiskie pamatkursi    8 8 6 6 8  36 
Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi  18 16 10  6 6 4  60 
Br īvās izvēles kursi      2 2 2  6 
Prakse   4  6  4 4 8 26 
Valsts eks āmens         2 2 
Bakalaura darbs         10 10 
Kopā 20 20 20 20 20 20 20 20 160 



EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLAS 

SENĀTS 

Rīga 

Senāta sēdē piedalās: 
Senāta priekšsēdētājs 
Senāta locekli: 

Protokols Nr. 60 
IZRAKSTS  

E.Zelgalvis 

1. N. Līce 4. A. Grišins 
2. S. Keišs 5. N. Bistrenkova 
3. E. Dombrava 6. V. Paupa 

2009. gada 27. janvāri 

7. J.Prikulis 
8. V.Mucenieks 
9. A.Kolovza 

 

Uzaicinātas personas: 
 

1. V. Dubra 
2. A.Līcis 

 

3. E.Jurėelis 
4. L.Āzena 

Sēdi vada: E.Zelgalvis, protokolē: D.Bramanis 

DARBA KĀRTĪBA 

3. Grozījumi studiju programmu plānos. 
3.1.  Grozījumiem   profesionālās   bakalaura   studiju   programmas   «Tulkošana"   (kods 
42222) studiju plānā. 

Klausījās: Ekonomikas un kultūras augstskolas izglītības metodiėe Natalja Bistrenkova 
informē par sagatavotajiem profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana" (kods 
42222) studiju plāna grozījumiem (apstiprināti Svešvalodu nodaĜas Studiju padomes 
29.11.2008. sēdē): 
1) Kursu ES dokumentu tulkošana (2KP) no 4. semestra pārcelt uz 6. semestri un kursu 

Latvijas kultūras vēsture (2KP) no 6. semestra pārcelt uz 4. semestri. 
2) IzmaiĦas kursu nosaukumā, lai pilnīgāka atspoguĜotu to saturu.  Analītiskā lasīšana Teksta 

leksikostilistiskā analīze. Tulkošanas stilistika    Stilistika. 
3) Atbilstoši  Tulka  un  Tulkotāja  profesiju  standartam   un   līdzīgām  programmām  citās 

augstskolās, kursa Psiholingvistika vietā ieviest kursu Mūsdienu latviešu valoda. 
4) Studiju plānā kursu Mūsdienu latviešu valoda (2KP) iekĜaut 1. semestrī, pārceĜot kursu 

Sociālā psiholoăija (2KP) uz 5. semestri. 
Ierosina apstiprināt grozījumus. 

Nolēma: apstiprināt grozījumus profesionālās bakalaura studiju programmas ..Tulkošana" 
(kods 42222) studiju plānā. 

Balsošana: par - 10, pret    nav. atturējās    nav. 
 

Senāta priekšsēdētājs 

Sēdes sekretārs 

/paraksts/ 

/paraksts/ 

E. Zelgalvis 

D.Bramanis 

D.Bramanis 

IZRAKSTS PAR 

Senāta sekretārs 
Rīgā. 2009. gad 



4. pielikums 
 

Ekonomikas un kultūras augstskola 

Studiju programma: Tulkošana 
   
 Studentu sekmju analīze  

 2007./2008.studiju gada pavasara semestris  
   

Programmas 
kods 

Programmas 
nosaukums 

L īmenis Vidējā atzīme Eksāmenu 
atzīmju 
skaits 

4222209 Tulkošana Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura 

6,75 788 

 

Studentu grupa: t27              Semestris 6 
N.p.k. Uzvārds, vārds Api. Nr.  Vidējā atzīme Svērt ā 

vidējā 
atzīme 

1 Aleksejeva Viktorija t05099 5,88 6,00 
2 Alpajeva Inese t05044 6,86 6,93 
3 Batare Marta t05033 8,29 8,43 
4 Erta Daiga t05063 4,14 4,92 
5 Fišere Olga t031303 5,43 5,50 
6 Greitāne Ieva t05038 6,29 6,36 
7 KaĜiĦinska Alisa t05025 5,00 5,71 
8 Kazakova Anna t05069 7,64 7,50 
9 Kirjanova Alise t05028 7,00 7,00 
10 Kubicka Inga t05035 5,57 5,56 
11 Lorence Ieva t05047 7,29 7,36 
12 ěapičeva Olga t05089 5,43 5,57 
13 Matvejeva Anna t05100 7,57 7,64 
14 Oikina Valentīna t06109 4,86 5,69 
15 Pajula Jūlija t05011 6,67 6,50 
16 Pumpure Sanita t05049 6,71 6,71 
17 Smirnova AĜona t05074 7,57 7,57 
18 Spirihina JeĜena t05090 8,14 8,14 
19 Šēns Uldis t05080 8,71 8,71 
20 Šibajevs Aivis t05034 5,57 6,17 
21 Tkačenko Ksenija t05043 6,27 6,18 
22 Untila NataĜja t05059 6,86 6,79 
Vidējā atzīme grupā: 6,53 6,68 



Ekonomikas un kultūras augstskola 
         

Studiju programma: Tulkošana 

         

Studentu sekmju analīze docētāju griezumā 
2007./2008.studiju gada pavasara semestris 

         

Nr.p.k. Studiju kurss Kr.p. 
sk. 

Docētājs Studenti, kuri 
pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, 
kuri  
nokārtojuši  
(skaits) 

Vidējā atzīme   

1 Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 4 Margarita Spirida 15 15 6,26   

2 Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 4 Ideja Jegorova 20 18 6,79   

Nr.p.k. Studiju kurss Kr.p.sk. Docētājs Studenti, kuri 
pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, 
kuri  
nokārtojuši  
(skaits) 

Vidējā atzīme Atzīmju sadalījums  

1 Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 4 Margarita Spirida 15 15 6,26 10 0% 
       9 0% 
       8 20.1% 
       7 30.1% 
       6 30.1% 
       5 13.2% 
       4 6.5% 
Nr.p.k. Studiju kurss Kr.p.sk. Docētājs Studenti, kuri 

pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, 
kuri  
nokārtojuši  
(skaits) 

Vidējā atzīme Atzīmju sadalījums  

2 Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 4 Ideja Jegorova 20 18 6,79 10 0% 
       9 11.1% 
       8 22.2% 
       7 27.8% 
       6 16.7% 
       5 16.7% 
       4 5.5% 



Ekonomikas un kultūras augstskola 
        

Studiju programma: Tulkošana 

         

Studentu sekmības analīze docētāja vadāmajos studiju kursos 
2007./2008.studiju gada pavasara semestris 

         

Nr.p.k. Docētājs Studiju kurss Kr.p.sk. Studenti, kuri 
pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, 
kuri  
nokārtojuši  
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

  

1 Aleksejs Taube Ārzemju literatūra 2 15 14 7,21   

2 Aleksejs Taube AngĜu/amerikāĦu literatūras vēsture 2 23 21 6,38   

3 Aleksejs Taube Audiēšana 2 10 7 7,14   

4 Aleksejs Taube Lietišėā angĜu valoda 2 22 21 7,19   
         

Nr.p.k. Docētājs Studiju kurss Kr.p.sk. Studenti, kuri 
pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, 
kuri  
nokārtojuši  
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju sadalījums  

1 Aleksejs Taube Ārzemju literatūra 2 15 14 7,21 10 0% 
       9 21.4% 
       8 21.4% 
       7 21.4% 
       6 28.6% 
       5 7.2% 
       4 0% 
         
         

Nr.p.k. Docētājs Studiju kurss Kr.p.sk. Studenti, kuri 
pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, 
kuri  
nokārtojuši  
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju sadalījums  

2 Aleksejs Taube AngĜu/amerikāĦu literatūras vēsture 2 23 21 6,38 10 0% 
       9 14.3% 
       8 9.6% 
       7 33.3% 



       6 9.5% 
       5 9.5% 
       4 23.8% 
         

Nr.p.k. Docētājs Studiju kurss Kr.p.sk. Studenti, kuri 
pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, 
kuri  
nokārtojuši  
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju sadalījums  

3 Aleksejs Taube Audiēšana 2 10 7 7,14 10 0% 
       9 42.9% 

       8 0% 
       7 0% 
       6 42.9% 
       5 14.2% 
       4 0% 
         

Nr.p.k. Docētājs Studiju kurss Kr.p.sk. Studenti, kuri 
pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, 
kuri  
nokārtojuši  
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju sadalījums  

4 Aleksejs Taube Lietišėā angĜu valoda 2 22 21 7,19 10 5.5% 
       9 28.5% 
       8 19.6% 
       7 15.5% 
       6 15.5% 
       5 5.9% 
       4 9.5% 



Ekonomikas un kultūras augstskola 
         

Studiju programma: Tulkošana 

         

Studentu sekmības analīze docētāja vadāmajos studiju kursos 
2007./2008.studiju gada pavasara semestris 

         

Nr.p.k. Docētājs Studiju kurss Kr.p.sk. Studenti, kuri 
pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, kuri 
nokārtojuši 
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

  

1 Viktorija 
Kazanovska 

Tulkošanas teorija un prakse 4 23 22 7,27   

2 Viktorija 
Kazanovska 

Profesionālā tulkošana pēc 
specializācijas 

2 13 13 7,23   

Nr.p.k. Docētājs Studiju kurss Kr.p.sk. Studenti, kuri 
pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, kuri 
nokārtojuši 
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju 
sadalījums 

 

1 Viktorija 
Kazanovska 

Tulkošanas teorija un prakse 4 23 22 7,27 10 0% 

       9 4.6% 
       8 45.5% 
       7 22.7% 
       6 27.2% 
       5 0% 
       4 0% 
Nr.p.k. Docētājs Studiju kurss Kr.p.sk. Studenti, kuri 

pierakstijušies 
(skaits) 

Studenti, kuri 
nokārtojuši 
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju 
sadalījums 

 

2 Viktorija 
Kazanovska 

Profesionālā tulkošana pēc 
specializācijas 

2 13 13 7,23 10 0% 

       9 7.7% 
       8 30.8% 
       7 38.4% 
       6 23.1% 
       5 0% 
       4 0% 



 



5. pielikums 

Studiju kursa apraksts Profesionālā 
bakalaura studiju programma „Tulkošana”  

 

Kursa nosaukums antīkā literatūra 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju skaits 14 

Semināru un praktisko darbu skaits 2 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Klasiskā filoloăija 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autors  

Mag. philol,lektors Jānis Plaudis 

Kursa anotācija: 
Kursa mērėis ir sniegt ieskatu grieėu un romiešu literatūras vēsturē, 
sniedzot ieskatu antīkās literatūras attīstības galvenajās tendencēs. 
Aplūkota nozīmīgāko antīko autoru daiĜrade. Sniegts arī ieskats seno 
rakstnieku dzīves gājumā, arī galvenajās politiskajās un vēsturiskajās 
norisēs, kas ietekmējušas antīkās literatūras attīstību. 

Kursa apraksts- plāns: 
1. Arhaiskā perioda grieėu literatūra 
2. Homērs, ‘Īliada’ un ‘Odiseja’ 
3. Hēsiods ‘Teogonija’ un ‘Darbi un dienas’ 
4. Grieėu lirika 
5. Klasiskā perioda grieėu literatūra 
6. Teātris (drāma tās pirmsākumi; Eshils, Sofokls, Eiripīds; vecatiskā komēdija) 
7. Proza (historiogrāfija; oratorproza; filozofiskā proza) 
8. Hellēnisma perioda grieėu literatūra 
9. Jaunatiskā komēdija (Menandrs) 

 

10. Dzeja (Kallimahs, Teokrīts) 
11. Romas pārvaldes grieėu literatūra (Proza) 
12. Republikas laika romiešu literatūra 
13. Teātris (Plauts) 
14. Literatūra 
15. Impērijas laika romiešu literatūra. Dzeja (Vergīlijs, Horācijs, Ovīdijs, Marciāls) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:    eksāmens – 4. semestrī. 

Literatūra: 
1. Ėiėauka P. Grieėu literatūras vēsture. – Rīga: Universitātes apgāds, 1944. 
2. Straubergs K. Romiešu literatūra. – Rīga. 
3. Tronskis I. Antīkās literatūras vēsture. – Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1954. 
4. Sengrieėu literatūras antoloăija. – Rīga: Zvaigzne, 1990. 



5. Senās Romas literatūras antoloăija. - Rīga: Zvaigzne 1994. 
6. Senās Grieėijas literatūras antoloăija. – R., 1994. 
7. Senās Romas literatūras antoloăija. – R., 1994. 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Ārzemju literatūra 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 (4. sem) 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autore  

Mag. philol,lektore Margarita Spirida 

Mag. philol,lektors Aleksejs Taube 

Kursa anotācija: 
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar 20.-21. gs. pasaules literatūras 
evolūciju; diskutēt par izpētes galvenajiem aspektiem, kā arī attīstīt 
prasmi salīdzināt dažādus literārus darbus (atšėirīgas kultūras, autori 
u.tml.) un sagatavot studentus identificēt tulkošanas problēmas. Kurss 
piedāvā pārskatu par literatūras izpēti kultūrvēsturiskajā kontekstā. 

Kursu apraksts-plāns: 
1. Ievadlekcija. Ievads XX gs. pasaules literatūrā. Hronoloăiski sistemātiskais pārskats. 
2. Sinhronais un diahronais skatījums. 
3. Modernisms Rietumeiropas literatūrā. 
4. Franču literatūra 
5. Vācu literatūra. 
6. Skandināvu literatūra. 
7. ItāĜu literatūra. 
8. Slāvu literatūra. 
9. Grieėu literatūra. 
10. Āfrikas literatūra. 
11. Āzijas tautu literatūra. 
12. Austrālijas un Okeānijas literatūra. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:    75% nodarbību apmeklējums; 
aktīvā piedalīšanas seminārnodarbībās, eksāmens 
eksāmens – 4. semestrī 

Literatūra (01-mācību literatūra): 
1. A History of Twentieth-Century African Literatures. Contributors: Oyekan Owomoyela 

- editor. Publisher: University of Nebraska Press. Place of Publication: Lincoln, NE. 
Publication Year: 1993. 



2. An Introduction to Twentieth Century French Literature, Duckworth Publishers (July 
2002) 

3. Baldick, Chris.  The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford University 
Press, 1996. 

4. Barry, Peter.   Beginning Theory.   An Introduction to Literary and Cultural Theory. 
Manchester and New York: Manchester University Press, 1995. 

5. Cachia, Pierre. Arabic Literature - An Overview (Culture and Civilisation in the 
Middle East). RoutledgeCurzon, 2002. 

6. Chandler, Daniel.     Semiotics for Beginners. Last modified 2002.     Available at 
www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem01.html 

7. Eco, Umberto, Six Walks in the Fictional Woods. Cambridge: Harvard University 
Press, 1994. 

8. Europeana: A Brief History Of The Twentieth Century (Eastern European Literature), 
Dalkey Archive Press (April 2005) 

9. Herman, Luc and Bārt Vervaeck. Handbook of Narrative Anaėsis. Lincoln and 
London: University of Nebraska Press, 2005. 

10. Modern Arabic Literature (The Cambridge History of Arabic Literature). Edited by 
Badawi, M.M. Cambridge University Press, 2006. 

11. Modern Literary theory. - New York: Routledge, 1993. 
12. Morrison J. and Watkins S. Scandalous Fictions: The Twentieth-Century Novel in the 

Public Sphere, 2007 
13. One world of litertaure, Houghton Mifflin Company, 1993 
14. Rimmon-Kenan,  Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. 2nd Edition. 

London and New York: Routledge, 2003. 
15. Sim,   Stuart.   The  Eighteenth-Century  Novel  and  Contemporary  Sodai Issues. 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008. 
16. Sim, Stuart. Borin Van Loon. Introducing Critical History. Icon Books, 2004. 
17. Tyson, Lois. Critical Theory Today: A User-Friendly Guide. New York and London: 

Routledge, 2006 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Booth, Wayne C, The Rhetoric of Fiction, 2nd edition, Penguin Books, 1983. 
2. Di Yanni, Reading Fiction, Poetry, Drāma and the Essay, 2nd edition, the USA, 1990 
3. Perrine's Literature. Structure, Sound and Sense, 7th edition, Harcourt Brace College 

Publishers, 1998. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 
1.   NORA.Nordic Journal of Women's Studies. Sweden, home page www.tandf.no/nora 
2 www.frenchbooknews.com 
3 http://www.lib.virginia.edu/wess/etexts.html 

 

4. The Times Literary Supplement 
5. The New York Times Book Review 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums AngĜu/amerikāĦu literatūras 
vēsture 

Kredītpunkti 4 (6.sent -2 kr. p., 7.sent -2 
kr. p. ) 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Lekciju skaits 28 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autore  

Mag. philol,lektore Margarita Spirida 

Mag. philol,lektors Aleksejs Taube 
Dr.philol., lektore Brigita ŠiliĦa 

Kursa anotācija: 
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar angĜu un amerikāĦu literatūras 
vēsturi; diskutēt par dažādām angĜu (renesanse, agrīnais reālisms 
18.gs., romantisms, reālisms 19.gs., modernisms, postmodernisms) un 
amerikāĦu (romantisms, reālisms, modernisms, postmodernisms) 
literatūras metodēm; sagatavot studentus identificēt tulkošanas 
problēmas. 

Kursu apraksts-plāns: 
1. Ievadlekcija. Literāri-vēsturiskais fons (angĜu literatūra) 
2. Renesanse. 
3. Dž. Donns, V. Šekspīrs. 
4. Agrīnais reālisms. D. Defo. Dž. Svifts. 
5. Romantisms. 
6. Dž. G. Bairons. P. B. Šellijs, V. Bleiks. 
7. Reālisms. 
8. Č. Dikenss, Dž. Ostina. Š. Brontē. 
9. Naturālisms. „Māksla – mākslas dēĜ” 
10. T. Hārdijs. O. Vailds. Dž. Konrads. 
11. Modernisms. 
12. Dž. Džoiss. 
13. V. Vulfa. 
14. Postmodernisms. 
15. J. Makjuens. 
16. J. G. Ballards. 
17. Ievadlekcija. Literāri-vēsturiskais fons (amerikāĦu literatūra). 
18. Romantisms.. 



19. E. A. Po. H. Melvils. 
20. V. Vitmens. E. Dikinsona. 
21. Naturālisms un reālisms. 
22. M. Tvens. 
23. T. Draizers. 
24. Dž. Steinbeks. 
25. F. S. Ficžeralds. 
26. Modernisms. 
27. Hemingvejs. 
28. V. Folkners. 
29. Postmodernisms. 
30. T. Capote 
31. K. Vonegūts. 
32. D. H. Huangs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:     Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīvā piedalīšanas seminārnodarbībās 50%, eksāmens 

50%. 
ieskaite ar atzīmi - 6. semestrī; eksāmens - 7. semestrī 

Literatūra (01-mācību literatūra): 
1. Alber J. Narrating the Prison: Role and Representation in Charles Dickens' Novels, 

Twentieth-Century Fiction, and Film, 2007 
2. Baldick, Chris.  The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford Universitv 

Press, 1996. 
3. Barry, Peter.   Beginning Theory.   An Introduction to Literary and Cultural Theory. 

Manchester and New York: Manchester Universitv Press, 1995. 
4. Bradburv M. The Modern American Novel.- Oxford, 1983. 
5. English Short Stories. 1990 to the present. - London, 1988. 
6. Hassan I. Contemporary Literature. - New York, 1989. 
7. McHale, B. Postmodernist fiction. - London, New York: Routledge, 1991. 
8. Modern Literarv theory. - New York: Routledge, 1993. 
9. Modern Short Stories Two. - faber and faber, 1994. 
10. Morrison J. and Watkins S. Scandalous Fictions: The Twentieth-Century Novel in the 

Public Sphere, 2007 
11. Perrine’s Literature. Thomas R. Arp. - Harcourt Brace College Publishers, 1991 
12. Prince, G. A dictionarv of Narratologv. - Universitv of Nebraska Press Lincoln and 

London, 1989. 
13. The Heath Anthologv of American Literature. Paul Lauter. - Houghton Mifflin 

Companv, 1998 
14. The Norton Anthologv of American Literature, Sixth Edition, Volume C: 1865-1914, 

W. W. Norton & Companv; 6 edition, 2002 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Bentlev, Nick, ed., British Fiction of the 1990s. London and New York: Routledge, 
2006. 

2. Bradburv, Malcolm. The Modern American Novel. Second edition. Oxford and new 
3. York: Oxford Universitv Press, 1992. 
4. Booth, Wayne C, The Rhetoric of Fiction, 2nd edition, Penguin Books, 1983. 
5. Bradburv, Malcolm. The Modern British Novel. Revised Edition. Penguin 
6. Books, 2001. 



7. Connor, Steven.  The English Novel in History 1950 - 1995. London and New York: 
Routledge, 

8. 1996. 
9. Cottingham, John, ed. Western Philosophy. Second Edition. Blackwell, 2008. 
10. Di Yanni, Reading Fiction, Poetry, Drāma and the Essay, 2nd edition, the USA, 1990 
11. McKeon, Michael. Ed. A Critical Anthology.  Theory of the Novel. A Historical 
12. Approach. Baltimore &London: The John Hopkins University Press, 2000. 
13. Mullan, John. How Novels Work. Oxford: Oxford University Press, 2006. 
14. Perrine's Literature. Structure, Sound and Sense, 7th edition, Harcourt Brace College 

Publishers, 1998. 
15. Waugh, Patricia, ed., Literary Theory and Criticism. Oxford: Oxford University Press, 

2006. 
16. Weston, Michael. Philosophy, Literature and the Human Good. London and New 
17. York: Routledge, 2001. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. The Times Literary Supplement 
2. The New York Times Book Review 
3. London Review of Books. 



STUDIJU KURSA APRAKSTS  

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Pasaules civilizācijas vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju skaits 14 

Semināru un praktisko darbu skaits 2 

Zinātnes nozare Kultūras zinātne 

Zinātnes apakšnozare Kultūras vēsture 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori:  

Dr.paed., doc. JeĜena Jermolajeva 
Mg. art., lekt. Līva Zolneroviča 

Mg.art., lekt. Maija Deėe 

Kursa anotācija: 
Programmas satura teorētiskā koncepcija saistīta ar civilizāciju 
veidošanās cēlonību, mijiedarbību, dialogu, ietekmi un pēctecības 
izpratni ideju līmenī. Ieskats dažādās kultūras, reliăiju vēstures, 
mākslas attīstības problēmās un kultūras pamatjautājumos 
daudzdimensionālā redzējuma un kultūru dažādību izpratnei. Kursa 
mērėis ir iepazīstināt studentus ar pasaules civilizāciju mantojumu, un 
mūsdienu sabiedrības integratīvajiem procesiem. 

Kursu apraksts – plāns: 

1. Kultūras un civilizācijas jēdzieni. 
2. Aizvēsture. Pasaules skatījums mitoloăiskajā pasaules ainā. 
3. Senās civilizācijas. Ēăiptes kultūra. 
4. Mezopotāmijas civilizācija. 
5. Senās Ėīnas civilizācija. 
6. Indijas civilizācija. 
7. Antīkā kultūra un Eiropas civilizācijas tradīcijas aizsākumi. 
8. Egejas kultūra, Senā Grieėija un hellēnisms. 
9. Senā Roma un agrīnā kristietība. 
10. Bizantijas un islama kultūra. 
11. Rietumeiropas viduslaiku kultūra. 
12. Renesanse un reformācija. 
13. Racionāla un industriāla kultūra iepretim tradīciju kultūrai. 
14. Modernā jaunlaiku kultūra un pilsoniskā sabiedrība Eiropā. 
15. Postmodernā kultūra un mūsdienu Rietumu civilizācijas problēmas. 
16. Rietumu kultūra globālajā kontekstā. 
17. Postmodernisma kultūra. 



Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīvā piedalīšanas seminārnodarbībās 50%, eksāmens 

50%. 
Ieskaite ar atzīmi. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Anstrats P. I. Civilizācijas vēsture. - Rīga, 1995. 
2. Cipulis D., Vjacira I. Aizvēsture un seno laiku vēsture. - Rīga, 1996. 
3. Encvclopedia Britannica 2008 Ultimate - CD ROM: Deluxe Edition. 
4. Lī Ralfs F., Lerners R., Mičems S., Maknlils Bērns E. Pasaules civilizācijas. 1., 2., 3., 

4. sēj. - Rīga, 200 - 2001. 
5. The Oxford Illustrated History of Modern Europe / Ed. By T.C.W. Blauning -Oxford., 

N.Y.: Universitv Press, 1998. 
6. The Norton Anthologv of American Literature, Sixth Edition, Volume C: 1865-1914, 

W. W. Norton & Companv; 6 edition, 2002 
7. Vēbers M. Reliăijas socioloăija. - Rīga, 2004. 
8. Beūc T. 3HUHKjioneflH5i Hcropira uHBmiH3auH. - MocKBa,1998. 
9. TypeBHH A. R. XapuTeHOBHH JĜ. 3. Hcropira cpeflHnx BeKOB. - MocKBa,1995. 
10. TypeBHH Aiī. KyjiKiypa H oGmecTBO cpeflHeBeKOBOū ĒBponbi rjia3aMH 

coBpeMeHHHKOB. - MocKBa, 1989io 
11. T0HH6H A. JėK. IT0CTH>KeHHe HCTOpHH. - MocKBa, 1991. 
12. IIIneHrjiep O. 3axaTĒBponbī. H. 1. -MocKBa, 1993. 

13. iĪKOBeU K). HCTOpua UHBHJIH3aUHH. - MocKBa, 1995. 

Literat ūra (02-papildliterat ūra):  

1. Kūle M. Eirodzīve: formas, principi, izjūtas. - Rīga, 2006. 
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga, 1998. 
3. Islāms. - Rīga, 2004. 
4. Rubenis A. Senās Romas. - Rīga, 2002. 
5. Rubenis A.Viduslaiku kultūra Eiropā. - Rīga, 1997. 
6. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā absolūtisma un apgaismības laikmetā. - Rīga, 

1996 
7. Rubenis A. 19. gadsimta kultūra Eiropā. - Rīga, 2002. 
8. Rubenis A. XX gadsimta kultūra Eiropā. - Rīga, 2004. 
9. VītsDž.E.Postmodernākultūra.Pieejams:http://www.lmf.lv/gramatas/postmodernie lai 

ki.htmMV 
10. Gīrcs K. Kultūru interpretācijas - Rīga, 1998. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
„Tulkošana”  

 

Kursa nosaukums Starpkultūru komunikācija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 (5. senu) 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori  

Mag. philol.,lektore 
EMA lingv., docents 

Ideja Jegorova 
Gatis Dilāns 

Kursa anotācija: 
Kura nolūks ir izmantot socioloăijas, lingvistikas un sociālās 
psiholoăijas teorētiskās atziĦas, lai labāk izprastu (starpkultūru) 
komunikācijas procesu ikdienas izpausmes un līkločus, stimulētu 
studentus paplašināt savas zināšanas par komunikatīvo procesu 
pamatnosacījumiem, pievēršot uzmanību lingvistiskām un 
komunikatīvām mijiedarbībām dažādu kultūru un grupu (nacionālu vai 
sabiedrisku) pārstāvju (aăentu) starpā. Piedevām, studentiem būs 
iespēja uzzināt vairāk par dažādiem (teorētiskiem) viedokĜiem, saistībā 
ar kultūras, valodas un komunikācijas jēdzieniem, kā arī iepazīties ar 
stereotipa jēdzienu un procesiem, kuri veido stereotipus. 

Kursa apraksts-plāns 
1. Ievads: kas ir starpkultūru komunikācija? 
2. Kultūra un starpkultūru komunikācija. 
3. Kultūra, akulturācija un etnocentrisms 
4. Sociālā identitāte, valoda un kultūru mijiedarbība. 
5. Valodas izvēle komunikācijā, valodu daudzveidība, verbālās mijiedarbības formas. 
6. Stereotipi, kas ietekmē kultūru. 
7. Valodas attieksmes, kultūra un stereotipu veidošana. 
8. Valodas būtība, tulkošanas un interpretācijas problēmas. 
9. Komunikācija un savstarpējās attiecības, komunikācijas barjeras. 
10. Starpkultūru pārrunu process (Negotiations). 
11. Kultūras vērtības. 
12. Komunikācija un komunikācijas problēmas dzimumu starpā. 
13. Subkultūra. 
14. Neverbālās komunikācijas formas. 
15. Tabu dažādās kultūrās 



Prasības kredītpunktu iegūšanai      eksāmens- 5. sem. 

Literatūra 
1. Austers, I. (2002). Attribution of value stereotypes as a consequence of group 

membership: Latvian and Russian students living in Latvia compared. International 
Journal oflntercultural Relations 26, pp. 273-285. 

2. Axtell A. E. Communication Around the World , New York, 2002. 
3. Bond, M., Zegarac V., Spencer-Oatley, H. (2000). Culture as an explanatory variable: 

problems and possibilities. In Spencer-Oatley, H. (ed.). Culturally speaking: managing 
rapport through talk across cultures. London & New York: Continuum, pp. 47-71 

4. Derek Utley, Intercultural Resource Pack. CUP 2004. 
5. Gibson , R., Intercultural Business Communication, OUP, 2002. 
6. Hall Edward T., Beyond Culture. New York: Anchor Books, 1997. 
7. Heller, M. (1978). “Bonjour, Hello?”: negotiations of language choice in Montreal. 

Working Papērs in Sociolinguistics 49. Austin, TX: Southwest Educational 
Development Laboratory. 

8. Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: sofhvare of the mind. London: 
McGraw-Hill. 

9. Hofstede, G. Online: http://www.geert-hofstede.com/ 
10. Lillian H. Chaney, Jeanette S. Martin Intercultural Business Communication. Pearson 

Prentice Hall, 2007. 
11. Smith, P. B., Bond, M. H. (1998). Social psychology across cultures. Second edition. 

London: Prentice Hall (chapters 3, 6, 7 and 9). 
12. Tannen D. The Pragmatic of Cross-cultural Communication. - London, 2001. 
13. Thill T. Bovee, Intercultural Communication in Business. London: Penguin, 2003. 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
„Tulkošana”  

 

Kursa nosaukums Latvijas kultūras vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju skaits 14 

Semināru un praktisko darbu skaits 2 

Zinātnes nozare kulturoloăija 

Zinātnes apakšnozare kultūras vēsture 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori:  

Mag. art., lektore 
Mag. art., lektore 

Maija Deėe 
Līva Zolneroviča 

Kursa anotācija: Kursa mērėis ir veidot noturīgu zināšanu bloku par Latvijas teritorijas 
apdzīvotāju lomu kopējas kultūras ainas veidošanā. Sekmēt 
patriotisma jūtu stiprināšanos, apgūstot kultūras faktus un sakarības ar 
indoeiropiešu valodu grupas tautām.Dot priekšstatu par procesiem, 
personībām un tendencēm, kas veidojušas vēsturisko un mūsdienu 
Latvijas kultūras dzīvi.. 

Kursu apraksts - plāns: 

1. Ievads tēmā – teorijas par baltu migrāciju. 
2. Indoeiropiešu kopējais mantojums – mitoloăija, personvārdi un vietvārdi. 
3. Klimata loma kultūras modeĜa veidošanā. 
4. Pirmskristīgais dzīvesveids, zemkopība, lopkopība, biškopība, mājsaimniecība. Laika 

skaitīšana un astronomiskie priekšstati. 
5. Sabiedrības organizācijas varianti pirms kristietības ienākšanas. 
6. Kultūras procesi viduslaiku Latvijā.(Rietumeiropas arhitektūras stili, izglītības 

sistēma, hronikas un annāles). 
7. Reformācijas ietekme Latvijas teritorijā. 
8. PoĜu, zviedru, krievu vecticībnieku kultūras pienesums. 
9. Kurzemes hercogistes kultūras savdabība. 
10. Apgaismības gadsimts Krievijas paspārnē. 
11. Latvijas iedzīvotāji- juridiskas personas 19.gs. 
12. Tautas izglītības sekas un ietekme. 
13. Lielais četrinieks (Rainis, Blaumanis, Aspazija, Brigadere) 
14. Gadsimtu mijas kultūras uzplaukums. 
15. Latvijas brīvvalsts kultūras politika un fakti. 
16. Latvija PSRS sastāvā. 
17. Trimdas latviešu kultūras dzīve. 
18. Trešās atmodas ietekme uz kultūras procesiem 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 



Apmeklējums nav mazāks par 75%, 
Semināra darba novērtējums, patstāvīgais darbs, 
eksāmens 

Literatūra (01 –mācību literatūra) 

1. Autoru kolektīvs „Latvijas kultūras vēsture“.R.,2003 
2. Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. Daugavpils, 2000. 
3. GorkinsN. Blūma D. Latvijas kultūras vēsture.Īskurss. R.,2002. 
4. GimbutieneM. Balti aizvēsturiskajos laikos.- R. ,1994. 
5. LapiĦa M. Latvijas kultūras vēsture. XXgs.40.-80.gadi.R. 2002 

Literat ūra (02 - papildliteratūra) 
1. Blanks E. Latviešu tautas atmoda. R.,1927. 
2. Dribins L. Spārītis O.,Vācieši Latvijā.R.,2000 
3. Johansons A. Latvijas kultūras vēsture 1710.-1800. Stokholma, 1975. 
4. Kursīte J.Mītiskais folklorā, literatūra, mākslā.R. Zinātne.1999. 
5. Latviešu kultūra laikmetu maiĦās. Rakstu krāj. „Daugava“, Stokholma,1966. 
6. Latvija 19. gadsimtā. Vēstures apceres. R.,2000 
7. Livonijas Indriėa hronika. 
8. AtskaĦu hronika (Alnpeėes Dītleba ) 

Literat ūra (03 – periodika) 

Kultūras forums (iknedēĜas) 
Žurnāls Avots 1987.-1990. 
Grāmata 1990.nr.3., 1991. nr. 7-8-9., 1992. nr.4. 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
„Tulkošana”  

 

Kursa nosaukums Vispārējā filosofija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Filosofija 

Zinātnes apakšnozare Filosofija 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori:  

Dr. phil., docents Juris Prikulis 

Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai palīdzētu studentiem sistematizēt zināšanas par 
nozīmīgākajām cilvēka darbības un pašizziĦas jomām, lai 
iepazīstinātu ar klasiskās filosofijas problemātiku, ar filosofijas 
jēdzienu sistēmu un iemācītu operēt ar šīm kategorijām dzīvē, dotu 
priekšstatus par filosofiskās analīzes metodēm un sniegtu zināšanas 
par filosofijas vēsturi un tās mūsdienu problēmām. 

Kursu apraksts - plāns: 
1. Filosofija kā zinātne. 
2. Fundamentālo filosofijas jēdzienu analīze. 
3. Filosofijas vēsturiskie tipi. 
4. Esamības filosofija. 
5. IzziĦa: iespējas un robežas. 
6. Cilvēka fenomens un tā izpētes problēmas. 
7. Sociālā filosofija. 
8. Mūsdienu pasaules filosofiskās problēmas. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:    Nokārtoti: 
2 semināri, eksāmens 

Literatūra (01 –mācību literatūra): 

1. Boazs D. Pasaules filozofiskā doma labklājības formulas meklējumos. – R.: 
Biznesa augstskola “Turība”, 2006, 317 lpp. 

2. Kuncmanis P., Burkarts F. P., Vīdmanis F. Filozofijas atlants. – R.: b.g., 251 lpp. 
3. Vorbertons N. Filosofijas pamati. – R.: RaKa, 2001, 132 lpp. 
4. Bēringers H. Kas ir filozofija? – Lielvārde, 1995. 
5. 2. Šmids V. Dzīves māksla – Izaicinājums tagadnei. – Aizkraukle, 1996. 
6. Šuvajevs I. Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga, 1998. 2. izd. 
7. Šuvajevs I. Prelūdijas. Kultūrvēsturiskas un filozofiskas studijas. – Rīga, 1998. 



8. Böhme G. Einfūhrung in die Philosophie. Weltwiesheit. Lebensform. Wissenschaft. 
Frankfurt / M., 1997. 

9. Detel   W.   Macht,   Moral,   Wissen.   Foucault  und   die   klassische   Antike.   -
Frankfurt/M., 1998. 

10. Hadot P. Qu’est-ce que la philosophie antique? - Paris, 1995. 
11. Horn   Chr.   Antike  Lebenskunst.   Glūckund  Moral  von   Sokrates  bis  zu  den 

Neuplatonikern. - Mūnchen, 1998. 
12. Schmid W. Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung. Frankfurt/M., 1999. 5. Aufl. 
13. Sennett R. Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilization. - New York, 

1994. 
14. HcTopira (1)HJIOCO(1)HH: 3HiĜHKjioneflHH / COCT. TJI. Hayn. pefl. A.A. TpemaHOB. -

MHHCK, HHTepnpeccepBuc: KHH^KHMH AOM , 2002, 1376 c. 
15. ToHHap JL Oujioco(Ĝ)Ha: yne6Hoe nocoGue, H. IH II. - Pūra, 2002. 
16. KaHKe B. <DHJIOCO(1)H5I: yne6HHK. -M., 2001. 
17. CnupKHH A.r. Oujioco(Ĝ)Ha: yne6HHK. - M., 2002. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 
1. IIpoKyflHH K).H. Oujioco(Ĝ)Ha GbiTira. - CII6, 2003. 
2. BapyjiHH B.C. CoHHajībHaa (1)HJIOCO(1)HH: VneGiniK. - M., 2000. 
3. iīcnepc K. CMMCJI H Ha3HaHeHue HCTOPHH. - M., 1994. 
4. BepTpaH Paecēji. HcTopua 3ana£HOH (1)HJIOCO(1)HH. - HOBOCHGHPCK, 2003. 
5. OpeuA 3. ncHxojiorH5i 6ecco3HaTejibHoro. - M., 2000. 
6. OpoMM 3. HMeTb HJIH GbiTb? - M., 1997. 
7. <Dpefi7i3. iluOHO. -M., 2001. 
8. CoBpeMeHHbiu  4)HJIOCOC[)CKHH  cjiOBapb.   -  JIOHAOH.   <DpaHK(Ĝ)ypT-Ha-

MauHe. IIapH>K. JIiOKceM6ypr. MocKBa. MHHCK. 

Literat ūra (03 - ieteicamā periodika):  
1. Žurnāls “Psiholoăijas pasaule” 
2. Žurnāls “Kentaurs XXI” 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
„Tulkošana”  

 

Kursa nosaukums Sociālā psiholoăija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Psiholoăija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoăija 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori:  

Dr.paed., docente NataĜja Līce 

Mag. psyck, docente Jekaterina Bierne 

Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai studentiem sniegtu zināšanas un izpratni par 
cilvēku savstarpējo mijiedarbību, personības socializācijas procesu, 
statusu un lomu sistēmu, paplašinātu mākas sniegt konkrētai grupai 
atbilstošu informāciju, veidot spēju analizēt cilvēka uzvedības 
regulatorus un likumsakarības, kā arī veidotu izpratni par masu un 
pūĜa sociālpsiholoăiskiem fenomeniem. 

Kursu apraksts - plāns: 
1. Personības izpratne sociālajā psiholoăijā. 
2. Socializācija. Deviantā uzvedība. 
3. Savstarpējo attiecību veidošanās. Attiecību modeĜi. 
4. Sociālā izziĦa. Sociālas informācijas apstrāde. 
5. Uzskati un attieksme. 
6. Stereotipi un aizspriedumi. 
7. Prosociāla uzvedība. 
8. Uzvedības maiĦas iespējas. 
9. Indivīds un sociālā ietekme. 

 

10. Grupu veidi un procesi grupās. 
11. Grupas dinamika. 
12. Masu psiholoăija. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:    Nokārtoti: 
2 kontroldarbi, eksāmens 

Literatūra (01 –mācību literatūra): 

1. ReĦăe Viesturs. Sociālā psiholoăija / Viesturs ReĦăe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. -
180 lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 160.-180.lpp. ISBN 9984-225-36-4 

2. PĜaviniece M.: Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija. R.: Raka, 2002. 



3. Vorobjovs Aleksejs. Sociālā psiholoăija : teorētiskie pamati : eksperimentāls mācību 
līdzeklis / Aleksejs Vorobjovs. - Rīga : Izglītības soĜi, 2002. - 340 lpp. : diagr., tab. -
Bibliogr.: 328.-329.lpp. ISBN 9984-7123-3-8 (AB028, LAS-2) 

4. Le Bons G. PūĜa psiholoăija. Rēzekne, 1998. 
5. Omārova Silva. Cilvēks dzīvo grupā : sociālā psiholoăija / Silva Omārova. - Rīga : 

Kamene, 2003. - 234 lpp. - (UzĦēmējdarbības pamati ; 5). - Bibliogr.: 225.-234. lpp. 
6. PĜaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija skolotājiem. Rīga, Raka, 2001 
7. Introduction to Social Psychology. Eds. Hewstone M., Stroebe W., Stephenson G.M. 

N-Y, 2000 
8. APOHCOH 3. VHJICOH T. 3HKepT P. CoiĦīajībHafl nciraojiorīra. IIcHxojiorHHecKHe 

3aKOHbi noBefleHHH nenoBeica B corjHVMe. IIpanM - EBP03HAK 2002 
9. Gari eja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R.: 

Raka, 2000. 
10. Aronson Elliot. Social Psychology / Elliot Aronson, Timothy D.Wilson, Robin M. 

Akert. - 3rd ed. - New York : Addison Wweley Longman, Inc., 1998. - Includes 
bibliographical references and indexes. - ISBN ISBN 0-321-02435-4. - XXXIV, 633 
[115] p. : ill. (LAS -1). 

11. IlepcneKTHBbi couuajībHOH ncHxojioruH. MocKBa 2001 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Karpova A. Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga, 1998. 
2. Vidnere M. Vadības socioloăija un psiholoăija. Rīga: Mācību apgāds, 1998. 
3. ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. R: Zvaigzne ABC, 1999. 
4. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. Rīga, Kamene, 1999. 
5. AHflpeeBaT. M. CouuajībHafl ncHxojioriiH. -M., MTT, 2000. 
6.EaHflypa A., BorapoBa C, 3eMjiaHCKaa E. ncīraojiorira ynpaBjieHua. M., 1998. 
7.BuTaHOBaM. CouHajībHafl nciraojiorīra. -M., 2001. 8.Mauepc JĜ. 
CouuajībHafl ncHxojioriiH. Cn6., 1997. 9.Xbejui JI., 3urjiep JĜ. Teopnn 
JIHHHOCTH. Cn6., 1997. 
10. IIlH6yTaHH T. CouHajībHafl ncHxojiorua. -M., 1996. 
11. HlHXHpeB II. CoBpeMeHHaa couuajībHaa ncHxojiorua. M., 1999. 
12. OepHeM A., XeūBeH II. JIHHHOCTB H couuajībHoe noBeAeHue. - C-II6: IIuTep, 2001. 
13. 3nM6apflO O., JlaunneM. CouHajībHoe BjiHHHue. Cn6., 2001. 

Literatūra (03 - ieteicamā periodika): 
1. Žurnāls “Psiholoăijas pasaule” 
2. Žurnāls “Psiholoăija mums” 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
„Tulkošana”  

 

Kursa nosaukums Mūsdienu latviešu valoda 
Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā 
valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autors  

lektore Zane Veidenberga 

Kursa anotācija: 
Studiju kursa mērėis ir sekmēt studentu kā topošo tulku un tulkotāju 
profesionālās kompetences pilnveidi, paplašinot viĦu zināšanas un 
izpratni par latviešu valodas stilistiku, leksiku, frazeoloăiju, 
pareizrakstību, interpunkciju un fonētiku. Sevišėa uzmanība tiek 
pievērsta tulkošanas praksē raksturīgāko kĜūdu analīzei un tulkiem/ 
tulkotājiem raksturīgo kĜūdu novēršanai. 

Kursu apraksts-plāns: 

1. Latviešu valodas stilistika – vispārīgie jautājumi. 
2. Leksika, vārda leksiskā nozīme. 
3. Valodas vārdu krājums un tā diferenciācija. 
4. Frazeoloăija. 
5. Transliterēšana un transkribēšana. Svešvārdu iekĜaušanās latviešu valodā un aizgūto 

vārdu pareizrakstība. 
6. Citvalodu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. 
7. Latviešu valodas ortogrāfijas pamatprincipi. 
8. Interpunkcijas jēdziens, latviešu valodas interpunkcijas principi un literārās normas. 
9. Latviešu valoda tulkojumos, raksturīgākās kĜūdas un trūkumi. 
10. Latviešu valodas aktualitātes. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīvā piedalīšanas semināros 30%; radošie darbi un/vai eseja 30%; 
eksāmens kursa beigās 40%. eksāmens – 1. semestrī 



Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Kalme, V., Smiltniece, G. 2001. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un 

morfoloăija. Liepāja. 
2. Kalme, V. 2001. Nelokāmās vārdšėiras latviešu literārajā valodā. Liepāja. 
3. Kalnača, A. 2004. Morfēmika un morfonoloăija. Rīga. 
4. Kalnača,A.1999.Funkcionālās gramatikas metodoloăiskie principi. Baltu 

filoloăija.Rīga:LU.7.laid.116-126. 
5. Laua A. Latviešu leksikoloăija. R., 1981 
6. Laua A. Latviešu valodas frazeoloăija. R., 1992 
7. Markus D., Grigorjevs J. Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas metodes. I. Fonētikas 

pētīšanas metodes. - R.: Rasa ABC, 2002. - 80 lpp. 
8. NītiĦa D. Valodniecības jautājumi. Mācību grāmata. Rīga, 2007 
9. NītiĦa, D. 2001. Latviešu valodas morfoloăija (konspektīvs lokāmo vārdšėiru 

apskats). Mācību līdzeklis. Rīga. 
10. Paegle, Dz. 2003. Latviešu literārās valodas morfoloăija. I d. Rīga. 
11. Pokrotniece, K. (atb. red.) 2002., 2007. Latviešu literārās valodas morfoloăiskās 

sistēmas attīstība. I, II d. Rīga. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Arāja M. Metodiskie norādījumi mūsdienu literārajai valodai. R., LU, 1991 
2. Arāja M. Praktiskie darbi mūsdienu latviešu literārajā valodā. R., LU 1998 
3. Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. – Rīga,1989 
4. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, 2006 
5. Ernstsone V., Tidriėe L. Jauniešu valoda. 2006 
6. NītiĦa D. Moderna cilvēka valoda. – Rīga, 2004 
7. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. R., 1995 
8. SkujiĦa V. Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. R., 2002 
9. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.-8. R., 1972 .- 1996 
10. Īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas ekspertu komisija. I.Druvietes vad. Rīga. 1998. 
11. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2007. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Linguistica Lettica. LU Latviešu valodas institūta žurnāls. 
2. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 1.nr. Rīga, 2005; 2.nr. Rīga, 2006. 

Interneta avoti: http://www.ailab.lv/ http://termini.lza.lv/ http://www.ttc.lv/ 
http://www.valoda.lv/ http://www.letonika.lv/ www.liis.lv 
http://www.lu.lv/filol/valoda/ 
www.vvk.lv 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums AngĜu valodas vēsture 

Kredītpunkti 2 (7. seni) 
ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori  

Mag. paed., docente 
Lektore 

Inguna Brože Zane 
Veidenberga 

Kursa anotācija Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar angĜu valodas vēsturisko attīstību 
un ar vispārīgām izmaiĦām gramatikā, fonoloăijā un morfoloăijā, lai 
radītu izpratni par mūsdienu angĜu valodas gramatikas, izrunas un 
pareizrakstības specifiku un rastu to izskaidrojumu. 

Kursu apraksts-plāns 
1. AngĜu valodas attīstības periodizācija. 
2. Indoeiropiešu valodu saime. ĂermāĦu valodas 
3. SenangĜu valoda un laikmeta vēsturiskais fons. 
4. VidusangĜu valoda un laikmeta vēsturiskais fons. 
5. Modernā angĜu valoda un laikmeta vēsturiskais fons. 
6. Skandināvu, ėeltu, latīĦu un franču valodu ietekme. 
7. Lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds, apstākĜa vārds, vietniekvārdi. Būtiskākās 

raksturīgās iezīmes senangĜu un vidusangĜu periodā. 
8. Fonētika: līdzskaĦu un patskaĦu izrunas mainība un attīstība. 
9. AngĜu valodas rakstības veidošanās un attīstība. 
10. AngĜu valoda – lingua franca 

Prasības kredītpunktu iegūšanai   Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīva līdzdalība semināros, referāts un prezentācija– 
35%; 
kontroldarbs – 35%; 
eksāmens 7. sem. – 30% 

Literatūra 

1. Burchfield, R. The English Langauge. OUP, 2003 
2. Baugh, A.C., A History of the English Language. London: Routledge, 2001 
3. Baugh, A.C., History of the English Language. Prentice Hall, 1993 
4. Burnley D., The History of the English Language. Longman UK, 1992 



5. R.V. Reznik, T.S. Sorokina, IV. Reznik, A History of the English Language. Flinta, 
Nauka, 2001 

6. Rastorguyeva, T. History of English. Moscow: Astrelj AST, 2001 
7. McCully,C. and Hilles, S., The Earliest English. An Introduction to Old English 

Language. Pearson/ Longman, 2005 
8. Baugh, A.C., History of the English Language. Appleton Century Crofts 
9. Hughes, A., English Accents and Dialects. Arnold, 1994 
10. Crystal, D. English as a global language. CUP, 1997 
11. Crystal, D. Language Death. CUP, 2000 
12. Phillipson, R. Linguistic Imperialism. CUP, 1998 
13. Dietionary of synonyms and antonyms of English Language. Cambridge University 

Press, 2002. 
14. http://www.onestopenglish.com 

Interneta resursi. 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
„Tulkošana”  

 

Kursa nosaukums latīĦu valoda 
Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 (3.sem.) 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare klasiskā filoloăija 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autors  

Mag. philol,lektors Jānis Plaudis 

Kursa anotācija: 
Kursa mērėis ir sniegt ieskatu latīĦu valodas gramatikā un 
veidot iemaĦas latīĦu tekstu lasīšanā un tulkošanā. Tāpat latīĦu 
valodas kurss iepazīstina ar vārdu saknēm, kas sastopamas 
modernajās valodās. Sniegts arī ieskats valodniecības 
terminoloăijā. 

Kursa apraksts- plāns: 
1. Alfabēts, izruna, akcenti 
2. Indicatīvus, imperatīvus praesentis activi (I – IV konjugācija, esse) 
3. Lietvārda locīšana (I – V deklinācija) 
4. Īpašības vārda locīšana, saskaĦošana (I – III deklinācija) 
5. Indicatīvus imperfectī, futūrī I actīvī (I – IV konjugācija, esse) 
6. Vietniekvārdu locīšana, tulkošana 
7. Pamatformas, indicatīvus perfectī actīvī (I – IV konjugācija) 
8. Indicatīvus plusquamperfectī, futūrī II actīvī (I – IV konjugācija) 
9. Participium praesentis actīvī, perfectī passīvī 
10. Indicatīvus praesentis passīvī (I – IV konjugācija), pasīvā konstrukcija 
11. Indicatīvus imperfectī, futūrī I passīvī (I – IV konjugācija) 
12. Indicatīvus perfectī, plusquamperfectī, futūrī II passīvī (I – IV konjugācija) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:    eksāmens – 3. semestrī. 

Mācību literatūra: 
1. Strads M. LatīĦu valodas konspektīvā gramatika. – R., 2002. 
2. Rāta A., LatīĦu valoda juristiem. – R., 1991. 
3. Čerfasa L., Fomina T., Zicāns P. LatīĦu valoda. – R., 1974. 
4. LezdiĦš J., Studia Latina. – R.,: 1962. 
5. Gulbis E., LatiĦu gramatika; fonētika, morfoloăija sintakse. – R., 1939. 
6. Gulbis E., Prima luce. – R., 1938. 
7. LezdiĦš J., Lingua Latina. I un II daĜa. – R., 1939, 1937. 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Franču valoda 
Kredītpunkti 10 (3. sem. - 2 kr.p., 4. sem - 4 

kr.p., 5. sem. - 2 kr.p., 6.sem. - 2 
kr.p.) 

ECTS kredītpunkti 15 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī) 160 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare RomāĦu valodniecība 

Lekciju skaits 70 

Semināru un praktisko darbu skaits 10 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autore:  

Lektore Asija Popova 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir apgūt franču valodu kā komunikācijas, sazināšanās līdzekli; 
prast izmantot to praktiski; iegūt valodas iemaĦas klausīšanā, runāšanā, 
lasīšanā un rakstīšanā. Iepazīstināt studentus ar franču kultūru un vēsturi. 

Kursu apraksts-plāns 
1. Iepazīšanās. 
2. Mana biogrāfija. Ăimene. 
3. Intereses un gaumes. 
4. Veikals un pārtikas produkti. 
5. Gatavi apăērbi. Cenas. Mode. 
6. Restorānu apmēklēšana. 
7. Mana pilsēta. Parīze. 
8. Mans dzīvoklis, dzīves vieta. 
9. Dienas kārtība. Brīvais laiks. 
10. Gadalaiki. Laiku prognoze. 
11. Svētki un svinības. 
12. Darbs un mācīšanās: professijas. 
13. CeĜojums ap zemeslodi. 
14. Dzīvnieki mūsu dzīve. 
15. Kino un teātris. 
16. Cilvēka raksturojums. 
17. Avīzes un žurnāli. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai   ieskaite ar atzīmi – 3., 4., 5. semestrī; eksāmens – 6. sem. 

Literatūra 

1. Dictionnaire de franĂais: Petit Robert 
2. Festival 1 - Mēthode de franĂais. Clē, Paris, 2004 
3. Grammaire progressive. Paris, 2000 
4. Grammaire progressive: Intermēdiaire, Paris, 2005 
5. Initial 1, Mēthode de franĂais. Clē, Paris 1998 
6. Initial 2, Mēthode de franĂais. Clē, Paris 2006 
7. Le Nouvel Espaces 1, Paris 1996 
8. Panorāma 1: Mēthode de franĂais, Paris 1999 
9. Mauget - Cours de langue et de civilisation franĂaises. 1987 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Vācu valoda 
Kredītpunkti 10 (3. sem - 2 kr.p., 4. sem. - 4 

kr.p., 5. sem. - 2 kr.p., 6.sem. - 2 
kr.p.) 

ECTS kredītpunkti 15 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī) 160 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Lekciju skaits 60 

Semināru un praktisko darbu skaits 20 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autore  

Dr. paed., doc. Larisa ěisĦičenko 

Mg.philol., lekt. Ir ēna Kondratjuka 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir apgūt vācu valodu kā komunikācijas, sazināšanās līdzekli; 
prast izmantot to praktiski; iegūt valodas iemaĦas klausīšanā, runāšanā, 
lasīšanā un rakstīšanā. 

Kursu apraksts-plāns 
1. Ăimene, biogrāfija, dzīves vieta. 
2. Studijas augstskolā, studenta darba diena un brīvlaiks; intereses, sports. 
3. Svētki – dāvanas. 
4. Pilsētā, viesnīcā, veikalā, ēdnicā. 
5. Profesija. Darba plāni. 
6. Lietišėais ārzemju brauciens. Muita. Pasu kontrole. Naudas apmaiĦa. 
7. Latvija, galvaspilsēta Rīga. 
8. DzelzceĜa stacijā, lidostā, autoostā. 
9. Valstis, kurās runā vāciski: Vācija, Austrija, Šveice. 
10. Jaunatne un tās problēmas. 
11. Ekoloăija un tās problēmas. 
12. Lietišėie sakari. Korespondence. Līgumi. Prasības kredītpunktu iegūšanai   ieskaite ar 

atzīmi – 3., 4., 5. semestrī; eksāmens – 6. sem. Literatūra 



13. Themen neu. Lehnverk fūr Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch 1-2-3. 
- Max Hueber Verlag, 2002. 

14. Egons ZiediĦš. Ūbungsgrammatik. Riga: Zvaigzne ABC, 2001. 
15. Sachs R. Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefvvechsel in Export und Import. -Max 

Hueber Verlag, 2000. 
16. Videofilme: „Alles Gute“. Produktion des deutschen Fernsehens und Österreich. 
17. Eurolingua. Deutsch. Kursbuch 1-2-3. - Cornelsen, 2003. 
18. Mittelstufe Deutsch fūr Jugendliche und junge Envachsene. Band 1-2-3. - Max Hueber 

Verlag, 2004. 
19. Bergmane I , ZiediĦš E. Vācu valodas pašmācība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums SpāĦu valoda 
Kredītpunkti 6 (5. sem. - 2 kr.p., 6. sem. - 2 kr.p., 7. 

seru, - 2 kr.p.) 
ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits 
semestrī) 

96 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare RomāĦu valodniecība 

Lekciju skaits 36 

Semināru un praktisko darbu skaits 12 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autore:  

Lektore Asija Popova 

Kursa anotācija 
Mācību kurss ir sastādīts, pamatojoties uz Eiropas Padomes pieĦemto 
programu “Language learning for European citizenship”. Kursa mērėi: 
komunikatīvo,leksikas un gramatikas minimumu apgūšana, atbilstoši 
„izdzīvošanas” līmenim (survival level); iespēja lietot valodu dažādās 
runāšanas situācijās: oficiālie kontakti; sociālie sadzīves kontakti; 
sociokultūras konteksts; sakari ar valodas nesējiem utt. 

Kursu apraksts-plāns 
1. Izruna. Identificēšana. Sveicinājums. Tagadne. Lietvārdi un īpašības vārdi. 

Dzimtene. 
2. Dzīves vieta. Dzīvoklis. Pilsēta. Tagadne. Artikuls. SkaitĜu vārdi. 
3. Restorānā. Ēdieni un dzērieni. Pavēles izteiksme. Darbības vārds „Patīk”. 
4. Ăimene. Dienas režīms. Atgriezeniskie darbības vārdi. Personas vietniekvārdi. 
5. Iepīkšanās. Apăērbs. Krāsas un materiāli. Darbības vārdi ar vietniekvārdu. 

Netiešais un tiešais papildinātājs. 
6. Brīvais laiks. Sports. Laiks. Konstrukcijas „Estar + gerundio”, „Ir +a+Inf”. 
7. Ārējais izskats. Veselība. Salīkta pagātne. Divdabis. 
8. Pilsēta. Madride. Vienkārša pagātne. Prievārdi. 
9. Telefona saruna. Plāni un projekti. Spānija – ăeogrāfiskais izvietojums. Vienkārša 

nākotne. Salīdzinājuma pakāpes. 
10. Spānija – politiska un administratīva sistēma. Pagātne. 
11. Vēsturiski notikumi. Spānijas vēsture. Pagātnes laiki. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai   ieskaite ar atzīmi - 5., 6. semestrī; eksāmens – 7. sem. 



Literatūra (01 - mācību literatūra) 

1. «Espafiol 2000. Nivel elemental.»Jesūs Sānchez Lobato.Nieves García Fernāndez. 
Sociedad General Espafiola de Librería,S.A.Madrid.2003. 
2. «El espafiol pāra ti.»T.r.rionoBa.H3AaTejibCTBO Poccnncicoro yHHBepcnTeTa flpy>K6bi 
HapoAOB. MocKBa,2003 
3.VEN 1. Espafiol, lengua extranjera. Edelsa. Madrid. 2004. 

Literatūra (02 - papildliteratūra) 

1. «Bienvenidos. Turismo y Hostelería». Margarita Goded, Raquel Valera. en-CLAVE-ELE, 
Madrid, 2004. 
2. « Suefia 2. Nivel medio.»A.C.Ruiz y otros. Instituto Cervantes. Madrid,2000 

« ripaKTHKyM no rpaMMaTHice ncnaHCKoro a3biKa.» CnG.KAPO, 2004.. 

Literatūra (03 - ieteicamā periodika) 

l.Avīze “El mundo” 

2.Avīze “El pais 



STUDIJU KURSA APRAKSTS  

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Lietišėā angĜu valoda 
Kredītpunkti 4 (3.sem. - 2 kr.p., 4.sem. - 2 

kr.p.) 
ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Lekciju skaits  

Semināru un praktisko darbu skaits 32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori:  

Mag. philol., lektors Aleksejs Taube 
Mag. philol., lektore Viktorija Kazanovska 

Kursa anotācija: Kurss ir paredzēts studentiem, kuru angĜu valodas zināšanu līmenis ir 
vidējais vai augstāk (intermediate and above). Lietišėā angĜu valoda ir 
tematiski un prasmju orientēts kurss, kas piedāvā reālistisku un interesantu 
pieeju vairākām tēmām un situācijām, ar kurām studenti varēs saskarties 
turpmākajā dzīvē un karjerā. Kurss paredz dot studentiem iespēju praktizēt 
visas valodas prasmes un apgūt lietišėo vārdu krājumu pamatus. Kursa 
mērėis ir sniegt studentiem vispārējās zināšanas par lietišėiem 
pamatjēdzieniem un biznesa pasaules valodu. Tādā veidā, kurss ir orientēts 
uz studentu rakstisko un mutisko prasmju un iemaĦu attīstību, kā arī uz 
studentu zināšanu par biznesa pasauli uzlabošanu. Studenti attīstīs savas 
valodas prasmes un paplašinās savas zināšanas par biznesa pasauli ar 
lasīšanas, runāšanas, klausīšanas un rakstīšanas aktivitāšu palīdzību. Kurss ir 
veidots, lai palīdzētu studentiem veiksmīgi darboties starptautiskajā biznesa 
pasaulē. 

Kursa apraksts-plāns 

1. UzĦēmuma struktūra un organizācija 
2. Personāla politika 
3. Reklāma un marketings 
4. Zīmoli un zīmolu vadība 
5. Mazumtirdzniecība 
6. Franšīze 
7. Sanāksmes 
8. Pārrunas 
9. Starptautiskais bizness 
10. Bankas un finanses 
11. Akciju tirgi; akcijas un obligācijas 
12. Starptautsikā tirdzniecība; imports un eksports 
13. Bizness un likumdošana; līgumi 



14. Mazie uzĦēmumi; biznesa uzsākšanaq 
15. Korporatīvā kultūra un korporatīvā stratēăija 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:     Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīvā piedalīšanās nodarbībās 30%; rakstiski uzdevumi un 
kontroldarbi 30%; gala pārbaudījums 40%. Ieskaite ar 
atzīmi - 3. sem., eksāmens - 4. sem. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ashlev A. A. Handbook of Commertial Correspondence - Oxford: Unoversitv Press, 
2003. 

2. Cotton D. Keys to Management. - Longman, 2001. 
3. Cotton, Dāvid and Sue Robbins. Business Class. Longman, 1996. 
4. Naunton Jon, Head for Business. - Oxford: 2000 
5. Lannon M. Tullis G. Trappe Tonya. New Insight Into Business. - Longman. 2001 
6. Lannon, Michael, Graham Tullis and Tonya Trappe.   Insights into Business, Nelson, 

1993. 
7. Trappe Tonya, Tullis Graham. Intelligent Business. Intermediate. - Longman 2005 
8. Tullis, Graham and Tonya Trappe. New Insights into Business. Longman, 2000. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. A Concise Dictionary of Business. Oxford University Press, 1990. 
2. Chilver J. English For Business. A Functional Approach. - Aldine House, 1996 
3. Epping, Randy Charles. A Beginner’s Guide to the World Economy. New York: 

Vintage Books, 1992. 
4. Goodale M. The Language of Meetings. LTP, 1999. 
5. Hyman, Dāvid H., Economics. Invin, 1989. 
6. Nichels, G. William, James H. McHugh and Susan M. McHugh. Understanding 

Business. Third Edition. Invin, 1993. 
7. Norman S. We Are in Business. English for Commercial Practice and International 

Trade. - 
8. Longman, 1990. 
9. Pischel Susanne. Business Correspondence. - Riga, Zvaigzne ABC, 2000. 

Literatūra(03-ieteicamā periodika): 

The Times The 
Guardian The Baltic 
Times The 
Independent 
Economist 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Terminoloăiskā specializācija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī ) 

32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Lekciju skaits 10 

Semināru un praktisko nodarbību skaits 6 

Kursa apstiprināšanas datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori  

Mg philol., lektore Kristīne Gurtaja 

PhD, docente Indra Sinka 

Lektore Zane Veidenberga 

Kursa anotācija: 
Kursa mērėis ir sniegt terminoloăiskās zināšanas un lietošanas iemaĦas 
profesionālajā tulkošanā pēc specializācijas. Kurss iepazīstina ar 
galvenajiem ekonomiskajiem, juridiskajiem, kultūras jēdzieniem ar 
kuriem cilvēks saskaras ikdienā. Kursa gaitā studenti veic rakstiskus 
tulkojumus, veido glosārijus, iemācoties strādāt ar terminoloăijas 
datubāzēm, elektroniskajām vārdnīcām, apgūts metodes kā sameklēt 
vai darināt terminus, kuriem nav tulkojuma oficiālās vārdnīcās vai datu 
bāzēs, pārbaudīt terminu profesionālo un populāro lietojumu. 

Kursā apraksts - plāns: 
1. Terminoloăijas teorijas un valodu mijiedarbība tulkotas terminoloăijas izveidē. 
2. Terminoloăijas izvēle, darbs ar datu bāzēm, vārdnīcām 
3. Terminoloăijas apguves un bagātināšanas metodes 
4. Dažādu jomu un nozaru terminoloăija: 
4.1. Biznesa terminoloăija. 
4.2. Tirgzinības. 
4.3. Likumdošanas terminoloăija. 
4.4. Ekonomika, finanses, ES monetārā sistēma. 
4.5. Kultūra. 
4.6. Izglītība. 
4.7. Arhitektūra. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:     Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
Aktīvā līdzdarbība nodarbībās, patstāvīgo 
darbu izstrāde un to kvalitātes izvērtēšana – 
70%, noslēguma pārbaudījums – 30%. Ieskaite 
ar atzīmi – 4. sem., eksāmens – 5.sem. 



Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. AniĦš, J., Apinis, R., Dika, I. u.c. Situācijas izpēte latviešu terminoloăijas 
izstrādes, saskaĦošanas un apstiprināšanas jomā – problēmu identifikācija un to 
risinājumi. Rīga: Tulkošanas un terminoloăijas centrs, 2005 

2. BērziĦa, I, Burtniece, I., JoĦina, L. u.c. Glossary of European Union Terminology, 
English-French-Latvian. Rīga: grāmatu apgāds Madris, 2004 

3. Borkowski, T., Galinski, C., SkujiĦa, V. and others. Towards consolidation of 
European terminology resources. Eurotermbank project. EuroTermBank 
Consortium, 2006 

4. Juridisko terminu vārdnīca. Latviešu-angĜu, angĜu –latviešu. Kamene, 2002. 
5. English –Latvian Dictionary of International Business. Zvaigzne, 2006. 
6. English Vocabulary in Use Advanced. CUP, 2003. 
7. Professional English in Use. Law. CUP, 2007 
8. Professional English in Use. Marketing. CUP, 2008. 
9. Business English Handbook Advanced. Macmillan, 2007. 
10. International Legal English, CUP, 2006. 
11. www.personvardi.lv 

Literatūra (02-papildliteratūra) : 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) : 

"Economist" 
"Financial Times" 
www.benjamins.com 
Target. International journal of translation studies 
Interneta resursi 



STUDIJU KURSA APRAKSTS  

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Valstmācība 
(Lielbritānija un Kanāda) 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

16 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 
Zinātnes nozare Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autors  

Mag. philol., lektore Margarita Spirida 

Mag. philol., lektors Aleksejs Taube 

Kursa anotācija: Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar svarīgākajiem Lielbritānijas un 
Kanādas kultūras, vēstures un politikas aspektiem, sniegt zināšanas par 
kultūru un vēsturi sākot no senajiem laikiem līdz mūsdienām un palīdzēt 
izprast, kādi vēsturiskie spēki un procesi padarījuši šīs valstis par 
vieniem no mūsdienu pasaules ekonomiskās un kultūras dzīves centriem. 
Šis ir starpdisciplinārs kurss. Kultūras un vēstures jautājumi tiek 
apskatīti kontekstā ar pasaules vēstures un kultūras norisēm. 

Kursu apraksts-plāns: 

Lielbritānija 
1. Ievads. Ieskats agrīnajā vēsturē. Ėeltu un romiešu kultūra Lielbritānijā. 
2. Anglosakšu kultūra. Vikingu un dāĦu iekarojumi. 
3. NormaĦu iekarojumi. Viduslaiki. 
4. Vēlīno viduslaiku kultūra. 
5. Renesanse un baroks. 
6. Apgaismība. 
7. Viktorijas laiks. 
8. XX gadsimts. 

Kanāda 
1. Ieskats Kanādas vēsturiski etniskajās atšėirībās. Pamatiedzīvotāji. 
2. Jauneiropieši, to ieguldījums Kanādas veidošanās procesā. 
3. Politiskā sistēma un likumdošana. 
4. Kanādas ekonomiskais potenciāls 
5. Sabiedrības integrēšanas process un multikulturālisms. 
6. Izglītības sistēma un veselības aprūpe. 
7. Kultūras mantojums. 
8. Mūsdienu populārā kultūra. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai:    Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
Referāts, eseja 50%; eksāmens kursa beigās 50%. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Ackroyd, Peter. Albion.   The Origins of the English Imagination. London: Chatto & 
Windus, 2002. 

2. Brodey, Kenneth and Fabio Malgaretti. Focus on English and American Literature. 
Milan: Modern Languages, 2003. 

3. Bowers,V. Wow Canada! Exploring this land from coast to coast. Toronto,Ont.:Grey 
de Pencier Books Inc., 1999 

4. Comeau, P.,Santin, A. The First Canadians: A profilē of Canada's Native Peoples 
Today. Toronto: Jemes Lorimer & co.,Publishers., 1995 

5. Davies, Norman.  The Isies. A History. London: Papermac, 2000. 
6. Dwyer, J. Business History: Canada in the Global Community. Ontario: Captus Press, 

2000 
7. Porter, Roy. Enlightenment. Britain and the Creation of the Modern World. Penguin 

Books, 2001. 
8. Sanders, Andrew.   The Short Oxford History of English Literature.   Second edition. 

Oxford University Press, 2000. 
9. Schama, Simon. A History of Britain. London: Penguin, 2003. 
10. Strong Roy. The Spirit of Britain. London: Pimlico, 2000. 
11. Wilson, A. N. The Victorians. London: Arrow Books, 2003. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Barzun, Jacques.   From Dawn to Decadence.    1500 to the Present: 500 Years of 
JVestern Cultural Life. HarperCollinsi^fo/zers, 2001. 

2. Cantor, Norman F.  The Civilization of the Middle Ages. New York: HarperPerennial, 
1994. 

3. Davies, Norman. Europe. A History. London: Pimlico, 1997. 
4. Fernandez-Armesto, Felipe. Millennium - a history of our last thousand years. Black 

Swan edition, 1996. 
5. Global news about Canada, available from http://www.canada.gc.ca 
6. Hale, John.   The Civilization of Europe in the Renaissance.  New York: Touchstone, 

1995. 
7. Israel, Jonathan I.  Radical Enlightenment.  Philosophy and the Making of Modernity 

1650-1750. Oxford University Press, 2001. 
8. Jardine, Lisa.     Worldly Goods.    A New History of the Renaissance.    London: 

Papermac, 1997. 
9. MacCullogh,  Diarmaid.     Reformation.     Europe’s House Divided.      1490-1570. 

London: Penguin, 2004. 
10. Manchester, William. A JVorld Lit Only by Fire. New York: Back Bay Books, 1992 
11. Osborne, Roger. Civilization: A New History of the JVestern JVorld. London: Pimlico, 

2007 
12. Roberts, J. M.  The Pelican History of the JVorld. Harmondsworth: Penguin, 1998. 
13. Porter, Roy. Flesh in the Age of Reason. Harmondsworth : Penguin, 2003. 
14. Reill, Peter Hanns and Ellen Judy Wilson. Encyclopedia of the Enlightenment. New 
15. York: Facts On File, Inc. 1996. 
16. Rowling, Marjorie. Life in Medieval Times. New York: Perigee Books, 1979. 



17. Tuchman, Barbara.   A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century.   New York: 
Ballantine Books, 1979 

18. Zeldin, Theodore. An Intimate History of Humanity. (1994) London: Vintage, 1998 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Brandon Sun, newspaper available from http://www.brandonsun.com. 
2. Calgary Herald, newspaper, available from http://www.calgaryherald.com. 
3. Globe & Mail, newspaper, available from http://www.globeandmail.ca 
4. The Guardian 
5. The Times 
6. The Daily Mail 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Datortehnoloăijas pamati 
Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju skaits 4 

Semināru un praktisko darbu skaits 12 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 
  

 

Kursa autori:  

Dr.math, doc. Anatolijs Tokarenko 
Dr.oec, assoc.prof. StaĦislavs Keišs 

Nepieciešamās        Datorzinību pamati 
priekšzināšanas: 

Kursa anotācija: Kursā tiek apgūtas tulkotāja darbā nepieciešamās pamatprasmes, strādājot ar 
datoru - teksta dokumentu veidošanā, noformēšanā, koriăēšanā, 
vienkāršos aprēėinos un diagrammu veidošanā, prezentāciju 
sagatavošana (PowerPoint). 

Kursa apraksts - plāns: 

1. Ievads datortehnoloăijās. Datoru sastāvdaĜas, tos nozīme un raksturojumi. 
2. Teksta redaktora sagatavošana darbam, galvenie darba paĦēmieni, teksta korekcija. 
3. Darbs  ar  rindkopām,  teksta  fragmentiem.  Rindkopu,  teksta  fragmentu  un  lapu 

formatēšana. 
4. Noformēšanas stili, lietotāja stils un tā izveidošana. 
5. Tabulu izveidošana, to noformēšana, tabulveida aprēėini. 
6. Lapu laušana, lapu uzraksti un paraksti, numerācija, satura rādītāji, indeksācija, 

zemsvītras atsauces. 
7. Attēlu izveidošana, to importēšana, modificēšana. Funkcionālo shēmu ievietošana tekstā 
8. Teksta mākslinieciskā noformēšana 
9. Hipersaites izveide 
10. Word. Studiju darbu noformēšana, veidlapas, pasta sapludināšana, makrokomandas 
11. MS Excel pamatobjekti. Datu tipi. Darbs ar elektroniskajām tabulām 
12. Adresācijas veidi. Formulas un funkcijas 
13. Diagrammu veidošana un rediăēšana 
14. Power Point. Prezentāciju sagatavošana 
15. Windows, Internets, e-pasts 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:     jāpiedalās visās praktiskajās nodarbības, 1 patstāvīgais 



darbs, eksāmens 

Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Dukulis L, Gultniece I, Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., ŽodziĦa A. Pirmie soĜi pie 
datora // Datorzinību pamati. - R.: Mācību grāmata, 2000. - 152 lpp. 

2. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. - R.: Turība, 2005. -
168 lpp. 

3. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. - R.: Turība, 2004. -
176 lpp. 

4. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. - R.: 
Turība, 2006. - 144 lpp. 

5. Koch, J0rgen. PowerPoint 2003 ikvienam. - Rīga : Egmont Latvija, [2005]. - 77 lpp. 
6. S. Solovjovs, A. Andraševs. Windows 98 iesācējiem. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
7. V. Žemaitis, A. Jurēnoks. Miocrosoft Office 2000. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 
8. D. Murrāne, I. Pāvilsone. Microsoft Word 2000 no A līdz Z. - Rīga: Datorzinību 

Centrs, 2000. 
A. ĖiĦėere, S. NarĦicka. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z. - Rīga: Datorzinību Centrs, 

2000. 
9. KiM3eB B. M. Co3£aHne floicvMeHTOB B TeiccTOBOM peflaKTope Word. - Pūra: BHI3K, 

2000. 

Literatūra (02 - papildliteratūra) 

1. A. Baums, J. Borzovs, A. Gobzemis u.c. Personālie datori: AngĜu - latviešu - krievu 
skaidrojošā vārdnīca. - Rīga: a/s DATI, 1998. 
2. Māris Detlavs, Katrīna Sataki. Ieskaties datoru pasaulē. - Rīga: Datorzinību Centrs, SIA, 
1997. 

Literatūra (03 - ieteicamā periodika): 

1.   E-pasaule 



STUDIJU KURSA APRAKSTS  

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums ES dokumentu tulkošana 
Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju skaits 10 

Semināru un praktisko darbu skaits 6 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autore  

Mag. philol,lektore Margarita Spirida 

Mag. philol,lektore Kristīne Gurtaja 

Kursa anotācija:  
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar ES tekstu tulkošanas specifiku un terminoloăiju; 
veidot prasmes izvērtēt ES tekstus un izvēlēties atbilstošu tulkošanas stratēăiju, ka arī attīstīt 
praktiskās iemaĦas ES tekstu tulkošanā. Kurss sniedz padziĜinātas zināšanas par ES 
institūcijām kas nepieciešamas tulkiem un tulkotājiem 

Kursa apraksts-plāns 

1. Eiropas Savienība, struktūra un vēsture. 
2. ES iestādes. ES dokumentu dažādība, to kopīgās un 

atšėirīgās iezīmes. 
3. EK tiesas un EK pirmās instances tiesas spriedumi, to uzbūve, atsauces un citāti 
4. ES tiesību akti. ES tiesību aktu gramatiskās un stilistiskās iezīmes (kompozīcija, 

teikumu uzbūve) 
5. Daudzvalodu princips un tā īstenošana ES dokumentu tulkošanā. ES tiesību aktu 

uzbūves lingvistiskie aspekti (vardu un vardformu izvēle teksta) un to tulkošanas 
pamatstratēăijas. 

6. ES tiesību aktu tulkošanas terminoloăisko nodrošinājums. 
Terminu identificēšana un atveide tulkojumā. 

7. Saīsinājumu tulkošanas problēmas. UzziĦu materiālu un atsauces dokumentu 
izmantošana EU dokumentu tulkošanā. 

8. Vārdnīcas un datu bāzes. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:     1. Piedalīšanās nodarbībās 75%. 
2. Tulkojuma analīzes prezentācija. 
3. Praktisks tulkojums un tā teorētiskais 
pamatojums eksāmens – 6.sem. 



Literatūra (01-mācību literatūra): 
1. KrūmiĦa V., SkujiĦa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. - Rīga, 1999 
2. Raihs N., Izprotot Eiropas Savienības tiesības. - Rīga, 2004 
3. Tulkošanas un terminoloăijas centrs. Eiropas Savienības terminu vārdnīca (angĜu -franču 

- latviešu). - Rīga, 2004 
4. Tulkošanas un terminoloăijas centrs. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. - Rīga, 2006 
5. Cunningham, K (2001) “Translating for a larger Union – Can we cope with more than 11 

languages?” 
http://europa.eu.int/comm/translation/reading/articles/pdf2001_cunningham.pdf 

Literatūra (02-papildliteratūra) : 
1. Tulkošanas un terminoloăijas centrs. Konsolidēts Eiropas kopienas dibināšanas līgums. - 

Rīga, 1999 
2. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. - Rīga, 2002 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) : 
"Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" (http://www.europa.eu.int). 
http://europa.eu.int/comm/translation/en/ftfog/index.htm 
http://europ.eu.int/comm/translation/bulletins/matters/1/index.htm 
www.Eurobrussels.com 
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation 
• Translating for a Multi-Lingual Community – 2005 
• Many Tongues One family 
• Translation Tools and Workflow 
• Translating for the European Union Institutions 
• Panorama of the EU 
• Europe in 12 Lessons (62 pages) 
• How the EU Works (254 KB) 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Tulkošanas teorija un prakse 
Kredītpunkti 4 (5.sem. - 2 kr.p., 5.sem. - 2 kr.p.) 
ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits 
semestrī) 

64 (5. seru - 32, 6.sem. - 32)) 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

Lekciju skaits 28 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori  

EMA lingv., doc. Gatis Dilāns 

Mag. paed., lektore Viktorija Kazanovska 
lektore Zane Veidenberga 

Kursa anotācija Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar tulkošanas teorijas 
pamatnostādnēm, tās vēsturi, dažādiem tulkošanas veidiem, iemācīties 
noteikt tulkojuma problēmas, palīdzēt studentiem saprast tulkošanas 
teorētiskos aspektus. Kursa gaitā tiek skaidrotas atšėirības starp rakstisko 
un mutisko, literāro un tehnisko tulkošanu. Kursā tiek diskutēts par 
tulkošanas teorētiskās un profesionālās darbības spektru Latvijā un 
ārzemēs, izaicinājumiem un dažādām sarežăītības pakāpēm tulkošanas 
darbā. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Tulkotāja atbildība un profesionālā ētika. 
2. Tulkošanas teorijas definīcijas un procesuālās koncepcijas. 
3. Tulkošanas veidi. 
4. Tulkojuma (kvalitātes) izvērtējuma kritēriji. 
5. Uz saturu, lasītāju, autoru orientēti tulkojumi. 
6. Tulkošanas leksiskie un gramatiskie aspekti; frazeoloăijas tulkošana. 
7. Konteksts un mikrokonteksts. 
8. Literārā un neliterārā (tehniskā) tulkošana. 
9. Kultūras, valodas, tulkošanas un komunikācijas teorētiskā hierarhija un mijiedarbība. 
10. Eirotulkošana: valodas metamorfozes un valodas preskriptīvisms Latvijā. 

Ieskaite ar atzīmi – 5.sem., eksāmens – 6. sem. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Literatūra 



1. Apinis, R., Grasis, M.., Treimane, I. u.c.Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. Rīga: 
TTC, Tipogrāfija „Latvijas karte”, 2006. 

2. Bell, Roger T. Translation and Translating. - Longman, 1991. 
3. Brues E. V. Teorija un prakse tulkošanai no angĜu uz krievu valodu: mācību līdzeklis -

Maskava, 2001. 
4. Hatim, B., Mundav, J. Translation: An Advanced Resource Book. London and New 

York: Routledge, 2008. 
5. Komissarov V.N. Tulkošanas teorija. - Maskava, 1990. 
6. Mundav, J. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London and 

New York: Routledge, 2001. 
7. Newmark P. A. Textbook of translation . - Hamel Hempstead; prentice Hall, 1998- 292 

p. 
8. Silis J. & Zalite T. Basic Problems of Translation Theory. - Riga, 1984. - 97 p. 
9. Zauberga I. Translation Theory in Practice. - Riga, 2001. 
10. Zauberga, I. Developing Translation Competence. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 
11. Zauberga, I. Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga: Latvijas Universitāte, 

2004. 
12. Zrazhevskava T. A. & Gouskova T. I. Translation from English into Russian: Mastering 

the Techniques. - Moscow, 1986. - 240 p. 
13. Eiropas Parlamenta rokasgrāmata tulkotājiem,  Eiropas Parlamenta  Tulkošanas un 

publicēšanas ăenerāldirektorāta Latviešu valodas nodaĜa, 2006. 

Ieteicamā papildliteratūra 
1. AniĦš, J., Apinis, R., Dika, I. u.c. Situācijas izpēte latviešu terminoloăijas izstrādes, 

saskaĦošanas un apstiprināšanas jomā - problēmu identifikācija un to risinājumi. Rīga: 
Tulkošanas un terminoloăijas centrs, 2005 

2. Johansen, Steven. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana: mācību līdzeklis tiesību 
zinātĦu studentiem; Baiba Broka, Daiga IĜjanova, Edmunds Broks, tulkojums, 
adaptācija un pielikumi. Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Rīga: Tiesu namu 
aăentūra, Rīga : a/s Poligrāfists, 2001. 

3. Komissarov V. N. A Manual of Translation from English into Russian. - Moscow, 
1990. - 126 p. 

4. Snell-Hornby, Mary. The turns of translation studies: new paradigms or shifting 
viewpoints. Amsterdam ; Philadelphia : John BenjamiĦš Publ. Co, 2006 

5. JI.O. ^MinpueBa, C.E. KvHiieBHH AHrjiHHCKHH 5i3biK. Kypc nepeBOfla. - MocKBa, 
2005 

6. 3KO, yM6epTO. Cica3aTb ĪIOHTH TO «e caMoe. OnbīTbi o nepeBOfle. CHMĪIOSHVM, 2006 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Stilistika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms 
(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 

32 (7. senu) 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

Kursa autori: 
EMA lingv., docents Gatis Dilāns 

Mag. paed., lektore Viktorija Kazanovska 
Lektore Zane Veidenberga 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar galvenajiem stiliem valodas 
funkcionālajā aspektā un pilnveidot viĦu sapratni par labu vai 
funkcionālu valodas stilu un dažādu stilistisko izteiksmes līdzekĜu 
izvēles iespējām. Īpaša vērība tiks pievērsta prasmei atšėirt formālu un 
neformālu valodas stilu, žanra tulkošanu un paralēlo tekstu 
izmantošanu, tulkojot specializētos tekstus. Kursā arī tiks diskutēts 
valodas stila elitārisms Latvijā un biežās pretrunas dažādu vārdu un 
terminu ieviešanā, kas rodas preskriptīvisma (priekšrakstu) ideoloăijas 
un populāra lietojuma sadursmes rezultātā. 

Kursa apraksts-plāns 
1. Ievads. Valodas funkcionālie stili. 
2. Tekstu tipi un tiem atbilstošu tulkošanas pieeju izvēle. 
3. Stils poēzijas tulkošanā. 
4. Stils dramaturăijas tulkošanā. 
5. Stils prozas tulkošanā. 
6. Stils publicistikas tulkošanā. 
7. Stils reklāmas tulkošanā. 
8. Stils zinātnisko rakstu tulkošanā. 
9. Stils oficiālo dokumentu tulkošanā. 
10. Stils tehnisko tekstu tulkošanā. 
11. Vārdu izvēles un lietojuma atšėirības runas un rakstu valodā. Dialekti, žargons. 
12. Funkcionālo stilu mijiedarbība un diskursa analīze. 
13. Morfostilistiskās kĜūdas un preskriptīvā koriăēšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, 



patstāvīgie uzdevumi - 50%; 
Eksāmens - 50% Eksāmens - 
7. sem. 

Literatūra 

1. Akhmanova O. What is the English We Use? A Course in Practical stvlistics. -
Moscow: Moscow Universitv, 1998. - 156 p. 

2. Bassnett, S. Translation Studies. London and New York: Routledge. 2005 
3. Galperin J. Stvlistics. - Moscow, 1983. 
4. Kožina M. Krievu valodas stilistika. - Maskava, 1983. 
5. Leech G. Style in Fiction. - London: Longman, 1996 
6. Geniushas A. A Digest of Style. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1997. 
7. Kuharenko V. Practical English Stvlistics. - Moscow, 2000. 
8. Načiščione A.. Phraseological Units in Discourse. Riga: Latvian Academv of Culture. 

2001 
9. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. - Rīga, 1993. 
10. Simpson, P. Stvlistics, A resource book for Students. London - New York. Routledge, 

2004. 
11. Turner G. Stvlistics. - London: Penguin books, Harmondsworth, 2001 
12. Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. http://www.ttc.lv 
13. Verdonk, P. Stvlistics. OUP, 2002/ 2008. 



STUDIJU KURSA APRAKSTS  

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Tulkošanas metodika 
Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits 
semestrī) 

32 (7. senu) 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori:  

EMA lingv., docents Gatis Dilāns 

Mag. paed,lektore Viktorija Kazanovska, 
Lektore Zane Veidenberga 

Kursa anotācija Kursa mērėis ir palīdzēt topošajiem tulkiem veidot metodisku pieeju tulkošanai 
un stratēăiski plānot savu darbu, kurā ietilpst šādi elementi: teksta, valodas 
žanra, konteksta, strukturālā un jēgas atbilsmes analīze, terminoloăijas 
apguve, pilveide un pielietošana, elektronisko darbarīku efektīva un 
kvalitātes kontrole. 

Kursu apraksts-plāns 
1. Ievadnodarbība: iepazīšanās ar kursa mērėi un kursa prasībām. 
2. Teksta tipi un tulkošanas normas. 
3. Tulkošanas aspekti, vide un paĦēmieni. 
4. Leksikās metodes. 
5. Gramatiskās metodes. 
6. Stilistiskās metodes. 
7. Konteksts, jēga (nozīme) un sintaktiskā/ semantiskā atbilsme. 
8. Elektroniskie instrumenti tulkošanas darbam. 
9. Tulkošana, izmantojot TRADOS tulkošanas programmatūru. 
10. Tulkojuma kontrole un rediăēšana TRADOS vidē. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai    Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, 
patstāvīgo uzdevumi – 50%;\ Eksāmens – 50% 
Eksāmens – 7. sem. 



Literatūra 
1. Robinson, D. Becoming A Translator: An Introduction to the Theory and Practice of 

Translation. London and New York: Routledge, 2008 
2. Zauberga, I. Developing Translation Competence. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 
3. Zauberga,   I.   Theoretical   Tools   for   Professional   Translators.   Rīga:   Latvijas 

Universitāte2004. 
4. TTC metodiskie izdevumi. http://www.ttc.lv/ 
5. TRADOS apmācība internetā: http://www.translationzone.com 
6. Latiševs L. K. Tulkošana: teorijas, prakses un mācīšanas metodikas problēmas. – 

Maskava: Prosveschenie, 1998. 
7. Chesterman, A. (1999). The empirical status of prescriptivism. Folia Translatologica Vol. 

6, pp. 9-19. 
8. Newmark P. A Textbook of Translation. – Prentice Hall, 1998. 
9. Šveicers L. D. Tulkošanas teorija: statuss, problēmas, aspekti. – Maskava: „Zinātne“, 

1998. 
10. Komisarovs V. N. Tulkošanas teorija. – Maskava: Visšaja škola, 2001. 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  

Kursa nosaukums Praktiskā fonētika 

Kredītpunkti 4 ( 1. sent-2 kr. p. , 2. sent-2 
kr.p.) 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Lekciju skaits 24 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autors  

Mag. philol., lektore Ideja Jegorova 
Mag. philol., lektore Anna Mēbele 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir uzlabot un pilnveidot studentu izrunu angĜu valodā. Galvenais 
uzsvars likts uz intensīvu, praktisko treniĦu angĜu fonoloăijā. Tiek pārrunāti arī 
fonētikas un fonoloăijas galvenie teorētiskie aspekti. Nodarbības tiek izmantots 
audio materiāls un vingrinājumi (atsevišėi un pāros), analizēts studentu 
sniegums un progress. 

Kursa apraksts-plāns 
1. Ievads: kursa mērėis un prasību apskats. 
2. Runas orgāni un to funkcijas artikulācijas procesā 
3. PatskaĦi un līdzskaĦi, zilbes, uzsvars, un intonāciju angĜu valodā. 
4. Fonētiskā klasifikācija, transkripcija, kardinālie patskaĦi, vēsture, būrtība un mūsdienu 

skaĦas izpētes tehnoloăija. 
5. Izrunas izpēte un prakse (TH , as in think, bathroom, teeth) 
6. Izrunas izpēte un prakse (TH , as in those, mother, soothe ) 
7. Izrunas izpēte un prakse (L and R , as in collect, correct, lamb and ram ) 
8. Izrunas izpēte un prakse (short and long sounds I , as in seen and sin ) 
9. Izrunas izpēte un prakse (S, SH, CH ) 
10. Izrunas izpēte un prakse (V and W, as in vine and wine ) 
11. AngĜu valodas intonācijas raksturīgās iezīmes. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai ieskaite ar atzīmi- 1. sem., eksāmens -2.sem. 

Literatūra ( 01-mācību literatūra) 
1. Ann Baker Ship or Sheep?An Intermediate Pronunciation Course, CUP, 2004. 



2. Mark Hancock English Pronunciation in Use, CUP, 2005. 
3. O’ Connor J. D., Hetcher C. Sounds English: A Pronunciation Practice Book, 

Longman, 1989. 
4. Cunningham S., Bowler B. Headway. Intermediate: Pronunciation. OUP, 2006.. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1.Gerald Kelly, How to Teach Pronunciation, Longmann, 2004. 
2. Merkulova J.M,. English for University Students. Introduction to Phonetics. – 
St.Petersburg, 2000. 

Literatūra ( 03- ieteicamā periodika) : 
1. ELT –sites for teachers 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Praktiskā gramatika 

Kredītpunkti 10 (1. sem - 4 kr.p., 2. sem - 2 kr.p., 3. 
sem -4 kr.p.) 

ECTS kredītpunkti 15 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits semestrī) 160 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Lekciju skaits 60 

Semināru un praktisko darbu skaits 20 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori  

lektore Inna Pivovare 
PhD, lektore Aija Poikāne – Daumke 
Mag.philol., lektore Viktorija Kazanovska 

Kursa anotācija Kursa mērėis ir dot studentiem spēju izprast un izskaidrot gramatikas 
konstrukcijas; gramatiski pareizi izteikt un formulēt savas domas sarunu 
un rakstu valodā apgūtā materiāla ietvaros; atklāt valodas struktūras 
atbilstības un atšėirības angĜu un dzimtajā valodā, veidojot iestrādi 
profesionālām vajadzībām – tulkošanai. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Lietvārds, tā kategorijas, locījuma kategorija. 
2. Artikuls; vietniekvārds. 
3. īpašības vārds. īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 
4. Dažādu veidu jautājumu formulēšana. 
5. Darbības vārds; ciešamā kārta; laiku secība. 
6. Tiešā un netiešā runa. 
7. Modālie darbības vārdi. 
8. Izteiksme; konjunktīvs; īpašības vārds finitās formas lietošana 
9. SkaitĜa vārds; prievārds. 
10. ApstākĜa vārds 
11. Interpunkcija 

Prasības kredītpunktu iegūšanai   ieskaite ar atzīmi - 1., 2. semestrī; eksāmens - 3. semestrī 
Vismaz 75% nodarbību apmeklējums, aktīva piedalīšanās 
nodarbībās, mājas darbi, patstāvīgie darbi. 

Literatūra: 
1. Murphy R. English Grammar in Use. - Cambridge University Press, 2006. 
2. Hashemi L. and Murphy R. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. 

Cambridge University Press, 2006. 
3. Virginia Evans, Jenny Dooley. Grammarway. - Express Publishing, 2004. 



4. Noylor H. and Murphy R. Essential Grammar in Use. Supplementatj Exercises. 
Cambridge University Press, 1997. 

5. Adamson D. Practise Your Tenses. - Longman, 2003. 
6. Fiona Scott-Barrett. Proficiency. Use of English. - Longman, 2002. 
7. Richard MacAndrew. CAE Study Pack. - Oxford University Press, 2003. 
8. Martin Hewings. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press..2006. 
9. Michael Vince, Sunderland Peter Advanced Language Practice. Macmillan 2006. 
10. B D Graver Advanced English Practice. Oxford Universitv Press.2000. 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Leksikoloăija 

Kredītpunkti 4 (2.sem - 2 kr.p., 3.sem - 2 kr.p.) 
ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontakstundu skaits 
semestrī) 

64(2. sem. - 32, 3.sem. - 32) 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Lekciju skaits 28 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autore  

Mag. philol., lektore Ideja Jegorova 
Mag. philol., lektore Kristīne Gurtaja 

Kursa anotācija Kursa mērėis ir sniegt mūsdienu angĜu valodas vārdu krājuma sistemātisko 
aprakstu; izpētīt leksisko slāĦu attiecības. Kursā aplūkota valodas 
pamatvienība - vārds (leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloăija, 
varietātes. Leksēma aplūkota 3 aspektos: strukturālā, semantiskā un 
funkcionālā. Aplūkoti arī homonīmijas, sinonīmijas, antonīmijas, 
hiponīmijas un terminoloăijas jautājumi, saīsinājumi, vārddarināšana, 
frazeoloăija utt. 

Kursu apraksts-plāns 
1. Leksikoloăija, tās mērėis un nozīmīgums, leksikoloăijas saikne ar citām 

lingvistikas nozarēm. 
2. AngĜu valodas varianti un dialekti. 
3. Semasioloăija. 
4. Nozīme un polisēmija. Diahroniskā un sinhroniskā pieeja. 
5. Polisēmija un konteksts. 
6. Homonīmija. Homonīmu klasifikācija. 
7. Vārdu semantiskā klasifikācija. 
8. Vārdu struktūra; vārdu veidošana; vārdu uzbūve. 
9. Sinonīmi un antonīmi. 
10. Konversija. 
11. AngĜu valodas vārdu krājuma etimoloăiskais apraksts. 
12. AngĜu valodas vārdnīcu galvenie veidi. 
13. AngĜu leksikogrāfija. Vārdnīcu klasifikācijas un veidi. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai   Vismaz 75% nodarbību apmeklējums, aktīva līdzdalība 
nodarbībās; ieskaite ar atzīmi – 2.sem., eksāmens – 3. 
sem. 

Literatūra 

1. Ayto, Ohn. Dictionary of Word origin.- London: Bloomsbury, 2001. 



2. M. Dubenets Lexicology, S. Petersburg-2004. 
3. English Idioms, OUP-2006. 
4. M. McCarthy, F. O’Dell English Collocations in Use, OUP-2007 
5. M. McCarthy, F. O’Dell English Idioms in Use, OUP-2007 
6. M. McCarthy, F. O’Dell Tēst Your English Vocabulary in Use, OUP-2007 
7. Reading in Modern English Lexicology. - London, 2002. 
8. Stewart Clark, Graham Pointon Word for Word, OUP -2006. 
9. Michael Swan Practical English Usage, Third Edition, OUP-2007 
10. Jennifer Seidl, W. McMordie G. B. Antrushina, O.B. Afanasyev English Lexicology , 

Moscow 2006. 
11. Zykova I. B., A Practical Course in English Lexicology, Academia, 2006. 



STUDIJU KURSA APRAKSTS  

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Audiēšana 
Kredītpunkti 4 (1. sem - 2kr.p., 2. sem - 2 

kr.p.) 
ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 (1. sem. - 32, 2. sem. - 32) 

Lekciju skaits 24 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autore  

Mag. philol,lektors Aleksejs Taube 
Mag. philol,lektors Viktorija Kazanovska 
Lektore Inna Pivovare 

Kursa anotācija: Kursa mērėis ir attīstīt efektīvas klausīšanās un pierakstīšanas iemaĦas; 
iepazīstināt tulkošanas studentus ar dažādām retoriskām struktūrām un 
diskursa kijām, kuras veido minētās struktūras; izvērtēt, kuras 
klausīšanās stratēăijas un pierakstīšanas stili katram individuāli der 
vislabāk. 

Kursa apraksts-plāns 
1. Piezīmju tehnika. 
2. Cilvēku savstarpējās attiecības. 
3. Mūsdienu problēmas. 
4. Stereotipi un aizspriedumi. 
5. Jaunas tendences. 
6. Pasaules ekonomikas jautājumi. 
7. Vara un politika. 
8. Ētiskas dilemmas 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
Ieskaite ar atzīmi – 1. sem., eksāmens – 2.sem. 

Literatūra (01-mācību literatūra : 

1. Belgar, D., Murrey, N. Contemporary Topics 3: Advanced Listening and Note-taking 
Skills. Pierson Education, Longman, 2002 

2. Kisslinger E. Contemporary Topics 1. Longman, 2002 
3. Kisslinger E. Contemporary Topics 2. Longman, 2002 
4. Kisslinger E. Contemporary Topics 3. Longman, 2002 
5. Solorzano, H., Frazier, L. Contemporary Topics 1: Intermediate Listening and Note-

taking Skills. Pierson Education, Longman, 2002 

Literatūra (02-papildliteratūra) : 



Hancock M. English Pronunciation in Use. Cambridge University Press, 2003. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) : 
žurnāls English Teaching Forum 



STUDIJU KURSA APRAKSTS  

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Konversācija 

Kredītpunkti 6 (1. senu - 4kr.p., 2. senu - 2 
kr.p.) 

ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

96 (1. seni - 64, 2. seni - 32) 

Lekciju skaits  

Semināru un praktisko darbu skaits 48 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori  

Mag. philol,lektors Aleksejs Taube 
Mag. philol,lektore Viktorija Kazanovska 
lektore Inna Pivovare 

Kursa anotācija: 
Kursa mērėis ir nodrošināt reālu saskarsmi darbā un sadzīvē; iepazīstināt ar 
ikdienas saskarsmes nepieciešamākajām tēmām, kā arī ievest un nostiprināt 
leksiku kā komunikatīvu funkciju. Kursa gaitā studenti apgūst leksikas un 
valodas funkcijas, kas ir nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi sarunāties angĜu 
valodā par Ĝoti dažādām tēmām. Kursā tiek pielietoti dažādu sarunu situāciju 
uzdevumi, pārrunu spēles un uzdevumi, kas palīdzēs nostiprināt un attīstīt 
runāšanas spējas un prasmes. Kursa gaitā studenti atkārto un apgūst plaša 
spektra komunikatīvas funkcijas, kas palīdzēs viĦiem jebkurā situācija droši 
un nepiespiesti sarunāties angĜu valodā. Kursa pamatā ir materiāli un 
uzdevumi, kas var ieinteresēt studentus. Kursa gaitā studenti apgūs un attīstīs 
savas lingvistiskās prasmes, lasot un diskutējot par vairākiem autentiskiem 
tekstiem, piedaloties izveidotajās situācijās, spēlējot lomu spēlēs un veidojot 
pašu izstrādātos projektus. 

Kursa apraksts-plāns 
1. Cilvēki un attiecības 
2. Rakturs un personība, rakstura īpašības 
3. Laulība un civillaulība 
4. Veselības aprūpe un medicīna, slimības un to ārstēšana, vizīte pie ārsta 
5. Psiholoăija: paranormālās parādības, sapĦu tulkošana, pakĜaušanās autoritātēm, 

smiekli 
6. Ārvalstu kultūras, Kultūras vērtības 
7. Parāžas un tradīcijas 
8. Kultūras šoks, Pielāgošanās svešai kultūras videi 
9. Noziegumi un likumpārkāpēji, Noziegumu cēloĦi (teorijas) 
10. Sodu veidi. Nāves sods: par un pret 
11. Krimināllietas un civillietas 
12. Alternatīvas brīvības atĦemšanai 



13. Māksla, glezniecība 
14. Teātris un kino 
15. Pilsēta un daba 
16. Izglītība 
17. Mode 
18. Sports 
19. CeĜojumi un tūrisms, CeĜojumu aăentūras un tūroperatori 
20. Tūrists Informācijas centri, ekskursijas gida vadībā 
21. Viesnīcas 
22. Ăeogrāfija, Vēsture 
23. Sabiedrības un valdība, Demokrātija un liberālisms: cilvēka tiesības un brīvības 
24. Amerikas un Lielbritānijas politiskās sistēmas 
25. Mūsdienu sociālās problēmas 
26. Dzimums un vecums 
27. Tehnoloăija un zinātne 
28. Filosofija un reliăija 
29. Humānās vērtības un ētika 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:     Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīvā piedalīšanas nodarbībās 40%, kontroldarba sekmīga 
izpildīšana 30%, gala pārbaudījums 30%. Ieskaite ar 
atzīmi - 1. sem., eksāmens - 2.sem. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 
1. Abbs, Brian et ai., Studying Strategies. London: Longman, 1991. 
2. Baudoin, E. Margaret et ai., Reader’s Choice, Ann Arbor: The Universitv of Michigan 

Press, 1994. 
3. Genzel, Rhona B. et ai., Culturalė Speaking, New York: Harper & Row, 1986. 
4. Gumanova, J. et ai., Just English. Moscow, 2000. 
5. Jacob, Miriam and Peter Strutt. English for International Tourism. Edinburgh Gate, 

Harlow, Essex: Longman, 1997. 
6. Kornblum, William. Sociology in a Changing World. New York: Holt, Rinehart 
7. and Winston, Inc., 1988. 
8. McConnell, James V.    Understanding Human Behavior.    Sixth Edition.    Orlando, 

Florida: 

9. Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1989. 
10. Schmidt, Steffen W. et ai. American Government and Politics Today.  Third Edition. St 

Paul: West Publishing Companv, 1989. 
11. Wellman G. JVordbuilder. - Heinemann, English Language Teaching, 2001. 

Literatūra (02-papildliteratūra) : 
1. Eastman, Arthur M., ed. The Norton Reader: An Anthology of Expository Prose. Sixth 
2. Edition. New York, London: W. W. Norton & Companv, 1984. 
3. Klippel, Friederike. Keep Talking. Cambridge: Cambridge Universitv Press, 1992 
4. Levin, Gerald. Short Essays. San Diego: HBJ, 1989. 
5. Penny, Urr. Discussions that work. CUP, 1997. 
6. Storti, Craig. The Art of Crossing Cultures. Yarmouth, ME: Intercultural Press, Inc., 

1989. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) : 



Time Magazine 
The Independent 
The Guardian 
The Times 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Lasīšana ar izpratni 
Kredītpunkti 4(1. sem. - 2kr.p., 2. sem - 2 

kr.p.) 
ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Lekciju skaits 28 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori  

Mag. philoL,lektors Aleksejs Taube 
Mag. philol,lektore Viktorija Kazanovska 
lektore Inna Pivovare 
Kursa anotācija: Kursa mērėis ir attīstīt tulkošanas iemaĦas uz vienlaidu tekstu analīzes 

pamata; ieaudzināt teksta analīzes iemaĦas kā stratificētās runas 
vienību; ieviest specializēto tekstu analīzi tulkošanas teorijā un praksē. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Teksts kā strukturēta runas vienība. 
2. Virsfrāzu vienības. 
3. Teksta interpretēšana. Stratu teksta analīze 
4. Izteikumi, teikumi. 
5. Apkalpošanas noteikšana. 
6. Termins. Terminoloăija. 
7. Caurlaižu teksta analīze. 
8. Dažādu autentisko tekstu analīze. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīvā piedalīšanas nodarbībās; 
ieskaite ar atzīmi – 1. semestrī; eksāmens – 2. sem. 

Literatūra(01-mācību litertūra) 
1. Authentic Texts in British English, American Englosh, Australian English, 
2. KalniĦa M. Reading and Comprehension strategies. – Riga, 1992. 
3. Zauberga I. Approachiing Translation. – Rīga, Latvijas Universitāte, 1999. 

Literatūra (02- papildliteratūra) 
1. Beth Edginton,Martin Montgomery The Media,The British Council, 1996. 
2. Laurence Raw, The Country and The City 
3. Liz and John Soars. New Headway Advanced. - Oxford Universitv Press, 2003. 



4.   Betty Sobel, Lorraine C. Smith,The Independent Reader. The City University of New 
York.l998. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika 

www.BBCnews.com 
www.onlinenewspapers.com 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  

Kursa nosaukums Teksta leksikostilistiskā 
analīze 

Kredītpunkti 5 (1. sem - 2kr.p., 2. sem - 2 
kr.p., 3. sem. - lkr.p.) 

ECTS kredītpunkti 7.5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

80 

Lekciju skaits 36 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autore  

Mag. philol,lektore Margarita Spirida 

Mag. philol,lektore Aleksejs Taube 
Mag. philol,lektore Viktorijas Kazanovska 

Kursa anotācija:       Kursa mērėis ir pilnveidot angĜu valodas zināšanas (it īpaši 
frazeoloăijas apguvi); pilnveidot literāra teksta leksikas un stila 
analīzes prasmi; sagatavot studentus dažādu literāro metožu 
analizēšanai, dodot pamatzināšanas turpmāko literatūras un tulkošanas 
kursu apguvei. 

Kursa apraksts-plāns 
1. Ievadlekcija. Teksta leksikostilistiskā analīze. 
2. Frazeoloăija. Idiomas. Leksiskie izteiksmes līdzekĜi 
3. Literārs portrets 
4. Sinonīmi. Antonīmi. 
5. Polisemantika. Parafrāze. 
6. Darbības vārdu – apstākĜu vārdu vārdkopas. Darbības vārdu – prievārdu vārdkopas. 
7. Kāpinājums. Antikulminācija. 
8. Stāstītājs. 
9. Epitets, aliterācija. 

 

10. Paralēlisms. 
11. Ironija. Satīra. Sarkasms. 
12. VaroĦu valodas raksturojums. 
13. Literārais laiks un telpa. 
14. Salīdzinājums. Metafora. 
15. Aliterācija. Asonanse. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai: Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīvā piedalīšanas nodarbībās 15%; 
kontroldarbi 20%; gala pārbaudījums 65%. 
Ieskaite ar atzīmi - 1., 2. sem., 1 kursa darbs, 
eksāmens - 3.sem. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Bazerman, Charles.  The Informed Writer: Using Sources in the Disciplinēs.  Third 

Edition. Boston: Houghton Miflin Companv, 1989. 
2. Clark, S., Poiton, G. Word for Word. Oxford: OUP, 2003 
3. Herman, Luc and Bārt Vervaeck. Handbook of Narrative Analysis. Lincoln and 

London: Universitv of Nebraska Press, 2005. 
4. Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papērs. New York: The 
5. MLA of America, 1995. 
6. Mc Carthv, M., O'Deil, F. Vocabularv in Use. Cambridge: CUP, 1999 
7. Reallv Learn 100 Phrasal verbs. Oxford: OUP, 2002 
8. Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. 2nd Edition. 

London and New York: Routledge, 2003. 
9. Seidl, J. English īdioms - Exercises on Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1990 
10. Swan, M. Practical English Usage. Oxford Universitv Press, 1992. 
11. Swan, M., Walter, C. How English Works. Oxford University Press, 2001. 
12. Vince, M. Upper Intermediate language Practice. Oxford: Macmillan, 1994 
13. Watcyn, P., Farrell, M. Tēst Your Vocabulary3. London: Penguin, 2002 
14. Woods M. L. J. and Moe A. J. Analvtical Reading Inventorv with Readers Passages 

(8th edition) 2006 
75. Zālīte T. Interpretation of a Literary Text. - Riga, 1980. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Milti Ħa, R. A Guide to Independent Reading of Prose Texts. Rīga: LVU 1998 
2. Biddle, A. W., Fullwiller, T. Reading, Writing and the Study of Literature. New York: 

Random House, 1989 
3. Collins Cobuild English Dietionary, any of the latest editions. 
4. Fitikides, T. J. Common Mistakes in English. Edinburgh: Pearson Education Limited, 

2004 
5. Gould, E., DiJanni, R., Smith, W., Stanford, J. The Art of Reading: Contexts for 

Writing. USA: McGrau-Hill, TW.C. 1990 
6. Library of Classic American Literature. - Courage Books, 2000 
7. Longman's Dietionary of English Language and Culture, any edition. 
8. Masterpieces of World Literature . - Collins, 1991 
9. Oxford Advanced Learner's Dietionary, any of the latest editions. 
10. Oxford Collocations Dietionary, any of the latest editions. 
11. Oxford Collocations. Dietionary for Students of English. Oxford: OUP 2003 
12. Oxford Thesaurus. An A-Z Dictionary of Synonyms, Oxford, 1991. 
13. Webster's Dictionary of Synonyms, 1984. 
14. Webster's New International Dictionary, any of the latest editions. 
15. Wright L. Critical Thinking: An Introduction to Analytical Reading and Reasoning. -

Oxford University Press, 2001 

Literatūra (03 - ieteicamā periodika) 
Stāstu un dzejas krājumi (Short story and poetry collections): 



1. Carver, Raymond and Tom Jenks, ed. American Short Story Masterpieces. New 
York: Dell, 1987. 

2. Crane, Milton, ed. 50 Great American Short Stories. New York: Bantam Books, 
1965. 

3. Gordon, Giles. ed. English Short Stories: 1900 to the Present. London: Everyman 
Classic, 1988. 

4. Gray, Rosemary, ed. Gripping Yarns. Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions, 
2008. 

5. Gray, Rosemary, ed. The Wordsworth Collection of Classic Short Stories. Ware, 
Hertfordshire: Wordsworth Editions, 2007. 

6. Hurford, Christopher ed.  The Anthology of Popular Verse. North Dighton: JG Press, 
1996. 

7. Keegan, Paul, ed. The New Penguin Book of English Verse. London: Penguin, 2001. 
8. Hurford, Christopher ed.  The Anthology of Popular Verse. North Dighton: JG Press, 

1996. 
9. Keegan, Paul, ed. The New Penguin Book of English Verse. London: Penguin, 2001. 
10. Warren, Robert Penn and Albert Erskine, eds. Short Story Masterpieces. New York: 

Random House, 1982. 
11. Williams, Oscar, ed. Immortal Poems of the English Language. New York: Simon and 

Schuster, 1952. 

Vārdnīcas un enciklopēdijas (Dietionaries and encyclopedias): 

1. The American Heritage Dictionary of the English Language, any of the latest editions. 
2. Longman's Dictionary of English Language and Culture, any of the latest editions. 
3. The Macmillan Encyclopedia, any of the latest editions. 
4. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, any of the latest editions. 
5. JVebster’s New Explorer Desk Encyclopedia, any of the latest editions. 
6. JVebster's New World College Dictionary, any of the latest editions. 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums AngĜu valodas rakstības 
prasme 

Kredītpunkti 6 (1. sent-2 kr.p., 2. sent-2 
kr.p., 3. sent-2 kr.p.,) 

ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

96 

Lekciju skaits 3 

Semināru un praktisko darbu skaits 45 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autors  

Mag. philol,lektors Aleksejs Taube 
Mag. philol,lektore Viktorija Kazanovska 
lektore Inna Pivovare 

Kursa anotācija: Kurss paredz iemācīt studentiem rakstīt dažāda veida un formāta rakstus 
angĜu valodā, galvenokārt dažāda veida esejas un zinātniski pētniecisku 
darbu (research paper). Īpaša vērība tiek piegriezta rakstu darba uzbūvei, 
struktūrai, formālai/ neformālai valodai, stilam, domu skaidrībai, kolorītai 
un ekspresīvai valodai. 

Kursa apraksts-plāns 

1. Darba virsraksts, tēma, nobeiguma teikumi. 
2. Rindkopas. Loăiskais dalījums rindkopās, hronoloăiskais dalījums rindkopās 
3. Teikumu veidošanas problēmas 
4. Teikumi: salīdzinājums un pretnostatījums 
5. Teikumi: cēlonis un sekas 
6. Rindkopas: salīdzinājums un pretnostatījums 
7. Rindkopas: cēlonis un sekas 
8. Esejas uzmetums, Loăiskais sadalījums 
9. Eseju veidi 
10. Ekspresīvo tekstu rakstības stratēăijas; argumentācija un pārliecināšana 
11. Pārliecināšanas stratēăijas 
12. Induktīvie argumenti 
13. Deduktīvie argumenti 
14. Vietu apraksti: ceĜojuma apraksts 
15. Raksti par cilvēkiem: intervija 
16. Raksti par sevi: autobiogrāfija 
17. Ideju apraksti: definīcija, klasifikācija un dalījums 
18. Raksti par zinātni un tehnoloăiju 
19. Stāstījums un apraksts 



20. Paralēlisms un teikumu daudzveidība 
21. Konkrētība un uzsvari 
22. Tēlaina valoda 
23. Tonis 
24. Vārdu krājuma izmantojums 
25. Pētniecības un literatūras izmantošana rakstīšanā 
26. Annotācija, pārfrazēšana, kopsavilkums 
27. Kritiska analīze 
28. Avotu sintezēšana 
29. Pētnieciska darba izstrāde: ievads 
30. Pētnieciska darba pieteikuma sagatavošana 
31. Pētījuma veikšana par izvēlēto tēmu 
32. Pētnieciska darba melnraksts 
33. Melnraksta rediăēšana 
34. Pētnieciska darba pabeigšana 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:     Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
aktīvā piedalīšanas nodarbībās 20%; rakstiski uzdevumi 

40%; gala pārbaudījums 40%. 
Ieskaite ar atzīmi - 1., 2. sem., eksāmens - 3. sem. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Andrenovica S. Communication and Correspondence. - Riga: Zvaigzne ABC, 1997. 
2. Bazerman, Charles.  The Informed Writer: Using Sources in the Disciplinēs. Third 

Edition. Boston: Houghton Miflin Companv, 1989. 
3. Evans Virginia, Doodlev Jenny. Upstream. Proficiencv. - Express Publishing,, 2002 
4. Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papērs. Fourth Edition. 

New York: The MLA of America, 1995. 
5. Oshima, Alice. Ann Hogue.  Writing Academic English. Second Edition. Menlo 

Park, California: Addison-Wesley Publishing Companv, 1991. 
6. Pischel Susanne. Business Correspondence: darījumu korespondence. - Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2000 
7. Zinsser, William. On JVriting Well. New York: HarperPerennial, 1994. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Cunningham Sarah, Moor Peter. Cutting Edge Advanced. - Longman: 2005 
2. Eastman, Arthur M., ed. The Norton Reader: An Anthology of Expository Prose. Sixth 
3. Edition. New York, London: W. W. Norton & Companv, 1984. 
4. Levin, Gerald, ed. Short Essays. Fifth Edition. San Diego: HBJ, 1989. 
5. Littlejohn A. Companv to Companv. A New Approach to Business Correspondence in 

Englisn. - Cambridge: Universitv Press, 1992 
6. Longman Exam Dictionary. Longman: 2006 
7. Stephens Mary. New Proficiencv Writing. Longman: 2005 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

“Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Sinhronā un konsekutīvā 
tulkošana 

Kredītpunkti 9 (5. sem - 3 kr.p., 6. sem - 4 
kr.p., 7. sem - 2 kr.p. ) 

ECTS kredītpunkti 13,5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 144 ( 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 56 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 

Kursa autori  

Mag. philol.,lektore 
lektore 

Margarita Spirida 
Zane Veidenberga 

Kursa anotācija: Kursa mērėis ir sagatavot studentus sinhronai un konsekutīvajai 
tulkošanai, ka arī attīstīt konsekutīvās un sinhronās tulkošanas 
iemaĦas. īpaša uzmanība tiek pievērsta atmiĦas trenēšanai, 
pierakstu tehnikai, teksta analīzei, kabīnes darba un komandas 
darba aspektiem, kā arī profesionālās ētikas jautājumiem un 
stresa situāciju kontrolei. Nodarbības notiek ar sinhronās 
tulkošanas un multimediju iekārtu aprīkotā auditorijā, tiek 
sinhroni un konsekutīvi tulkots audio materiāls ar dažāda 
ātruma un sarežăītības pakāpi, analizēts studentu sniegums un 
progress. 

Kursa apraksts-plāns 

1. Tulka profesionālās ētikas jautājumi. 
2. Mutiskās tulkošanas specifika. 
3. Tulkošana kā starpkulturālās saziĦas process. 
4. Tulkam nepieciešamajās prasmes un īpašības. 
5. Tulka atmiĦa un tās loma tulka darbā. 
6. Sagatavošanās posms tulkošanai. 
7. Tulkojamā teksta novērtēšana. 
8. Kvalitātes jēdziens tulka darbā. Tulkojuma kvalitāte. 
9. Konsekutīvās tulkošanas pamatstratēăijas. 
10. Adaptācijas iespējas konsekutīvās tulkošanas gaitā. 
11. Piezīmju tehnika. 
12. AtmiĦas vingrinājumi. 
13. Teksta mutiskas atkārtošanas jeb Shadowing vingrinājumi. 
14. Zināmu tekstu tulkošana. 



15. Dažādā tempā runātu tekstu tulkošana. 
16. Prognozēšanas iemaĦu attīstība. 
17. Dažādu tekstu konsekutīva tulkošana. 
18. Sinhronās tulkošanas pamatstratēăijas. 
19. Darbs ar sinhronās tulkošanas iekārtām. 
20. Dažādu tekstu sinhrona tulkošana. 
21. Filmu un televīzijas pārraižu sinhrona tulkošana. (multimediju iekārtas – subtitri, 

video un audio). 
22. Stresa situāciju kontrole. 
23. Tehnisko tulkojumu diskursa dažādība un terminoloăijas problēmas un risinājumi 

mutiskās tulkošanas darbā. Laika ierobežojuma aspekts. 
24. Oficiālu runu tulkošana. 
25. Stilistiski sarežăītu runu tulkošana 
26. Konferences tulkošana kā īpašs tulkošanas veids. 
27. Mācību konference. 
28. Tulkojuma vērtēšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:        Ieskaite ar atzīmi – 5., 6. sem, 

eksāmens – 7. sem. Piedalīšanās nodarbībās 75%, 
aktīva līdzdalība nodarbībās, projekts, eksāmens 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. Zinātne, 2007. 
2. Veisbergs, A. Mutvārdu tulkošanas pamati. Rīga: LU, 2005. 
3. Garzone G., Viezzi E. Interpreting in the 21st Century: Challanges and Opportunities. 

Amsterdam/Philadelph.:John Benjamin's, 2002 
4. Nolan, James. Interpreting: Techniques and Exercises. Multilingual Matters, 2005. 
5. Sawyer, D. B. Fundamental Aspects of Interpreter Education. Amsterdam/ 

Philadelphia. 2004. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Gillies, Andrew. Note-taking for Consecutive Interpreting - A Short Course. 

Manchester: St Jerome, 2005. 
2. Lynn Visson. From Russian into English. An Introduction to Simultaneous 

Interpretation. Newburyport, Massachutes : Focus Publishing, 2002. 
3. Pochhacker, F. Introducing Interpreting Studies. 2003. (ISBN-13: 978-0415268875) 
4. Taylor-Bouladon, Valerie. Conference Interpreting – Principles and Practice, 

Crawford House Adelaide, 2001. 

Literatūra (03 – ieteicamā periodika) 
EMCI online resources on theory of interpreting: 
http://www.emcinterpreting.net/module1.htm 
http://interpreters.free.fr/ 



STUDIJU KURSA APRAKSTS  

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Profesionālā tulkošana pēc 
specializācijas 

Kredītpunkti 5 (5. sent-2 kr. p.; 6. sent-2 kr. 
p.;7. sent-lkr.p. ) 

ECTS kredītpunkti 7.5 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

80 

Lekciju skaits 36 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare ĂermāĦu valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2008. 
 Kursu nevar apgūt eksternātā 

Kursa autori 
Mag. philol,lektore Margarita Spirida 

PhD, docente Indra Sinka 
Lektore Zane Veidenberga 

Kursa anotācija: Kursa mērėis ir sniegt profesionālam tulkotājam nepieciešamās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaĦas dažādu veidu un jomu tekstu 
tulkošanā; iemācīt studentiem izvērtēt tulkojamo tekstu un identificēt 
tulkošanas problēmas; attīstīt profesionālam tulkotājam nepieciešamās 
prasmes; iemācīt studentiem analizēt, apkopot un teorētiski vispārināt 
tulkojumā sastaptās problēmas. 

Kursa apraksts-plāns 
1. Ievads. Rakstiskās tulkošanas specifika. 
2. Tekstu veidi. 
3. Trīs etapi tulkošanas procesā – lingvistiskā, stilistiskā, literārā analīze, interpretācija, 

atveidošana. 
4. Tulkošanas gramatiskie aspekti. 
5. Dažādi leksikas tipi 
6. Leksikas izvēle un konteksts. 
7. Uz oriăinālu orientēts tulkojums. Uz tulkojamo valodu orientēts tulkojums. 
8. Ar kultūras aspektu saistītie tulkošanas pamatjēdzieni. 
9. Reklāmtekstu tulkošana. 

 

10. Lietošanas instrukciju un pamācību tulkošana. 
11. Līgumu tulkošana. 
12. Dažādu jomu tekstu tulkošana: ekonomika, tirgzinības, finanses, kultūra. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:     Vismaz 75% nodarbību apmeklējums; 
Aktīvā piedalīšanas nodarbībās 15%, 
tulkojuma kvalitātes izvērtēšana 30%, ieskaite 
55%. 
Ieskaite ar atzīmi – 5., 6. sem., 
Eksāmens – 7.sem. 



Literatūra (01-mācību literatūra): 
1. Baker, M. In other Words: A Coursebook on Translation. London, 1999. 
2. Bassnett.S. Translation Studies, London, Routledge., 1991. 
3. Brues E. V. Teorija un praktikse tulkošanai no angĜu uz krievu valodu: Mācību 

līdzeklis. Maskava, 2001. 
4. Gile, D. Basic Concepts and Models for Translation and Interpreting Training. John 

BenjamiĦš, 1995. 
5. Guennadi E. Mirām, V. Daineko Basic Translation, Elga, Nika-Center, 2002. 
6. Hatim B. and Mason L, The Translation as Communication, London, Routledge, 1997. 
7. Leech, G. N. English in Advertising. Longmans, 1996. 
8. Newmark P. A. Textbook of Translation. - Hamel Hempstead; Prentice Hall, 1998 
9. Nord, C.,Translating as a Pruposful Activitv. Manchester, UK. 1997. 
10. Robinson, D. Becoming a Translator, London - New York, Routledge, 2008. 
11. Zauberga L, Theoretical Tools for Professional Translators, LU, Rīga, 2004 
12. Zauberga, I. Developing Translation Competence. Rīga, 2001. 
13. Zauberga I. Approaching Translation. - Riga, 1999. 

Literatūra (02-papildliteratūra) : 
1. Bassnett.S. and Lefevre A., Translation History and Culture, London, Picter. 1990 
2. Black's Law Dictionarv. (1999) Seventh edition. St.Paul, Minn. 
3. Hutchinson, T., Waters, A. English for Specific Purposes. Cambridge UP, 1987. 
4. Latvijas Republikas Civillikums. The Civil Law of Latvia. (2002) TTC. 
5. Wells, W., Burnett, J., Moriartv, S. Advertising Principles and Practice. Prentice Hall, 

2003. 
6. JI.O.   ^MurpneBa,   C.E.   KvHiieBHH       AHTJIHHCKHH   a3WK.   Kypc   nepeBOfla.   -

MocKBa,2005. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) : 
"Economist" 
"Financial Times" 
www.benjamins.com 
Target. International Journal of translation studies 



Studiju kursa apraksts 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Tulkošana”  
 

Kursa nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekcijas 12 

Semināri  4 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 
Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 
  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 

Kursa autori: Mg.ing., lekt. Jānis Saulītis 

 

Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai studentiem sniegtu zināšanas par apkārtējo vidi, 
cilvēka izdzīvošanas spēju, tai skaitā arī viĦa darbības lauka īpatnībām, 
par iespējamām briesmām viĦa veselībai un dzīvībai, to profilaksi un 
adekvātu rīcību, tiklīdz sāk darboties kaitīgi un bīstami faktori. 

Kursa apraksts - plāns: 
1. Cilvēka darbības pamatveidu klasifikācija 
2. Tehnosfēras negatīvie faktori un ietekme uz cilvēku un viĦa dzīves telpu, komforta 

nodrošinājums 
3. Aizsardzības metodes un  līdzekĜi pret briesmām no  tehniskām sistēmām un 

tehnoloăiskiem procesiem 
4. Tehnogēnā dabas ietekmēšana, apkārtējās vides aizsardzība un ekoloăiski bioloăiskās 

aizsardzības tehnika 
5. Cilvēku dzīves drošība sadzīves vidē 
6. Ārkārtējās situācijas miera laikos un to īpatnības kara laikā 
7. Iedzīvotāju aizsardzība ārkārtējos apstākĜos 
8. Darba aizsardzības tiesiskais nodrošinājums 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:     2 kontroldarbi, eksāmens 

Literatūra (01 –mācību literatūra): 

1. Brigers I. Darba aizsardzība: lekciju komplekts/ Rīga: RTU, 2001 - 2002. 
2. Darba aizsardzība / red. Kaufmanis A. Rīga: Lanateks, 1998. 
3. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība: raksturlielumi, ietekme uz 

organismu, aizsardzība, profilakse, normatīvi, mērīšanas metodes, riska faktori un 
arodveselība atsevišėās nozarēs/V. KaĜėa un Ž. Rojas red., LU u.c./ Rīga: Elpa, 2001. -
500 lpp. 

4. Informatīvi skaidrojošs materiāls par drošības zīmju lietošanu darba vietās. Rīga: VSAA, 
2000. - Jelgava, 12 lpp. 

5. KaĜėis V. Riska faktori darba vidē: raksturlielumi, iedarbība uz organismu, normēšana, 
aizsardzība, profilakse: rokasgrāmata/ Rīga: Elpa, 2001. - 49 Ipp. 



6. Par darba aizsardzību. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2001. - 200 Ipp. 
7. Beder, Sharon. Selling the work ethic: from puritan pulpit to corporate PR/ London, New 

York: Zed Books, 2000 VIII. - 292 p. 
8. Encyclopedia of occupational health and safe tv/ ed. - in chief J. M. Stellmann. - Geneva: 

International Labour Office, 1998. 4 vol. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju 06.08.2002 Latvijas vēstnesis, 
09.08.2002 Nr. 343. 

2. Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība 19.03.2002 Latvijas 
vēstnesis, 26.03.2002 Nr. 127. 

3. Bīstamās iekārtas, vielas un kravas: LR normatīvie akti ar grozījumiem un 
papildinājumiem, kas izstrādāti l īdz 2000. g. 1. dec. Rīga: KIF Biznesa komplekss. 
2001. - 307 Ipp. 

4. Darba drošības un darbinieku veselības aizsardzības sistēma uzĦēmumā: normatīvie 
akti, skaidrojumi, instrukciju paraugi, uzziĦas. Rīga: KIF Biznesa komplekss. 2002. -
127 Ipp. 

5. Darba aizsardzība un darba attiecības: LR normatīvo dok. krāj. - 2 d. - Rīga: darba 
medicīna, 2002. 

6. Darba aizsardzība, ugunsdrošība un darba vide: Normatīvo aktu un dokumentu krājums 
burtnīcās un sējumos, Rīga: Lanateks, 1998. 

Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

1. Darba aizsardzības likums 20.06.2001 Latvijas vēstnesis, 06.07.2001. 
2. Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un 

pārvadājumu uzskaites kārtība 23.07.2002 Latvijas vēstnesis, 26.07.2002 Nr. 319 
3. Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība 25.06.2002 Latvijas vēstnesis, 28.06.2002 

Nr. 258. 
4. Darba aizsardzības prasības darba vietās 19.03.2002 Latvijas vēstnesis, 20.03.2002 Nr. 

125. 
5. Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu 20.08.2002 Latvijas vēstnesis, 23.08.2002 

Nr. 373. 
6. Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteĦu izpētē un ieguvē. 25.06.2002 Latvijas 

vēstnesis, 27.06.2002 Nr. 253. 
7. Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā 03.09.2002 Latvijas vēstnesis, 

06.09.2002 Nr. 400. 
8. Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekĜus. 20.08.2002 

Latvijas vēstnesis, 23.08.2002 Nr. 372. 
9. Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus 06.08.2002 09.08. Latvijas 

vēstnesis, 2002 Nr. 344. 
10. Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloăiskajām vielām 21.05.2002 Latvijas 

vēstnesis, 24.05.2002 Nr. 189. 
11. Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ėīmiskajām vielām darba vietās 03.09.2002 

06.09. Latvijas vēstnesis, 2002 Nr 399. 



 

APSTIPRINĀTS 
EKA Senāta sēdē 30.10.2006. 

protokols Nr.46 
Grozījumi APSTIPRINĀTI 

EKA Senāta sēdē 31.10.2008. 
protokols Nr. 58 

METODISKIE NOR ĀDĪJUMI KURSA DARBA, 

DIPLOMDARBA, BAKALAURA DARBA UN MA ĂISTRA DARBA  

IZSTRĀDĀŠANAI UN AIZST ĀVĒŠANAI  

1.     Vispār īgie noteikumi 

1.1. Metodisko norādījumu mērėis ir iepazīstināt studentus ar kursa darbiem, 

diplomdarbiem, bakalaura darbiem un maăistra darbiem izvirzītajām prasībām, 

izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību. 

1.2. Augstskolas studiju programmas paredz speciālajos studiju kursos līdzās citiem studiju 

veidiem izstrādāt un aizstāvēt kursa darbus (saskaĦā ar studiju plānu). Kursa darbs ir 

attiecīga studiju kursa programmas ietvaros rakstveidā noformēts patstāvīgs pētījums. 

1.3. Kursa darba mērėis ir, pamatojoties uz apgūto teorētisko zināšanu bāzes, to 

sistematizāciju, iegūt prasmes un iemaĦas teorētisko zināšanu pielietošanā. 

1.4. Bakalaura studiju programmas un profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

paredz izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu vai bakalaura darbu. 

1.5. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas noslēdzas ar diplomdarba 

izstrādāšanu un aizstāvēšanu Valsts pārbaudījumu komisijā. Valsts pārbaudījumu 

komisija vērtē diplomdarbu un tā aizstāvēšanu pēc tam izvirzītajām prasībām. 

1.6. Diplomdarba izstrādāšanas mērėis ir novērtēt studenta teorētiskās zināšanas un prasmes 

orientēties pētījuma tēmas teorētiskajos, tiesiskajos un praktiskajos jautājumos, spēju 

saskatīt pētījuma problēmu, māku analizēt un novērtēt reālo situāciju, uz analīzes 

pamata noteikt attīstības tendences un izstrādāt no pētījuma izrietošus secinājumus un 

dot priekšlikumus nepilnību novēršanai. 



2 

1.7. Profesionālās un akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

noslēdzas ar bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu Valsts pārbaudījumu 

komisijā. Valsts pārbaudījumu komisija vērtē bakalaura darbu un tā aizstāvēšanu pēc 

tam izvirzītajām prasībām. 

1.8. Bakalaura darba izstrādāšanas mērėis ir parādīt augstskolas beidzēju māku loăiski un 

saprotami iztirzāt bakalaura darbā aplūkojamās problēmas būtību, noskaidrot studentu 

spējas sistematizēt un analizēt teorētiskās atziĦas un novērtēt praktiskās iemaĦas. 

1.9. Maăistra darbs (projekts) ir studiju virzienam atbilstošas globālas problēmas zinātnisks 

pētījums ar teorētisku pamatojumu un empīriskā materiāla analīzi. 

1.10. Akadēmiskā maăistra studiju programma noslēdzas ar maăistra darba (projekta) 

izstrādāšanu un aizstāvēšanu Valsts pārbaudījumu komisijā. Valsts pārbaudījumu 

komisija vērtē maăistra darbu un tā aizstāvēšanu pēc tam izvirzītajām prasībām. 

1.11. Kursa darbam, diplomdarbam, bakalaura darbam un maăistra darbam jāatbilst 

sekojošām prasībām: 
 

■ jābūt konkrētas aktuālas problēmas patstāvīgam pētījumam; 

■ jāatspoguĜo attiecīgās speciālās literatūras un informācijas avotu pārzināšanas 

prasme, prasme to analizēt, izmantojot attiecīgās pētīšanas metodes un jaunākās datu 

apstrādes tehnoloăijas; 

■ jāsatur pētījuma gaitas un rezultātu precīzs, skaidrs un loăisks izklāsts, no pētījuma 

rezultātiem izrietošie autora secinājumi un priekšlikumi; 

■ jādemonstrē prasme izmantot zinātnes jaunākās atziĦas konkrēto pētījumu 

risināšanā; 

■ jāapliecina prasme radoši strādāt, veicot zinātnisku pētījumu. 

1.12. Valsts pārbaudījumu komisija diplomdarbu, bakalaura darbu un maăistra darbu 

aizstāvēšanas laikā noskaidro studentu spējas koncentrētā veidā izklāstīt sava darba 

saturu un aizstāvēt tā izpildē iegūtos pētījumu rezultātus, formulējot loăiskus 

secinājumus un priekšlikumus. 

2.      Darba tematika un darba vadīšana 

2.1. Kursa darbu izstrādi vada attiecīgās studiju programmas direktora nozīmēts darba 

vadītājs, bet diplomdarbu, bakalaura darbu un maăistra darbu izstrādi vada rektora 

apstiprināts zinātniskais vadītājs. 

2.2. Kursa darbu izvēles, izstrādes un aizstāvēšanas termiĦus nosaka Studiju programmas 

direktors. 
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2.3. Studiju kursu docētāji iesniedz programmas direktoram sagatavotās kursa darba 

paraugtēmas. Studenti kursa darbu raksta vienā no profilējošiem studiju kursiem. 

Atsevišėās studiju programmās tiek dota iespēja studentiem izvēlēties vienu no 

vairākiem profilējošiem studiju kursiem. Pēc studiju kursa izvēles un pēc tikšanās ar 

kursa darba vadītāju studenta izvēlētā kursa darba paraugtēma var tikt precizēta. Kursa 

darba vadītāju nozīmē un kursa darba tēmu apstiprina attiecīgās studiju programmas 

direktors. 

2.4. Pēc diplomdarba, bakalaura darba un maăistra darba tēmas izvēles students reăistrē to 

pieteikumā. Studiju programmas direktors pēc saskaĦošanas ar Ekonomikas un kultūras 

augstskolas vadību studentam nozīmē darba zinātnisko vadītāju. Diplomands kopā ar 

darba zinātnisko vadītāju precizē diplomdarba, bakalaura darba vai maăistra darba 

tematu. Pēc diplomdarba, bakalaura darba vai maăistra darba temata saskaĦošanas ar 

studiju programmas direktoru, students raksta iesniegumu par diplomdarba, bakalaura 

darba vai maăistra darba temata apstiprināšanu (sk. 1. pielikumu). Iesniegumā precīzi 

tiek norādīts diplomdarba, bakalaura darba vai maăistra darba temata nosaukums 

latviešu un angĜu valodā. Iesniegumu par temata apstiprināšanu paraksta arī 

diplomdarba, bakalaura darba vai maăistra darba vadītājs, kurš tādā veidā dod 

piekrišanu būt par attiecīgā studenta diplomdarba, bakalaura darba vai maăistra darba 

vadītāju. Studenta parakstīts iesniegums, ar diplomdarba, bakalaura darba vai maăistra 

darba vadītāja saskaĦojumu un nodaĜas vadītāja vai studiju programmas direktora 

apstiprinājumu, tiek iesniegts augstskolas Studiju departamentā reăistrēšanai un 

ievadīšanai LAIS datu bāzē. No datu bāzes Studiju departaments izdrukā rīkojumu par 

diplomdarba, bakalaura darba vai maăistra darba tēmu, zinātnisko vadītāju un 

recenzentu apstiprināšanu, kuru paraksta augstskolas rektors. 

3. Kursa darba, diplomdarbu, bakalaura darba un maăistra darba apjoms un struktūra 

3.1. Kursa darba un studiju noslēguma darbam jābūt Times New Roman datorrakstā. Kursa 

darba apjomam jābūt 25 - 30 lappuses, diplomdarba vai bakalaura darba apjomam 60 -

75 lappuses, maăistra darba apjomam 60 līdz 80 lappuses (bez pielikumiem). 

3.2. Darba rekomendējamā struktūra ir šāda (% no kopējā darba apjoma): 
 

■ ievads līdz 5 %; 

■ darba pamatdaĜa līdz 85 %; 

■ secinājumi un priekšlikumi līdz 5 %. 
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3.3. Kursa darbam,  diplomdarbam, bakalaura darbam un maăistra darbam ir noteikta 

struktūra. Darbs sastāv no: 

■ titullapas (kursa darbam sk. 2. pielikumu, diplomdarbam, bakalaura darbam un 

maăistra darbam - 4. pielikumu; studiju programmai “Tulkošana” attiecīgi 3. un 5. 

pielikumu); 

■ satura rādītāja; 

■ anotācijām (diplomdarbam, bakalaura darbam un maăistra darbam anotācijas apjoms 

ir l īdz vienai lappusei) kursa darbam - latviešu valodā (paraugu sk. 6. pielikumā), 

diplomdarbam, bakalaura darbam un maăistra darbam- latviešu valodā un divās 

svešvalodās; tulkojumam jābūt augstas kvalitātes un bez valodas kĜūdām. 

■ saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksta (studiju noslēguma darbam, ja tas ir 

nepieciešams); 

■ ievada; 

■ pētījuma izklāsta (pamatdaĜas); 

■ secinājumiem un priekšlikumiem; 

■ izmantotās literatūras un avotu saraksta; 

■ pielikumiem; 

■ galvojuma (sk. 7. pielikumu) studiju noslēguma darbam; 

■ izziĦas par aizstāvēšanas rezultātiem (studiju noslēguma darbam) (sk. 8. pielikumu). 

3.4. Kursa darba, diplomdarba, bakalaura darba un maăistra darba svarīga daĜa ir ievads, 

kurā jāietver: 

■ temata aktualitātes pamatojumu; 

■ darba mērėa formulējumu (atbilstoši tēmas nosaukumam); 

■ darba mērėa sasniegšanai risināmos uzdevumus; 
 

■ darba struktūras pamatojums (darba nodaĜu satura īss raksturojums atbilstoši darba 

uzdevumiem) 

■ pētīšanas metožu raksturojumu; 

■ pētījuma periodu. 
 

3.4.1. Temata aktualitāte jāpamato no diviem viedokĜiem. Pirmkārt, tas jādara no 

aktuālu problēmu risināšanas viedokĜa. Jāparāda, kāda nozīme ir darba tematā 

ietvertai problēmai kopējo uzdevumu risināšanā. Otrkārt, temata aktualitāte 

jāpamato no problēmas nepietiekamas izpētes viedokĜa. 

3.4.2. Darba mērėa formulējumam jābūt konkrētam, īsam un precīzam, tam jāizriet no 

darba   aktualitātes   pamatojuma.   Mērėa  formulējums   nedrīkst   darbu  virzīt 
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aprakstošā virzienā, piem. “aplūkot”, “raksturot”, “izskatīt” u.tml. Darba mērėi nevar arī 

formulēt kā risināmo jautājumu uzskaitījumu. Šis pamatojums nosaka arī darba 

struktūru. 3.4.3. Pēc   izvirzīta   mērėa   ir   nepieciešams   noteikt   risināmos   

uzdevumus   tā sasniegšanai. Tie atspoguĜo darba galveno saturu. 

3.5. Darba pamatdaĜu dala nodaĜās un apakšnodaĜās. To skaits netiek reglamentēts, tas izriet 

no darba apjoma un satura. Darba pamatdaĜām jāveidojas precīzi atbilstoši ievadā 

formulētiem darba uzdevumiem. Nevienas daĜas vai apakšpunkta nosaukums nedrīkst 

dublēt darba tēmas nosaukumu. 

3.6. Secinājumi un priekšlikumi ir darba noslēdzošā daĜa. Secinājumus un priekšlikumus 

raksta tēžu veidā. Secinājumi un priekšlikumi jānumurē ar arābu cipariem. Tos numurē 

atsevišėi. Secinājumu un priekšlikumu uzdevums ir izcelt galveno, kas tieši izriet no 

pētījuma satura. Secinājumi un priekšlikumi jāformulē skaidri, precīzi un konkrēti. 

3.7. Literatūras un avotu sarakstā uzrādāma tikai tā literatūra un tie avoti, par kuru 

izmantošanu ir atsauces tekstā. 

3.8. Pēc literatūras un avotu saraksta tiek pievienoti pielikumi, kuri jānumurē secīgi. 

Pielikumi darba apjomā neietilpst. 

3.9. Diplomdarbam, bakalaura darbam un maăistra darbam jāpievieno galvojums (sk. 7. 

pielikumu). 

3.10. Cita veida studiju patstāvīgā darba (referāts, recenzija, eseja, projekts u.tml.) titullapu 

noformē atbilstoši kursa darba titullapas paraugam (skat. 2. un 3. pielikumu). 

3.11. Studentiem, kuri diplomdarbu, bakalaura darbu vai maăistra darbu raksta svešvalodā, ir 

jāsagatavo diplomdarba, bakalaura darba vai maăistra darba kopsavilkums valsts valodā. 

Tā apjoms ir 15 līdz 20 lpp. un tam jāsatur: titullapa (sk. 9. pielikumu); satura rādītājs; 

ievads; īss katras nodaĜas satura izklāsts; secinājumi un priekšlikumi; izmantotās 

literatūras un avotu saraksts, kuru ievieto tādu, kāds tas ir diplomdarba, bakalaura darba 

vai maăistra darba oriăinālā. 

4.     Kursa darba, diplomdarba, bakalaura darba un maăistra darba noformēšana 

4.1. Kursa darbs, diplomdarbs, bakalaura darbs un maăistra darbs sākas ar titullapu. Kursa 

darba un studiju noslēguma darba titullapas paraugus sk. 2. – 5. pielikumā. 

4.2. Aiz titullapas ievietojams darba satura rādītājs (sk. 10. pielikumu). Tajā uzrāda nodaĜu 

un apakšnodaĜu numurus, nosaukumus un lappuses. NodaĜas numurē ar vienu arābu 

ciparu, apakšnodaĜas – ar diviem, no kuriem pirmais ir nodaĜas numurs. ApakšnodaĜu 

tālākie iedalījumi tiek numurēti ar trim cipariem. Visiem nosaukumiem satura rādītājā 
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obligāti jāsakrīt ar nosaukumiem darba tekstā un jābūt tajās lappusēs, kādas ir norādītas 

satura rādītājā. 

4.3. Kursa darbs, diplomdarbs, bakalaura darbs un maăistra darbs jāraksta uz papīra lapas 

vienas puses. Lapas formāts ir A4. Lapām atstāj neaprakstītas malas: kreisajā pusē - 35 

mm, labajā pusē - 15 mm, augšā un apakšā - 20 mm. Teksta abām malām jābūt 

nolīdzinātām. Rindkopas pirmās rindas atkāpe ir 10 mm. Datorrakstā izpildītā darbā 

burtu lielumam jābūt - 12, šriftam - Times New Roman ar atstarpēm starp rindām 1,5. 

4.4. Darba lapas numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem 10 mm attālumā no teksta. 

Darba 1.lappuse ir tā titullapa, otra - satura rādītājs. Uz tām lappuses numuru neraksta, 

bet iekĜauj kopējā lappušu skaitā. 

4.5. NodaĜas, secinājumus un priekšlikumus sāk jaunā lappusē, apakšnodaĜas - tanī pašā 

lappusē, kurā beidzas iepriekšējais apakšnodalījums. 

4.6. Satura, anotāciju, ievada, secinājumu un priekšlikumu virsrakstus nenumurē. Virsraksta 

beigās punktu neliek. 

4.7. Nav pieĜaujama vietniekvārdu un darbības vārdu lietošana pirmajā personā. Piemēram, 

nedrīkst rakstīt “es uzskatu”, “uzskatu par pareizu”, “pēc manām domām”, “esmu 

izvēlējies tematu” u.tml. Ieteicams rakstīt “autors uzskata”, “pareizs ir uzskats, ka ...”, 

“pēc autora domām”, “ir izv ēlēts temats”. Izvairoties no minētajiem un vēl citiem 

subjektīviem izteicieniem, vienlaikus jāraksta tā, lai katram lasītājam būtu skaidrs, kur 

doti paša autora uzskati un kur - kāda cita domas. 

4.8. Citātu, skaitlisko datu, formulu u.c. izmantošana no publicētiem darbiem, kā arī citu 

autoru slēdzienu un aizgūtu domu izmantošana obligāti jānorāda atsaucē. Citu autoru 

domu izmantošana bez atsaucēm uz avotu ir rupjš zinātniskā darba ētikas pārkāpums. 

Atsauces var izdarīt divējādi, bet vienā darbā var būt tikai viens atsauces variants. 

Pirmais variants. Tekstā kvadrātiekavās divu ar komatu atdalītu skaitĜu veidā 

(piemēram, [6, 42] vai arī ja ir atsauces uz 2 vai vairākiem avotiem [6, 42; 3,54]. 

Pirmais skaitlis apzīmē avota kārtas numuru literatūras sarakstā, otrais - lappusi, 

kurā atrodas Ħemtais citāts, fakts, skaitlis u.tml. 

Otrais variants. Attiecīgās lappuses apakšā, zem svītras norādot autora uzvārdu un 

iniciāĜus, darba nosaukumu, izdošanas vietu, izdevniecības gadu, lappusi. Atsauces 

numurē katrā lappusē atsevišėi sākot ar 1. Par nepublicēto materiālu avotiem 

atsauce dodama gadījumos, ja materiāli Ħemti no vairākiem avotiem. Ja dati Ħemti no 

viena avota, to uzrāda ievada beigās. Ja darbs satur autora aprēėinus, atsaucēs minami 

aprēėinu izejas datu avoti. 
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4.9. Kursa darbs, diplomdarbs, bakalaura darbs un maăistra darbs akcentē studenta prasmi 

patstāvīgi un radoši analizēt iegūto materiālu, tāpēc nav pieĜaujams darba nodaĜu vai 

apakšnodaĜu beigt ar atsauci uz izmantojamo avotu. NodaĜas un apakšnodaĜas beidzamas 

ar autora analītiskiem komentāriem vai īsu kopsavilkumu. 

4.10. Darbā izmantoto skaitlisko informāciju ieteicams izvietot tabulās, bet darba satura 

ilustrēšanai izmantojami attēli (shēmas, diagrammas, grafiki, kartes u.c.). Nav ieteicams 

darbu pārblīvēt ar skaitlisko materiālu un attēliem. Lielas skaitliskā materiāla tabulas, uz 

kuras pamata ir veikti aprēėini, jāievieto pielikumā. Darbā ievietotais skaitliskais 

materiāls, kas izvietots tabulās vai attēlos, ir jāanalizē. Nedrīkst ievietot 2 tabulas vai 

attēlus pēc kārtas bez komentāriem. 

4.11. Katrai tabulai vai attēlam jādod nosaukums (virsraksts). Nosaukumiem vienlaikus 

jāatbild uz trim jautājumiem: kas? (kas parādīts tabulā vai attēlā), kur? (kur sastopami 

uzrādītie skaitĜi vai attēlā parādītā norise) un kad? (laika periodu, kad atspoguĜoti 

parādītie dati un fakti). 

4.12. Tabulas saturu sadala ailēs, kurām dod nosaukumus. Nosaukumus raksta ar lielo burtu, 

apakšnosaukumus, ja tie sastāda ailes nosaukumu – ar mazo burtu. Patstāvīgu 

apakšnosaukumu raksta ar lielo burtu. 

4.13. Katrai tabulai vai attēlam jābūt kārtas numuram nodaĜas ietvaros. Piemēram: 3.7. tabula. 

Pirmais cipars apzīmē nodaĜas numuru, bet otrais – tabulas kārtas numuru trešajā nodaĜā. 

Tabulas un attēlus numurē ar arābu cipariem. Tabulas numerācija izvietojama virs 

tabulas labajā pusē. RindiĦu zemāk pa vidu seko tabulas nosaukums. Savukārt attēla 

numerāciju un nosaukumu raksta zem tā, kreisajā pusē. 

Piemēram: 

3.7. tabula 

Valsts parāda dinamika1 

(perioda beigās; milj. latu) 
 

 2002 2003 2004 2005 

Valsts parāds 756,1 846,3 975,0 955,1 

tai skaitā:     

valsts iekšējais parāds 291,6 426,7 423,0 420,7 

valsts ārējais parāds 464,5 419,6 552,0 534,4 

(% no IKP) 

1 ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību : 2006.gada jūlijs. Latvijas Republikas Ekonomikas 
ministrija. Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2006. 57.lpp. ISSN 1407-4095. 
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Valsts parāds 13,1 13,2 13,2 10,7 

tai skaitā:     

valsts iekšējais parāds 5,1 6,7 5,7 4,7 

valsts ārējais parāds 8,1 6,6 7,4 6,0 

 471 ______        i ------- 1       I 
500 - 428 ____  i ------- 1 

376 , ____ ,       I I  
400 -      319 ____  

300      I  I  

200 

100 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

3.3. attēls. Studentu skaits uz 10 000 iedzīvotāju, mācību gada sākumā1 

4.14. Tabulas jāizvieto pēc pirmās norādes tekstā uz to. Turklāt jācenšas tabulas izvietot tā, lai 

tās būtu ērti pārskatāmas un lasāmas teksta lasīšanas virzienā vai arī, pagriežot darbu par 

90o pulksteĦa rādītāja virzienā. 

Tabulā ieteicams izvairīties no lieliem skaitĜiem. Lietderīgi lietot palielinātas 

mērvienības. Ja kādas tabulas pozīcijai nav atrodami vajadzīgie dati, to vietā raksta 

“…”, ja attiecīgo datu vispār nav, tad “-”. 

4.15. Darbā ievietotās formulas numurē ar arābu cipariem nodaĜas robežās. Pirmais cipars 

apzīmē nodaĜas numuru, otrais - formulas kārtas numuru nodaĜas ietvaros. Numuru 

raksta lappuses labajā pusē tajā rindā, kurā dota formula. Aiz formulas liekams komats, 

aiz kura zem formulas raksta vārdu “kur” un rindu zemāk formulās doto simbolu 

paskaidrojums tādā secībā, kādā tie doti formulā. Katra simbola paskaidrojumu raksta 

savā rindā. Ja formula aizgūta no kāda avota, tad ir nepieciešams dot atsauci uz to. 

Formulām, kuras ir atvasinājis vai sastādījis pats autors, atsauci nedod. 

4.16. Izstrādājot kursa darbu, diplomdarbu, bakalaura darbu un maăistra darbu, jāievēro 

valodas, stila un interpunkcijas (likumības) prasības. 

4.17. Kursa darbus iesniedz iešūtus ātršuvēja vākos. Uz vāka jābūt darba titullapai. Tādu pašu 

titullapu iešuj ātršuvējā. Kursa darbu students paraksta uz titullapas. 

1 Latvijas statistikas gadagrāmata : 2005 = Statistical Yearbook of Latvia 2005. LR Centrālā statistikas 
pārvalde.- Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2005. 106. lpp. ISBN 9984-06-256-1; ISSN 1407-0626. 
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4.18. Diplomdarbu, bakalaura darbu un maăistra darbu 2 eksemplāros un elektroniskā veidā 

kompaktdiskā vai disketē iesniedz EKA Studiju daĜā iesietu cietos vākos ar iespiestu uz 

vāka atbilstoši saturam “Diplomdarbs”, “Bakalaura darbs” vai “Maăistra darbs”. Autors 

darbu paraksta uz titullapas. 

5. Diplomdarba, bakalaura darba un maăistra darba prezentācijas materiāla 

sagatavošana 

5.1. Diplomdarba, bakalaura darba un maăistra darba, kursa darba, referāta vai cita studiju 

patstāvīgā darba prezentējamais materiāls sagatavojams izmantojot programmu MS 

PowerPoint. Katrs students sagatavo savu prezentācijas materiālu. Lai sagatavotu 

prezentācijas attēlus (slaidus) nepieciešams ievērot sekojošas prasības: 

■ Ne vairāk par vienu tēmu vienā attēlā; 

■ Parasti konspektīvi plāna punkti, nevis pilnas rindkopas vai teikumi; 

■ Pieturzīmes galā neliek (izĦemot ! un ? zīmes); 

■ Attēls izvietojams horizontāli;  

■ Viens burtu veids visā prezentācijā; 

■ Ideālais burtu lielums 24 -32 punkti (4-8 mm); 

■ Maksimālais 6 vārdi vienā rindā; 

■ Maksimālais 50 vārdi vienā attēlā; 

■ Nelietot pārāk daudz krāsu, maksimālais 5 krāsas, pilnīgi pietiekamas 3 krāsas; 

■ Izmantojiet krāsas, kas papildina viena otru; 

■ speciālo efektu izmantošana jāsaskaĦo ar vadītāju (animācija, video, audio ieraksti) 

■ Nemainiet krāsas un fonus vienā prezentācij ā. 

5.2. Ieteicamais prezentāciju slaidu skaits ir 7-10. Aizstāvēšanas runas garums ir līdz 7 

minūtēm. 

Prezentācij ā j āatspoguĜo: 

• augstskolas nosaukums, studiju kursa nosaukums, kursa darba tēma, studenta vārds 

un uzvārds, darba zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un 

akadēmiskais nosaukums, darba izstrādes gads (sk. 11. pielikumu) 

• tēmas aktualitāte 

• darba mērėis 

• darba uzdevumi 

• pētījuma laika periods, pielietotās pētījuma metodes un pētījuma rezultātu 

atspoguĜojums (tabulas, attēli, diagrammas utt.) 
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• secinājumi 

• priekšlikumi 

• vārdi “Paldies par uzmanību”. 

Atsevišėos gadījumos pieĜaujami prezentāciju papildināt vēl ar 1-2 slaidiem, kuri 

atspoguĜo interesantākos pētījuma gaitā gūtus datus. 

5.4. Diplomdarba, bakalaura darba un maăistra darba prezentācija jāsaskaĦo ar darba vadītāju 

pirms aizstāvēšanas. 

6.     Izmantotās literatūras un citu informācijas avotu saraksta sagatavošana un 

noformēšana 

Visi literatūras un informācijas avoti, kas iekĜauti darbā, jāiekĜauj izmantotās literatūras 

un avotu sarakstā. Izmantotās literatūras sarakstā iekĜautie izdevumi jānumurē alfabētiskā 

kārtība. Ja izmantoto literatūras avotu skaits ir līdz pieciem avotiem, tad pieĜaujama 

numerācija izmantošanas secībā. Avotu un literatūras sarakstā ievieto visus izmantotos avotus 

un darbus tajā valodā, kādā tie sarakstīti. Literatūras sarakstā iekĜauto avotu apraksta 

elementiem obligāti jāsatur sekojoša informācija: autora (viena vai vairāku) uzvārds un vārda 

pirmie burti (ja autori ir vairāk nekā trīs, tad var rakstīt pirmos trīs autorus un pārējo vietā 

“u.c.”, darba nosaukums, izdevniecības ziĦas, izdošanas gads, darba apjoms. Tie jāsarindo 

alfabēta secībā pēc autora uzvārda vai darba nosaukuma pirmā burta. Viena autora dažādus 

darbus uzskaita alfabētiskā secībā pēc darba nosaukuma. Literatūras sarakstā iekĜauj darbus, 

atbilstoši attiecīgiem alfabētiem, šādā secībā: 

1) darba valodā publicēto literatūru; 

2) pārējos publicētos darbus latīĦu alfabētā; 

3) slāvu alfabētā (kirilic ā) publicētos darbus; 

4) pārējā rakstībā publicētos darbus. Sarakstu ieteicams sākt ar latīĦu alfabētu, vispirms 

minot latviešu valodā un svešvalodās 

(angĜu, vācu, franču) sarakstītos darbus, pēc tam krievu valodā. 

Izmantotās literatūras un avotu saraksts jāsastāda balstoties uz to pareizu bibliogrāfisko 

aprakstu. Bibliogrāfiskais apraksts ir noteiktā secībā sniegts bibliogrāfisko ziĦu kopums 

dokumentu raksturošanai un identifikācijai. Veidojot bibliogrāfisko aprakstu par pamatu var 

izmantot mācību līdzekli: Mūze, Baiba, Daina Pakalna un Iveta KalniĦa. Bibliogrāfiskās 

norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 133 lpp. 

ISBN 9984-783-16-2. 

Ja darbā ir atreferēts, citēts vai citādi tieši vai netieši izmantots materiāls no kādas 

grāmatas vai cita avota, tad tekstā ir jāatsaucas uz šiem avotiem. To izdara, tekstā aiz attiecīgā 
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materiāla kvadrātiekavās ierakstot avota kārtas numuru un lapaspusi, bet pašus avotus 

bibliogrāfiski aprakstot avotu sarakstā. Aprakstīšanas pamatprincipi ir šādi: 

1) Grāmatas 

a) Autora uzvārds, vārds. Grāmatas nosaukums : citas nosaukumziĦas. Izdošanas 

vieta : Izdevējs, izdošanas gads, apjoms. Sērija. Piezīmes. Standartnumurs. 

Piemērs: Zvejnieks, Alberts. NodokĜi un nodevas : mācību grāmata. Rīgas 

Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. 2. pārstr. izd. Rīga : 

RTU, 1998. 412. lpp. ISBN 9984-19-033-1. 

b) Ja autoru skaits ir lielāks par trim, tad grāmatu apraksta pēc nosaukuma un 

ziĦas par trim autoriem sniedz aiz nosaukuma. Informāciju par pārējiem 

autoriem aizstāj ar apzīmējumu “u.c.”. 

Piemērs: Vērtspapīru tirgus zinības. Ăirts Apsītis, Indars Aščuks, Uldis Cērps 

u.c. 2. papild. izd. Rīga : Jumava, 2006. 222. lpp. ISBN 9984-38-036-X. 

2) Izdevuma sastāvdaĜa 

Piemērs: Rifkins, Džeremijs. Kultūras augšāmcelšana. No: Rifkins, Džeremijs. Jaunās 

ekonomikas laikmets. Rīga : Jumava, 2004, 219.–224. lpp. ISBN 9984-05-712-7. 

Piemērs: Ekmanis, Juris. Latvijas attīstība ES sastāvā nav iedomājama bez zinātnes 

līdzdalības : [LZA prezidenta amata kandidāta runa LZA Pavasara pilnsapulcē 2004. 

gada 15. aprīlī]. No: Latvijas ZinātĦu akadēmijas gadagrāmata, 2005. Rīga : Zinātne, 

2005, 130.–135. lpp. 

Piemērs: Rozīte, Maija. Tūrisma jēdzienu un terminu skaidrojumi: to strukturāli loăiskā 

sistēma. No: Starptautiskā zinātniskā konference “ Ilgtspējīga tūrisma attīstība: 

tendences, pieredze, iespējas” : rakstu krāj. Rīga, 2003.g. 25. apr. = International 

Scientific Conference Sustainable Tourism Development: Tendencies, Experience, 

Possibilities : collection of articles. Red. kol.: Antons Kiščenko u.c. Rīga : Biznesa 

augstskola Turība, 2003, 253.–257. lpp. ISBN 9984-728-56-0. 

3) Publikācijas žurnālos vai laikrakstos 

Piemērs: ZariĦa, Vita. Jāuzlabo finanšu pārskatu kvalitāte : Latvijas grāmatvedības un 

audita sistēma Pasaules Bankas novērtējumā. Bilance, Nr. 19, 2005, 4.–5. lpp. Piemērs: 

Par kopīgo labumu : [Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīėes-Freibergas saīsināta runa 

ANO 60. Ăenerālajā asamblejā ĥūjorkā, 2005. gada 18. septembrī]. Latvijas Avīze, Nr. 

255, 2005, 20. sept., 3. lpp. 
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Piemērs: Tūna, A. IekĜaujoša skola iekĜaujošai sabiedrībai: izpratnes un pieredzes 

paplašināšana ESF finansēta projekta ietvaros. Izglītība un kultūra, Nr. 42, 2006, 9. 

nov., 12.-13.lpp. 

4) Likumdošanas akti 

Piemērs: Komerclikums  : LR likums. PieĦemts  13.04.2000., spēkā ar 01.01.2002., 

likuma redakcija uz 01.07.2006. Pieejams: http://www.likumi.lv 

Piemērs: Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā : LR likums. 

Latvijas Vēstnesis, 2002, 27. febr. 

Piemērs: LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 61 “Par Ministru kabineta 1993. gada 21. 

decembra noteikumu Nr. 34 “Par Grāmatvedības metodisko padomi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem”. Latvijas Vēstnesis. Nr. 40/41, 1997, 7. febr. 

5) Elektroniskie resursi 

Piemērs: Rūpniecības nozaru konkurētspējas struktūras pamatprincipi [tiešsaiste] : 

Ekonomikas ministrijas pasūtītais pētījums EM Nr. 2004/119 [skatīts 09.08.2006]. 

Pieejams: 

http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5084_konkuretspeja_latv_.doc 

Piemērs: Hanovs, Deniss. Politiskā kultūra Latvijā: atvērta vai slēgta koncepcija? 

[tiešsaiste] [skatīts 12.10.2006]. Pieejams: http://www.politika.lv/index.php?i d=3886 



1. pielikums 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Kult ūras vadība”  

_. semestra studenta (-es) 

(uzvārds, vārds) 

_____________________________________ 
(studenta apliecības nr., tālrunis) 

IESNIEGUMS  

Rīgā 

200___. gada _______________ 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
Kultūras nodaĜas vadītājai L. 
Āzenai 

Lūdzu apstiprināt bakalaura darba tematu – 

Temata formulējums angĜu valodā – 

Bakalaura darba vadītājs: _________________________ 

Bakalaura darba recenzents: _______________________ 

(studenta paraksts) 

SaskaĦots: Bakalaura darba vadītājs _____________________     __________ 
(paraksts) (datums) 

Apstiprinu: Kultūras nodaĜas vadītāja _________________ ________ 
(paraksts) (datums) 
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1. pielikums 

Bakalaura studiju programmas 

“Vad ības zinības ” 
_. semestra studenta (-es) 

____________________________________ 
(uzvārds, vārds) 

(studenta apliecības nr., tālrunis) 

IESNIEGUMS  

Rīgā 

200___. gada _______________ 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
Programmas ‘’Vadības zinības’’ direktorei 
L. Āzenai 

Lūdzu apstiprināt bakalaura darba tematu 
 
 
Temata formulējums angĜu valodā 
 
 
Bakalaura darba vadītājs: _________________________ 

Bakalaura darba recenzents: _______________________ 

(studenta paraksts) 

SaskaĦots: Bakalaura darba vadītājs _____________________     __________ 
(paraksts) (datums) 

Apstiprinu: Programmas direktore ________________     _______________ 
(paraksts) (datums) 
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1. pielikums 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Gr āmatvedība un audits” 

_. semestra studenta (-es) 

____________________________________ 
(uzvārds, vārds) 

(studenta apliecības nr., tālrunis) 

IESNIEGUMS  

Rīgā 

200___. gada _______________ 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
Ekonomikas nodaĜas vadītājam S. 
Keišam 

Lūdzu apstiprināt bakalaura darba tematu 
 
 
Temata formulējums angĜu valodā 
 
 
Bakalaura darba vadītājs: _________________________ 

Bakalaura darba recenzents: _______________________ 

(studenta paraksts) 

SaskaĦots: Bakalaura darba vadītājs _____________________     __________ 
(paraksts) (datums) 

Apstiprinu: Ekonomikas nodaĜas vadītājs ________________     _________ 
(paraksts) (datums) 
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1. pielikums 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“UzĦēmējdarb ības ekonomika un administratīvais darbs” 
_. semestra studenta (-es) 

____________________________________ 
(uzvārds, vārds) 

_____________________________________ 
(studenta apliecības nr., tālrunis) 

_____________________________________ 
(e-pasts) 

IESNIEGUMS  

Rīgā 

200___. gada _______________ 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
Ekonomikas nodaĜas vadītājam S. 
Keišam 

Lūdzu apstiprināt diplomdarba tematu 
 
 
Temata formulējums angĜu valodā 
 
 
Diplomdarba vadītājs: _________________________ 

Diplomdarba recenzents: _______________________ 

(studenta paraksts) 

SaskaĦots: Diplomdarba vadītājs _____________________ 
(paraksts) 

 
(datums) 

Apstiprinu: Ekonomikas nodaĜas vadītājs ________________     _________ 
(paraksts) (datums) 
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1. pielikums 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Tulkošana”  

_. semestra studenta (-es) 

____________________________________ 
(uzvārds, vārds) 

(studenta apliecības nr., tālrunis) 
 

(e-pasts) 

IESNIEGUMS  

Rīgā 

200___. gada _______________ 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
Svešvalodu nodaĜas vadītājai Z. 
Veidenbergai 

Lūdzu apstiprināt bakalaura darba tematu 
 
 
Temata formulējums angĜu valodā 
 
 
Bakalaura darba vadītājs: _________________________ 

Bakalaura darba recenzents: _______________________ 

(studenta paraksts) 

SaskaĦots: Bakalaura darba vadītājs _____________________     __________ 
(paraksts) (datums) 

Apstiprinu: Svešvalodu nodaĜas vadītāja _________________      _________ 
(paraksts) (datums) 



18 

1. pielikums 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Telpas dizains un plānošana” 
_. semestra studenta (-es) 

____________________________________ 
(uzvārds, vārds) 

_____________________________________ 
(studenta apliecības nr., tālrunis) 

_____________________________________ 
(e-pasts) 

IESNIEGUMS  

Rīgā 

200___. gada _______________ 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
Programmas ‘’Telpas dizains un plānošana’’ 
direktoram E. Jurėelim 

Lūdzu apstiprināt bakalaura darba tematu 
 
 
Temata formulējums angĜu valodā 
 
 
Bakalaura darba vadītājs: _________________________ 

Bakalaura darba recenzents: _______________________ 

(studenta paraksts) 

SaskaĦots: Bakalaura darba vadītājs _____________________     __________ 
(paraksts) (datums) 

Apstiprinu: Programmas direktors _________________     ______________ 
(paraksts) (datums) 
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1. pielikums 

Maăistra studiju programmas 

“Biznesa vadība”  

_. semestra studenta (-es) 

____________________________________ 
(uzvārds, vārds) 

(studenta apliecības nr., tālrunis) 

IESNIEGUMS  

Rīgā 

200___. gada _______________ 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
Ekonomikas nodaĜas vadītājam S. 
Keišam 

Lūdzu apstiprināt maăistra darba tematu 
 
 
Temata formulējums angĜu valodā 
 
 
Maăistra darba vadītājs: _________________________ 

Maăistra darba recenzents: _______________________ 

(studenta paraksts) 

SaskaĦots: Maăistra darba vadītājs _____________________      ___________ 
(paraksts) (datums) 

Apstiprinu: Ekonomikas nodaĜas vadītājs ________________     _________ 
(paraksts) (datums) 
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2. pielikums 

EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA  

KULTŪRAS VADĪBA 

KURSA DARBS 

studiju kursā 
„Vad ības teorija”  

Kontroles funkcija menedžmentā 

pilna laika studente 
k 07 grupa 

stud. apliecības Nr. k01119 
Anete LiepiĦa 

__________________________ 
(paraksts, datums) 

Pielaist/nepielaist aizstāvēšanai 

Zinātniskais vadītājs _____________________ Mg. psych., lekt. J. Bierne 
(paraksts) 

Aizstāvēts: _________________ 
/datums/ 

Novērtējums: _______________ 

Paraksts: ___________________ 
 

Rīga 2008 



2. pielikums 

EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA  

VADĪBAS ZINĪBAS 

KURSA DARBS 

studiju kursā 
„Vad ības teorija”  

Kontroles funkcija menedžmentā 

pilna laika studente 
k 07 grupa 

stud. apliecības Nr. k01119 
Anete LiepiĦa 

__________________________ 
(paraksts, datums) 

Pielaist/nepielaist aizstāvēšanai 

Zinātniskais vadītājs _____________________ Mg. psych., lekt. J. Bierne 
(paraksts) 

Aizstāvēts: _________________ 
/datums/ 

Novērtējums: _______________ 

Paraksts: ___________________ 
 

Rīga 2008 



2. pielikums 

EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA  

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS 

KURSA DARBS 

studiju kursā „Finanšu 
grāmatvedība”  

PamatlīdzekĜu nolietojuma būtība un uzskaite 

pilna laika studente 
gr01 grupa 

stud. apliecības Nr. gr06017 
L īga Galane 

__________________________ 
(paraksts, datums) 

Pielaist/nepielaist aizstāvēšanai 

Zinātniskais vadītājs _____________________ Dr.oec., lekt. V.ZariĦa 
(paraksts) 

Aizstāvēts: _________________ 
/datums/ 

Novērtējums: _______________ 

Paraksts: ___________________ 
 

Rīga 2008 



2. pielikums 

EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA  

TELPAS DIZAINS UN PLĀNOŠANA 

KURSA DARBS 

studiju kursā „Teritorijas 
plānošanas metodes” 

Vizuāli telpiskā analīze 

pilna laika studente 
k 07 grupa 

stud. apliecības Nr. k01119 
Anete LiepiĦa 

__________________________ 
(paraksts, datums) 

Pielaist/nepielaist aizstāvēšanai 

Zinātniskais vadītājs _____________________     Mg. arch., lekt. Ieva Miėelsone 
(paraksts) 

Aizstāvēts: _________________ 
/datums/ 

Novērtējums: _______________ 

Paraksts: ___________________ 
 

Rīga 2008 



2. pielikums 

EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA  

UZĥĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA UN ADMINISTRATĪVAIS DARBS 

KURSA DARBS 

studiju kursā 
„Tirgzin ības” 

Preces virzīšanas sistēmas organizēšana 

nepilna laika klātienes studente 
066 grupa 

stud. apliecības Nr. e05045 
Indra Kalni Ħa 

__________________________ 
(paraksts, datums) 

Pielaist/nepielaist aizstāvēšanai 

Zinātniskais vadītājs _____________________     Mg. sc.soc., lekt. R.ZvirgzdiĦa 
(paraksts) 

Aizstāvēts: _________________ 
/datums/ 

Novērtējums: _______________ 

Paraksts: ___________________ 
 

Rīga 2008 



3. pielikums 

UNIVERSITY COLLEGE OF ECONOMICS AND CULTURE  

TRANSLATION AND INTERPRETING 

TERM PAPER  

in study course 
‘Analytical Reading’  

Lexis in Rudyard Kipling’s ‘Just So Stories’ 
and Its Translation into Latvian  

full-time student 
group Nr. t 17 

student identity card Nr. k01119 
Anete LiepiĦa 

 
(signature, datē) 

Admit to/not to admit to the presentation 

Adviser  Mg. philol., lect. M.Spirida 

Presented: 

Evaluation: 

Signature: ____________________ 

Riga 2008 

(signatur
e)

 /datē/ 

 



4. pielikums 

EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA  

UZĥĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA UN ADMINISTRATĪVAIS DARBS 

DIPLOMDARBS  

SIA “McDonald´s” saimnieciskās darbības 
analīze un novērt ējums 

pilna laika studente 

Svetlana Vladimirova 

Stud. apliecības Nr. e045906 
 

Zinātniskais vadītājs  Dr.oec., doc. A. Grišins 

 

Recenzents  Dr. oec.,doc. V.Paupa 

Rīga 2008 

(paraksts) 

(paraksts) 

(paraksts) 



4. pielikums 

EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA  

GRĀMATVED ĪBA UN AUDITS 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Tulkošana” mērėis ir sagatavot kvalificētus tulkus un tulkotājus, kuri ir 
konkurētspējīgi šodienas darba tirgū, spēj pielāgoties tā mainīgajām prasībām, ir atvērti 
un gatavi mācīties un pilnveidoties, gan pildot savus profesionālos pienākumus, gan 
turpinot izglītību nākošajās izglītības pakāpēs. 

Lai sasniegtu šo mērėi, studiju programma ir veidota, balstoties uz tulka un 
tulkotāja profesijas standartiem, augstākās izglītības valsts standartu, Ħemot vērā esošos 
ekonomiskos, kultūras un sociālos apstākĜus, darba devēju prasības un attīstības 
tendences darba tirgū. 

Studiju programmas uzdevums ir nodrošināt nozares zinātĦu teorētiskajos 
pamatos sakĦotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas 
profesionālās studijas, lai pēc studijām absolventi varētu uzsākt darba gaitas kā 
kvalificēti mutiskās un rakstiskās tulkošanas speciālisti, strādājot Latvijas Republikas 
valsts pārvaldes iestādēs, dienestos un aăentūrās, Eiropas Savienības, Latvijas un citu 
valstu privātajās ekonomiskajās struktūrās, Eiropas Savienības iestādēs, dienestos un 
aăentūrās vai turpināt izglītību jau augstākās izglītības pakāpēs. 

1.2. Studiju programmas organizācija 

Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmā „Tulkošana” studentu 
mācības tiek nodrošinātas saskaĦā ar akreditētu profesionālo bakalaura studiju 
programmu „Tulkošana” (kods 42222), kas tika akreditēta 23.04.2003. uz termiĦu līdz 
31.12.2009. Programmas akreditācija dod EKA tiesības īstenot šo studiju programmu 
un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu. Absolventiem, 
lai iegūtu 5. līmeĦa profesionālo kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu, 
nepieciešams sekmīgi izpildīt studiju programmu. 

Programma tiek realizēta atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam, 
Profesionālās izglītības likumam, LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 
„Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un 
Tulka un Tulkotāja profesijas standartam. 

Studiju sistēmu un studiju procesa organizāciju augstskolā, kā arī studentu un 
augstskolas attiecības reglamentē iekšējie normatīvie dokumenti. Svarīgākie dokumenti, 
kas nosaka studentu un augstskolas attiecības, ir līgums par studijām Ekonomikas un 
kultūras augstskolā, imatrikulācijas kārtība, EKA iekšējās kārtības noteikumi, 
noteikumi par kārtību, kādā notiek studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam, un 
eksmatrikulācijas kārtība. 

Pamatdokumenti un pārvaldes orgāni, kas reglamentē, vada un nosaka studiju 
norisi, kārtību un organizāciju ir: 
• EKA Satversme; 
• Augstskolas Senāts un vadība; 
• Studiju programmas padome; 
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• Studiju programmas administrācija; 
• Studentu pašpārvalde; 
• Studiju programma; 
• Studiju plāns; 
• Studiju kursu apraksti (programmas). 

Studiju programmu „Tulkošana” iespējams apgūt pilna laika klātienes studijās, 
kuru ilgums ir 4 gadi jeb 8 semestri, kā arī nepilna laika klātienes studijās, kuru ilgums 
ir 4,5 gadi jeb 9 semestri. Kopējais studiju programmā iegūstamo kredītpunktu skaits ir 
160. 

Studiju plāna atbilstību profesionālās augstākās izglītības standartam skatīt 
1.tabulā. 

1. tabula 
Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam 

 

Rādītājs Profesionālās augstākās izglītības 
valsts standarta prasības 

Profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Tulkošana” 
indikatori 

Kopējais 
programmas 
apjoms un ilgums 

Vismaz 160 kredītpunkti (KP) un 
kopējais studiju ilgums 
profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai ir vismaz 4 gadi 

160 KP 

Studiju kursu 
sadalījums 

Vispārizglītojošie studiju kursi 
(vismaz 20 KP); 
nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloăiju kursi 
(vismaz 36 KP); 
nozares profesionālās 
specializācijas kursi (vismaz 60 
KP); 
brīvās izvēles kursi (vismaz 6 KP) 

Vispārizglītojošie studiju kursi - 20 
KP; 
nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloăiju kursi - 36 
KP; 
nozares profesionālās specializācijas 
kursi 60 KP; 
brīvās izvēles kursi – 6 KP 

Prakse Apjoms vismaz 26 KP Prakse – 26 KP 
Valsts 
pārbaudījums 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana (vismaz 10 KP) 

Bakalaura darbs – 10 KP 
Valsts eksāmens – 2 KP 

Studiju kursa 
saturs 

Nosaka: Profesijas standarts – 
reăistrācijas numurs PS 0101 
(tulks) un PS 0102 (tulkotājs) 

Programma atbilst profesijas 
standartam 

Piešėiramā 
kvalifikācija 

Pēc programmas apguves piešėir 5. 
līmeĦa profesionālo kvalifikāciju 

Programmas absolventiem piešėir 5. 
līmeĦa tulka un tulkotāja 
kvalifikāciju 

Studiju programmā ietilpst Studiju plāns un Studiju kursu apraksti 
(programmas). Studiju plānā ir norādīti kredītpunkti un dots studiju kursu sadalījums pa 
semestriem, bet studiju kursu aprakstos ir dots kā akadēmisko kontaktstundu, tā arī 
lekciju, semināru un praktisko nodarbību skaits, studentu zināšanu pārbaudes forma un 
prasības, kādas jāizpilda kredītpunktu skaita ziĦā un zināšanu gala pārbaudījuma 
ieguvei. 
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Studiju programmas struktūru veido sekojoši studiju kursi: 

1. Vispārizglītojošie kursi (20 KP): Antīkā literatūra, Ārzemju literatūra, 
Apgūstamās valodas literatūras vēsture (pirmā svešvaloda), Pasaules 
civilizācijas vēsture, Starpkultūru komunikācija, Latvijas kultūras vēsture, 
Vispārējā filozofija, Sociālā psiholoăija. 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi (36 KP): 
Apgūstamās valodas vēsture (pirmā svešvaloda), LatīĦu valoda, Otrā 
svešvaloda, Lietišėā valoda (pirmā svešvaloda), Terminoloăijas 
specializācija, Valstsmācība, Datortehnoloăiju pamati, ES dokumentu 
tulkošana, Tulkošanas teorija un prakse, Tulkošanas stilistika, Tulkošanas 
metodika. 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 KP): Praktiskā fonētika, 
Praktiskā gramatika, Leksikoloăija, Audiēšana, Konversācija, Lasīšana ar 
izpratni, Analītiskā lasīšana, Valodas rakstības prasme (pirmā svešvaloda), 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas (kultūra, māksla, ekonomika, 
jurisprudence, psiholoăija), Sinhronā un konsekutīvā tulkošana. 

4. Brīvās izvēles kursi (6 KP). 
5. Prakse (26 KP). 
6. Valsts pārbaudījums ietver bakalaura darba izstrādi un valsts eksāmenu 

(kopā 12 KP). 

Studiju programmas realizācija notiek atbilstoši studiju plānam un studiju kursu 
aprakstiem (programmām). Studiju plānā ir redzams studiju priekšmetu sadalījums pa 
semestriem, kredītpunkti un vērtējuma forma. Pilna laika klātienes studiju plānu skatīt 
1. pielikumā, nepilna laika klātienes studiju plānu - 2. pielikumā Programma saturs 
nodrošina speciālistu sagatavošanu saskaĦā ar Tulka profesijas standartu PS 0101 un 
Tulkotāja profesijas standartu PS 0102. 

1.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas „Tulkošana” studenti 
mācās angĜu, latviešu un krievu valodā, apgūstot un pilnveidojot nākamajai profesijai 
nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

Studiju programma tiek īstenota kā pilna laika un nepilna laika klātienes studiju 
programma, tādēĜ studiju darbs notiek gan kontaktstundās docētāju vadībā, gan 
patstāvīgi ārpus nodarbību laika, tādējādi rosinot studentus mācīties ne tikai augstskolas 
vidē, bet arī attīstīt un izkopt patstāvīgās mācīšanās prasmes, kas būs Ĝoti noderīgas 
tālākajā profesionālajā karjerā, Ħemot vērā tulka un tulkotāja darba specifiku. Studiju 
kursu ietvaros tiek piedāvātas trīs nodarbību formas: lekcijas, semināri un praktiskās 
nodarbības. 

Lekcijās tiek izmantotas interaktīvās darba formas, Ĝaujot studentiem kĜūt par 
pilnvērtīgiem lekciju dalībniekiem. Lekcijās docētāji ne tikai sniedz teorētisko 
informāciju un metodiskos norādījumus, bet arī Ĝauj studējošajiem izteikt savu viedokli 
un piedalīties teorētisko pieeju apspriešanā. Lekciju gaitā no studējošajiem tiek 
sagaidīts arī pētnieciskais vai praktiskais darbs, kas saskan ar izvēlētajām kursa darbu 
un bakalaura darba tēmām, tādējādi Ĝauj studējošajiem pilnīgāk apgūt kursā pasniegto 
vielu. 
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Semināros studējošie apgūst prasmes uzstāties auditorijas priekšā, prezentēt 
savu viedokli un aizstāvēt to, debatēt, respektēt citu izteiktos viedokĜus. Gatavojoties 
semināriem, studentiem ir patstāvīgi jāstrādā ar literatūru un citiem informācijas 
avotiem, jāveic konkrētajai semināra tēmai atbilstoši uzdevumi. 

Praktiskajās nodarbībās studentiem tiek dota iespēja strādāt individuāli, pāros un 
grupās, veicot dažādus uzdevumus, prezentācijas, uzstāšanās, kā arī izstrādājot 
projektus. Docētāji palīdz studējošajiem pilnveidot to patstāvīgā darba iemaĦas 
vārdnīcu, interneta un citu uzziĦas avotu lietošanā. 

Paralēli sniegtajiem studiju materiāliem, docētāji sniedz arī informāciju par 
tulka un tulkotāja darba praktiskajiem aspektiem, izmantojot uzskates materiālus, 
publikācijas profesionālajā literatūrā, personisko pieredzi, kā arī citu sabiedriskajā telpā 
atrodamo informāciju. 

Augstskolā apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes studenti pielieto un 
nostiprina prakses vietās, veicot kā rakstisko, tā arī mutisko tulkošanu. 

1.4. Studentu zināšanu vērt ēšanas sistēma 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem: 
• kvalitatīvais kritērijs – atzīme pēc 10 ballu sistēmas; 
• kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti pēc kopējā akadēmisko stundu skaita 

studiju kursā. 

Zināšanu novērtēšanā docētāji izmanto sekojošas formas: 

• kontroldarbus; 
• testus; 
• projektu un referātu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• mājas patstāvīgo darbu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• grupās veikto darbu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• recenzijas; 
• ziĦojumus studentu konferencēs; 
• līdzdalību studentu zinātniski pētnieciskajā darbā docētāja vadībā; 
• veikto darbu prakses laikā; 
• eksāmenus. 

Noslēdzošais studiju kursu zināšanu apguvē ir eksāmens. Studiju kursu 
pārbaudījumus studenti kārto rakstiskā un/ vai mutiskā veidā. Vērtēšanā tiek Ħemts vērā 
arī studentu darbs semestra laikā (sekmība kontroldarbos, aktivitāte semināros, mājas 
patstāvīgo darbu izstrāde, referātu sagatavošana, līdzdalība ar ziĦojumiem studentu 
konferencēs u.c.). 

Docētāji katra kursa sākumā iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju 
vērtēšanas sistēmu. Studenti tiek informēti, kādi nosacījumi semestra laikā būs 
jāizpilda, kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala 
vērtējumu. Katrā pārbaudījumu veidā un eksāmenā minimālais pozitīvais vērtējums ir 4 
balles, bet augstākais - 10 balles. 
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1.5. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 

Kvalitatīvu studiju nodrošināšanai studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas 
mācību formas un metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, grupas darbs, mājas 
uzdevumi, projektu un referātu izstrāde, recenziju rakstīšana, kontroldarbu un testu 
pildīšana, nelielu pētījumu veikšana mācībspēka vadībā, prakšu organizēšana, uzskates 
līdzekĜu izstrāde u.c. 

Programmas īstenošanas gaitā nepārtraukti tiek uzturēta prasība par praktisko 
nodarbību skaita atbilstību studiju kursu programmās noteiktajam apjomam. No 
docētājiem tiek prasīts pilnveidot gan teorētisko, gan praktisko nodarbību saturu un 
dažādot to formas. 

Studiju procesu pozitīvi ietekmē docētāju veiktā pētnieciskā darbība un aktīva 
darbošanās tulka/ tulkotāja profesijā, jo docētājiem ir jābūt informētiem par jaunākajām 
attīstības tendencēm darba tirgū, tādējādi maksimāli nodrošinot mācību satura atbilstību 
reālajām prasībām darba tirgū. Pētniecisko projektu izpildes, zinātnisko rakstu 
sagatavošanas, maăistra un promociju darbu izstrādes gaitā gūtās atziĦas un pieredze, 
kas gūta pildot tulka un/ vai tulkotāja pienākumus, atspoguĜojas arī studiju kursu 
programmu pilnveidošanā, tās tiek izmantotas arī dažāda veida studiju darbu, kursa 
darbu un bakalaura darbu vadīšanā. Docētāju gūtā pieredze, piedaloties starptautiskajās 
zinātniskajās un praktiskajās konferencēs, apmeklējot augstskolas, kuras piedāvā 
radniecīgas studiju programmas u.tml., palīdz pilnveidot studiju programmas saturu un 
studiju kvalitāti. 

Studiju programmas satura apguves kvalitātes uzlabošanai un praktisko iemaĦu 
apgūšanai docētāji plaši pielieto jaunākās informācijas sistēmu tehnoloăijas. 
Datorklasēs tiek apgūtas prasmes strādāt ar tulkošanas programmu TRADOS, kā arī 
studentiem ir iespēja arī patstāvīgi praktizēties dažādu elektronisko datu avotu 
izmantošanā, ieskaitot elektroniskās vārdnīcas, tulku un tulkotāju forumus, elektroniski 
pieejamos profesionālos žurnālus utt. Tas Ĝauj studentiem apgūt jaunākās informāciju 
tehnoloăijas, darbu ar datu bāzēm, kuru lietošana neaprobežojas tikai ar datoru lietošanu 
nodarbību laikā. Zināšanu praktiskā pielietošana notiek arī, veicot tulkošanas 
uzdevumus, gatavojot referātus, ar elektroniskā pasta starpniecību apmainoties ar 
informāciju par veikto uzdevumu izpildi starp docētāju un studentiem. Šāda uzdevumu 
izpildes un informācijas apmaiĦas prakse paaugstina auditoriju nodarbību efektivitāti, 
veicina studējošo patstāvīgo darbu. Docētāji augstskolas auditorijās lekciju satura 
vizuālai pasniegšanai pielieto PowerPoint sagatavoto lekciju materiāla demonstrācijas 
iespējas. 

Studiju programmas „Tulkošana” padomes sēdēs regulāri tiek apspriesti 
akadēmiskie jautājumi un citi ar studiju procesu un tā kvalitatīvu nodrošināšanu saistītie 
aspekti. Ik semestri notiek studentu aptauja, kā arī studiju noslēgumā – absolventu 
aptauja. Iegūtie rezultāti atspoguĜo studentu domas par studiju kvalitāti, viĦu vēlmes un 
ieteikumus, tāpēc tie tiek apspriesti gan studiju programmas padomē, gan augstskolas 
administrācijas līmenī, lai kopīgi izlemtu par veicamajiem uzlabojumiem un izmaiĦām, 
ja tādas ir nepieciešamas. Sadarbībā ar darba devējiem tiek pārrunāti studiju 
programmas un atsevišėu studiju kursu satura aktualizācijas jautājumi. Īpaša vērība tiek 
veltīta studentu prakses vietās doto EKA praktikantu raksturojumu un prakses 
vērtējuma analīzei. 

Lekciju un nodarbību hospitācija kalpo kā efektīvs un daudzpusīgs studiju 
procesa kvalitātes nodrošināšanas instruments. Hospitācijā piedaloties gan augstskolas 

7 



administrācijas pārstāvjiem, gan docētājiem, ir iespējams sekot līdzi studiju procesa 
kvalitatīvai nodrošināšanai ikdienas darbā auditorijās. Papildus kontroles funkcijām 
hospitācija kalpo arī kā studiju procesa kvalitātes pilnveides instruments, jo tā sniedz 
iespēju docētājiem mācīties vienam no otra, papildināt savu pieredzi un arī nodrošināt 
ciešāku sasaisti starp dažādiem studiju kursiem. 

Kopš 2005. gada februāra Ekonomikas un kultūras augstskolā darbojas Latvijas 
Augstskolu Informatīvā Sistēma (LAIS). LAIS programmatūras nodrošinājums un datu 
bāze Ĝauj automatizēt augstskolas darba procesus un veikt kvalitatīvu datu uzskaiti. 
LAIS sistēma dod iespēju veikt arī atsevišėu studentu grupu sekmju analīzi, studentu 
sekmju analīzi docētāju griezumā un studentu sekmības analīzi docētāja vadāmajos 
studiju kursos. Savukārt, ievadot LAIS programmā studentu aptaujas rezultātus, ir 
iespējams saĦemt informāciju par docētāju reitingiem studentu vērtējumā. 

2007./2008. akadēmiskajā gadā, lai pilnveidotu akadēmiskā procesa kvalitāti, tika 
pilnveidoti un iesniegti Senātam izskatīšanai un apstiprināšanai sekojoši Ekonomikas un 
kultūras augstskolas normatīvie dokumenti: 

1. „Ekonomikas un kultūras augstskolas Studiju informācijas centra nolikums” 
(apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 1. septembrī, protokols Nr. 52). 

2. „2008./2009. akadēmiskā gada uzĦemšanas noteikumi” (apstiprināti Senāta sēdē 2007. 
gada 20. decembrī, protokols Nr. 54). 

3. „Imatrikulācijas kārtība ”(apstiprināti Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, protokols 
Nr. 54); 

4. „K ārtība kā notiek studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam (kursam)” 
(apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 5. novembrī, protokols Nr. 53); 

5. „Ekonomikas un kultūras augstskolas iekšējās kārtības noteikumi studējošiem” 
(apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, protokols Nr. 54); 

6. „Eksmatrikulācijas kārtība ”(apstiprināti Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, 
protokols Nr. 54); 

7. „Studiju  procesa  maksas  pakalpojumu  izcenojumi  Ekonomikas  un  kultūras 
augstskolā’’ (apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 1. septembrī, protokols Nr. 52); 

8. „Par diplomu „ar izcilību’’” (apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, 
protokols Nr. 54). 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studējošo skaits programmā 

Ekonomikas   un   Kultūras   augstskolas   Profesionālajā   studiju   programmā 
„Tulkošana” ir šāds studentu skaits (skat. 2. tabulu). 

2. tabula 
Studiju programmas „Tulkošana” studentu skaits uz 
akadēmiskā gada sākumu 

 

Atskaites datums Studējošo skaits programmā 
 Kopā Pilna laika Nepilna 

laika 

Uz 2007. gada 1. oktobri 164 86 78 
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Statistikas datus par studējošo skaitu studiju programmā “Tulkošana” 
2007./2008. akadēmiskajā gadā un sadalījumu pa kursiem skatīt 2.pielikumā. 

2.2. Studentu imatrikulācija un eksmatrikulācija 

UzĦemšana EKA studiju programmā „Tulkošana” notiek atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.846 (10.10.2006.), IZM instrukcijai Nr. 8 (27.11.2003.) un 
pamatojoties uz Ekonomikas un kultūras augstskolas uzĦemšanas noteikumiem 
2007./2008. akadēmiskajam gadam. 

Ekonomikas un kultūras augstskolas uzĦemšanas noteikumi nosaka, ka studiju 
programmā „Tulkošana” pilna un nepilna laika klātienes studijās uzĦem studentus, 
kuriem ir vidējo izglītību apliecinošs dokuments. UzĦemšanas kritērijs ir centralizēto 
eksāmenu rezultāti svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā. EKA uzĦem personas, 
kuras noteiktajos centralizētajos eksāmenos ir ieguvušas vērtējumu, kas nav zemāks par 
E līmeni. 

UzĦemšana tika organizēta no 2007. gada 16. jūlija l īdz 31. augustam. Studiju 
programmā „ Tulkošana” uzĦemto 1. kursa studentu skaitu skatīt 2007./2008. 
akadēmiskajā gadā 3. tabulā. 

3. tabula Studiju programmā 
„ Tulkošana” uzĦemto 1. kursa studentu skaits 2007./2008. akadēmiskajā 
gadā 

 

Studentu skaits Ieraksta saturs 
Pilna laika Nepilna 

laika 

Kopā 

Uz 2007. g. 1.oktobri 17 31 48 

Studējošo skaita izmaiĦas nosaka imatrikulācija un eksmatrikulācija. EKA 
studentu imatrikulācija notiek, balstoties uz 2007. gada 30. decembra EKA Senāta sēdē 
apstiprinātā normatīvā dokumenta „Imatrikulācijas kārtība” pamata. Reflektanta 
imatrikulācija notiek pēc līguma noslēgšanas starp EKA un reflektantu. Savukārt 
studentu eksmatrikulāciju reglamentē EKA 2007. gada 20. decembra Senāta sēdē 
apstiprinātā “Eksmatrikulācijas kārtība”. 

Studējošo skaita, absolventu un eksmatrikulēto studentu statistiku skatīt 3. 
pielikumā. Studentu eksmatrikulācija 2007./2008. akadēmiskajā gadā ir saistīta ar 
dažādiem faktoriem. Atsevišėi studenti tika eksmatrikulēti finanšu parādu dēĜ, savukārt, 
vairāki studenti – akadēmisko parādu dēĜ. Ekonomikas un kultūras augstskolā liela 
uzmanība tiek pievērsta iegūtās izglītības kvalitātei, tāpēc 2007. gada 5. novembrī EKA 
Senāts apstiprināja grozījumus „Kārtībā, kādā notiek studentu pārcelšana nākamajam 
studiju gadam (kursam)”, nosakot, ka uz nākamo studiju gadu studējošo var pārcelt tikai 
tad, ja kopējais akadēmisko parādu apjoms nepārsniedz 12 kredītpunktus. Atsevišėos 
gadījumos akadēmiskie parādi bija par šėērsli studentiem saĦemt (vai arī turpināt 
saĦemt) studiju kredītu, kā rezultātā viĦi tika eksmatrikulēti. DaĜa studentu aizbrauca 
strādāt uz ārzemēm, lai sakrātu naudu studiju turpināšanai, pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi 
citā valstī, pārtrauca studijas ăimenes pieauguma, ăimenes apstākĜu vai citu iemeslu dēĜ. 
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2.3. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studentiem ir vairākas iespējas piedalīties studiju procesa veidošanā. Viena no 
tām ir līdzdalība Studentu pašpārvaldē, kuras pārstāvji piedalās arī Studiju programmas 
„Tulkošana” padomes un Senātā sēdēs. 

Ekonomikas un kultūras augstskolā ir spēka 2007. gada 26. aprīĜa Senāta sēdē 
(50.protokols) sagatavotā Studējošo priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas kārtība, kas 
dod iespēju noteiktā kārtībā studentiem piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu studiju procesu, augstskolas vadība un 
programmas direktors regulāri veic pārrunas ar studentiem par studiju procesa 
organizācijas aktuālajiem jautājumiem: nodarbību plānošanu, kursa darbu un 
diplomdarbu izstrādi, prakses organizāciju, studiju kursu pasniegšanas pēctecību, 
eksāmenu sesijas organizāciju, studiju kursu tēmu dublēšanās novēršanu atsevišėu 
studiju kursu programmās, praktisko nodarbību satura un tematikas aktualizāciju 
profesionālās sagatavotības celšanā, informācijas tehnoloăiju pielietošanas iespēju 
nodrošināšanā studiju procesā, par bibliotēku fonda nepārtrauktu papildināšanu, 
elektronisko datu bāzu iegādi u.c. 

Studējošo iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā notiek arī, veicot studentu 
aptaujas. 2007./2008. akadēmiskajā gadā divas reizes – rudens un pavasara semestra 
laikā – tika organizēta aptauja, kurā studenti sniedza studiju procesa novērtējumu. 
Papildus šai studentu aptaujai 2008. gada pavasarī tika veikta absolventu aptauja. 

2. 4. Studentu prakse 

Svarīga profesionālās studiju programmas sastāvdaĜa ir studentu prakses 
organizācija. Tieši prakses laikā studenti, nonākot reālā darba vidē, gūst visskaidrāko 
priekšstatu par savu nākamo profesiju. Prakse tiek organizēta, balstoties uz prakses 
programmu, kurā noteikts prakses mērėis – iegūt nepieciešamo profesionālo 
sagatavotību, nostiprinot studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas. Prakse palīdz 
veidoties un attīstīties studentu patstāvīgā profesionālā darba prasmēm. 

Lai studenti varētu kvalitatīvi iziet praksi, augstskola sadarbojas ar darba 
devējiem. Studiju laikā topošie tulki un tulkotāji veic tulkojumus dažādām tulkošanas 
aăentūrām un birojiem, reklāmas aăentūrām, valsts institūcijām un citiem dažādās 
nozarēs strādājošiem uzĦēmumiem, iestādēm un organizācijām. Kā piemērus 2007./ 
2008. gada studentu prakses vietām var minēt sekojošus darba devējus: SIA „Lingva 
Serviss”, tulkošanas birojs „Egret”, Valsts probācijas dienests, Valsts IeĦēmumu 
dienesta Muitas kriminālpārvalde, Valsts IeĦēmumu dienesta Kurzemes reăionālā 
iestāde, SIA „Hansa Līzings”, AS “Hansabanka”, AS “Latvijas Unibanka”, SIA „Kravu 
serviss”, Rīgas Fondu birža, A/S “GE Money”, A/S “BTA”, AAS “Balta”, AAS 
“Baltikums”, AS „Rīgas kinostudija”, SIA „Virus ART", SIA „ Stanley Beverages”, 
„ICON plc.” pārstāvniecība Latvijā, SIA „Norvēăijas riepas” u.c. 

2.5. Studentu aptauja 

Lai pilnveidotu studiju procesu un noskaidrotu studentu apmierinātību ar studiju 
programmas saturu un mācību spēkiem, Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju 
programmas „Tulkošana” studenti regulāri divas reizes akadēmiskā gada laikā (rudens 
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un pavasara semestra beigās) piedalās aptaujā. Studentu aptaujas anketa skatāma 4. 
pielikumā. 

2007. gada rudens semestrī aptaujāto skaits sasniedza 62 studentus, bet 2008. 
gada pavasara semestrī tika aptaujāti kopskaitā 40 studenti. Aptaujas rudens semestra 
rezultātus skatīt 5. pielikumā un pavasara semestra rezultātus - 6. pielikumā. Studentu 
aptaujas veica Studiju departamenta darbinieki. 

Analizējot studentu sniegtās atbildes uz aptaujas jautājumiem, tika iegūta vērtīga 
informācija un ierosmes turpmākā studiju darba pilnveidei. Vērtējot katru pasniedzēju 
atsevišėi katrā konkrētā studiju kursā, studentu vidējais vērtējums rudens semestrī ir 
4.25 un pavasarī 4.2 no 5 iespējamām ballēm, kas uzskatāms par Ĝoti augstu pasniedzēju 
profesionalitātes, zināšanu un mācītprasmes novērtējumu. Aptaujātie studenti norāda, 
ka arī kopumā ir apmierināti ar programmā iesaistīto akadēmisko personālu. Atbildot uz 
jautājumu „Kā Jūs vērtējat programmā iesaistītos mācībspēkus kopumā?”, augstu 
vērtejumu rudens semestrī ir devuši 35%, bet pavasara semestrī – 20% aptaujāto; vairāk 
kā puse studentu sniedz vidēju vērtējumu (57% rudens semestrī, bet 75% pavasara 
semestrī). 

Studiju programmas izvēle daĜēji apmierina vai pilnībā apmierina lielāko 
studentu daĜu (kopā 89% rudens semestrī un 100% pavasara semestrī). Pozitīvs ir fakts, 
ka, ja rudens semestra aptaujā bija 11% studentu, kuri ar savu izvēli bija neapmierināti, 
tad pavasara aptaujā šis skaits bija 0%. Vērtējot studiju programmu, studējošie ir 
norādījuši, ka programma ir interesanta un priekšmeti atbilst programmai, kā arī ir 
minējuši lietas, kuras viĦus neapmierina, piemēram, ka, pēc viĦu domām, ir par maz 
specializācijas priekšmetu un ir arī neinteresanti priekšmeti 

Studenti ir kopumā apmierināti ar augstskolas materiāli tehnisko bāzi (aptuveni 
60%), bibliotēku (90% un vairāk) un lietvedes darbu. JāĦem vēra fakts, ka pavasara 
semestra laikā programmā sāka strādāt jauna lietvede. Tas varētu būt iemesls, kāpēc 
samazinājās augstais vērtējums (no 46% uz 30%) salīdzinājuma ar rudens aptauju, bet 
samazinājās arī zemais vērtējums (no 10% uz 3%). 

Uz jautājumu „Kas Jums sagādā vislielākās grūtības studējot?”, vairāki studenti 
bija norādījuši docētāju sliktās latviešu valodas zināšanas, izdales materiālu trūkumu, 
izmaiĦas lekciju sarakstā, ēdnīcas trūkumu. Šie dati ir Ħemti vēra, gan komplektējot 
akadēmisko personālu un plānojot nodarbības nākamajiem semestriem, gan noslēdzot 
līgumu ar sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu, lai augstskolā pastāvīgi darbotos ēdnīca. 

Galvenie ieteikumi studiju programmas kvalitātes un augstskolas darba 
uzlabošanai, kas visbiežāk tika minēti aptaujas anketās, ir sekojošie: uzlabot materiāli 
tehnisko bāzi, sakārtot telpas, palielināt datoru skaitu bibliotēkā, uzlabot ēdnīcas 
darbību, u.c.. Visi šie aspekti attiecas uz augstskolas darbību kopumā. Protams, telpu 
remonts un aprīkojums prasa lielus finanšu ieguldījumus, ko var realizēt ilgstošākā laika 
periodā. Arī bibliotēkā pieejamais literatūras klāsts gadu no gada palielinās. ĥemot vēra 
ieteikumus, 2007./ 2008. akadēmiskā gada laikā ir veikta virkne uzlabojumu augstskolā. 

Aptaujas rezultātu analīze Ĝāva izdarīt vairākus secinājumus un deva ierosmi 
studiju programmas un atsevišėu studiju kursu programmu pilnveidošanai, kā arī studiju 
programmas izpildes organizācijas uzlabošanai. 

2007./ 2008. akadēmiskā gada studentu aptauju salīdzinošā analīze redzama 4.tabulā. 
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4. tabula 
Studentu aptaujas salīdzinošā analīze 

 

Jautājums 2007./2008. ak.g. rudens 
semestris 

(aptaujāti 62 studenti 
jeb 38% studējošo) 

2007./2008. ak.g. pavasara 
semestris 

(aptaujāti 40 studenti jeb 
25% studējošo) 

1. Kā Jūs vērtējat programmā iesaistītos 
mācībspēkus kopumā: 

  

zemu 8% 5% 
vidēji  57% 75% 
augstu 35% 20% 
2.   Vai   Jūs   apmierina   izvēlētā   studiju 
programma: 

  

neapmierina 11% 0% 
daĜēji apmierina  50% 82% 
apmierina 39% 18% 
3. Vai Jūs apmierina nodarbību laiki un 
nodarbību plānojums 

  

neapmierina 8% 10% 
daĜēji apmierina  42% 40% 
apmierina 50% 50% 
4. Vai Jūs apmierina augstskolas materiāli 
tehniskā bāze  (telpu  remonts,  datorklašu 
aprīkojums utt.): 

  

neapmierina 39% 40% 
daĜēji apmierina  40% 47% 
apmierina 21% 13% 
5. Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamais 
literatūras klāsts: 

  

neapmierina 19% 18% 
daĜēji apmierina  49% 47% 
apmierina 32% 35% 
6. Kā Jūs vērtējat Jūsu nodaĜas lietveža darbu:   

zemu 10% 3% 
vidēji  44% 67% 
augstu 46% 30% 

2.6. Absolventu aptauja 

Paralēli studējošo aptaujai 2008. gada pavasarī tika veikta arī EKA absolventu 
aptauja. Absolventu aptaujas anketu skatīt 7. pielikumā. Aptaujā piedalījās 31 students 
jeb 89% no studiju programmas „Tulkošana” absolventu skaita. Aptaujas rezultāti 
norāda uz to, ka absolventus izvēlēties EKA studiju programmu „Tulkošana” 
mudinājusi pati piedāvātā studiju programma, vēlme studēt, pievilcīgā studiju maksa un 
laiks, kā arī augstskolas atrašanās vieta un nodrošināta izglītības kvalitāte. Absolventu 
norādītie pozitīvie faktori uzskatāmi par augstskolas priekšrocībām, kuras ieteicams 
akcentēt, piesaistot jaunos studentus. 

Absolventu ir atzinīgi novērtējuši studiju programmas realizāciju. Atbildot uz 
jautājumu ”Kā Jūs vērtejat studiju programmas realizēšanu kopumā”, 3% aptaujāto ir 
devuši vērtējumu teicami, 61% - labi un 26% - apmierinoši. Jautajumā „K ā Jūs vērtējat 
iegūto zināšanu kvalitāti” vairāk kā puse absolventu (58%) ir atzinuši to par labu un 
39% - par apmierinošu. Absolventi norāda, ka, pēc viĦu pašu domām, tiem vēl būtu 
nepieciešamas papildus prasmes praktiskajā tulkošanā un vācu valodā (otrā svešvaloda). 
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Absolventi atzīst, ka iegūtā izglītība ir pozitīvie ietekmējusi viĦu profesionālo 
izaugsmi un palielinājusi iespējas darba tirgū. Kā vispozitīvāko studiju laikā viena trešā 
daĜa aptaujā iesaistīto absolventu min docētāju attieksmi. Kā negatīvos faktorus studiju 
laikā absolventi ir norādījuši docētāju mainību un, pēc viĦu domām, nevajadzīgus 
priekšmetus. Turpmākajā programmas darbā absolventi iesaka vairāk piesaistīt 
vieslektorus no ārzemēm un profesionālākus docētājus, palielināt praktisko nodarbību 
apjomu un paplašināt piedāvāto kursu klāstu. Absolventu viedoklis augstskolai ir Ĝoti 
būtisks un viĦu ierosinājumi ir noderīgi programmas turpmākajai pilnveidei. 

Absolventu aptaujas rezultāti ir iekĜauti 8. pielikumā. 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 
administrat īvais personāls 

PieĦemot mācībspēku darbā, Ekonomikas un kultūras augstskola prasa iesniegt 
izglītību apliecinošus dokumentus, CV, to studiju kursu aprakstus, kurus viĦš apĦemas 
vadīt. Iesniegtie dokumenti tiek vērtēti, Ħemot vērā pretendenta izglītību, pedagoăiskā 
darba pieredzi, zinātnisko grādu, pētnieciskā darba pieredzi, sabiedriskās aktivitātes u.c. 
Pretendenta atbilstība augstskolas izvirzītajām prasībām nosaka, vai pretendents tiek 
pieĦemts darbā. 

Studiju programma „Tulkošana” nodarbības vada gan docētāji, kuri nodarbojas 
ar zinātniski pētniecisko darbu un mācību līdzekĜu izdošanu, gan docētāji, kuri paralēli 
strādā arī kā praktizējoši tulki/ tulkotāji.  

2007./ 2008. akadēmiskajā gadā studiju programmā „Tulkošana” strādāja 22 
docētāji. No tiem pamatdarbā Ekonomikas un kultūras augstskolā strādāja 11 
pasniedzēji jeb 50% no kopējā skaita (skat. 10. pielikumu). 11 pasniedzēji jeb 50% no 
kopējā skaita programmas realizācijā piedalījās vieslektora vai viesdocenta statusā 
(skat. 11. pielikumu). Profesionālā bakalaura studiju programmā „Tulkošana” 
nodarbināto docētāju sadalījums pēc ieĦemamiem amatiem redzams 9. pielikumā. 

Studiju programma „Tulkošana” docētāji veic zinātniski pētniecisko darbu, 
līdzdarbojas profesionālajās asociācijās, uzstājas ar ziĦojumiem konferencēs, kā arī ir 
izstrādājuši vairākus mācību līdzekĜus. 2007/.2008. akadēmiskajā gadā studiju 
programmā strādajošo docētāju zinātniski pētnieciskā darbība, publikācijas un dalība 
konferencēs un profesionālajās asociācijās par laika posmu no studiju programmas 
akreditācijas 2003. gadā ir apkopota 12. un 13. pielikumā, savukārt, dati par 
akadēmiskā personāla izaugsmi ir atspoguĜoti 14. pielikumā. 
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4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāltehniskais un 
metodiskais nodrošinājums 

4.1. Studiju maksa 

Ekonomikas un kultūras augstskola ir privāta augstskola, kurā studiju procesa 
nodrošināšanu veic, sniedzot klientiem izglītības pakalpojumus par maksu, uz studenta 
vai to atbalstošā uzĦēmuma rēėina. 2007./2008. akadēmiskajā gadā studiju maksa 
norādīta 5. tabulā. 

5. tabula 

Profesionālās studiju programmas “Tulkošana” 
studiju maksa 2007./ 2008. akadēmiskajā gadā 

 

Pilna laika studijās (semestrī) Nepilna laika studijās (semestrī) 
400,- LVL 380,- LVL 

4.2. Bibliotēka 

Programmas metodiskajam nodrošinājumam un studentu patstāvīgo studiju 
veicināšanai tiek izmantota bibliotēka. Tajā darbojas lasītava un abonements. 
Bibliotēkas fonds atspoguĜots elektroniskajā katalogā augstskolas mājas lapā. Bibliotēkā 
ir pieejama Latvijā un ārvalstīs izdota zinātniskā un mācību literatūra, ieskaitot 
vārdnīcas, enciklopēdijas un citus materiālus. Studiju procesā tiek izmantoti arī 
augstskolas akadēmiskā personāla izstrādātie un izdotie metodiskie materiāli un 
literatūra. 

Uz 2008.gada 1.janvāri EKA bibliotēkas fondu sastādīja 5 722 iespiedvienības 
(12 158 eksemplāri), periodiskie izdevumi, CD, video un audiokasetes. Lasītājiem ir 
pieejama literatūra latviešu, krievu, angĜu, vācu un citās valodās. Bibliotēkas krājumi 
tiek regulāri papildināti, iegādājoties jaunāko literatūru. Studiju procesa īstenošanai 
2007./2008. akadēmiskajā gadā EKA iegādātas grāmatas par summu 5 875 Ls. 

Augstskolā bibliotēkas informatīvo sistēmu apkalpo specializētā bibliotēku 
informācijas sistēma Aleph500. 

Bibliotēka ir atvērta darba dienās no 10.00 līdz 18.30 un sestdienās no 10.00 līdz 
16.00. Iespieddarbi bibliotēkā ir pieejami darbam uz vietas lasītavā, kā arī tiek izsniegti 
līdzĦemšanai. Studentiem tiek sniegti kopēšanas un brošēšanas pakalpojumi. 

Studentiem reăistrējoties ir pieejams EKA bibliotēkas elektroniskais katalogs, 
kā arī astoĦu valsts nozīmes bibliotēku elektroniskie katalogi. Studiju darbam studenti 
izmanto augstskolas abonētās datubāzes EBSCO, Letonika, Rubikon un Cambrige 
Journals Online. Bibliotēkā ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un materiālu 
izdrukāšanas iespējām. 

Ekonomikas un kultūras augstskolai darbojas Interneta mājas lapa 
www.eka.edu.lv, kurā atrodama informācija par augstskolu un piedāvātajām studiju 
iespējām, studiju programmām, to maksu, kā arī nodarbību saraksti un informācija par 
dažādām aktualitātēm augstskolā. 
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4.3. Tehniskais nodrošinājums 

Studiju process notiek Ekonomikas un kultūras augstskolas ēkā Lomonosova 
ielā 1/1. Telpu kopējā platība ir 3392 m2. Korpusā ir telpas studiju procesa 
nodrošināšanai – auditorijas, sinhronās un konsekutīvās tulkošanas zāle ar tulkošanas 
kabīnēm un atbilstošu aprīkojumu, datorklases. Studentiem ir pieejama bibliotēka, 
vizuālās prezentācijas tehnika, kopēšanas iekārtas. 

Studiju procesam nepieciešamā datortehnika izvietota galvenokārt datorklasēs. 
Datorklašu tehnisko nodrošinājumu veido Pentium III, Pentium IV, Celeron un Intel 
Dual Core procesoru datori (kopā 100 kompl.) un atbilstošā licencētā programmatūra – 
Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, MS Office 2000 (MS Word 
2000, MS Excel 2000, MS Access 2000, MS PowerPoint 2000), Coreldraw 10. Visi 
datori ir saslēgti lokālajā tīklā, lai nodrošinātu vienotu informācijas apriti. Datoriem ir 
pastāvīgs pieslēgums tīklam Internet, ko nodrošina LATNET. Datori pieslēgti tīklam 
Internet caur UNIX operētājsistēmas maršrutizatoru. Augstskolā darbojas arī viens failu 
serveris uz Windows 2000 Server bāzes. Tehniskās bāzes uzturēšanu veic SIA 
"Infoserv-Rīga". 

Pēdējo gadu laikā augstskola studiju procesa nodrošināšanai ir iegādājusies jaunus 
sekojošus materiāli tehniskos līdzekĜus: 2 datorus “AMD SEMPRON 3200 + AM2 64-
BIT”, 1 datoru “INTEL 630 P4 FSB800 2MB 3.0GHZ BOX S775”, 1 kopētāju 
“Toshiba e-studio 163”, 1 monitoru “LG L1952H-BF”, 2 monitorus “LGL1752H-SF”, 
1 multifunkcionālu iekārtu “MF5750 Canon Lazer”, 2 printerus “HP Laser Jet 1018”, 1 
statīva ekrānu “160x160 Matte White”, 1 video projektoru “Benq MP610 DLP2000”, 1 
zaĜā krīta sienas tāfeli 120 x 240 cm (60024) un 1 zaĜo krīta tāfeli (100 x 200 cm) 
(60022). 

Bez datoriem, studiju procesā aktīvi tiek izmantoti 6 projektori, 1 videoprojektors, 
5 magnetofoni, 1 videomagnetofons, 2 televizori, 1 epidiaskops, 7 kodoskopi, WEB-
kamera (videokonferenču iekārta - 1). Ekonomikas un kultūras augstskolas rīcībā ir 3 
faksa aparāti, 4 kopējamās iekārtas, 15 printeri un 1 skeneris. EKA darbojas kafejnīca ar 
savu virtuvi. 

Pakāpeniska materiāli tehniskās bāzes uzlabošana t. sk. remonta veikšana ir 
viens no svarīgākajiem ekonomikas un kultūras augstskolas uzdevumiem. Pēdējos 
gados augstskolā ir kapitāli izremontētas un aprīkotas ar moderniem materiāli 
tehniskajiem līdzekĜiem 3 lielas auditorijas. Arī citās augstskolas telpās ir veikts 
kapitālais un kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles auditoriju un darba vietu 
aprīkošanai. 2008.gadā ir izveidotas, kapitāli izremontētas un aprīkotas vēl 2 jaunas 
studiju auditorijas. Informācija par Ekonomikas un kultūras augstskolas rīcībā esošām 
telpām ir redzama 6. tabulā. 

6. tabula Ekonomikas 
un kultūras augstskolas telpu platība 

N.p.k. Rādītāja nosaukums Platība, m2 

1. Kopējā platība: 3392 
2. Tai skaitā: studiju un zinātniskā darba telpu 

platība 

3192 

2.1. sporta un atpūtas telpu platība 120 

2.2. saimnieciskās darbības telpu platība 80 
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5. Ārējie sakari 

Ekonomikas un kultūras augstskola ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairākām 
ārvalstu augstskolām: Vroclovas O.Langego v.n. Ekonomikas augstskolu (Polija), 
Vroclovas banku augstskolu (Polija), Europāisches Institūts fūr Aussenhandel Basel 
(Bāzele, Šveice), Akademisches Institut der Hochschule fūr Wirtschafts (Zalcburga, 
Austrija), Die GroBe Neue Universitāt (Austrija), Sprach - und Seminarzentrum 
Sprachschule KEG (Vīne, Austrija), Phonix Medical Academv (Bonna, Vācija), 
Oldenburgas Universitāte (Vācija), Ekonomisko studiju privātā augstskola (Prāga, 
Čehija), ViĜĦas Unversitātes Starptautiskā biznesa augstskola (Lietuva), Vroclovas 
menedžmenta un finanšu augstskola (Polija), Velikotirnovas Universitāte (Bulgārija), 
Vi ĜĦas Universitātes KauĦas humanitārā fakultāte (KauĦa, Lietuva), ViĜĦas augstākās 
izglītības koledža (Lietuva) u. c. 

Bez tam, augstskolas docētāji sadarbojas arī ar citām augstskolām ar kurām vēl 
nav noslēgti sadarbības līgumi, kā piemēram ar Tartu Universitāti (Igaunija), Drontenas 
kristīgo augstskolu (Nīderlande), KauĦas Tehnoloăisko universitāti (Lietuva), 
Klaipēdas Universitāti (Lietuva), Lietuvas Lauksaimniecības universitāti (Lietuva, 
KauĦa), Maskavas Universitāti (Krievija), Žitomiras Valsts Tehnisko universitāti 
(Ukraina) u.c. 

Sadarbība notiek arī ar Latvijas augstskolām un koledžām (LU, LLU, RTU, 
Daugavpils universitāti, Rēzeknes Augstskolu, Ventspils augstskolu, Biznesa 
augstskolu Turība, Grāmatvedības un finanšu koledžu, Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, 
strādājot Valsts pārbaudījumu komisiju darbā, piedaloties konferencēs, organizējot 
pieredzes apmaiĦas seminārus, LZA Ekonomikas institūtu, Ministrijām - Valsts 
Pārvaldes un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aăentūru, 
Rīgas fondu biržu, Hansabanku, Unibanku u.c. 

Ekonomikas un kultūras augstskola ir arī Baltijas Universitātes programmas (The 
Baltie University Programmē) dalībniece. Baltijas Universitātes programma apvieno 
vairāk kā 160 universitātes 14 Baltijas jūras reăiona valstīs. Lielāko uzmanību 
programma pievērš ilgtspējīgai attīstībai, vides aizsardzībai un demokrātijai. 

2005. gadā Eiropas Komisija ir piešėīrusi Ekonomikas un kultūras augstskolai 
ERASMUS Universitātes hartu. Dalība ES izglītības programmā ERASMUS dod 
augstskolai iespēju attīstīties vienotā Eiropas kontekstā, t. sk. arī nodrošina studentu un 
docētāju apmaiĦu starp Eiropas valstīm. 

Sadarbība ar ārzemju augstskolām ERASMUS apmaiĦas programmas ietvaros 
tika uzsākta jau 2005./2006. akadēmiskajā gadā. ERASMUS programmas ietvaros 
2007./2008. ak.gadā 6 EKA studenti devās studēt uz Lietuvas un Itālijas augstskolām, 2 
EKA docētāji devās lasīt lekcijas uz Lietuvas augstskolu un 2 EKA docētāji piedalījās 
perosnāla apmācībā Itālij ā un Lietuvā. 

Statistika par starptautisko mācībspēku un studējošo apmaiĦu redzama 15. 
pielikumā. 
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6. Studiju programmas SVID analīze 

Stipruma pazīmes 
Programmas saturs atbilst profesijas standartam 
un ir saskaĦots ar profesionālās izglītības valsts 
standartu. 
Darba   valodu   kombinācija   paketē   „angĜu-
krievu-latviešu   valodas”   atbilst   pašreizējai 
darba tirgus situācijai Latvijā. Otrās   
svešvalodas   (kas   ir   viena   no   ES 
oficiālajām  valodām)  paaugstina  absolventu 
konkurētspēju darba tirgū. Studiju programmas 
apguves laikā tiek sniegtas nepieciešamās  
teorētiskās  zināšanas,  kā  arī pilnveidotas 
zināšanas un prasmes tulkojamo tekstu 
specializācijā (humanitārajās zinātnēs). Studiju 
programmas saturs Ĝauj turpināt studijas 
augstākas kvalifikācijas līmeĦa sasniegšanai. 
Prasībām       atbilstošs       materiāltehniskais 
nodrošinājums. Praktiskajam darbam piemērots 
sinhronās tulkošanas kabinets. Notiek sadarbība 
ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām 
(studentu apmaiĦa). Studentiem ir iespēja 
piedalīties programmas kvalitātes 
pilnveidošanā, izsakot savu viedokli. 
Studentiem iespējams izvēlēties studijas formu : 
pilna laika klātienes vai nepilna laika klātienes 
studijas. 
Programmā, līdzās augsti kvalificētiem 
docētājiem, tiek iesaistīti jauni mācībspēki, kuri 
studē doktorantūrā. 
Studiju procesa sasaiste ar praksi, organizējot 
prakses atbilstošajos uzĦēmumos, tādējādi 
studentu zināšanu apguvē piesaistot kvalificētus 
speciālistus, kas palīdz teorētiskās zināšanas 
sasaistīt ar praktiskā darba pieredzi. 

Att īstības iespējas 
Tulku un tulkotāju profesija ir pieprasīta gan 
Latvijas iestādēs, uzĦēmumos un organizācijās, 
gan ES institūcijās, un tas dod iespēju studiju 
programmai mainīties un pilnveidoties, sekojot 
līdzi attīstības tendēncēm darba tirgū. Līdz ar 
augstskolas vadības maiĦu ir notikusi studiju 
programmas aktualizācijas process un studiju 
procesa kvalitātes uzlabošana. Iesaistīšanās 
Eiropas Padomes ERASMUS programmā Ĝauj 
patiprināt studentu un docētāju apmaiĦu ar 
ārvalstu studentiem un vieslektoriem. Sadarbība 
ar darba devējiem Ĝauj pilnveidot studiju 
programmas kvalitāti un atbilstību darba tirgus 
prasībām. 

Vājuma pazīmes 
Nepilna laika klātienes studentiem saspringts 
un intensīvs studiju process nedēĜas nogalēs. 
Otrās svešvalodas (vācu /franču/ spāĦu) 
apguve nav pietiekoša, lai absolventi varētu 
tulkot arī no otrās svešvalodas dzimtajā 
valodā vai otrādi. 

Draudi  
Konkurences saasināšanās profesionālo 
studiju programmu spektrā. Ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanās valstī kopumā, 
studentu zemā maksātspēja un kreditēšanas 
ierobežotība, pieaugot studiju maksai un 
inflācijas līmenim valstī. 
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7. Studiju programmas attīstības perspektīvas 

Ekonomikas un kultūras augstskola īpašu vērību veltīs studiju programmas 
„Tulkošana” aktualizācijai un pilnveidošanai, lai nepārtraukti tiktu sekots līdzi Latvijā 
un ES, kā arī pasaulē notiekošajām aktualitātēm tulkošanas teorijas un prakses jomās un 
attiecīgi atjaunotas studiju kursu programmas un iekĜauta jaunākā literatūra. 

Balstoties uz studiju programmas „Tulkošana” SVID analīzi, jāsecina, ka, lai arī 
turpmāk programma spētu piedāvāt konkurētspejīgu izglītību šodienas situācijā, tai ir 
vēl ciešāk jāsadarbojas ar darba devējiem, lai varētu pēc iespējas elastīgi un laicīgi 
reaăēt uz pārmaiĦām darba tirgū, piemēram, atbilstoši pilnveidojot kursu saturu un 
ieviešot jaunas mācību metodes. 

Profesionālā bakalaura studiju programmai „Tulkošana” Ĝoti vēlams ir arī attīstīt 
sadarbību ar citām augstskolām gan Latvijā, gan ārzemēs, kurās tiek realizētas 
radniecīgas programmas. Šāda sadarbība dod iespēju studentiem un docētajiem 
apmainīties ar pieredzi un idejām, nodibinot kontaktus, realizēt kopīgus projektus 
u.tml.. 

Augstskola, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu un konkurētspējīgu 
speciālistu sagatavošanu, arī turpmāk īpašu vērību veltīs studiju darbu kvalitātes 
pārbaudei. 
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1.pielikums 
APSTIPRINĀTS Senāta sēdē 

2007.g. 18.jūnijā protokols 

Nr.51 

AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS 
TULKOŠANA 

STUDIJU PLĀNS Pilna laika studijas  
 

Kursa nosaukums                             1.       2.       3.       4.       5.       6.       7.       8.      Pārbaudes forma  
1. Visp ārizgl ītojošie studiju kursi - 20 kr.p  

Antīkā literatūra    2     eksāmens 
Ārzemju literatūra    2     eksāmens 
Apgūstamās valodas literatūras vēsture (pirmā svešvaloda)      22  iesk./atz., eks 

Pasaules civilizācijas vēsture     2    eksāmens 
Starpkultūru komunikācija     2    eksāmens 
Latvijas kultūras vēsture      2   eksāmens 
Vispārējā filozofija   2      eksāmens 
Sociālā psiholoăija 2        eksāmens 
Psiholingvistika     2    eksāmens 

2. Nozares teor ētiskie pamatkursi un inform ācijas tehnolo ăiju kursi - 36.kr.p  
Apgūstamās valodas vēsture (pirmā svešval.)       2  eksāmens 
LatīĦu valoda   2      eksāmens 
Otrā svešvaloda   2 4 2 2   iesk./atz., eks 
Lietišėā valoda (pirmā svešval.)   2 2     iesk./atz., eks 
Terminoloăiskā specializācija    2 2    iesk./atz., eks 
Valstsmācība       2  eksāmens 
Datortehnoloăijas pamati   2      eksāmens 
ES dokumentu tulkošana    2     eksāmens 
Tulkošanas teorija un prakse     2 2   iesk./atz., eks 
Tulkošanas stilistika       2  eksāmens 
Tulkošanas metodika       2  eksāmens 

3. Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi - 60.kr.p  
Praktiskā fonētika 2 2       iesk./atz., eks 
Praktiskā gramatika 4 2 4      iesk./atz., eks 
Leksikoloăija  2 2      iesk./atz., eks 
Audiēšana 2 2       iesk./atz., eks 
Konversācija 4 2       iesk./atz., eks 
Lasīšana ar izpratni 2 2       iesk./atz., eks 
Analītiskā lasīšana 2 2 1      iesk./atz., eks 
Valodas rakstības prasme (pirmā svešvaloda) 2 2 2      iesk./atz., eks 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas (kultūra, māksla, 

ekonomika, jurisprudence, psiholoăija.) 
    2 2 1  iesk./atz., eks 

Sinhronā un konsekutīvā tulkošana     3 4 2  iesk./atz., eks 
Analītiskā lasīšana (kursa darbs)   1      iesk./atz. 
Sinhronā un konsek. tulkošana (kursa darbs)     1    iesk./atz. 
Profes. tulkošana pēc specializācijas (kursa darbs)       1  iesk./atz. 

4. Br īvās izvēles kursi - 6.kr.p  
Brīvās izvēles kursi                                                                                                          2         2         2                  iesk./atz., eks 

5. Prakse - 26.kr.p  
Prakse                                                                                          4                   6                   448             Aizst. 

6. Valsts p ārbaud ījums - 12.kr.p  
Bakalaura darbs        10 Aizst. 
Valsts eksāmens        2 eksāmens 
Visp ārizgl ītojošie studiju kursi  2  2 4 6 4 2  20 
Nozares teor ētiskie pamatkursi    8 10 6 4 8  36 
Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi  18 16 10  6 6 4  60 
Br īvās izvēles kursi      2 2 2  6 
Prakse   4  6  4 4 8 26 
Valsts eks āmens         2 2 
Bakalaura darbs         10 10 
Kop ā 20 20 20 20 20 20 20 20 160 
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2.pielikums 
APSTIPRINĀTS Senāta sēdē 

2007.g. 18.jūnijā, protokols Nr.51 

AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS ' TULKOŠANA' 
STUDIJU PLĀNS Nepilna laika studijas  

 

Kursa nosaukums                          1.      2.       3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.       Pārbaudes forma  

1. Visp ārizgl ītojošie studiju kursi - 20 kr.p  
Antīkā literatūra    2      eksāmens 
Ārzemju literatūra        2  eksāmens 
Apgūstamās valodas literatūras vēsture (pirmā svešvaloda)      22   iesk./atz., eks 

Pasaules civilizācijas vēsture        2  eksāmens 
Starpkultūru komunikācija        2  eksāmens 
Latvijas kultūras vēsture      2    eksāmens 
Vispārējā filozofija        2  eksāmens 
Sociālā psiholoăija 2         eksāmens 
Psiholingvistika     2     eksāmens 

2. Nozares teor ētiskie pamatkursi un inform ācijas tehnolo ăiju kursi - 36.kr.p  
Apgūstamās valodas vēsture (pirmā svešval.)        2  eksāmens 
LatīĦu valoda   2       eksāmens 
Otrā svešvaloda   2 4 2 2    iesk./atz., eks 
Lietišėā valoda (pirmā svešval.)   2 2      iesk./atz., eks 
Terminoloăiskā specializācija    2 2     iesk./atz., eks 
Valstsmācība        2  eksāmens 
Datortehnoloăijas pamati   2       eksāmens 
ES dokumentu tulkošana    2      eksāmens 
Tulkošanas teorija un prakse     2 2    iesk./atz., eks 
Tulkošanas stilistika       2   eksāmens 
Tulkošanas metodika       2   eksāmens 

3. Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi - 60.kr.p  
Praktiskā fonētika 2 2        iesk./atz., eks 
Praktiskā gramatika 4 2 4       iesk./atz., eks 
Leksikoloăija  2 2       iesk./atz., eks 
Audiēšana 2 2        iesk./atz., eks 
Konversācija 4 2        iesk./atz., eks 
Lasīšana ar izpratni 2 2        iesk./atz., eks 
Analītiskā lasīšana 2 2 1       iesk./atz., eks 
Valodas rakstības prasme (pirmā svešvaloda) 2 2 2       iesk./atz., eks 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas (kultūra, māksla, 

ekonomika, jurisprudence, psiholoăija.) 
    2 2 1   iesk./atz., eks 

Sinhronā un konsekutīvā tulkošana     3 2 2 2  iesk./atz., eks 
Analītiskā lasīšana (kursa darbs)   1       iesk./atz. 
Sinhronā un konsek. tulkošana (kursa darbs)     1     iesk./atz. 
Profes.tulkošana pēc specializācijas (kursa darbs)       1   iesk./atz. 

4. Br īvās izvēles kursi - 6.kr.p  
Brīvās izvēles kursi                                                                                                 2        2        2                            iesk./atz., eks 

5. Prakse - 26.kr.p  
Prakse                                                                                   2 2 6                   2428              Aizst. 

6. Valsts p ārbaud ījums - 12.kr.p  
Bakalaura darbs         10 Aizst. 
Valsts eksāmens         2 eksāmens 
Visp ārizgl ītojošie studiju kursi  2   2 2 4 2 8  20 
Nozares teor ētiskie pamatkursi    8 10 6 4 4 4  36 
Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi  18 16 10  6 4 4 2  60 
Br īvās izvēles kursi      2 2 2   6 
Prakse   2 2 6  2 4 2 8 26 
Valsts eks āmens          2 2 
Bakalaura darbs          10 10 
Kop ā 20 18 20 18 16 16 16 16 20 160 
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3. pielikums 

Studējošo skaita studiju programmā “Tulkošana” statistika 
2007./2008. akadēmiskais gads 

 

Studējošo skaits pa studiju 
gadiem 

Dati par 
2007./20 
08. 
akadēmi 
sko gadu 

Imatrikul 
ēto skaits 

gadā 1. 2. 3. 4. 5. 

Kopā 
studē 

Absolventu 
skaits 

Pilna 
laika 

17 18 16 17 35 - 86 35 

Nepilna 
laika 

31 31 21 26 - - 78 - 

Kopā: 48 49 37 43 35  164 35 

21 



4. pielikums 
STUDENTU APTAUJAS ANKETA  

Ar piedāvātās anketas starpniecību Ekonomikas un kultūras augstskolas administrācija 
vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par dažiem aspektiem, kas saistīti ar Jūsu uzturēšanos 
augstskolā. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti ar nolūku pilnveidot studiju procesa un EKA 
struktūrvienību darba kvalitāti. 

1.    Novērtējiet sekojošus aspektus 5 ballu skal ā: 

/5 – Ĝoti labi, 4 – labi, 3 – gandrīz labi, 2 – viduvēji, 1 - vāji/ 
 

Aspekts  
Kurss, docētājs 

         

Docētājs spēj ieinteresēt ar 
savu kursu 

         

Docētājs pietiekami saista 
teoriju un praksi 

         

Docētājs materiālu izklāsta 
skaidri un saprotami 

         

Kurss ir nodrošināts ar 
nepieciešamiem izdales 
materiāliem un literatūru 

         

Docētājs veicina diskusijas, 
respektē studenta viedokli 

         

Docētājs saprotami un adekvāti 
atbild uz jautājumiem 

         

Docētājs ir labvēlīgs un taktisks          

Docētājs nodarbību laikā rada 
pozitīvu un radošu atmosfēru 

         

2.    Kā Jūs vērtējat programm ā iesaist ītos m ācībspēkus kopum ā? /apvelciet ar apli/ 

■ augstu 

■ vidēji 

■ zemu 

3.    Vai Jūs apmierina izv ēlētā studiju programma? /apvelciet ar apli un paskaidrojiet/ ■     

apmierina 

daĜēji apmierina 
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■ neapmierina 

4. Vai Jūs apmierina nodarb ību laiki un nodarb ību pl ānojums? /apvelciet ar apli/ 

■ apmierina 

■ daĜēji apmierina 

■ neapmierina 

5.    Vai Jūs apmierina augstskolas materi āli tehnisk ā bāze (telpu remonts, datorklašu apr īkojums 
utt.)? /apvelciet ar apli/ 

■ apmierina 

■ daĜēji apmierina 

■ neapmierina 

6. Vai Jūs apmierina bibliot ēkā pieejamais literat ūras kl āsts? /apvelciet ar apli/ 

■ apmierina 

■ daĜēji apmierina 

■ neapmierina 

7. Kā Jūs vērtējat Jūsu noda Ĝas lietvežu darbu? /apvelciet ar apli/ 

■ augstu 

■ vidēji 

■ zemu 
 

8. Kas Jums sag ādā visliel ākās grūtības stud ējot? 

9. Priekšlikumi studiju programmas kvalit ātes (augstskolas darba) uzlabošan ā: 

Pateicamies par atsaucību! 
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Studiju programma “Tulkošana” 
Studentu aptaujas rezultāti  

Aptaujas periods: 2007. gada rudens semestris. 
Aptaujā piedalījās: 62 (38%) studenti 

 

 

5. pielikums 

2
4 



 

Koment āri pie studiju programmas nov ērtēšanas:  

interesanta programma 

priekšmeti atbilst programmai 

labi kvalificēti pasniedzēji 

izdales materiālu trūkums 

grūtības ar materiālu kopēšanu 

m aza m ācību s lodze 

maza slodze specializācijas priekšmetos 

informācijas trūkums 

neapmierina aizliegums dzert kafiju ārpus 
kafejnīcas 

profesionālu docētāju trūkums 

programma palielina zināšanu līmeni 

maz praktisko uzdevumu 

docētāju s liktās latvieš u valodas zināš anas 

daudz izmaiĦu docetāju sastavā 

 

Vai J ūs apmierina augstskolas materi āli  
tehnisk ā bāze (telpu remonts, datorklašu  

apr īkojums utt.)?  

 

neapmierina 
39% 

apmierina 
21% 

daĜēji  
apmierina  

40% 
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4 
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5 
kāste ogrrēūtistkībiea ksur 

ss itudējot? papildmaksājumi 

par parādiem studiju 

savienošana ar darbu 

komunikācijas trūkums starp programmas 
va d ību un studentiem 
laika trūkums 

studiju maksa 

nodarbību s araks ta izm aiĦas 

grūtības ar telpu izvēdināšanu 

docētāju mainīšanās 

nepietiekām a m ācību literatūra 

bibliotēkas un datorklases darba laiki 

materiālu kopēšana 

m azs docētāju daudzum s 

informācijas trūkums 

lekciju laiki 

eksāmeni 

patstavīgie darbi 

kursa darbi 

pārmaiĦas skolā 

slikta attieksme pret studentiem 

studiju laiki 

maza slodze 2. un 3. valodai 
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Kas 
Jums 

1   1   1   
1 

1 

3 

2 
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Priekšlikumi studiju programmas kvalit ātes (augstskolas darba)  
uzlabošan ā: 

3 

2    1    12      1 

7 1    1   1 

2 

izvēdināt telpas 

palielināt lietvežu skaitu 

palielināt m ateriālo bāzi (datori,video,filmas) 

pielaidīgāku attieksmi no vadības puses 

va i r āk praktiskās nodarbības 

palielināt izdales materiālu apjomu 

paplašināt literatūras klāstu 

piesaistīt m ācībspēkus no ārvalstīm 

Ĝaut dzert kafiju ārpus kafejnīcas 

Ħemt vērā studentu priekšlikumus 

ārpuslekciju pasākumi 

paredzēt vairāk iespēju materiālu kopēšanai 

kvalificēto pasniedzēju piesaiste 

pilnveidot lekciju sarakstu 

veikt telpu remontu 

va i r āk specializācijas priekšmetu 

palielināt datoru skaitu bibliotēkā 

paredzēt vairāk laika kursa darbu izpildīšanai 
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6. pielikums 

Studiju programma “Tulkošana” 
Studentu aptaujas rezultāti  

Aptaujas periods: 2008. gada pavasara semestris. 
Aptaujā piedalījās: 40 (25%) studenti 

Kā Jūs vērtējat programm ā iesaist ītos m ācībsp ēkus 
kopum ā? 

zemu augstu  
5°/° 20%  

vidēji 
75% 

 

Vai Jūs apmierina izv ēlētā studiju programma?  

 apmierina  

cr-  
18% 

3> 
daĜēji  ^^  

apmierina   
82%  

 

   Koment āri pie studiju 
programm  maz prakses  

 4      ^_    Ĝ_____ ^  ir neinteresanti priekšmeti  

 ir lieki priekšmeti  

3 ^Iko  
programmas direktora trūkums  

I 
1 

^X7 vz^ =^±  
docētāju nepietiekamā 
kvalifikācija 
docētāju sliktās latviešu valodas 
zināšanas 
dod daudz jaunas zināšanas 

 

 3 Ny   ^|            ^^  
7 

slikts lekciju tehniskais 
nodrošinājums 
maz specializācijas priekšmetu 
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3 

 

Kas Jums sag ādā vislie  
2 1 docētāju attieksme 

izmaiĦas lekciju sarakstā 

docētāju mainīšana 

ēdnīcas trūkums 

studiju maksa 

apmeklēt lekcijas 

studiju laiki 

lekciju tehniskais nodrošinājums 

izdales materiālu trūkums 

docētāju sliktās latviešu valodas zināšanas 

 

2 Priekšlikumi studiju programmas kvalit ātes (augstskolas 
darba) uzlabošan ā: 

2       2 

pilnveidot lekciju sarakstu palielināt literatūras 

klāstu uzlabot materiāli tehnisko bāzi uzlabot 

ēdnīcas darbību piesaistīt ārzemju lektorus 

palielināt datoru skaitu bibliotēkā sakārtot telpas 

nodrošināt ar prakses vietām piesaistīt 

profesionālākus docētājus 

bezmaksas izdales materiālus 

 

 

3 

1 

2 3 

9 

5 2 



u

z

l

abot informācijas s niegš anu 
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7. pielikums 
EKA ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA  

Ir pagājis neilgs laiks pēc noslēguma pārbaudījumiem. EKA administrācija būtu pateicīga, ja Jūs 
izteiktu savu viedokli par studiju laikā iegūtajām zināšanām, par prakšu lietderību un citiem 
jautājumiem, kas saistīti ar kvalifikācijas iegūšanu. Šis viedoklis varētu palīdzēt darbā ar nākamajiem 
studentiem. Atbildiet, lūdzu, uz tālāk dotajiem jautājumiem. 

1. Kas bija galvenais izv ēloties studijas Ekonomikas un kult ūras augstskol ā? /apvelciet ar apli 
svarīgākos 3-4 iemeslus/ 

■ studiju ilgums 
■ studiju laiks 
■ studiju maksa 
■ piedāvātā studiju programma 
■ augstskolas prestižs 
■ izglītības kvalitāte 
■ prasības darba vietā pēc diploma 
■ vēlme studēt 
■ augstskolas atrašanās vieta 
■ reklāma 

Citi iemesli: /uzskaitīt/ 

2. Kā Jūs vērtējat studiju programmas realiz ēšanu kopum ā (t.sk. pasniegšanas l īmeni)? /apvelciet 
ar apli/ 

■ teicami 
■ labi 
■ apmierinoši 
■ neapmierinoši 

3. Kā Jūs vērtējat ieg ūto zin āšanu kvalit āti? /apvelciet ar apli/ 

■ teicama 
■ laba 
■ apmierinoša 
■ neapmierinoša 

 

4. Kādu zin āšanu Jums tr ūkst? 

5. Kā iegūtā izgl ītība ietekm ējusi J ūsu profesion ālo izaugsmi? 

6. Kas studiju proces ā bija pozit īvs un kas negat īvs? 

7. Priekšlikumi studiju programmas kvalit ātes uzlabošan ā: 

Paldies par atbildēm! 
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8. pielikums 

Studiju programma “Tulkošana” 
Absolventu aptaujas rezultāti  

Aptaujas periods: 2008. gada pavasara semestris. 
Aptaujā piedalījās: 31 absolvents (89%) studenti 

Kas bija galvenais izv ēloties studijas Ekonomikas un 
kult ūras augstskol ā? 

5%    4%     5% 

29
% 

15% 

 

 studiju ilgums 

 studiju laiks 

 studiju maksa 

 piedāvātā studiju programma 

 izglītības kvalitāte 

12
% 

prasības darba vietā pēc diploma 

 vēlme studēt 

 augs ts kolas atraš anās vieta 

 ■ reklāma 

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 
realiz ēšanu kopum ā? 

neapmierino ši 10% 
apmierinoši 26%  teicami 

3% 

labi 61%  

Kā Jūs vērtējat ieg ūto zin āšanu kvalit āti?  

neapmierinoša 
3% 

apmierinoša 
39% 

33 

24% 
1V 

laba 
58% 
 



 

  

Kas studiju proces ā bija pozit īvs?  

1      1 

1 

11 
 

pati studiju programma 

studiju laiki 

docētāju attieksme 

studentu skaits grupā 

vi s s 

jaunas zināšanas 
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Kas studiju proces ā bija negat īvs?    

 bibliotēkas darba laiki  

 stingri docētāji  

1 2       
r—ir  

1 1 

docētāju mainīšana  

4M fcs  

lielā slodze  

/^'  V/\ 

ēdnīcas trūkums  

3             \ (   \ administrācijas attieksme  

<Ml \        1 ■ eksāmeni  

1  <£ //1 

\\y  

nevajadzīgie priekšmeti  

 lekciju plānojums 

mazs docētāju skaits 

 1   ^"— 1    
1 

   
 

Priekšlikumi studiju programmas kvalit ātes uzlabošan ā?   

 paplašināt piedāvāto priekšmetu klāstu  

 1 
3 

palielināt praktisko nodarbību apjomu  

4 ^  A^rx 

pilnveidot ēdnīcas darbību  

L_  ___ \ ' \^yS          \3 

l  ~7A^T?
pilnveidot bibliotēkas darbību 

palielināt teoretisko kursu apjomu 

 

4^  / /    \\   v^ ^  piesaistīt profesionālākus docētājus  

1 2 
piesaistīt vieslektorus no ārzemēm 

pilnveidot studiju programmu 
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9. pielikums 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” 
docētāju sadalījums pēc ieĦemamajiem amatiem 

1. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par EKA ievēlēto personālu 2007./2008. 
akadēmiskajā gadā): 

 

Amats, grāds  

Profesori  

Asociētie profesori  

Docenti 8 

Lektori: 3 

t.sk. ar doktora grādu 4 

ar maăistra grādu 6 

citi*  1 

Asistenti  

t.sk. ar doktora grādu  

ar maăistra grādu  

citi*   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 11 
*Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

2. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati par 2007./2008. 
akadēmisko gadu) 

 

Amats  

Viesprofesori  

Viesdocenti 1 

Vieslektori: 10 

t.sk. ar doktora grādu  

ar maăistra grādu 9 

citi*  2 

Piesaistītie mācībspēki KOPĀ 11 
*Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

36 



10. pielikums 

Profesionāla bakalaura studiju programmas “Tulkošana” 
docētāju saraksts, kuriem augstskola ir pamata darba vieta 

 

 Vārds, 
uzvārds 

Kurss Zinātniskais 
grāds 

Amats 

1. Jekaterina 
Bierne 

Sociālā psiholoăija Mg.soc. docente 

2. Inguna Brože Tulkošanas metodika 
Tulkošanas stilistika AngĜu 
valodas vēsture Tulkošanas 
teorija un prakse 

Mg.paed. docente 

3. Gatis Dilāns Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 
Tulkošanas metodika Tulkošanas 
stilistika Tulkošanas teorija un 
prakse Terminoloăiskā 
specializācija 

EMA lingv. docents 

4. Ideja Jegorova Leksikoloăija 
Praktiskā gramatika 
AngĜu valodas rakstības prasme 
PrakseI Gramatika 
Praktiskā fonētika 
Starpkultūru komunikācija 
Terminoloăiskā specializācija 

Mg.philol. lektore 

5. L. Jermolajeva Latvijas kultūras vēsture Dr.paed. docente 

6. Viktorija 
Kazanovska 

Profesionālā tulkošana pēc 
specializācijas 
Prakse. Rakstiskā tulkošana 
Tulkošanas teorija un prakse 
Tulkošanas metodika 
Tulkošanas stilistika 
AngĜu valodas rakstības prasme 
Analītiskā lasīšana 
Terminoloăiskā specializācija 

Mg.paed. docente 

7. Irēna 
Kondratjuka 

Vācu valoda Mg.philol. lektore 

8. NataĜja Līce Sociālā psiholoăija Dr.paed. docente 
9. Larisa 

ěisĦičenko 
Vācu valoda Dr.paed. docente 

10. Inna Pivovare Analītiskā lasīšana 
Konversācija 
Lasīšana ar izpratni 
Audiēšana PrakseII 
Audiēšana 

 lektore 

11.    Juris Prikulis       Vispārējā filosofija Dr.phil. docents 
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11. pielikums 

Profesionāla bakalaura studiju programmas “Tulkošana” 
docētāju saraksts, kuriem augstskola nebija pamata darba vieta 

 

 Vārds, 
uzvārds 

Kurss Zinātniskais 
grāds 

Amats 

1. Margarita 
Andrejuka 

Praktiskā gramatika Prakse I 
Gramatika 
Praktiskā fonētika 

 Lektore 

2. Dace 
Ērenpreisa 

Pasaules civilizācijas vēsture Mg.art. Docente 

3. Ināra Kantāne Datortehnoloăijas pamati Mg. math. Lektore 

4. GaĜina 
Krupska 

SpāĦu valoda Mg.philol. Lektore 

5. Jānis Plaudis Antīka literatūra 
LatīĦu valoda 

Mg.philol. lektors 

6. Asija Popova Franču valoda  lektore 

7. Oskars 
Rasnačs 

Datortehnoloăijas pamati Mg. math. lektors 

8. Signe 
Rirdance 

PrakseII Rakstiskā tulkošana MBA  lektore 

9. Viesturs Sīlis Prakse III. Sinhronā tulkošana 
Terminoloăiskā specializācija 
Profesionālā tulkošana pēc 
specializācijas 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 
Lietišėā angĜu valoda 

Prof. mag. tulk. 
un term. 

lektors 

10. Margarita 
Spirida 

Terminoloăiskā specializācija 
AngĜu/amer.literat.vēsture 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 
PrakseIII Rakstiskā tulkošana 
Ārzemju literatūra 
AngĜu/ amerikāĦu literatūra 
ES dokumentu tulkošana 
Konversācija 
Profesionālā tulkošana pēc 
specializācijas 
Valstsmācība 
Audiēšana 
Analītiskā lasīšana 

Mg.philol. lektore 

11. Aleksejs Taube Lietišėā angĜu valoda 
Lasīšana ar izpratni 
Audiēšana 
PrakseI Audiēšana 
AngĜu/amerikāĦu literatūras vēsture 
Ārzemju literatūra 

Mg.philol. lektors 
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12. pielikums 

Profesionāla bakalaura studiju programmas “Tulkošana” 
akadēmiskā personāla publikāciju saraksts 

Zemāk minētie docētāji, kuri 2007./2008. ak.g. strādāja studiju programmā 
„Tulkošana”, laika posmā no studiju programmas akreditācijas (no 2003. gada) ir 
izdevuši publikācijas: 

1. Dilans, G. (2008). Review of ‘Collaborative Literacv: Using Gifted Strategies to 
Enrich Learning for Every Student’ by S. Israel, D. Sisk, & C. Block. Education 
Book Reviews On-Line 

2. Dilans, G. (in-press). Russian in Latvia: An outlook for bilingualism in a post-
Soviet transitional societv. International Journal of Bilingual Education and 
Bilingualism, 12(1), 1-15 

3. Dilans, G. (in-press). Review of ‘Language and Identitv in a Dual Immersion 
School’ by K. Potowski. International Multilingual Research Journal 

4. Dilans, G. (in progress). Review of ‘Quantitative Research in Linguistics: An 
Introduction’ by S. M. Rasinger. Language in Society 

5. Spirida, M. Women’s voices in Timothy Findley’s novel „The Piano Man’s 
Daughter”. Vilnius University Publishing House. Canadian Studies Research 
Papērs, 45(5) 2003, 46. - 50. lpp. 

6. Spirida, M. The idea of Findley-esque. Liepājas Pedagoăijas akadēmija LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē 
Rakstu krājums 9, Folklora, Ārzemju literatūra. Liepāja 2004, 258. -269. lpp. 

7. Spirida, M. „The Idea of Findley-esque. Episode 3.” 2005, Daugavpils 
Universitāte, Literatūra un Kultūra: Process, mijiedarbība, problēmas. 
Globalizācija un kultūra. Zinātnisko rakstu krājums VI, lpp.257 - 263 

8. Spirida, M. ”Native American Mythology” 2004, Latvijas Universitāte, LU 
Raksti 666, Literatūrzinātne, Folkloristika, Māksla. 245 - 250 

9. Spirida, M. „The Idea of Findley-esque. Eposode 2.”2005, University of Tartu, 
North America: A Transcultural View; Selected Papērs From the 6th 
International Tartu Conference on North-American Studies; Cultural Studies 
Series No. 6 The Baltie Center for North-American Studies, lpp.208 - 213 

10. Spirida, M. „The notion of ‘memory’in the works of Timothy Findley.” Latvijas 
Kultūras akadēmija, Kultūras krustpunkti 

11. Spirida, M. „Society and the individual nexus in the works of T.Findley.”, 2006, 
ŠauĜu Universitāte, Lietuva 

12. Taube, A. “The Ideas of De Sade’s Philosophy in the Bedroom in Postmodern 
Context” Burima, M., galv. red. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, 
problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. VIII. Daugavpils: Daugavpils 
Universitātes izdevniecība “Saule”, 2006.,   129-140. lpp. 

13. Taube, A. “Re-thinking the Enlightenment in P. Ackroyd’s Novel Hawksmoof\ 
Latvijas Universitātes Raksti. 666. sējums. Riga: Latvijas universitāte, 2004., 
205-212. lpp. 

14. Taube, A. “The Semantic Universe of Umberto Eco’s Novel Foucault’s 
Pendulufri\ Tulkotāju un tulku apmācības problēmas: zinātniskie lasījumi. Riga: 
Ekonomikas un kultūras agstskola, 2004., 50-54. lpp. 
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13. pielikums 

Profesionāla bakalaura studiju programmas “Tulkošana” 
akadēmiskā personāla dalība konferencēs un profesionālajās asociācijās 

Zemāk minētie docētāji, kuri 2007./2008. ak.g. strādāja studiju programmā 
„Tulkošana”, laika posmā no studiju programmas akreditācijas (no 2003. gada) ir 
piedalījušies starptautiskajās konferencēs ar referātiem: 

1. Dilans, G. 2009. gada 21.-23.marts AAAL (American Association of Applied 
Linguistics) Annual 2009 Conference. Beyond the triadic format: The access 
mediation to science-related discourse in education through a dyadic post 
technology-simulation dialogue (colloquium-based paper presentation)., 
Denvera, Kolorado, ASV 

2. Dilans, G. 2008. gada 4. oktobris, TexTESOL II (Texas Teachers of English to 
Speakers of Other Languages) Fall 2008 Conference. Feedback and L2 lexical 
development (research presentation). San Antonio, Teksasa, ASV 

3. Dilans, G. 2007. gada 28. aprīlis, TexTESOL II (Texas Teachers of English to 
Speakers of Other Languages) Spring 2008 Conference. The many voices of the 
ESL learner: An introduction to San Antonio’s varied ESL learner communities 
(featured speaker). 29.03. 2008., San Antonio, Teksasa, ASV 

4. Spirida, M. 26.04.2007. - Astotā Starptautiskajā ZiemeĜamerikas Studiju 
Konferencē Tartu (The 8th International Tartu Conference on North – American 
Studies) „A Return of History?”.: „Renaissance in the Culture of Aboriginal 
Canada.” Līdzautors J. Nikiforovs; iesniegts publicēšanai 

5. Spirida, M. 2006. gada oktobris. „Canadian Mosaic”, Latvijas Universitāte 
6. Spirida, M. 2005. gada oktobris. „Individual and Society” Lietuva 
7. Spirida, M. 2005. gada aprīlis. „Tensions and Resolutions”, Tartu, Igaunija 
8. Spirida, M. 2004. gada decembris. „Literary and Cultural contexts: 21st 

century” Latvijas Universitāte, Latvija 
9. Spirida, M. 2004. gada novembris. „Kultūras krustpunkti ” Kultūras Akadēmija, 

Latvija 
10. Spirida, M. 2003. gada decembris. „Globalization and Culture” Daugavpils 

Universitāte, Latvija 
11. Spirida, M. 2003. gada oktobris. „Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un 

pasaulē. Teorijas un interpretācijas” Latvijas Universitāte, Latvija 
12. Spirida, M. 2003. gada oktobris.„Experiencing Canada,” Latvijas Universitāte, 

Latvija 
13. Spirida, M. 2003. gada maijs. „Transculturalism” Tartu Universitāte, Igaunija 
14. Spirida, M. 2003.g. februāris„Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” Liepājas 

Pedagoăijas akadēmija, Latvija 
15. Taube, A. 2008.gada jūnijs. „Experiences of Melancholy in Rose Tremain’ s 

novel „Music and Silence””, Sunderlendas un ĥūkāslas Universitātes (Anglija) 
konference „ Before Depression” 

16. Taube, A. 2008. gada janvāris. „Christopher Marlowe’s Many Names and 
Identities in Anthony Burgess’s novel „A Dead Man in Deptford””, 
Starptautiskā zinātniskā konference „Vārds literatūrā un kultūrā”, Daugavpils 
Universitāte 

17. Taube, A. 2007. decembris. „The Alchemy of Androgyny in L. Clarke’ s novel 
„The Chymical Wedding”, LU starptautiskā konfernece „Literary and critical 
discourse in the 21st century” 
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Profesionālās asociācijas un organizācijas: 
1. Dilans, G. AILA (International Association of Applied Linguistics) Research 

Network on Multilingualism in Post-Soviet Countries (external reviewer). 
2. Dilans, G. Latvian language comprehensive input DVD project for 

Bilingual/ESL teachers (2007). Education Service Center, Region 20 (San 
Antonio, Texas). 

3. Dilans, G. Special interpretation assistance for Instituto Panamericano (2007). 
Trilingual interpretation for an adopted child from Latvia with hearing 
disabilities at Oaks middle school (San Antonio, Texas). 

4. Dilans, G. Teaching assistance at Northwest Vista College adult ESL class 
(during a pilot study on conversational interaction and L2 development – 
Spring, 2008) 

5. Jegorova, I. International Association of Teachers of English 
6. Spirida, M. Kanādas studiju asociācijas biedre 
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14. pielikums 

Profesionāla bakalaura studiju programmas “Tulkošana” 
akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme 

 

 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 

Studē doktorantūrā 2 3  

Ieguvuši doktora grādu    

Apguvuši profesionālās 
pilnveides programmu 
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15. pielikums 

Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦas statistika 
 

Skaits pa akadēmiskajiem gadiem  Valsts 

2006./2007.ak.g. 2007./2008.ak.g.  

Mācībspēku 
apmaiĦa 

    

Čehija 1 -  

Lietuva 2 2 (lekciju 
lasīšana) 

 

Itālija - 1 (personāla 
apmācība) 

 

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Lietuva  1 (personāla 
apmācība) 

 

    

    

No ārvalsts uz 
Latviju 

    

Studējošo apmaiĦa     

Itālija 1 2  

Lietuva 2 4  

No Latvijas uz 
ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 
Latviju 
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APSTIPRINĀTS 
ar Izgl ītības un zinātnes ministrijas 
2002. gada 10. jūlija  
r īkojumu Nr. 405 

PROFESIJAS STANDARTS 

Reăistrācijas numurs PS 0102 

Profesija Tulkot ājs 
 

Kvalifik ācijas līmenis 

Nodarbinātības apraksts 

5 

Šajā profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot 
tekstus apgūtajās valodās. Tulkotājs spēj tulkot 
dažāda tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām 
prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Tulkotājs 
spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē 
lietoto terminoloăiju. Tulkot ājs spēj rediăēt paša 
un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot 
datortehniku, internetu un citus tehniskos 
līdzekĜus. 



Pienākumi un uzdevumi 
Pienākumi  Uzdevumi 

1.  Rakstveida tulkošana 1.1. Tulkot no vienas svešvalodas dzimtajā valodā vai no vienas 
svešvalodas  citā  svešvalodā  (darījuma  tekstu,  tai  sk.  pēc 
paraugiem,     darījuma     korespondenci,     iestādes     dažādos 
dokumentus, tehniskus tekstus. 

1.2. Nodrošināt   oriăinālteksta   satura   pilnīgu   atveidi,   stilistisko 
atbilstību un gramatisko pareizību. 

2. Informācijas 
nodrošināšana 
svešvalodās 

2.1. Iegūt informāciju ar datortehnikas palīdzību. 
2.2. Apstrādāt iegūto informāciju ar interneta palīdzību svešvalodās. 
2.3. Apkopot internetā iegūto jaunāko informāciju par darba devēja 

norādītajiem jautājumiem, tēmām. 
3.  Profesionālā izaugsme 3.1. Sekot   līdz   jaunākajiem   zinātnes   un   praktiskās   tulkošanas 

atzinumiem. 
3.2. Piedalīties semināros, konferencēs, kas saistīti ar profesionālās 

izaugsmes iespējām. 
3.3. Pilnveidot  savu  valodas  prasmi  atbilstoši  dzīvajai  valodas 

attīstībai zemēs, kur šo valodu lieto. 

4.  Komunikativitāte 4.1. Pārzināt profesionāli nepieciešamās komunikācijas sistēmas, 
veidus,  metodes,  paĦēmienus,  to  specifiku  katrā  attiecīgās 
valodas zemē. 

4.2. Pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci, izkopt klausītāja, 
runātāja, rakstītāja, lasītāja kultūru, pilnveidot sevi kā lingvālu 
personību. 

4.3. Lai    nodrošinātu    kvalitatīvu    komunikāciju,    sekot    līdzi 
jaunākajiem pētījumiem kultūras antropoloăijā, etnopsiholoăijā, 
psiholingvistikā. Iemiesot savā pieredzē to jaunākos atzinumus. 

4.4. Prast saskatīt sava darba veiksmes un neveiksmes un analizēt tās. 
5.  Ievērot  tulkotāja  darba 
ētiku 

5.1. Respektēt darba devēja prasības. 
5.2. Ievērot tulkojamo tekstu konfidencialitāti, ja to prasa iestādes, 

uzĦēmuma,   organizācijas   intereses,   t.i.   ievērot   tulkotāja 
profesionālās ētikas kodeksu. 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: 
•   attiecīgo dokumentu pieejamība, kvalitatīva datortehnika, uzziĦu literatūra attiecīgajā nozarē, 

vārdnīcas, ierobežots darba laiks. 

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai:   nav 

Prasmes 
Kopīgās prasmes Specifiskās prasmes Vispārējās prasmes 

•  iegūt nepieciešamo •  teicamas dzimtās un •  spēja labvēlīgi un lietišėi 
profesionālo informāciju apgūtās svešvalodas sazināties ar cilvēkiem 

•  izprast savstarpēji saistīto zināšanas •  pārzināt un prast izmantot 

darba procesa daĜu •  novērtēt savu profesionālo elektroniskos informācijas 
izpildes secību un to iemaĦu un prasmju līdzekĜus (e-pasts, datu bāzes 

racionālu organizāciju atbilstību profesijas terminoloăijā u.c.) 
•  veikt zinātniski- standartam un •  orientēties aktuālajos 

pētniecisko darbu un starptautiskā darba tirgus notikumos savā valstī un 

noformēt zinātniska prasībām pasaulē 
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pētījuma pārskatus •  izprast stratēăisko un •  orientēties un prast papildināt 
•   rakstīt pētījuma/pārskata analītisko nozares zināšanas ekonomiskajos, 

darbu problēmu formulējumu un politiskajos un kultūras 
•  lietot nozares risinājumu procesos 

terminoloăiju, tehniskos •  analizēt, vērtēt un izmantot •  prast kritiski vērtēt, analizēt, 
standartus savas nozares pētījumus sintezēt 

•  lietot ar nozari saistītos un jaunās tehnoloăijas •  spēt patstāvīgi pieĦemt 
normatīvos aktus •  izmantot zināšanas lēmumus savas kompetences 

•  ievērot nozares tulkošanas teorijā un ietvaros 
profesionālo ētiku tehnikā • organizēt savu darbu 

 •  prast strādāt ar •  skaidri, saprotami izteikties 
 dokumentiem un formulēt savas domas 

Zināšanas 
Zināšanu līmenis Zināšanas 

priekšstats izpratne pielietošana 
Darba valodas    

Dzimtā valoda    

Starpkultūru komunikācija    

Saskarsmes psiholoăija    

Tulkošanas teorija un metodika    

Mūsdienu tehnoloăijas profesionālajā 
tulkošanā 

   

Zināšanas par ekonomiskiem, politiskiem, 
sociālajiem un kultūras procesiem 

   

Zināšanas par priekšmetu jomu vai 
tulkošanas darba sfēru 

   

Darba drošības zināšanas   

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
• Guntis Tomsons -Starptautiskās Praktiskās psiholoăijas institūta vicerektors; 
• Andrejs Veisbergs - LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜas 

vadītājs, profesors, dr.philol.hab., Latvijas tulku un tulkotāju asociācijas prezidents. 
• Ieva Zauberga LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜas 

asociētā profesore, dr.philol. 
• Jānis Sīlis -Ventspils augstskolas Tulkošanas nodaĜas vadītājs, dr.philol.; 
• Svetlana Mihailova -Starptautiskās Praktiskās psiholoăijas institūta Tulku fakultātes dekāne, 

as.prof.; 
• Juris KastiĦš -Latvijas Universitātes profesors, dr.hab.philol.; 
• Anna Vulāne -Latvijas Universitātes as.prof., dr.philol.; 
• Silvija KārkliĦa - Valodu mācību centra direktore, Valodu skolotāju asociācijas priekšsēdētāja; 
• Mudīte Treimane -Latvijas rakstnieku Savienības Tulkotāju sekcijas priekšsēdētāja; 
• Larisa IĜjinska - Rīgas Tehniskās Universitātes Valodu institūta direktore, as.prof., dr. philol.; 
• Dace Lūse -Latvijas Universitātes docente, dr.philol.; 
• Dina Sīle -LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜas 

pasniedzēja, M.philol.; 
• Anna Gobzeme -ES akreditēts līgumtulks; 
• Leonīds Baranovs -Latvijas tulku un tulkotāju asociācijas izpilddirektors. 
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Konsultanti:  

• Klaus Bischoff -Eiropas Komisijas Tulkošanas dienesta darbinieks; 
• Patrick Twidle -Eiropas Parlamenta Tulkošanas dienesta darbinieks. 

Profesijas standarta eksperti: 
• Ilze Stengrevica, LR Ārlietu ministrijas Informācijas departamenta direktore. 
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APSTIPRINĀTS 
ar Izgl ītības un zinātnes ministrijas 
2002. gada 10. jūlija  
r īkojumu Nr. 405 

PROFESIJAS STANDARTS 

Reăistrācijas numurs PS 0102 

Profesija Tulkot ājs 
 

Kvalifik ācijas līmenis 

Nodarbinātības apraksts 

5 

Šajā profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot 
tekstus apgūtajās valodās. Tulkotājs spēj tulkot 
dažāda tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām 
prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Tulkotājs 
spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē 
lietoto terminoloăiju. Tulkot ājs spēj rediăēt paša 
un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot 
datortehniku, internetu un citus tehniskos 
līdzekĜus. 



Pienākumi un uzdevumi 
Pienākumi  Uzdevumi 

1.  Rakstveida tulkošana 1.1. Tulkot no vienas svešvalodas dzimtajā valodā vai no vienas 
svešvalodas  citā  svešvalodā  (darījuma  tekstu,  tai  sk.  pēc 
paraugiem,     darījuma     korespondenci,     iestādes     dažādos 
dokumentus, tehniskus tekstus. 

1.2. Nodrošināt   oriăinālteksta   satura   pilnīgu   atveidi,   stilistisko 
atbilstību un gramatisko pareizību. 

2. Informācijas 
nodrošināšana 
svešvalodās 

2.1. Iegūt informāciju ar datortehnikas palīdzību. 
2.2. Apstrādāt iegūto informāciju ar interneta palīdzību svešvalodās. 
2.3. Apkopot internetā iegūto jaunāko informāciju par darba devēja 

norādītajiem jautājumiem, tēmām. 
3.  Profesionālā izaugsme 3.1. Sekot   līdz   jaunākajiem   zinātnes   un   praktiskās   tulkošanas 

atzinumiem. 
3.2. Piedalīties semināros, konferencēs, kas saistīti ar profesionālās 

izaugsmes iespējām. 
3.3. Pilnveidot  savu  valodas  prasmi  atbilstoši  dzīvajai  valodas 

attīstībai zemēs, kur šo valodu lieto. 

4.  Komunikativitāte 4.1. Pārzināt profesionāli nepieciešamās komunikācijas sistēmas, 
veidus,  metodes,  paĦēmienus,  to  specifiku  katrā  attiecīgās 
valodas zemē. 

4.2. Pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci, izkopt klausītāja, 
runātāja, rakstītāja, lasītāja kultūru, pilnveidot sevi kā lingvālu 
personību. 

4.3. Lai    nodrošinātu    kvalitatīvu    komunikāciju,    sekot    līdzi 
jaunākajiem pētījumiem kultūras antropoloăijā, etnopsiholoăijā, 
psiholingvistikā. Iemiesot savā pieredzē to jaunākos atzinumus. 

4.4. Prast saskatīt sava darba veiksmes un neveiksmes un analizēt tās. 
5.  Ievērot  tulkotāja  darba 
ētiku 

5.1. Respektēt darba devēja prasības. 
5.2. Ievērot tulkojamo tekstu konfidencialitāti, ja to prasa iestādes, 

uzĦēmuma,   organizācijas   intereses,   t.i.   ievērot   tulkotāja 
profesionālās ētikas kodeksu. 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: 
•   attiecīgo dokumentu pieejamība, kvalitatīva datortehnika, uzziĦu literatūra attiecīgajā nozarē, 

vārdnīcas, ierobežots darba laiks. 

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai:   nav 

Prasmes 
Kopīgās prasmes Specifiskās prasmes Vispārējās prasmes 

•  iegūt nepieciešamo •  teicamas dzimtās un •  spēja labvēlīgi un lietišėi 
profesionālo informāciju apgūtās svešvalodas sazināties ar cilvēkiem 

•  izprast savstarpēji saistīto zināšanas •  pārzināt un prast izmantot 

darba procesa daĜu •  novērtēt savu profesionālo elektroniskos informācijas 
izpildes secību un to iemaĦu un prasmju līdzekĜus (e-pasts, datu bāzes 

racionālu organizāciju atbilstību profesijas terminoloăijā u.c.) 
•  veikt zinātniski- standartam un •  orientēties aktuālajos 

pētniecisko darbu un starptautiskā darba tirgus notikumos savā valstī un 

noformēt zinātniska prasībām pasaulē 
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pētījuma pārskatus •  izprast stratēăisko un •  orientēties un prast papildināt 
•   rakstīt pētījuma/pārskata analītisko nozares zināšanas ekonomiskajos, 

darbu problēmu formulējumu un politiskajos un kultūras 
•  lietot nozares risinājumu procesos 

terminoloăiju, tehniskos •  analizēt, vērtēt un izmantot •  prast kritiski vērtēt, analizēt, 
standartus savas nozares pētījumus sintezēt 

•  lietot ar nozari saistītos un jaunās tehnoloăijas •  spēt patstāvīgi pieĦemt 
normatīvos aktus •  izmantot zināšanas lēmumus savas kompetences 

•  ievērot nozares tulkošanas teorijā un ietvaros 
profesionālo ētiku tehnikā • organizēt savu darbu 

 •  prast strādāt ar •  skaidri, saprotami izteikties 
 dokumentiem un formulēt savas domas 

Zināšanas 
Zināšanu līmenis Zināšanas 

priekšstats izpratne pielietošana 
Darba valodas    

Dzimtā valoda    

Starpkultūru komunikācija    

Saskarsmes psiholoăija    

Tulkošanas teorija un metodika    

Mūsdienu tehnoloăijas profesionālajā 
tulkošanā 

   

Zināšanas par ekonomiskiem, politiskiem, 
sociālajiem un kultūras procesiem 

   

Zināšanas par priekšmetu jomu vai 
tulkošanas darba sfēru 

   

Darba drošības zināšanas   

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
• Guntis Tomsons -Starptautiskās Praktiskās psiholoăijas institūta vicerektors; 
• Andrejs Veisbergs - LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜas 

vadītājs, profesors, dr.philol.hab., Latvijas tulku un tulkotāju asociācijas prezidents. 
• Ieva Zauberga LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜas 

asociētā profesore, dr.philol. 
• Jānis Sīlis -Ventspils augstskolas Tulkošanas nodaĜas vadītājs, dr.philol.; 
• Svetlana Mihailova -Starptautiskās Praktiskās psiholoăijas institūta Tulku fakultātes dekāne, 

as.prof.; 
• Juris KastiĦš -Latvijas Universitātes profesors, dr.hab.philol.; 
• Anna Vulāne -Latvijas Universitātes as.prof., dr.philol.; 
• Silvija KārkliĦa - Valodu mācību centra direktore, Valodu skolotāju asociācijas priekšsēdētāja; 
• Mudīte Treimane -Latvijas rakstnieku Savienības Tulkotāju sekcijas priekšsēdētāja; 
• Larisa IĜjinska - Rīgas Tehniskās Universitātes Valodu institūta direktore, as.prof., dr. philol.; 
• Dace Lūse -Latvijas Universitātes docente, dr.philol.; 
• Dina Sīle -LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜas 

pasniedzēja, M.philol.; 
• Anna Gobzeme -ES akreditēts līgumtulks; 
• Leonīds Baranovs -Latvijas tulku un tulkotāju asociācijas izpilddirektors. 
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Konsultanti:  

• Klaus Bischoff -Eiropas Komisijas Tulkošanas dienesta darbinieks; 
• Patrick Twidle -Eiropas Parlamenta Tulkošanas dienesta darbinieks. 

Profesijas standarta eksperti: 
• Ilze Stengrevica, LR Ārlietu ministrijas Informācijas departamenta direktore. 
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2009./2010. akadēmiskā gada 
UZĥEMŠANAS NOTEIKUMI  

1. Vispār īgie noteikumi 

APSTIPRINĀTS 
EKA Senāta sēdē 31.10.2008. 

protokols Nr. 58 

 

1.1. UzĦemšanas noteikumi (turpmāk Noteikumi) reglamentē uzĦemšanu Ekonomikas un kultūras 
augstskolā (turpmāk EKA) bakalaura, profesionālās un profesionālā bakalaura studiju programmās. 

1.2. Noteikumi izdoti saskaĦā ar Augstskolu likuma 46.panta otro daĜu, Ministru kabineta 10.10.2006. 
noteikumiem Nr.846, Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumiem Nr.932 un EKA Satversmi. 

1.3. Tiesības studēt augstskolā ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir izdota 
Latvijas Republikas nepilsoĦa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās 
atĜaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. 

1.4. Reflektantu reăistrāciju un uzĦemšanu EKA nodrošina ar rektora rīkojumu apstiprināta UzĦemšanas 
komisija. 

1.5. Pretenzijas par uzĦemšanas procesu EKA rektors izskata trīs darba dienu laikā no iesnieguma 
saĦemšanas brīža. 

1.6. Reflektantu reăistrācijas un uzĦemšanas termiĦu studiju programmās nosaka Izglītības un zinātnes 
ministrs. 

2. UzĦemšana pilna un nepilna laika studiju programmās 

2.1. Reflektantu uzĦemšana pilna un nepilna laika studiju formās jebkurā no EKA piedāvātajām studiju 
programmām notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem svešvalodā, 
latviešu valodā un literatūrā, izĦemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā 
arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām vai oficiāli 
atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem. 

2.2. Reflektantu, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs 
vai personu ar īpašām vajadzībām vai oficiāli atbrīvotu no centralizētajiem eksāmeniem, uzĦemšana 
pilna un nepilna laika studiju formās jebkurā no EKA piedāvātajām studiju programmām notiek 
konkursa kārtībā, Ħemot vērā atestāta atzīmi latviešu valodā un literatūrā (vai dzimtā valodā), 
svešvalodā. 



2.3. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004.gada un pretendē uz studijām pilna un nepilna 
laika studiju programmās, bet nav nokārtojušas EKA noteiktos centralizētos eksāmenus, līdz kārtējā 
gada 1.aprīlim iesniedz EKA pieteikumu centralizēto eksāmenu kārtošanai. Rezultātu vērtēšanu veic 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs. 

2.4. Piesakoties studijām pilna un nepilna laika studiju programmās, reflektantiem jāizpilda sekojoši 
nosacījumi: 

 

■ jāsamaksā augstskolas EKA Senāta noteiktā summa par dokumentu noformēšanu 

■ jāaizpilda noteikta parauga iesniegums un pieteikuma anketa, 3 fotogrāfijas (3 x 4 cm); 

■ jāiesniedz personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriăinālus (pastāvīgās uzturēšanās 
atĜauja Latvijas Republikā), kā arī dokumenta kopija, kas apstiprina uzvārda (vārda) izmaiĦas (jā 
tādas ir bijušas); 

■ jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriăinālus; 

■ jāiesniedz centralizēto eksāmenu kārtošanas pieteikuma kopija vai centralizēto eksāmenu 
sertifikātu kopijas, uzrādot oriăinālus; 

■ pēc reflektanta vēlēšanās iesniedzami dokumenti, kas var sniegt papildu tiesības (piemēram, 
akadēmiskā izziĦa no citas augstskolas mācību priekšmetu pārskaitīšanai). 

Iesniedzamajām kopijām jābūt notariāli apstiprinātām, ja reflektants nevar uzrādīt dokumentu 
oriăinālus. 

Reflektantiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs vai arī ir kāds cits nopietns iemesls 
pārbaudīt iesniedzamo izglītības dokumentu kvalitāti, EKA ir tiesības pieprasīt izziĦu no Akadēmiskās 
Informācijas centra par šo dokumentu. 

2.5. Reflektanti, kuri noteiktajos centralizētajos eksāmenos ir ieguvuši vērtējumu, kas nav zemāks par E 
līmeni vai Ħemot vērā atestāta vidējo atzīmi, kā nav zemāka par 4 (10-baĜĜu sistēmā) vai 3 (5-baĜĜu 
sistēmā) konkursa kartībā tiek reăistrēti studijām. 

2.6. Konkursa noslēguma termiĦi tiek noteikti ar EKA rektora rīkojumu. 

2.7. Par konkursa rezultātiem reflektanti tiek informēti personiski ( e-pasts, mob. tālrunis) ne vēlāk kā triju 
darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas. 

2.8. Reflektants ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem divu darba dienu laikā pēc 
rezultātu izziĦošanas. Apelāciju EKA rektors izskata trīs darba dienu laikā no iesnieguma saĦemšanas brīža. 

2.9. Reăistrējoties studijām reflektantam: 
 

■ jānoslēdz studiju līgums; 

■ jāsamaksā semestra vai vismaz 3 mēnešu studiju maksa līdz noteiktam datumam. 

3. UzĦemšana vēlākos studiju posmos 

3.1. Tiesības būt ieskaitītam vēlākos studiju posmos ir: 

■ personām, kurām ir augstākā izglītība (pirmā vai otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, 
akadēmiskā izglītība) ; 

■ personām, kuras agrāk studējušas citās akreditētās augstākās (pirmā vai otrā līmeĦa, vai 
bakalaura) izglītības studiju programmās; 



■    personām, kuras agrāk studējušas EKA un kuras no EKA tika eksmatrikulētas dažādu iemeslu 
dēĜ. 

3.2. Personām, kas stājas vēlākos studiju posmos, papildus šo Noteikumu 2.4. punktā minētajiem 
dokumentiem jāiesniedz akadēmiskā izziĦa , uz kuras pamata notiek kursu atzīšana. Kursu atzīšana 
notiek saskaĦā ar „Noteikumiem par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos un kursu 
atzīšanai EKA” 

3.3. Lēmumu par ieskaitīšanu konkrētā studiju posmā un studiju kursa apjoma, satura un vērtējuma 
atzīšanu pieĦem studiju programmas direktors vai nodaĜas vadītājs. 

4. Imatrikul ācija 

4.1. EKA tiek imatrikulēti reflektanti, kas izpildījuši šajos Noteikumos minētos nosacījumus. 

4.2. Reflektanti tiek imatrikulēti ar rektora rīkojumu. 

4.3. Katram studējošajam EKA iekārto studējošā personas lietu. 



 

APSTIPRINĀTS 

EKA Senāta sēdē30.12.07. 

protokols Nr.54 

IMATRIKUL ĀCIJAS KĀRTĪBA 

I. PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM 

1. Pieteikšanās laikā reflektants: 

1.1. iepazīstas ar uzĦemšanas noteikumiem; 

1.2. aizpilda, paraksta un iesniedz reăistratoram noteikta parauga pieteikuma veidlapu; 

1.3. uzrāda reăistratoram personu apliecinošus dokumentus (pase vai LR izdota 

autovadītāja apliecība), dokumentus par iepriekš iegūto izglītību, kā arī dokumentus, kuri 

pamato reflektanta tiesības uz atvieglojumiem; 

1.4. saĦemot no reăistratora pieteikuma izdruku, pārliecinās par reăistrēto datu pareizību, 

iepazīstas ar reăistrācijas maksas summu; 

1.5. samaksā izdrukā norādīto reăistrācijas maksu un saĦem maksājuma uzdevuma 

apliecinājumu. 

2. Pieteikšanās laikā EKA personāls: 

2.1. konsultanti – informē reflektantus par viĦu studiju iespējām un uzĦemšanas norisi, 

palīdz pareizi aizpildīt pieteikuma veidlapu, skaidro uzĦemšanas noteikumus; 

2.2. reăistratori – 
 

2.2.1. pārliecinās, ka reflektants ir pareizi aizpildījis pieteikuma veidlapu (saskaĦā ar 

savām vēlmēm un EKA piedāvājumu), 

2.2.2. pārliecinās, ka reflektanta uzrādītie dokumenti nodrošina tiesības pieteikties 

studijām un piedalīties konkursā uz studiju vietām reflektanta izvēlētajās studiju 

programmās, 



2.2.3. reăistrē pieteikumu, izsniedz izdruku un ar savu parakstu apliecina veikto darbību 

tiesiskumu; 2.3. uzĦemšanai studijās visas vai vairākas iepriekšminētās funkcijas var apvienot, 

un tās var izpildīt viena EKA norīkota persona. 

3. Pieteikšanās profesionālās augstākās izglītības bakalaura, augstākās izglītības bakalaura un 

otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studijām: 

3.1. Notiek Rīgā termiĦos, apstiprinātos ar EKA rektora rīkojumu 

3.2. Reflektantam: 
 

3.2.1. jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas, 

norādot tajā ne vairāk kā divas studiju programmas prioritārā secībā. 

Katrs reflektants drīkst iesniegt tikai vienu pieteikuma veidlapu. 

Kopā ar pieteikuma veidlapu ir jāiesniedz trīs fotogrāfijas 3x4 cm; 

3.2.2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 

3.2.3. jāuzrāda dokumenti, kas apliecina iegūto vidējo izglītību, un to 

pielikumi (ja tādi ir) vai arī šo dokumentu notariāli apstiprinātas 

kopijas; 

3.2.4. jāuzrāda studiju programmas iestājpārbaudījumos noteikto 

centralizēto eksāmenu sertifikāti; 

3.2.5. jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz 

atvieglojumiem (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, 

karaklausības apliecība u. tml.); 

3.2.6. jāsamaksā reăistrācijas maksa. 

4. Reăistrācijas maksa ir noteikta ar EKA rektora rīkojumu. Reăistrācijas maksa reflektantam 

netiek atgriezta. 

III. REĂISTRĀCIJA STUDIJĀM 

5. Pretendentiem,  kuri  ieguvuši  tiesības  reăistrēties  studijām  (pēc  konkursa  rezultātiem), 

jāreăistrējas studijām izvēlētajā studiju programmā līdz 31. augustam. 

6. Reăistrējoties studijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda 

reăistrācijas veidlapas anketa, jāparaksta studiju līgums un jāiesniedz: 
 

6.2. pases kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods; 

6.3. iepriekšējo izglītību apliecinošā dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, 

vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriăinālus. Ja nevar uzrādīt oriăinālus, to kopijām 

jābūt notariāli apliecinātām; 



6.4. dokumentu kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriăinālus, kas šo Noteikumu 

kontekstā dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu 

olimpiāžu diplomi, karaklausības apliecība utt.); 

6.5. centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija, vienlaicīgi uzrādot oriăinālu, ja uzĦemšana 

notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

IV. IMATRIKULĀCIJA 

7. Pretendentiem, kuri reăistrējušies studijām, imatrikulācija notiek pēc studiju līgumā noteiktās 

studiju maksas samaksāšanas: studiju maksa par pirmo studiju semestri vai par trim studiju 

mēnešiem ir jāsamaksā līdz 31.augustam. 

V. ATJAUNOŠANĀS STUDIJĀM 

8. Pieteikšanās studiju atjaunošanai vai studiju uzsākšanai vēlākos studiju periodos studiju 

programmās notiek rudens semestrī un pavasara semestrī. Par studiju atjaunošanu vai studiju 

uzsākšanu vēlākos studiju periodos lemj nodaĜas vadītājs vai programmas direktors, par pamatu 

Ħemot pretendenta apgūto studiju kursu atbilstību izvēlētās studiju programmas plānam. 

Pretendents, kurš uzsāk studijas vēlākos studiju periodos iesniedz Akadēmisko izziĦu, kura 

apliecina citās augstskolās apgūtos kursus un to apjomu kredītpunktos. 

9. Atjaunoties studijām gala pārbaudījumu kārtošanai ir iespējams tikai tad, ja students ir bijis 

eksmatrikulēts no EKA, kā gala pārbaudījumus nenokārtojis. Atjaunojoties studijām gala 

pārbaudījumu kārtošanai ar nodaĜas vadītāju vai programmas direktoru ir jāsaskaĦo aizstāvēšanās 

laiks un noslēguma darba tēma. 

10. Atjaunoties studijām noslēguma darba izstrādei un gala pārbaudījumu kārtošanai var ne vēlāk, kā 

60 dienas pirms aizstāvēšanās. 

11. Atjaunoties gala pārbaudījumu kārtošanai (iepriekšējos studiju periodos izstrādāta noslēguma 

darba aizstāvēšanai), ne vēlāk, kā 20 dienas pirms aizstāvēšanās. 



Eksmatrikul ācijas kārt ība 

1.    Lietotie termini 
1.1. Eksmatrikulācija – izslēgšana no studējošo saraksta. 

1.2. Plaăiātisms – citas personas izteikto vai uzrakstīto domu, izgudrojumu vai atklājumu tālāka 
paušana savā vārdā, t.i., nosaucot tos par saviem. 

1.3. Erasmus – Eiropas augstskolu sadarbības programma (Starptautiskā apmaiĦas programma). 

2.    Vispār īgie nosacījumi  

2.1. Eksmatrikulācijas kārtība reglamentē kā Ekonomikas un kultūras augstskola (turpmāk – 
EKA) eksmatrikulē studējošo, sagatavo rīkojumu, noformē studējošā personas lietu un 
informē eksmatrikulēto. 

2.2. EKA „Eksmatrikulācijas kārtība” izstrādāta saskaĦā ar Augstskolu likumu, EKA 
Satversmes, augstāko izglītību un citiem EKA darbību reglamentējošo dokumentu 
prasībām. 

2.3. Eksmatrikulācijas veidi izpildot studiju programmu pilnībā: 
 

2.3.1. kā profesionālo kvalifikāciju ieguvušu, 
2.3.2. kā bakalaura grādu ieguvušu, 
2.3.3. kā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu ieguvušu. 

2.4. Eksmatrikulācijas veidi neizpildot studiju programmu pilnībā: 
2.4.1. pēc paša vēlēšanās, 
2.4.2. apmaiĦas programmu Erasmus izpildījis, 
2.4.3. par izglītību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumu, 
2.4.4. kā teorētisko kursu beigušu, 
2.4.5. kā neatgriezušos no studiju pārtraukuma, 
2.4.6. par studiju līguma saistību nepildīšanu, 
2.4.7. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas kā studiju programmu 

neizpildījušu, 
2.4.8. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas finansiālo saistību savlaicīgā 

nepildīšanā, 
2.4.9. par būtisku iekšējo normatīvo aktu pārkāpumu, kas reglamentē EKA darbību, 
2.4.10. piemērojot disciplinārsodu, 
2.4.11. gala pārbaudījumus nenokārtojis, 
2.4.12. veselības stāvokĜa dēĜ, 
2.4.13. kā mirušu. 
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2.5. Eksmatrikulācijas iniciators: 
2.5.1. studējošais, 
2.5.2. rektors, 
2.5.3. EKA administrācija, 
2.5.4. studiju departaments, 
2.5.5. nodaĜas vadītājs, 
2.5.6. finanšu departamenta vadītājs. 

2.6. Eksmatrikulācijas pamatojumi: 
2.6.1. augstāko izglītību reglamentējošie dokumenti, 
2.6.2. augstskolu likums, 
2.6.3. rektora lēmums, 
2.6.4. Valsts pārbaudījumu komisijas lēmums, 
2.6.5. Senāta lēmums, 
2.6.6. administrācijas priekšlikums, 
2.6.7. nodaĜas priekšlikums, 
2.6.8. finanšu departamenta priekšlikums, 
2.6.9. iekšējās kārtības noteikumi studējošiem, 
2.6.10. studējošā iesniegums, 
2.6.11. studiju līgums, 
2.6.12. studējošā paskaidrojums, 
2.6.13. studējošā disciplinārlietas materiāli, 
2.6.14. miršanas apliecība, 
2.6.15. ārsta izziĦa. 

3.    Eksmatrikul ācijas dokumentu sagatavošanas kārt ība. 
3.1. Rīkojumus par eksmatrikulāciju sagatavo Latvijas Augstskolu Informatīvajā sistēmā 

(turpmāk – LAIS). 
3.2. Studējošo eksmatrikulē pēc paša vēlēšanās, ja: 
 

3.2.1. iesniedz rakstveida iesniegumu (sk. 1. pielikumu), 
3.2.2. nokārtojis finanšu saistības ar EKA (studiju maksa apmaksāta pilnā apjomā par 

iepriekšējiem un pašreizējo studiju mēnesi no kura aiziet) un atbildīgā persona 
noformējusi ar pozitīvu rezolūciju. Ja studējošais nav nokārtojis finanšu saistības, 
tas jāizdara divu darba dienu laikā no rezolūcijas saĦemšanas brīža, 

3.2.3. nodevis bibliotēkā grāmatas un atbildīgā persona noformējusi ar pozitīvu rezolūciju. 
Ja studējošais nav nodevis grāmatas, atbildīgā persona uzraksta negatīvu rezolūciju 
uz iesnieguma. Ja studējošais nav nodevis grāmatas, tas jāizdara divu darba dienu 
laikā no rezolūcijas saĦemšanas brīža, 

3.2.4. saĦēmis no studiju programmas direktora pozitīvu rezolūciju. 
 

3.3. Ja studējošais nav savlaicīgi nokārtojis formalitātes (uz iesnieguma nav dabūjis kādu no 
augstākminētajām pozitīvajām rezolūcijām), tad iesniegums zaudē savu spēku. 

3.4. Studējošam, pēc 3.2. punktā minēto pozitīvo rezolūciju saĦemšanas, nodaĜas lietvedis vai 
izglītības metodiėis (turpmāk – SIC darbinieki) sagatavo rīkojumu par eksmatrikulāciju. 

3.5. Rīkojumu par eksmatrikulāciju pēc paša vēlēšanās piešėir ar datumu, kurā uzlikta pēdējā 
pozitīvā rezolūcija. 
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3.6. Rīkojuma projektus par eksmatrikulāciju saskaĦā ar šo noteikumu 2.3. minētajiem punktiem 
sagatavo Studiju departamenta izglītības metodiėis ierakstot rīkojuma projektā diplomu 
numurus (skatīt paraugus pielikumā). 

3.7. Rīkojuma projektus par eksmatrikulāciju saskaĦā ar šo noteikumu 2.4. minētajiem punktiem 
sagatavo SIC darbinieki izmantojot atbilstošus pamatojumus (skatīt paraugus pielikumā). 

3.8. Rīkojumu par studējošā eksmatrikulāciju, pēc saskaĦošanas ar juristu, paraksta rektors. 

3.9. Pēc rīkojuma parakstīšanas Studiju departamenta izglītības metodiėis to reăistrē, nosakot 
rīkojuma reăistrācijas numuru un datumu. LAIS rīkojuma reăistrācijas numuru un datumu 
ievada to izstrādātājs. 

4.    Studējošā personas lietas noformēšanas un glabāšanas kārt ība pēc 
eksmatrikulācijas. 

4.1. Divu mēnešu laikā pēc eksmatrikulācijas SIC darbinieki noformē studējošā personas lietu 
saskaĦā ar EKA “Noteikumi par studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas 
kārtību”. 

4.2. Studējošo eksmatrikulējot, pēc studējošā personas lietas sakārtošanas, SIC darbinieki lietu 
nodod EKA arhīvam, kas studējošā personas lietu uzglabā 75 gadus. 

5.    Inform ēšanas kārt ība par eksmatrikulāciju.  

5.1. SIC darbinieki 3 (triju) darbadienu laikā no rīkojuma akceptēšanas LAIS sagatavo un izsūta 
vēstuli par eksmatrikulāciju saskaĦā ar šo noteikumu 2.4.3., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 
2.4.9., 2.4.10. un 2.4.11. minētajiem veidiem, minot pamatojumu un eksmatrikulācijas 
apstrīdēšanas kārtību. 

6.    Eksmatrikulācijas apstrīdēšanas kārt ība. 
6.1. SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 

un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 
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1. pielikums 

Ekonomikas nodaĜa 
____  kurss ____ grupa 

______________________  students (-e) 
/studiju forma/ 

_____________________________________________ 
/vārds, uzvārds/ 

_________________________________ 
/personas kods/ 

____________________________________________ 
/apliecības numurs, tālruĦa numurs/ 

IESNIEGUMS  
Rīgā 

200___. gada _______________ 

Ekonomikas un kultūras augstskola 
rektoram V. Dubram 

Lūdzu atskaitīt 
 

 
(paraksts) 

VĪZAS: 

________________________ _______________________  ______________________ 

________________________ _______________________  ______________________ 
(SIC vadītājs) (bibliotekāre) (studiju nodaĜas vadītājs) 

________________________ _______________________  ______________________ 
(paraksts) (paraksts) (paraksts) 

________________________ _______________________  ______________________ 
(datums) (datums) (datum 
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2. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

1. Zemāk minētos otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentus 
eksmatrikulēt ar 05.07.2007. kā ekonomista kvalifikāciju ieguvušus: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e05xxx 057 
2. Piemērs Pēteris e05xxx 057 

2. Minētajiem studentiem izsniegt profesionālās augstākās izglītības diplomu. 

Pamatojums: 1. Valsts pārbaudījumu komisijas 10.06.2007. lēmums Nr. 1. 
2. Ekonomikas un kultūras augstskolas Senāta 15.06.2007. lēmums Nr. 1. 

Rektors V. Dubra 

Bistrenkova 28442200 
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3. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

1. Zemāk minētos profesionālās bakalaura studiju programmas „Kultūras vadība” 
(klasifikatora kods 4234513) studentus eksmatrikulēt ar 05.07.2007. kā kultūras iestādes vadītāja 
kvalifikāciju un profesionālais bakalaura grādu uzĦēmējdarbībā ieguvušus: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e03xxx k10 
2. Piemērs Pēteris e03xxx k10 

2. Minētajiem studentiem izsniegt profesionālās augstākās izglītības diplomu. 

Pamatojums: 1. Valsts pārbaudījumu komisijas 10.06.2007. lēmums Nr. 2. 
2. Ekonomikas un kultūras augstskolas Senāta 15.06.2007. lēmums Nr. 2. 

Rektors V. Dubra 

Bistrenkova 28442200 
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4. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 05.07.2007. pēc paša vēlēšanās: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds 

1. Absolvents Jānis 

Stud. apl. nr. 

e03xxx 

Grupa 

057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 1 punkts. 2. 
Studenta iesniegums. 

Rektors V. Dubra 

 

Buša 26811600 
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5. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 08.12.2007. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas studiju 
programmas prasību savlaicīgā neizpildīšanā: 

Nr. P.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e03xxx 057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 3 punkts. 
2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 4.2., 4.8. un 7.3.7.1. punkti. 
3. NodaĜas priekšlikums. 

SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 
un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 

SaskaĦots: 

Jurists D. Bramanis 
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6. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 08.11.2007. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas gala 
pārbaudījumu nenokārtošanā: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds 

1. Absolvents Jānis 

Stud. apl. nr. 

e03xxx 

Grupa 

057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 3 punkts. 
2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 4.2., 4.8., 7.3.7.1. un 7.3.7.4. 

punkti. 
3. NodaĜas priekšlikums. 

SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 
un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 

SaskaĦots: 

Jurists D. Bramanis 
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7. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 08.11.2007. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas finansiālo 
saistību savlaicīgā nepildīšanā: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds 

1. Absolvents Jānis 

Stud. apl. nr. 

e03xxx 

Grupa 

057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 4 punkts. 
2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 4.2., 4.8. un 7.3.7.3 punkti. 
3. Studiju nodaĜas priekšlikums. 

SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 
un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 

Jurists D. Bramanis 
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8. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 08.11.2007. par būtisku EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 
pārkāpumiem. 

Nr. P.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e03xxx 057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 4 punkts. 
2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 8.2. un 7.3.9 punkti. 
3. NodaĜas vadītāja iesniegums. 
4. Studenta paskaidrojumi. 
5. Studenta disciplinārlietas materiāli. 

SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 
un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 

SaskaĦots: 

Jurists D. Bramanis 
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9. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto profesionālā bakalaura studiju programmas „Telpas dizains un plānošana” 
(klasifikatora kods 42214) studentu eksmatrikulēt ar 05.07.2007. kā mirušu: 

Nr. P.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e03xxx 057 

Pamatojums:   Miršanas apliecība. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 
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Eksmatrikul ācijas kārt ība 

1.    Lietotie termini 
1.1. Eksmatrikulācija – izslēgšana no studējošo saraksta. 

1.2. Plaăiātisms – citas personas izteikto vai uzrakstīto domu, izgudrojumu vai atklājumu tālāka 
paušana savā vārdā, t.i., nosaucot tos par saviem. 

1.3. Erasmus – Eiropas augstskolu sadarbības programma (Starptautiskā apmaiĦas programma). 

2.    Vispār īgie nosacījumi  

2.1. Eksmatrikulācijas kārtība reglamentē kā Ekonomikas un kultūras augstskola (turpmāk – 
EKA) eksmatrikulē studējošo, sagatavo rīkojumu, noformē studējošā personas lietu un 
informē eksmatrikulēto. 

2.2. EKA „Eksmatrikulācijas kārtība” izstrādāta saskaĦā ar Augstskolu likumu, EKA 
Satversmes, augstāko izglītību un citiem EKA darbību reglamentējošo dokumentu 
prasībām. 

2.3. Eksmatrikulācijas veidi izpildot studiju programmu pilnībā: 
 

2.3.1. kā profesionālo kvalifikāciju ieguvušu, 
2.3.2. kā bakalaura grādu ieguvušu, 
2.3.3. kā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu ieguvušu. 

2.4. Eksmatrikulācijas veidi neizpildot studiju programmu pilnībā: 
2.4.1. pēc paša vēlēšanās, 
2.4.2. apmaiĦas programmu Erasmus izpildījis, 
2.4.3. par izglītību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumu, 
2.4.4. kā teorētisko kursu beigušu, 
2.4.5. kā neatgriezušos no studiju pārtraukuma, 
2.4.6. par studiju līguma saistību nepildīšanu, 
2.4.7. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas kā studiju programmu 

neizpildījušu, 
2.4.8. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas finansiālo saistību savlaicīgā 

nepildīšanā, 
2.4.9. par būtisku iekšējo normatīvo aktu pārkāpumu, kas reglamentē EKA darbību, 
2.4.10. piemērojot disciplinārsodu, 
2.4.11. gala pārbaudījumus nenokārtojis, 
2.4.12. veselības stāvokĜa dēĜ, 
2.4.13. kā mirušu. 

 

APSTIPRINĀTS 
EKA Senāta sēdē 20.12.2007. 
Protokols Nr. 54 



2.5. Eksmatrikulācijas iniciators: 
2.5.1. studējošais, 
2.5.2. rektors, 
2.5.3. EKA administrācija, 
2.5.4. studiju departaments, 
2.5.5. nodaĜas vadītājs, 
2.5.6. finanšu departamenta vadītājs. 

2.6. Eksmatrikulācijas pamatojumi: 
2.6.1. augstāko izglītību reglamentējošie dokumenti, 
2.6.2. augstskolu likums, 
2.6.3. rektora lēmums, 
2.6.4. Valsts pārbaudījumu komisijas lēmums, 
2.6.5. Senāta lēmums, 
2.6.6. administrācijas priekšlikums, 
2.6.7. nodaĜas priekšlikums, 
2.6.8. finanšu departamenta priekšlikums, 
2.6.9. iekšējās kārtības noteikumi studējošiem, 
2.6.10. studējošā iesniegums, 
2.6.11. studiju līgums, 
2.6.12. studējošā paskaidrojums, 
2.6.13. studējošā disciplinārlietas materiāli, 
2.6.14. miršanas apliecība, 
2.6.15. ārsta izziĦa. 

3.    Eksmatrikul ācijas dokumentu sagatavošanas kārt ība. 
3.1. Rīkojumus par eksmatrikulāciju sagatavo Latvijas Augstskolu Informatīvajā sistēmā 

(turpmāk – LAIS). 
3.2. Studējošo eksmatrikulē pēc paša vēlēšanās, ja: 
 

3.2.1. iesniedz rakstveida iesniegumu (sk. 1. pielikumu), 
3.2.2. nokārtojis finanšu saistības ar EKA (studiju maksa apmaksāta pilnā apjomā par 

iepriekšējiem un pašreizējo studiju mēnesi no kura aiziet) un atbildīgā persona 
noformējusi ar pozitīvu rezolūciju. Ja studējošais nav nokārtojis finanšu saistības, 
tas jāizdara divu darba dienu laikā no rezolūcijas saĦemšanas brīža, 

3.2.3. nodevis bibliotēkā grāmatas un atbildīgā persona noformējusi ar pozitīvu rezolūciju. 
Ja studējošais nav nodevis grāmatas, atbildīgā persona uzraksta negatīvu rezolūciju 
uz iesnieguma. Ja studējošais nav nodevis grāmatas, tas jāizdara divu darba dienu 
laikā no rezolūcijas saĦemšanas brīža, 

3.2.4. saĦēmis no studiju programmas direktora pozitīvu rezolūciju. 
 

3.3. Ja studējošais nav savlaicīgi nokārtojis formalitātes (uz iesnieguma nav dabūjis kādu no 
augstākminētajām pozitīvajām rezolūcijām), tad iesniegums zaudē savu spēku. 

3.4. Studējošam, pēc 3.2. punktā minēto pozitīvo rezolūciju saĦemšanas, nodaĜas lietvedis vai 
izglītības metodiėis (turpmāk – SIC darbinieki) sagatavo rīkojumu par eksmatrikulāciju. 

3.5. Rīkojumu par eksmatrikulāciju pēc paša vēlēšanās piešėir ar datumu, kurā uzlikta pēdējā 
pozitīvā rezolūcija. 
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3.6. Rīkojuma projektus par eksmatrikulāciju saskaĦā ar šo noteikumu 2.3. minētajiem punktiem 
sagatavo Studiju departamenta izglītības metodiėis ierakstot rīkojuma projektā diplomu 
numurus (skatīt paraugus pielikumā). 

3.7. Rīkojuma projektus par eksmatrikulāciju saskaĦā ar šo noteikumu 2.4. minētajiem punktiem 
sagatavo SIC darbinieki izmantojot atbilstošus pamatojumus (skatīt paraugus pielikumā). 

3.8. Rīkojumu par studējošā eksmatrikulāciju, pēc saskaĦošanas ar juristu, paraksta rektors. 

3.9. Pēc rīkojuma parakstīšanas Studiju departamenta izglītības metodiėis to reăistrē, nosakot 
rīkojuma reăistrācijas numuru un datumu. LAIS rīkojuma reăistrācijas numuru un datumu 
ievada to izstrādātājs. 

4.    Studējošā personas lietas noformēšanas un glabāšanas kārt ība pēc 
eksmatrikulācijas. 

4.1. Divu mēnešu laikā pēc eksmatrikulācijas SIC darbinieki noformē studējošā personas lietu 
saskaĦā ar EKA “Noteikumi par studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas 
kārtību”. 

4.2. Studējošo eksmatrikulējot, pēc studējošā personas lietas sakārtošanas, SIC darbinieki lietu 
nodod EKA arhīvam, kas studējošā personas lietu uzglabā 75 gadus. 

5.    Inform ēšanas kārt ība par eksmatrikulāciju.  

5.1. SIC darbinieki 3 (triju) darbadienu laikā no rīkojuma akceptēšanas LAIS sagatavo un izsūta 
vēstuli par eksmatrikulāciju saskaĦā ar šo noteikumu 2.4.3., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 
2.4.9., 2.4.10. un 2.4.11. minētajiem veidiem, minot pamatojumu un eksmatrikulācijas 
apstrīdēšanas kārtību. 

6.    Eksmatrikulācijas apstrīdēšanas kārt ība. 
6.1. SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 

un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

3 



1. pielikums 

Ekonomikas nodaĜa 
____  kurss ____ grupa 

______________________  students (-e) 
/studiju forma/ 

_____________________________________________ 
/vārds, uzvārds/ 

_________________________________ 
/personas kods/ 

____________________________________________ 
/apliecības numurs, tālruĦa numurs/ 

IESNIEGUMS  
Rīgā 

200___. gada _______________ 

Ekonomikas un kultūras augstskola 
rektoram V. Dubram 

Lūdzu atskaitīt 
 

 
(paraksts) 

VĪZAS: 

________________________ _______________________  ______________________ 

________________________ _______________________  ______________________ 
(SIC vadītājs) (bibliotekāre) (studiju nodaĜas vadītājs) 

________________________ _______________________  ______________________ 
(paraksts) (paraksts) (paraksts) 

________________________ _______________________  ______________________ 
(datums) (datums) (datum 
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2. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

1. Zemāk minētos otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentus 
eksmatrikulēt ar 05.07.2007. kā ekonomista kvalifikāciju ieguvušus: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e05xxx 057 
2. Piemērs Pēteris e05xxx 057 

2. Minētajiem studentiem izsniegt profesionālās augstākās izglītības diplomu. 

Pamatojums: 1. Valsts pārbaudījumu komisijas 10.06.2007. lēmums Nr. 1. 
2. Ekonomikas un kultūras augstskolas Senāta 15.06.2007. lēmums Nr. 1. 

Rektors V. Dubra 

Bistrenkova 28442200 
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3. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

1. Zemāk minētos profesionālās bakalaura studiju programmas „Kultūras vadība” 
(klasifikatora kods 4234513) studentus eksmatrikulēt ar 05.07.2007. kā kultūras iestādes vadītāja 
kvalifikāciju un profesionālais bakalaura grādu uzĦēmējdarbībā ieguvušus: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e03xxx k10 
2. Piemērs Pēteris e03xxx k10 

2. Minētajiem studentiem izsniegt profesionālās augstākās izglītības diplomu. 

Pamatojums: 1. Valsts pārbaudījumu komisijas 10.06.2007. lēmums Nr. 2. 
2. Ekonomikas un kultūras augstskolas Senāta 15.06.2007. lēmums Nr. 2. 

Rektors V. Dubra 

Bistrenkova 28442200 
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4. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 05.07.2007. pēc paša vēlēšanās: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds 

1. Absolvents Jānis 

Stud. apl. nr. 

e03xxx 

Grupa 

057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 1 punkts. 2. 
Studenta iesniegums. 

Rektors V. Dubra 

 

Buša 26811600 
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5. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 08.12.2007. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas studiju 
programmas prasību savlaicīgā neizpildīšanā: 

Nr. P.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e03xxx 057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 3 punkts. 
2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 4.2., 4.8. un 7.3.7.1. punkti. 
3. NodaĜas priekšlikums. 

SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 
un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 

SaskaĦots: 

Jurists D. Bramanis 
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6. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 08.11.2007. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas gala 
pārbaudījumu nenokārtošanā: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds 

1. Absolvents Jānis 

Stud. apl. nr. 

e03xxx 

Grupa 

057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 3 punkts. 
2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 4.2., 4.8., 7.3.7.1. un 7.3.7.4. 

punkti. 
3. NodaĜas priekšlikums. 

SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 
un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 

SaskaĦots: 

Jurists D. Bramanis 
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7. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 08.11.2007. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas finansiālo 
saistību savlaicīgā nepildīšanā: 

Nr. P.k.        Uzvārds, vārds 

1. Absolvents Jānis 

Stud. apl. nr. 

e03xxx 

Grupa 

057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 4 punkts. 
2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 4.2., 4.8. un 7.3.7.3 punkti. 
3. Studiju nodaĜas priekšlikums. 

SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 
un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 

Jurists D. Bramanis 
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8. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„UzĦēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) studentu 
eksmatrikulēt ar 08.11.2007. par būtisku EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 
pārkāpumiem. 

Nr. P.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e03xxx 057 

Pamatojums: 1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daĜas 4 punkts. 
2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 8.2. un 7.3.9 punkti. 
3. NodaĜas vadītāja iesniegums. 
4. Studenta paskaidrojumi. 
5. Studenta disciplinārlietas materiāli. 

SaskaĦā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daĜu un Administratīvā procesa 76. panta 2. daĜu 
un 79. panta 1. daĜu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 

SaskaĦots: 

Jurists D. Bramanis 
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9. pielikums 

Par eksmatrikulāciju 

Zemāk minēto profesionālā bakalaura studiju programmas „Telpas dizains un plānošana” 
(klasifikatora kods 42214) studentu eksmatrikulēt ar 05.07.2007. kā mirušu: 

Nr. P.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. nr. Grupa 

1. Absolvents Jānis e03xxx 057 

Pamatojums:   Miršanas apliecība. 

Rektors V. Dubra 

Buša 26811600 
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13. pielikums 
STUDENTU APTAUJAS ANKETA  

Ar piedāvātās anketas starpniecību Ekonomikas un kultūras augstskolas administrācija 
vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par dažiem aspektiem, kas saistīti ar Jūsu uzturēšanos augstskolā. 
Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti ar nolūku pilnveidot studiju procesa un EKA struktūrvienību 
darba kvalitāti. 

1. Novērt ējiet sekojošus aspektus 5 ballu skalā: 
/5 – Ĝoti labi, 4 – labi, 3 – gandrīz labi, 2 – viduvēji, 1 - vāji/  

 

Aspekts 

         

Docētājs spēj ieinteresēt ar savu kursu          

Docētājs pietiekami saista teoriju un 
praksi 

         

Docētājs materiālu izklāsta skaidri un 
saprotami 

         

Kurss ir nodrošināts ar nepieciešamiem 
izdales materiāliem un literatūru 

         

Docētājs veicina diskusijas, respektē 
studenta viedokli 

         

Docētājs saprotami un adekvāti atbild 
uz jautājumiem 

         

Docētājs ir labvēlīgs un taktisks          

Docētājs nodarbību laikā rada pozitīvu un 
radošu atmosfēru 

         

2. Kā Jūs vērt ējat programmā iesaistītos mācībspēkus kopumā? /apvelciet ar apli/ 

■ augstu 

■ vidēji  

■ zemu 

3. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma? /apvelciet ar apli un paskaidrojiet/ 

■ apmierina 

■ daĜēji apmierina 

■ neapmierina 



4. Vai Jūs apmierina nodarbību laiki un nodarbību plānojums? /apvelciet ar apli/ 

■ apmierina 

■ daĜēji apmierina 

■ neapmierina 

5. Vai Jūs apmierina augstskolas materiāli tehniskā bāze (telpu remonts, datorklašu 
aprīkojums utt.)? /apvelciet ar apli/ 

■ apmierina 

■ daĜēji apmierina 

■ neapmierina 

6. Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamais literatūras klāsts? /apvelciet ar apli/ 

■ apmierina 

■ daĜēji apmierina 

■ neapmierina 

7. Kā Jūs vērt ējat Jūsu nodaĜas lietvežu darbu? /apvelciet ar apli/ 

■ augstu 

■ vidēji  

■ zemu 

8. Kas Jums sagādā vislielākās grūtības studējot? 

9. Priekšlikumi studiju programmas kvalitātes (augstskolas darba) uzlabošanā: 

Pateicamies par atsaucību! 



14. pielikums 
EKA ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA  

Ir pagājis neilgs laiks pēc noslēguma pārbaudījumiem. EKA administrācija būtu pateicīga, ja Jūs izteiktu 
savu viedokli par studiju laikā iegūtajām zināšanām, par prakšu lietderību un citiem jautājumiem, kas saistīti ar 
kvalifikācijas iegūšanu. Šis viedoklis varētu palīdzēt darbā ar nākamajiem studentiem. Atbildiet, lūdzu, uz tālāk 
dotaj iem jautājumiem. 
1.    Kas bija galvenais izvēloties studijas Ekonomikas un kultūras augstskolā? /apvelciet ar apli svarīgākos 3-4 

iemeslus/ 

■ studiju ilgums 
■ studiju laiks 
■ studiju maksa 
■ piedāvātā studiju programma 
■ augstskolas prestižs 
■ izglītības kvalitāte 
■ prasības darba vietā pēc diploma 
■ vēlme studēt 
■ augstskolas atrašanās vieta 
■ reklāma 

Citi iemesli: /uzskaitīt/ 

2. Kā Jūs vērt ējat studiju programmas realizēšanu kopumā (t.sk. pasniegšanas līmeni)? /apvelciet ar apli/ 

■ teicami 
■ labi 
■ apmierinoši 
■ neapmierinoši 

3. Kā Jūs vērt ējat iegūto zināšanu kvalitāti? /apvelciet ar apli/ 

■ teicama 
■ laba 
■ apmierinoša 
■ neapmierinoša 

4. Kādu zināšanu Jums trūkst? 

5.   Kā iegūtā izglītība ietekmējusi Jūsu profesionālo izaugsmi? 

6.   Kas studiju procesā bija pozitīvs un kas negatīvs? 

7.   Priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā: 

Paldies par atbildēm! 



15.pielikums 

EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 
Personāla individuālā darba semestra atskaite 

 

Vārds, uzvārds  

P.k.:  

Zinātniskais grāds un amats 

Pamatdarbs vai blakusdarbs: 

Studiju programmas nosaukums 

Par laika periodu 
No līdz 

PEDAGOĂISKAIS DARBS: 1. 

Vadītie studiju kursi: 

2. Vadītie noslēguma darbi(kursa, bakalaura, diplomdarbi): 

3. Docēšana citas Latvijas vai ārvalstu augstskolās: 

METODISKAIS DARBS:  

1. Jauna lekciju kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Studiju 
programmu, studiju kursu (priekšmetu) aprakstu izstrāde. Norādīt programmas, kursa 
nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos. 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekĜu izstrāde un sagatavošana 
izdošanai. Norādīt visus sagatavotos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai 
kas ir izdevis. Norādīt kursu nosaukumus, kuros ir lekciju konspekti. 

3. Konsultācijas. Norādīt dienu un laiku. 

4. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu. 



ZINĀTNISKAIS DARBS:  

1. Promocijas darbs. Norādīt nosaukumu, zinātĦu nozari un apakšnozari un veikto darbu. 

2. Zinātniskās publikācijas(monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču 
referāti, patenti utt.) Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieĦemts 
publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautoru un apjomu. 

3. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī 
finansējuma apjomu. 

4. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, 
studenta vārdu, uzvārdu, sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem 
mērėiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos darbus, kuri izvirzīti 
konkursiem. 

 ( datums, paraksts) 



 

Prakses nolikums 

1.      Vispār īgie noteikumi 

1.1. Prakse ir profesionālo studiju programmas neatĦemama sastāvdaĜa un tiek organizēta 
saskaĦā ar studiju plānu. 

1.2. Studiju prakses organizāciju nodrošina katras studiju programmas direktors Ħemot vērā 
programmas specifiku. 

1.3. Prakses mērėis – dot iespēju studentiem nostiprināt studiju kursos iegūtās zināšanas, 
iegūt studiju programmai atbilstošu kompetenci un apgūt praktiskā darba iemaĦas, kas 
nepieciešamas 5. līmeĦa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā studiju 
programmā. 

1.4. Prakses laiks un ilgums ir noteikts studiju programmā un studiju plānā 26 kredītpunktu 
apjomā (kopā 26 nedēĜas). 

1.5. Prakses uzdevumi : 
1.5.1. teorētisko zināšanu nostiprināšana, sistematizācija un paplašināšana; 
1.5.2. praktisko iemaĦu iegūšana izpildot konkrētus prakses uzdevumus; 
1.5.3. informācijas vākšana, apstrāde, sistematizācija un analīze; 
1.5.4. kontaktu nodibināšana ar iestādēm, uzĦēmumiem un citām organizācijām, kurās 

studenti pēc augstskolas beigšanas varētu strādāt saskaĦā ar iegūto kvalifikāciju. 

1.6. Prakses laikā students veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, 
sagatavotību, zināšanas un iemaĦas, godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām 
personām uzĦēmumā, iestādē vai organizācijā iegūto konfidenciālo informāciju. 

16.pielikums 
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2. Prakses organizācija 

2.1.Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi. Prakse notiek saskaĦā ar Līgumu par studiju 
praksi. Tas tiek slēgts starp „Ekonomikas un kultūras augstskolu” (turpmāk – 
Augstskola), prakses vietu un studentu (turpmāk - Praktikantu). Par prakses vietu 
students var izvēlēties arī savu darba vietu. Izvēlētās prakses vietas nosaukums 
studentam jāpaziĦo ne vēlāk kā 1 nedēĜu pirms prakses uzsākšanas, izdarot ierakstu 
prakses vietas reăistrācijas lapā. 

2.2.Prakses kopējā apjoma sadalījums ir dots katras studiju programmas studiju plānos pilna 
un nepilna laika studijām. Katras prakses mērėi, uzdevumi, ilgums un laiks, specifiskas 
prasības prakses pārskata apjomam un noformēšanai, kā arī termiĦus pārskata 
iesniegšanai un aizstāvēšanai nosaka attiecīgās prakses programma. 

2.3.Prakses organizēšanā piedalās Augstskola, prakses vieta un Praktikants. 

2.4.Prakses dokumentācijas sastāvā ietilpst Līgums par studiju praksi (3 eksemplāros), 
attiecīgas prakses programma un praktikanta raksturojums. 

2.5.Prakse vietas un augstskolas prakses vadītājus pēc studiju programmas direktora 
ieteikuma apstiprina rektors ar rīkojumu. 

3.   Pušu pienākumi un tiesības 

3.1. Augstskola : 
3.1.1. nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību un iepazīstina 
praktikantu ar viĦa tiesībām un pienākumiem prakses laikā; 
3.1.2. izstrādā prakses programmu; 
3.1.3. izsniedz praktikantam prakses dokumentāciju; 
3.1.4. nozīmē prakses vadītāju – augstskolas docētāju, kura pienākumos ietilpst: 

3.1.4.1. koordinēt un kontrolēt prakses norisi; 
3.1.4.2. sniegt konsultācijas praktikantam un prakses vietai saskaĦā ar 

izstrādāto un apstiprināto prakses programmu; 
3.1.4.3. izskatīt un novērtēt prakses pārskatu (rakstiskajā vai vizuālajā formā); 
3.1.4.4. lemt par pielaišanu prakses aizstāvēšanai; 
3.1.4.5. piedalīties prakses aizstāvēšanā un vērtēšanā. 

3.2.Prakses vieta: 
3.2.1. nodrošina Praktikantam prakses programmai atbilstošu darba vietu; 
3.2.2. iepazīstina un instruē Praktikantu jautājumos par iekšējās kārtības noteikumiem, 

darba drošību un aizsardzību, ugunsdrošību; 
3.2.3. norīko prakses vadītāju, kura pienākumos ietilpst: 

 

3.2.3.1. sekmēt prakses vietas un Augstskolas sadarbību, informēt Augstskolu 
par studiju prakses norisi; 

3.2.3.2. vadīt Praktikanta darbu un konsultēt Praktikantu saskaĦā ar prakses 
programmu. 

3.2.3.3. nodrošināt  Praktikantu  ar  prakses  nepieciešamajiem  materiāliem, 
līdzekĜiem; 

3.2.3.4. sniegt Praktikanta raksturojumu un novērtēt Praktikanta profesionālo 
sagatavotību. 



3.3.Praktikants : 
3.3.1. iepazīstas ar prakses dokumentāciju, prakses mērėi, uzdevumiem un prakses 

pārskata vērtēšanas kritērijiem; 
3.3.2. ievēro prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus, darba drošības un 

aizsardzības, ugunsdrošības prasības; 
3.3.3. izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro prakses vadītāju 

norādījumus; 
3.3.4. veic darbu kvalitatīvi un prakses vietas noteiktajos termiĦos; 
3.3.5. sagatavo un noformē prakses pārskatu un kopā ar Līgumu par studiju praksi, 

Praktikanta raksturojumu no prakses vietas līdz prakses programmā noteiktajam 
laikam iesniedz Augstskolā. 

4. Prakses pārskata noformēšana, novērt ēšana, glabāšana 

4.1.Prakses pārskata titullapu noformē atbilstoši paraugam (sk. 1. pielikumu). 

4.2. Aiz titullapas ievietojams prakses pārskata satura rādītājs (sk. 2. pielikumu). Tajā uzrāda 
nodaĜu un apakšnodaĜu numurus, nosaukumus un lappuses. NodaĜas numurē ar vienu 
arābu ciparu, apakšnodaĜas – ar diviem, no kuriem pirmais ir nodaĜas numurs. 
ApakšnodaĜu tālākie iedalījumi tiek numurēti ar trim cipariem. Visiem nosaukumiem 
satura rādītājā obligāti jāsakrīt ar nosaukumiem darba tekstā un jābūt tajās lappusēs, 
kādas ir norādītas satura rādītājā. 

4.3.Prakses dokumentācija (prakses programma, praktikanta raksturojums (sk. 3. pielikumu) 
un Līgums par studiju praksi – 1 eks.) ievietojama prakses pārskata beigās (sk. 2. 
pielikumu). 

4.4.Prakses pārskats jāraksta uz papīra lapas vienas puses. Lapas formāts ir A4. Lapām atstāj 
neaprakstītas malas: kreisajā pusē – 35 mm, labajā pusē – 15 mm, augšā un apakšā – 20 
mm. Teksta abām malām jābūt nolīdzinātām. Rindkopas pirmās rindas atkāpe ir 10 mm. 
Datorrakstā izpildītā darbā burtu lielumam jābūt – 12, šriftam – Times New Roman ar 
atstarpēm starp rindām 1,5. 

4.5.Prakses pārskata lapas numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem 10 mm attālumā no 
teksta. Pārskata 1. lappuse ir tā titullapa, otrā – satura rādītājs. Uz tām lappuses numuru 
neraksta, bet iekĜauj kopējā lappušu skaitā. 

4.6.NodaĜas, secinājumus un priekšlikumus sāk jaunā lappusē, apakšnodaĜas – tanī pašā 
lappusē, kurā beidzas iepriekšējais apakšnodalījums. 

4.7.Satura, ievada, secinājumu un priekšlikumu virsrakstus nenumurē. Virsraksta beigās 
punktu neliek. 

4.8.Prakses pārskatā iekĜautie attēli (shēmas, diagrammas, grafiki, kartes u.c.), tabulas un 
izmantotās literatūras un avotu saraksts noformējami saskaĦā ar Metodisko norādījumu 
kursa darba, diplomdarba, bakalaura darba un maăistra darba izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai 4.punkta prasībām. 



4.9.Prakses pārskats noformējams datortehnikā un saturiski tam ir jāatbilst prakses 
programmas prasībām. Prakses pārskatu paraksta tās autors. 

4.10. Augstskolas prakses vadītājs iepazīstas ar Praktikanta prakses pārskatu, Praktikanta 
raksturojumu un lemj par pielaišanu prakses aizstāvēšanai, izdarot attiecīgu ierakstu 
prakses pārskata titullapā. Prakses pārskata pielaišanā aizstāvēšanai tiek Ħemta vērā 
prakses pārskata atbilstība Prakses nolikumam un attiecīgās prakses programmai, kā arī 
prakses pārskata saturs. 

4.11. Prakses aizstāvēšanu pieĦem un prakses vērtēšanu veic ar studiju programmas direktora 
norādījumu apstiprināta komisija. Prakses novērtējums tiek ierakstīts prakses pārskata 
titullapā. 

4.12. Prakses pārskata vērtēšanas kritēriji:  
 

4.12.1. prakses pārskata kvalitāte; 
4.12.2. prakses uzdevumu izpildes apjoms; 
4.12.3. studenta prasme koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar prakses rezultātiem; 
4.12.4. studenta prasme diskutēt un atbildēt uz komisijas locekĜu jautājumiem. 

 

4.13. Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā, rezultātu ieraksta pārbaudījuma 
novērtējuma lapā. 

4.14. Prakses pārskatus pēc aizstāvēšanas uzglabā saskaĦā ar „Ekonomikas un kultūras 
augstskolas” lietu nomenklatūrā uzrādīto glabāšanas laiku. 



APSTIPRINU  

Studiju programmas „Tulkošana“ direktora p.i.  
Z.Veidenberga 

11.10.2008. 

PRAKSES PROGRAMMA Prakse I 

Audiēšana, Prakse II Audiēšana 

Kredītpunkti 5 

ECTS kredītpunkti 6,5 

Noslēguma pārbaudījums Ieskaite ar atzīmi 
Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare GermāĦu valodniecība 

Prakses apjoms 40 nodarbības, 80 akadēmiskās stundas 

Prakses programmas autori: 

Mg.philol., lektors Aleksejs Taube 
Lektore Inna Pivovare 

Prakses mērėis: attīstīt efektīvas klausīšanās un pierakstīšanas iemaĦas, bagātināt vārdu 
krājumu. 

Prakses uzdevumi: 
1. Efektīvas klausīšanās un pierakstīšanas prasmju pilnveide. 
2. Vārdu krājumu, kurš būtu noderīgs daudzos kontekstos nākotnē, attīstība. 
3. Studentos spējas pievērst uzmanību runas galvenajām domām trenēšana. 

Prakses apraksts – plāns: 
1. Īpaši izvēlētu materiālu izmantošana teksta sapratnei – runas, filmas, lekcijas. 
2. Studentu klausīšanās prasmju attīstība, klausoties dažādas intonācijas, tempa un 

izrunas tekstus. 
3. Studentu prasmes ātri reaăēt uz runas situāciju izmaiĦām trenēšana. 
4. Pierakstītās informācijas izmantošana, lai atstāstītu dzirdēto tekstu, atbildētu uz 

jautājumiem, uzrakstītu eseju. 
5. Savu individuālo klausīšanās stratēăiju un pierakstīšanas stilu izvērtēšana. 



APSTIPRINU  

Studiju programmas „Tulkošana“ direktora p.i.  
Z.Veidenberga 

11.10.2008. 

PRAKSES PROGRAMMA Prakse III. 

Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Noslēguma pārbaudījums Ieskaite ar atzīmi 
Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare GermāĦu valodniecība 

Prakses apjoms 32 nodarbības, 64 akadēmiskās stundas 

Prakses programmas autori: 

Mg.philol., lektore Ideja Jegorova 
Lektore Zane Veidenberga 

Prakses mērėis: bagātināt pieredzi un nostiprināt studentu prasmes sinhronai un konsekutīvai 
tulkošanai no angĜu valodas latviešu valodā un otrādi. 

Prakses uzdevumi: 
1. Izmantojot SKT lekciju un praktisko nodarbību laikā gūtās zināšanas un prasmes, 

nostiprināt tās, tulkojot dažāda veida, ātruma un sarežăītības pakāpes tekstus. 
2. Efektīvas klausīšanās un individuālo piezīmju tehniku pilnveide. 
3. Vārdu krājuma pilnveide. 
4. AtmiĦas un pieejamo resursu izmantošanas prasmes trenēšana. 

Prakses apraksts – plāns: 

1. Dažādu audio un video materiālu (runu, lekciju, filmu, raidījumu), dažāda ātruma un 
sarežăītības pakāpes tekstu tulkošana. 

2. Tulkojuma kvalitātes vērtēšana un analīze (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums, 
pasniedzēja vērtējums) 

3. Sasniegumu un kĜūdu analīze, secinājumi turpmākajam tulkošanas prasmju attīstības 
darbam. 

4. Darbs ar mutiskās tulkošanas laikā pieejamajiem resursiem, to izmantošanas prasme. 
5. Filmu un seriālu tulkošana (multimediju iekārtas – subtitru, video un audio. 
6. Individuālās piezīmju tehnikas konsekutīvajā tulkošanā izvērtēšana. 



APSTIPRINU  

Studiju programmas „Tulkošana“ direktora p.i.  
Z.Veidenberga 

11.10.2008. 

PRAKSES PROGRAMMA 

Prakse I. Gramatika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3.5 

Noslēguma pārbaudījums Ieskaite ar atzīmi 
Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare GermāĦu valodniecība 

Prakses apjoms 16 nodarbības, 32 akadēmiskās stundas 

Prakses programmas autori: 

PhD, lektore Aija Poikāne - Daumke 
Lektore Inna Pivovare 

Prakses  mērėis:  padziĜināti  apgūt  angĜu  valodas  struktūru,  kas  nodrošina  literārās, 
sarunvalodas un rakstu valodas izkopšanu un pareizu pielietošanu. 

Prakses uzdevumi: 
1. Nostiprināt Praktiskās gramatikas lekciju un praktisko nodarbību laikā gūtās zināšanas 

un prasmes, praktiski tās pielietojot dažādu uzdevumu veikšanā. 
2. Izpildot dažādus vingrinājumus, veidojot dialogus, stāstījumus un rakstot referātus, 

nostiprināt zināšanas un prasmes par jautājumu veidošanu angĜu valodā, darbības 
vārdu laiku pareizu lietošanu, artikulu lietojumu, īpašības vārdu un apstākĜa vārdu 
darināšanas un lietošanas īpatnībām angĜu valodā. 

Prakses apraksts – plāns: 
1. Vingrinājumi un uzdevumi jautājumu veidošanas, darbības vārdu laiku lietošanas, 

artikulu lietošanas, īpašības vārdu un apstākĜa vārdu darināšanas un lietošanas 
nostiprināšanai. 

2. Dialogu un stāstījumu sastādīšana jautājumu veidošanas, darbības vārdu laiku 
lietošanas, artikulu lietošanas, īpašības vārdu un apstākĜa vārdu darināšanas un 
lietošanas nostiprināšanai. 

3. Referāta sagatavošana par kādu no gramatikas tēmām. 



APSTIPRINU  
______________________ 

Studiju programmas „Tulkošana“ direktora p.i.  
Z.Veidenberga 

11.10.2008. 

PRAKSES PROGRAMMA  

Prakse II Rakstiskā tulkošana, 
Prakse III Rakstiskā tulkošana 

Kredītpunkti ECTS kredītpunkti 

Noslēguma pārbaudījums 
Zinātnes nozare Zinātnes 
apakšnozare Prakses apjoms 

Prakses programmas autori: 
Mg.philol, lektore Mg.philol, 
lektore 

Prakses mērėis: iepazīties praksē 
ar dažādiem tekstu veidiem un to 
tulkošanas specifiku. 

Prakses uzdevumi: 
1. Prakses laikā analizēt un tulkot ekonomiska, politiska, publicistiska, ar kultūru 

saistītus tekstus. 
2. Attīstītas tādas profesionālam tulkotājam nepieciešamas iemaĦas, kā tulkojamā teksta 

izvērtēšana, adresāta identificēšana, spēja pamatot savu izvēli tulkošanas procesā utt. 

Prakses apraksts – plāns: 
1. Tulkojamā teksta analīze – sagatavošanās tulkošanai 

1.1. Teksta vedi 
1.2. Teksta analīze 
1.3. Dažādu teksta veidu tulkošanas specifika un problēmas 

2. Ekonomisko tekstu rakstiskā tulkošana 
2.1. Ekonomiskie teksti 
2.2. Terminoloăijas tulkošanas varianti 
2.3. Ekonomiska satura tekstu tulkošana 
Tulkojuma pārbaude un analīze 

3. Kultūras un izglītības tekstu rakstiskā tulkošana 
3.1. Kultūras jautājumi tulkošanā 
3.2. Reālijas 
3.3. Ar kultūru saistītu tekstu tulkošana 
3.4. Tulkojuma pārbaude un analīze 

4. Politisku tekstu rakstiskā tulkošana 
4.1. Politikas jautājumi tulkošanā 
4.2. Terminoloăija 
4.3. Tulkojuma pārbaude un analīze 

7 

10,5 

Ieskaite ar atzīmi 

Valodniecība 

GermāĦu valodniecība 
56 nodarbības, 112 akadēmiskās stundas 

Margarita Spirida 
Krist īne Gurtaja 



 
APSTIPRINU 

Studiju programmas „Tulkošana” 
direktora p.i. Z.Veidenberga 

06.01.2009. 

PIRMSDIPLOMA PRAKSES PROGRAMMA  

Studiju programma: 
Studiju forma:  

Grupa:  
Akadēmiskais gads: 

Tēma: 

Tulkošana 
pilna laika klātiene 

t23 
2008./2009. 

bakalaura darba izstrādājamā tēma 

Pirmsdiploma prakses vieta: 
uzĦēmums, iestāde vai organizācija 

Pirmsdiploma prakses mērėis: 
Prakses laikā iegūt nepieciešamo profesionālo sagatavotību, nostiprinot studiju procesā 
iegūtās teorētiskās zināšanas. 

Pirmsdiploma prakses uzdevumi: 
1. Studiju procesa noslēdzošajā praksē pārbaudīt 

teorētiskās un praktiskās zināšanas tulkošanā. 
2. Prakses laikā vākt, sistematizēt, apstrādāt informāciju un studēt speciālo literatūru 

atbilstoši izvēlētajai bakalaura darba tēmai. 
3. Sagatavot prakses pārskatu par bakalaura darba praktiskās daĜas izstrādi atbilstoši 

izvēlētajai bakalaura darba tēmai. 

Pirmsdiploma prakses pārskata saturs: 
1. Bakalaura darba mērėis, uzdevumi un pētnieciskā darba metodes. 
2. Bakalaura daba aktualitāte (t.sk. jaunākās publikācijas masu medijos, konferences, 

semināri utt.) 
3. Zinātniski apstrādātie materiāli bakalaura darba praktiskās daĜas izveidei. Ja saskaĦā ar 

izvēlēto bakalaura darba tēmu ir jāveic tulkojums, tam jāatbilst profesionālam 
tulkojumam izvirzītiem kritērijiem: 

 

a) funkcionālai atbilstībai oriăināltekstam, 
b) domu skaidrībai, 
c) stilistiski noslīpētai valodai, 
d) precīzai terminu izvēlei. 

4. Secinājumi par pētījumā iegūtajiem datiem. 

un nostiprināt augstskolā gūtās 



5. Iespējamie priekšlikumi. 

Pirmsdiploma prakses ilgums:       8 nedēĜas 

Pirmsdiploma prakses laiks: 09.02.2009. – 06.04.2009. 
(tiek noteikts saskaĦā ar katra akadēmiskā gada studiju 
kalendāru un semestra plānojumu). 

Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana: 
Students, aizstāvot praksi, prezentē bakalaura darba vajadzībām savākto nepieciešamo 
informāciju, norādot bakalaura darba tēmu, mērėi un uzdevumus, bakalaura darba satura 
rādītāju, pamato izvēlētās tēmas aktualitāti, sniedz pielietojamo metožu uzskaitījumu, 
iepazīstina ar bakalaura darba sagatavošanā izmantojamajiem speciālās literatūras un citiem 
informācijas avotiem, iepazīstina ar praktiskās daĜas izklāstu un sniedz galvenos secinājumus 
un priekšlikumus. 

Prezentācija jāsagatavo Microsoft Office PowerPoint programmā. 

Pirmsdiploma prakses pārskata apjoms – 15 līdz 25 lpp. Prakses pārskata pielikumā 
pievienojams bakalaura darba prezentācijas demonstrējamais materiāls (PowerPoint 
faila izdruka). Prakses darba prezentācijas materiālu izdruku lap ām ir j ābūt 
numurētām, jānoĦem foni un liekie efekti, jāpārbauda attēlu kvalit āte un salasāmība. 

Pirmsdiploma prakses pārskats jānodod: līdz 2009.gada 9.aprīlim 

Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana: no 15.04.2009.- 17.04.2009. 

Pirmsdiploma prakses pārskata tehniskais noformējums jāveido saskaĦā ar „EKA Kursa 
darbu, diplomdarbu, bakalaura darbu un diplomdarbu izstrādāšanas metodiskajiem 
norādījumiem”. 

Pirmsdiploma prakses pārskatam JĀPIEVIENO: 
- Pirmsdiploma prakses programma 
- Praktikanta raksturojums 
- Līgums par studiju praksi 

Par pirmsdiploma prakses vadītāju tiek nozīmēts studenta bakalaura darba vadītājs. 

Zane Veidenberga 
201. kab., t. 20040787, tulki@eka.edu.lv 



Praktikanta raksturojums  

Praktikants (students) _____________________________________________________ 
(vārds, uzvārds un personas kods) 

Profesionālā studiju programma ____________________________________________ 

Piešėiramā kvalifikācija ___________________________________________________ 

Prakses laiks no 200__ . gada „___.” __________  līdz 200__. gada „___.” __________ 

Ekonomikas un kultūras augstskolas prakses vadītājs: 

______________________      ___________________________     _______________ 

(ieĦemamais amats) (vārds, uzvārds) (tālruĦa Nr.) 

Prakses vietas nosaukums, tālrunis __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Praktikanta profesionālā sagatavotība _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(atbilstība prakses programmai) 

Praktikanta attieksme pret darbu, darba kolēăiem ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Prakses vadītājs prakses vietā 

______________________      ___________________________      ______________ 
(ieĦemamais amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) 

Z.v. 

Datums 



 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
„Tulkošana”  

PIRMSDIPLOMA PRAKSES PĀRSKATS 
 

studenta (-es) vārds, uzvārds 
 
 
 

(tālr. nr., e-pasta adrese) 

(augstskolas prakses vadītāja amats, vārds, uzvārds) 

Pielaist/nepielaist aizstāvēšanai     _____________________ 
(datums) 

Prakses vadītājs 
 

/ / 

Aizstāvēts: 

(datums) 

Novērtējums: _____________________ 

Paraksts:        _____________________ 
 
 

Rīga 2009 

 

grupas numurs 
(studenta paraksts) 

(paraksts) 



LĪGUMS PAR STUDIJU 
PRAKSI  

Rīgā 200_£• gada   5_.   J^£Ĝ£Ĝ^  ̂

SIA "Ekonomikas un kultūras augstskola", turpmāk tekstā "Augstskola", tās rektora Vladimira Dubras 
personā, kurš darbojas saskaĦā ar Ministru Kabineta 07.06.2007. rīkojumu Nr.351 un EKA Satversmi, 

tas vadītajā____________\s   ^_ '£** ~      ^^/^^^z^^^T-^-—• ___ persona, 
(vārds, uzvārd£,j*ifpmāk prakses vieta) 

(turpmāk - puses) vienojas par sekojošo: 

I. L īguma priekšmets 

1. Prakses vieta uzĦems Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju 
programmas "Tulkošana" studentus praksē. 

II.  Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Augstskola: 
2.1.1. Nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem 
darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un iekšējās darba 
kārtības noteikumiem. Iepazīstina praktikantu ar viĦa tiesībām un pienākumiem prakses laikā. 
2.1.2. IeceĜ prakses vadītāju - augstskolas darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 
2.1.3. Izstrādā prakses programmu, nodod to prakses vietas vadītājam, vērtē praktikanta darbu prakses 
iaikā un novērtē prakses pārskatu. 

2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu, darba 
aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darba vietu. 
2.2.2. IeceĜ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu, konsultē praktikantu saskaĦā ar prakses 
programmu un noslēdzot praksi dod praktikanta raksturojumu. 
2.2.3. Instruē praktikantu jautājumos par iekšējās darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 
higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību. 
2.2.4. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, līdzekĜiem. 
2.2.5. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no Šī līguma, par to paziĦojot 
augstskolai, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas norādījumus prakses veikšanai, iekšējās 
kārtības noteikumus, darba drošības vai aizsardzības prasības. 

IV. Papildu nosacījumi  

4.1. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 
rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas darbadienas 
iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz līguma 
pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēĜ līgums tiek lauzts, sedz pārējām pusēm nodarītos 
tiešos zaudējumus pilnā apmērā. 
4.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceĜā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 
vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.3. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar 
visu pušu parakstiem. 
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas augstskolā, otrs - prakses vietā. 



V. Pušu rekvizīti  

Ekonomikas un kultūras augstskolas 

(prakses vietas adrese, reăistrācijas Nr. un norēėinu konta Nr. bankā) 
 

SIA Apgāds ATFN- 
Nod. maks. reă. r.r. 40003301814 

BlaumaĦa 16/18-2a. Rīga, LV-1011 
a/s Hansabanka. filiāle Sakta. HABALV22 
konts LV92HABA0001408046882_____ 

 

 

V.Dubra 

2^%^z^-j7  ^  
(paraksts un ta atšifrējums) 

 

£ īgia 1 korpuss 1, Rīga, LV-1019, vienotais reăistrācijas numurs 40003402986, A/S "LUB' 
..«$\ods UNLALV2X001, konta Nr. LV07UNLA0001000261284, tālrunis 67114111 

 



LĪGUMS PAR STUDIJU 
PRAKSI  

Rīgā 200^ . gada 29 .  Ĝ&?)/efS5 

SIA "Ekonomikas un kultūras augstskola", turpmāk teksta "Augstskola", tas rektora Vladimira Dubras 
personā, kurš darbojas saskaĦā ar Ministru Kabineta 07.06.2007. rīkojumu Nr.351 un EKA Satversmi, 

~J        -7/      ̂       (prakses vietai      ~ 
tās vadītāja _______________JL

/VČ,/S     /č?LS~hvS___________________________________ personā, 
(vārds, uzvārds, turpmāk prakses vieta) 

(turpmāk - puses) vienojas par sekojošo: 

I. L īguma priekšmets 

1. Prakses vieta uzĦems Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju 
programmas "Tulkošana" studentus praksē. 

II. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Augstskola: 
2.1.1. Nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem 
darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un iekšējās darba 
kārtības noteikumiem. Iepazīstina praktikantu ar viĦa tiesībām un pienākumiem prakses laikā. 
2.1.2. IeceĜ prakses vadītāju - augstskolas darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 
2.1.3. Izstrādā prakses programmu, nodod to prakses vietas vadītājam, vērtē praktikanta darbu prakses 
laikā un novērtē prakses pārskatu. 

2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu, darba 
aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darba vietu. 
2.2.2. IeceĜ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu, konsultē praktikantu saskaĦā ar prakses 
programmu un noslēdzot praksi dod praktikanta raksturojumu. 
2.2.3. Instruē praktikantu jautājumos par iekšējās darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 
higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību. 
2.2.4. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, līdzekĜiem. 
2.2.5. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to paziĦojot 
augstskolai, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas norādījumus prakses veikšanai, iekšējās 
kārtības noteikumus, darba drošības vai aizsardzības prasības. 

IV. Papildu nosacījumi  

4.1. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 
rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas darbadienas 
iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz līguma 
pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēĜ līgums tiek lauzts, sedz pārējām pusēm nodarītos 
tiešos zaudējumus pilnā apmērā. 
4.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceĜā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 
vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.3. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar 
visu pušu parakstiem. 
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas augstskolā, otrs - prakses vietā. 



V. Pušu rekvizīti 
 

Ekonomikas un kultūras augstskolas rektors 
(paraksts un ta atšifrējums) 

Nodibinājums «KatoĜu Baznīcas Vāsinssis» 

(prakses vietas adrese, reăistrācijas Nr. 
un norēėinu konta Nr 

^fo/.aa?^  
(datums) 

27 

 
V.Dubra 

a 1 korpuss 1, Rīga, LV-1019, vienotais reăistrācijas numurs 40003402986, A/S "LUB' 
kods UNLALV2X001, konta Nr. LV07UNLA0001000261284, tālrunis 67114111 

0$<ajj&  
Ilmārs Tolstovs  

Nodibinājuma «KatoĜu Baznīcas 
vēstnesis» valdes priekšsēdētājs 
P k P50577-11024 ________  

(datums) 

 

pils iela 2a, Rīga, LV-1050, Latvija 
Reg. Nr. 40008122539 

AS «SEB Unibanka», kods UNLALV2X 
Konts LV63 UNLA 0050 0117 1295 2 

KJBLIK* 



LĪGUMS PAR STUDIJU 
PRAKSI  

Rīgā 200_£_- gada M,     Ĝd>£jLiāti$> 

SIA "Ekonomikas un kultūras augstskola", turpmāk tekstā "Augstskola", tās rektora Vladimira Dubras 
personā, kurš darbojas saskaĦā ar Ministru Kabineta 07.06.2007. rīkojumu Nr.351 un EKA Satversmi, 

un     aVi    "Leetf&a. *    Ifae&Je*    īf ________________ 
(prakses vieta) 

tās vadītāja ______l/fltf Ĝ tUčo        fo/ ?&C*f £u______________________________________ personā, 

(vārds, uzvārds, turpmāk prakses vieta) 

(turpmāk - puses) vienojas par sekojošo: 

I. L īguma priekšmets 

1. Prakses vieta uzĦems Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju 
programmas "Tulkošana" studentus praksē. 

II. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Augstskola: 
2.1.1. Nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem 
darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un iekšējās darba 
kārtības noteikumiem. Iepazīstina praktikantu ar viĦa tiesībām un pienākumiem prakses laikā. 
2.1.2. IeceĜ prakses vadītāju - augstskolas darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 
2.1.3. Izstrādā prakses programmu, nodod to prakses vietas vadītājam, vērtē praktikanta darbu prakses 
laikā un novērtē prakses pārskatu. 

2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu, darba 
aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darba vietu. 
2.2.2. IeceĜ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu, konsultē praktikantu saskaĦā ar prakses 
programmu un noslēdzot praksi dod praktikanta raksturojumu. 
2.2.3. Instruē praktikantu jautājumos par iekšējās darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 
higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību. 
2.2.4. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, līdzekĜiem. 
2.2.5. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to paziĦojot 
augstskolai, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas norādījumus prakses veikšanai, iekšējās 
kārtības noteikumus, darba drošības vai aizsardzības prasības. 

IV. Papildu nosacījumi  

4.1. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 
rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas darbadienas 
iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz līguma 
pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēĜ līgums tiek lauzts, sedz pārējām pusēm nodarītos 
tiešos zaudējumus pilnā apmērā. 
4.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceĜā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 
vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.3. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar 
visu pušu parakstiem. 
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas augstskolā, otrs - prakses vietā. 



V. Pušu rekvizīti 

 

Ekonomikas un kultūras augstskolas ctpr? 

 
Lornonosova iela 1 korpuss 1, Rīga, LV-1019, 

vienotais reăistrācijas numurs 40003402986, Vecrīgas filiaJĜe^ods 
UNLALV2X001, konta Nr. LV07UNLA0001000261284, tālrunis 671 

.Dubra 

A/S "LUB5 
4 

 

 



LĪGUMS PAR STUDIJU 
PRAKSI  

Rīgā 200 §. . gada JĜ.    S$Ĝt^£j£L 

7 

SIA "Ekonomikas un kultūras augstskola", turpmāk tekstā "Augstskola", tās rektora Vladimira Dubras 
personā, kurš darbojas saskaĦā ar Ministru Kabineta 07.06.2007. rīkojumu Nr.351 un EKA Satversmi, 

(prakses vieta) 
tās vadītāja      /■?&■čc/of'lCSzčor&    Atejic*    w'&&£<? ______________________ personā, 

(vārds, uzvārds, turpmāk prakses vieta) 

(turpmāk - puses) vienojas par sekojošo: 

I. L īguma priekšmets 

1. Prakses vieta uzĦems Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju 
programmas "Tulkošana" studentus praksē. 

II. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Augstskola: 
2.1.1. Nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem 
darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un iekšējās darba 
kārtības noteikumiem. Iepazīstina praktikantu ar viĦa tiesībām un pienākumiem prakses laikā. 
2.1.2. Iecel prakses vadītāju - augstskolas darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 
2.1.3. Izstrādā prakses programmu, nodod to prakses vietas vadītājam, vērtē praktikanta darbu prakses 
laikā un novērtē prakses pārskatu. 

2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu, darba 
aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darba vietu. 
2.2.2. IeceĜ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu, konsultē praktikantu saskaĦā ar prakses 
programmu un noslēdzot praksi dod praktikanta raksturojumu. 
2.2.3. Instruē praktikantu jautājumos par iekšējās darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 
higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību. 
2.2.4. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, līdzekĜiem. 
2.2.5. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to paziĦojot 
augstskolai, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas norādījumus prakses veikšanai, iekšējās 
kārtības noteikumus, darba drošības vai aizsardzības prasības. 

IV. Papildu nosacījumi  

4.1. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 
rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas darbadienas 
iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz līguma 
pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēĜ līgums tiek lauzts, sedz pārējām pusēm nodarītos 
tiešos zaudējumus pilnā apmērā. 
4.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceĜā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 
vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.3. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar 
visu pušu parakstiem. 
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas augstskolā, otrs - prakses vietā. 



V. Pušu rekvizīti 

(datums) 

.-, ž ~ (paraksts un tā atšifrējums) ^ 

(prakses vietas adrese, reăistrācijas Nr. un norēėinu konta Nr. bankā) *   ,      n^  p ,,—- y _~ /■—K: 

(datums) 

 

 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
V.Dubra 

la 1 korpuss 1, Rīga, LV-1019, vienotais reăistrācijas numurs 40003402986, A/S "LUB' 
kods UNLALV2X001, konta Nr. LV07UNLA0001000261284, tālrunis 67114111 



LĪGUMS PAR STUDIJU 
PRAKSI  

Rīgā 200_2_. gada 0^_.    &' 

SIA "Ekonomikas un kultūras augstskola", turpmāk tekstā "Augstskola", tās rektora Vladimira Dubras 
personai kivnš darbojas saskaĦā ar Ministru Kabineta 07.06.2007. rīkojumu Nr.351 un EKA Satversmi, 

uir^£U //« 

 
   

(vārds, uzvārds, turpmāk prakses vieta) 

(turpmāk - puses) vienojas par"1 sekojošo: 

I. L īguma priekšmets 

1. Prakses vieta uzĦems Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju 
programmas "Tulkošana" studentus praksē. 

II.  Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Augstskola: 
2.1.1. Nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem 
darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un iekšējās darba 
kārtības noteikumiem. Iepazīstina praktikantu ar viĦa tiesībām un pienākumiem prakses laikā. 
2.1.2. IeceĜ prakses vadītāju - augstskolas darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 
2.1.3. izstrādā prakses programmu, nodod to prakses vietas vadītājam, vērtē praktikanta darbu prakses 
laikā un novērtē prakses pārskatu. 

2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu, darba 
aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darba vietu. 
2.2.2. IeceĜ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu, konsultē praktikantu saskaĦā ar prakses 
programmu un noslēdzot praksi dod praktikanta raksturojumu. 
2.2.3. Instruē praktikantu jautājumos par iekšējās darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 
higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību. 
2.2.4. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, līdzekĜiem. 
2.2.5. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to paziĦojot 
augstskolai, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas norādījumus prakses veikšanai, iekšējās 
kārtības noteikumus, darba drošības vai aizsardzības prasības. 

IV. Papildu nosacījumi  

4.!. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 
rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas darbadienas 
iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz līguma 
pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēĜ līgums tiek lauzts, sedz pārējām pusēm nodarītos 
tiešos zaudējumus pilnā apmērā. 
4.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceĜā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 
vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.3. Visi l īgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar 
visu pušu parakstiem. 4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas augstskolā, otrs - 
prakses vietā. 



V. Pušu rekvizīti  

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
rektors 
JL_ 

Ot.09 

 

 

 

V.Dubra 

Dobeles rajona policija 
pārvaldes priekšnie 

parakstsun tā atšifrēja) 2 

rāėinu konta Nr. banka) 

1 korpuss 1, Rīga, LV-1019, vienotais reăistrācijas numurs 40003402986, A/S "LUB' 
ds UNLALV2X001, konta Nr. LV07UNLA0001000261284, tālrunis 67114111 

(datums) 

_•$ vietas adrese, regis prakses vietas adreje, reăist 

(datums) 



LĪGUMS PAR STUDIJU 
PRAKSI  

Rīga 2009. gada __ .janvāri 

SIA "Ekonomikas un kultūras augstskola", turpmāk tekstā "Augstskola", tās rektora Vladimira Dubras 
personā, kurš darbojas saskaĦā ar Ministru Kabineta 07.06.2007. rīkojumu Nr.351 un EKA Satversmi, 
un 
____________________________ SIA Heiviks Communications_______________________________ 

(prakses vieta) 
tās direktores _______________________ Ivetas Stepēnas______________________________ personā, 

(vārds, uzvārds, turpmāk prakses vieta) 

(turpmāk - puses) vienojas par sekojošo: 

I. L īguma priekšmets 

1. Prakses vieta uzĦems Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju 
programmas "Tulkošana" studentus praksē. 

II. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Augstskola: 
2.1.1. Nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem 
darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un iekšējās darba 
kārtības noteikumiem. Iepazīstina praktikantu ar viĦa tiesībām un pienākumiem prakses laikā. 
2.1.2. IeceĜ prakses vadītāju - augstskolas darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 
2.1.3. Izstrādā prakses programmu, nodod to prakses vietas vadītājam, vērtē praktikanta darbu prakses 
iaikā un novērtē prakses pārskatu. 

2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu, darba 
aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darba vietu. 
2.2.2. IeceĜ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu, konsultē praktikantu saskaĦā ar prakses 
programmu un noslēdzot praksi dod praktikanta raksturojumu. 
2.2.3. Instruē praktikantu jautājumos par iekšējās darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 
higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību. 
2.2.4. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, līdzekĜiem. 
2.2.5. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to paziĦojot 
augstskolai, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas norādījumus prakses veikšanai, iekšējās 
kārtības noteikumus, darba drošības vai aizsardzības prasības. 

IV. Papildu nosacījumi  

4.1. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 
rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas darbadienas 
iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz līguma 
pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēĜ līgums tiek lauzts, sedz pārējām pusēm nodarītos 
tiešos zaudējumus pilnā apmērā. 
4.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceĜā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 
vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.3. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar 
visu pušu parakstiem. 
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas augstskolā, otrs - prakses vietā. 



V. Pušu rekvizīti 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
rektors 

^^LomonosdvŽ fek 1 korpuss 1, Rīga, LV-1019, vienotais reăistrācijas numurs 40003402986, A/S "LUB* 
Vecrīgas filiāle, kods UNLALV2X001, konta Nr. LV07UNLA0001000261284, 
tālrunis 67114111 

 
/■"     J/ (paraksts un tā atšifrējums) >̂ 
SIA Heiviks Communications,juridiskā adrese Maija iela 8 - 8, Talsu raj., Dundaga, 

LV - 3270, prakses vietas adrese, Ėr. Valdemāra 14, Rīga, LV - 1010JPVN Reă. Nr. LV 41203029940 
a/s Hansabanka, konta Nr. LV23HĀBA0551016889340, kods HABA LV22 

(datums) 
 



LĪGUMS PAR STUDIJU 
PRAKSI  

Rīgā 200 Q_. gada   6  .  -j&fau£#t* 

SIA "Ekonomikas un kultūras augstskola", turpmāk tekstā "Augstskola", tās rektora Vladimira Dubras 
personā, kurš darbojas saskaĦā ar Ministru Kabineta 07.06.2007. rīkojumu Nr.351 un EKA Satversmi, un 

<prakscs vieta)        ^ 
. ___ ipraKscs vieta;    _  ̂

tās valdes locekĜa___________KJ^ĂCJ       £=~nQ (6>&\ ________persona, 
(vārds, uzvārds, turpmāk prakses vieta) 

(turpmāk - puses) vienojas par sekojošo: 

I. L īguma priekšmets 

i. Prakses vieta uzĦems Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas 
"Tulkošana" studentus praksē. 

II.  Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Augstskola: 
2.1.1. Nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem 
darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un iekšējās darba 
kārtības noteikumiem. Iepazīstina praktikantu ar viĦa tiesībām un pienākumiem prakses laikā. 
2.1.2. IeceĜ prakses vadītāju - augstskolas darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 
2.1.3. Izstrādā prakses programmu, nodod to prakses vietas vadītājam, vērtē praktikanta darbu prakses 
laikā un novērtē prakses pārskatu. 

2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu, darba 
aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darba vietu. 
2.2.2. IeceĜ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu, konsultē praktikantu saskaĦā ar prakses 
programmu un noslēdzot praksi dod praktikanta raksturojumu. 
2.2.3. Instruē praktikantu jautājumos par iekšējās darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 
higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību. 
2.2.4. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, līdzekĜiem. 
2.2.5. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to paziĦojot 
augstskolai, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas norādījumus prakses veikšanai, iekšējās 
kārtības noteikumus, darba drošības vai aizsardzības prasības. 

IV. Papildu nosacījumi  

4.1. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 
rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas darbadienas 
iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz līguma 
pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēĜ līgums tiek lauzts, sedz pārējām pusēm nodarītos 
tiešos zaudējumus pilnā apmērā. 
4.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceĜā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 
vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.3. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar 
visu pušu parakstiem. 
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas augstskolā, otrs - prakses vietā. 



V. Pušu rekvizīti  

Ekonomikas un kultūras augstskolas rektors 
(datums) 

SAP /&//)/L 

\      (parjtKStsun 
(prakses vietas adrese, reăistrācijas Nr. un nore$fir(u konta Nr. kjanka) 

<&3. OJ. 4- 00$. 
(datums) 

V.Dubra 

f(^Sn/s> fnm/rs, 

 
ela 1 korpuss 1, Rīga, LV-1019, vienotais reăistrācijas numurs 40003402986, A/S "LUB" 

kods UNLALV2X001, konta Nr. LV07UNLA0001000261284, tālrunis 67114111 

sZn / ,i (paraksts un ta alšilreiums) /    /n    v 



LĪGUMS PAR STUDIJU 
PRAKSI  

Rīga 2009. gada 12. janvārī 

SIA „Ekonomikas Un kultūras augstskola", turpmāk tekstā „Augstskola", tās rektora Vladimira Dubras 
personā, kurš darbojas saskaĦā ar Ministru Kabineta 07.06.2007. rīkojumu Nr.351 un EKA Satversmi, un 
Archetvpon SA filiāle Latvijā tās vadītājas Ievas Dumbravas personā, kura rīkojas uz UzĦēmuma Reăistra 
lēmumu, turpmāk tekstā „Prakses vieta", 

(turpmāk - puses) vienojas par sekojošo: 

I. L īguma priekšmets 

1. Prakses vieta uzĦems Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas 
,,Tulkošana" studentus piaksē. 

II. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Augstskola: 
2.1.1. Nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem 
darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un iekšējās darba 
kārtības noteikumiem. Iepazīstina praktikantu ar viĦa tiesībām un pienākumiem prakses laikā. 
2.1.2. IeceĜ prakses vadītāju - augstskolas darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 
2.1.3. Izstrādā prakses programmu, nodod to prakses vietas vadītājam, vērtē praktikanta darbu prakses laikā 
un novērtē prakses pārskatu. 

2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu, darba 
aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darba vietu. 
2.2.2. IeceĜ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu, konsultē praktikantu saskaĦā ar prakses 
programmu un noslēdzot praksi dod praktikanta raksturojumu. 
2.2.3. Instruē praktikantu jautājumos par iekšējās darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 
higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību. 
2.2.4. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, līdzekĜiem. 
2.2.5. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to paziĦojot 
augstskolai, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas norādījumus prakses veikšanai, iekšējās kārtības 
noteikumus, darba drošības vai aizsardzības prasības. 

IV. Papildu nosacījumi  

4.1. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu lā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 
rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas darbadienas 
iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz līguma 
pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēĜ līgums tiek lauzts, sedz pārējām pusēm nodarītos tiešos 
zaudējumus pilnā apmērā. 
4.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceĜā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj vienoties, 
strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.3. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar 
visu pušu parakstiem. 
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas augstskolā, otrs - prakses vietā. 

V. Pušu rekvizīti 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 

ĜVVvis^^^ 3^  

 
^O^  



rektors V.Dubra 

>^omoriošoJa^iela 1 korpuss 1, Rīga, LV-1019, vienotais reăistrācijas numurs 40003402986, A/S "LUB" 
Vecrīgas filiāle, kods UNLALV2X001, kontaNr. LV07UNLA0001000261284, tālrunis 67114111 

!/>«/    Z.V.// 
i*  ' L 

 
Ieva Dumbrava 
^/■&jy   (p.arā!?sts~ūn tā atšifrējums) 

ilp^ipoĦ^ fili āle Latvijā, Vairoga iela 32a-203, Rīgā, LV-1039, Reă. Nr. 40003710806, DnB 
Nord, Cv%^RTIC66002013052167, +371 6 7524277 

 

(datums) 

 

 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Dr.Paed., lekt. JeĜena Jermolajeva 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

aizstāvējusi pedagoăijas doktora disertāciju (promocijas 
darba nosaukums - "Dialoăiskā pieeja mācībās mūsdienu 
skolā") 

Latvijas Universitātes Pedagoăijas un Psiholoăijas Institūta 
doktorantūra 
Gorkija valsts konservatorijas muzikoloăijas 
fakultāte; iegūtā kvalifikācija - muzikoloăe, 
pasniedzēja 

Maskavas valsts universitātes mehānikas un 
matemātikas fakultāte; iegūtā kvalifikācija - plaša 
profila matemātiėe 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2006. Docente 

1998. Lektore 
1997. Dr. paēd. 

Nodarbošanās: 
kopš 2006. Ekonomikas un kultūras augstskolas docente; 
kopš 2002. LU Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultātes lektore, 

mācību kurss "Kultūras vēstures mācību metodika"; 
2002.-2004.        Psiholoăijas Augstskolas lektore, mācību kurss 

"Pasaules kultūras attīstības galvenie virzieni"; 
1998. - 2005.       LU Pedagoăijas un Psiholoăijas Institūta lektore, 

mācību kurss pedagoăijas maăistrantiem "Dialoăiskā 
pieeja skolas mācību procesā"; 

1999.-2003.        Baltijas Krievu Institūta lektore, menedžmenta, tiesību 
zinātnes un PR maăistrantiem mācību kursi 
"Pedagoăijas teorija un metodika", pedagoăiskā prakse; 

1998.-2001. Rīgas pilsētas Skolu valdē, Kultūras vēstures pedagogu 
asociācijā: tālākizglītības kursu skolotājiem 
organizācija un vadīšana (kopā ar A. Mūrnieku, A. 

1999. Eizānuu. c); 
Ekonomikas un Kultūras Augstskolas lektore, mācību 
kurss kulturoloăijas menedžmenta nodaĜas studentiem 

kopš 1989. "Pedagoăijas pamati"; 
1977. - 1988.       Rīgas Puškina licejā kultūras vēstures skolotāja 

Ivanovas bērnu mūzikas skolā un Ivanovas mūzikas 
1973. - 1977.       vidusskolā (Krievijā) mūzikas vēstures pasniedzēja; 

zinātniskās pētniecības institūtā (Ivanova, Krievija) 
matemātiėe programmētāja. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Ermolaeva E. Using the dialogical approach to the text interpretation in the course of 
the History ofculture at the second school. (2008) Proceedings of 12-th International 
conference on psychology and pedagogy Maskavas valsts universitātes psiholoăijas 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

1951. 
1997 

 

 1993- -1996 

 1978. -1983 

 1968. - -1973 



fakultātē   "Text   Comprehension:   Interdisciplinary   approach   to   the   study   and 
instruction", p. 37-39. 

2. Jermolajeva J. Skolēnu sistemātiskās domāšanas attīstība kā mūsdienu skolas aktuālais 
uzdevums (2008) RPIVA IV Starptautiskās zinātniskās konferences starpt. recenz. 
zinātnisko rakstu krājums „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". Rīga: 
RPIVA, 141.-146. lpp., ISBN 978-9984-9903-7-8 

3. Ermolaeva E. Decrease in the Ievel ofsystematic thinking ofpupils: Revealing of the 
tendency and the analysis ofthe influencing factors (2008) „Problems of Education in 
the 21st Century" Volume 4, 2008., Šiauliai: Scientific Methodological Center 
"Scientia Educologica" p. 89-95, ISSN 1822-7864 

4. Jermolajeva J. Refleksija par mācību materiāla organizēšanu vidusskolas kultūras 
vēstures kursā (2007) LU raksti, 715. sējums „Pedagoăija un skolotāju izglītība". R.: 
Latvijas universitāte, 26-31. lpp. ISBN 978-9984-802-75-6. 

5. Spona A., Marnauza M., Garjāne B., LūseN., AnspokaZ., Jermolajeva J., Madalāne S. 
u.c. Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide 
zinātniskās pētniecības jomā (2007) Tālākizglītības kursu materiāli. Rīga: RPIVA. 104 
lpp. 

6. Kultūras vēsture: XX gadsimts. - R., RaKa, 2002. - 326 lpp. - (Kopautorībā ar V. 
Jermolajevu un A. Mūrnieku. Izdots arī krievu valodā.) 

7. Mantojuma problēma mūsdienu kultūrā. // XIV Zinātnisko lasījumu krājums 
"Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas" . - Daugavpils: DU, 2005. -
75-82 lpp. 

8. rīpeanocbuiKH zmajiora ((ėHJiococĜjCKO-neztarorHHecKHH acneKT). // AKTyajn>Hi>ie 
npo6jieMM ncHXOJiorHH. - Pnra: Bbīcniaa uiKOJia ncHXOJiorHH, 2002. - C. 127 - 144. 

9. Kultūras vēsture: Vidējās izglītības vadlīnijas: Eksperimentāls projekts. - R.: IZM 
ISEC, 1996. - 16 lpp. - (Kopautorībā; līdzautori: A. Rubenis, A. Mūrnieks, I. ApiĦa, L. 
KauliĦa, A. Līdaka, I. Līne, L. OĜonkina.) 

10. Eiropas Mantojuma izglītība: ceĜš līdz jaunajai Eiropai. // Skolotājs. R.: RaKa, 1998. 
Nr. 1(7).-4.-7. lpp. 

Pārējas publikācijas: 
vairāki raksti avīzē "Izglītība un kultūra", veltītie kultūras vēstures mācīšanas jautājumiem 
(1995.-2000.). 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Uzstāšanās konferencēs 
2009.      LU 67. zinātniskā konference, mākslas pedagoăijas sekcija 30.01.2009., referāts 

.Analitskās domāšanas prasmju veicināšana kultūras vēstures apguvē"". 2008.     12-th 
International conference on psychology and pedagogy "Text Comprehension: 

Interdisciplinary approach to the study and instruction". Moscow, Moscow state 
universitv Psychology faculty, 4-5.12.2008., referāts ̂ Mācīties dialogam: spējas 
radoši interpretēt tekstu attīstība vidusskola"; 2008.     12-th International conference 

on psychology and pedagogy "Text Comprehension: 
Interdisciplinary approach to the study and instruction".  Moscovv, Moscow state 
university  Psvchologv  faculty,  4-5.12.2008.,  the workshop:   „Developing of the 
antinomic thinking ". 2008.   RPIVA KZI XIII starptautiskā zinātniskā Kreativitātes 

konference   "Kreatologija kā 
kreativitātes kompleksā izpēte" 7.11.2008., referāts ̂ PUSAUDŽU RADOŠO SPĒJU 
ATTĪSTĪBA SKOLAS LITERATŪRAS UN MĀKSLAS KLUBA DARBĪBĀ". 2008.    

RPIVA 4. starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā"  13.-14.03.2008., referāts ̂ Skolēnu sistemātiskās domāšanas attīstība kā 
mūsdienu skolas aktuālais uzdevums". 



2008. LU 66 zinātniskās konferences mākslas pedagoăijas sekcija 7.02.2008., referāts 
^Skolēnu sistemātiskās domāšanas veicināšana humanitāro kursu apguvē vidusskola''' 

2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 10. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība 
un kultūra. Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā" 25.-26.04., referāts ^Skolēnu 
sistemātiskās domāšanas attīstība mūsdienu kultūras kontekstā". 

2007. LU 65 zinātniskās konferences mākslas pedagoăijas sekcija 31.01., referāts ^Reālisma 
virziena apguve vidusskolas mācību kursā „ Kult ūras vēsture ". 

2006. LU 64 zinātniskās konferences mākslas pedagoăijas sekcija 31.01.2006., referāts 
„Pieeju analīze kultūras vēstures tematu strukturēšanā''1 

Akadēmiskie kursi: 
 

Vispārējā kultūras teorija AdaĜa 

Kultūras socioloăija B daĜa 
Mūzikas kultūras vēsture C daĜa 
Kultūras vēstures mācību metodika AdaĜa 
Pasaules kultūras attīstības galvenie virzieni AdaĜa 
Pedagoăijas teorija un metodika A daĜa 

Dialoăiskā pieeja skolas mācību procesā B daĜa 

Pasaules civilizācijas vēsture AdaĜa 

Latvijas kultūras vēsture AdaĜa 

Papildus zinas par profesionālo darbību: 
1998.-2003. Kultūras vēstures pedagogu asociācijas priekšsēdētājas vietniece, valdes 

locekle 
1995.-2000. darbs Izglītības un Zinātnes Ministrijas satura un eksaminācijas centra 

konsultatīvajā padomē (kultūras vēsturē) 
1997., 1998., piedalījās Eiropas Padomes organizētajos kursos augstskolu un 
1999., 2003. vidusskolu pasniedzējiem (Horvātijā, Grieėijā, Polijā, Zviedrijā) 
1995. līdzdalība Konrāda Adenauera fonda starptautiskajā seminārā "Inovācijas 

augstskolu pedagoăijā" (Rīgā, 120 stundas) 
kopš 1989. Puškina liceja skolēnu radošā žurnāla "ARS" rediăēšana. 

Projekti un granti: 
1. 2008. Zinātniskā centra „Ekosertifika" (Maskava, Krievija) programma „Jauno 

mācīšanās metožu izstrāde mācību kursiem ekoloăijas menedžmentā" (piedalījos kā 
eksperte, 22.10. - 3.11.2008.). 

2. 2007. - 2008. Piedalīšanās RPIVA Pedagoăijas doktora studiju programmas izstrādē 
(vad. prof. A. Špona; studijas programmā uzsāktas ar 2007.-2008. st.g.). 

3. 2007.-2008. Projekta „Radošās jaunatnes vakari Latvijas krievu kultūras bibliotēkā" 
pamatojuma izstrāde, projekta sagatavošana un vadīšana (projektu atbalstīja īpašu 
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, organizēti 4 vakari); 

4. Kopš 2008. Projekts "Vidusskolēnu radošo literāro un māksliniecisko prasmju attīstība 
interešu izglītības nodarbībās" (Puškina licejā, 2008.-2011.) 

5. 2008. Projekts "Studentu radošā brīvas izvēles darbība kā skolotāja profesionālās 
izaugsmes līdzeklis" (ar RPIVA studentu piedalīšanos) 

6. Kopš 1989. Rīgas Puškina liceja skolēnu literatūras un mākslas almanaha "ARS" 
koncepcijas izstrāde un darba vadīšana. 

7. 2007. Piedalīšanās RPIVA zinātniskās pētniecības projektā Nr. 23/2007 „Skolēnu un 
studentu - topošo skolotāju mācīšanās prasmju būtība, satura apjoms un pilnveidošanās 
pedagoăiskie nosacījumi" (vad. prof. A. Spona) 

2009. gada 10. februārī 

4 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 
4 kredītpunkti 
4 kredītpunkti 
4 kredītpunkti 
4 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 

zA 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA  
Mg.paed, lekt. Anna Mēbele 

dzīves un darba gājums 
(curriculum. vitae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

1953 
1992-1993. 

1970-1976 

Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte, 
Pedagoăijas Maăistra grāds 
Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte, 
filologs, angĜu valodas un literatūras pasniedzēja 
kvalifikācija 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1993. Mg.paed. 

Nodarbošanās: 
2001-pašlaik 

1998-2001 

1994-2001 

1989-1994 

1986-1989 

1975-1986 

Rīgas Tehniskās Universitātes Valodu Institūts. 
AngĜu valodas lektore, pr.docente 
Sanktpēterburgas ekonomikas un jurisprudences 
institūta Rīgas filiāles angĜu valodas lektore Rīgas 
Klasiskā ăimnāzija, direktora vietniece, mācību 
daĜas vadītāja, angĜu valodas pasniedzēja, 
Vidzemes priekšpilsētas angĜu valodas metodiėe 
Rīgas Puškina licejs, angĜu valodas skolotāja-
metodiėe 

Rīgas rajona kultūras nams „Berăi", angĜu valodas 
kursu pieaugušajiem pasniedzēja Rīgas 
Elektrotehniskās rūpnīcas patentu un tulkošanas 
nodaĜas tulks un tulkotājs 

 

Akadēmiskie kursi: 
Terminoloăiskā specializācija 
Prakti skā gramati ka 
Praktiskā fonētika 

 

BdaĜa 4 kredītpunkti 
Bdala 10 kredītpunkti 
Bdaja 4 kredītpunkti 

Papildus zinas par profesionālo darbību: 
Profesionālās kvalifikācijas un profesionālās atbildības paaugstināšana 
Stažēšanās Rīgā, Lielbritānijas Padomē 
kursi Dānijā, Kopenhāgena Universitātē, Lielbritānijā , Norvēăijā,, Vācijā, Nīderlandē, 
starptautiskie projekti un to vadīšana 

2009. gada 20. janvāri 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Dr. pltiL, doc. Juris Prikulis  
dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae) 

Dzimsan as gads 1939 
Izglītība 

1969. -1972. Maskavas Valsts Universitāte, Filosofijas fakultāte, 
aspirantūra 

1958. -1963. Latvijas Valsts Universitāte, Vēst. un filol. fakultāte, 
studijas 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1992. Filosofijas doktora zinātniskais grāds (Dr.phil.), LZA 
Filosofijas un socioloăijas inst. habilitācijas un 
promocijas Padomes doktora diploms 1977. 

1997. Filosofijas zinātĦu kandidāts, Maskavas Valsts 
Universitāte 

2005. Ekonomikas un kultūras augstskola, docents 
Nodarbošanās: 

2005 - tagad Ekonomikas un kultūras augstskola, docents 
2001 - tagad LU Ekonomikas un vadības fakultātes docents (daĜlaika) 
1992 - tagad Baltijas - ZiemeĜu Pētijumu Centra vadītājs, direktors 
1995 - 2001 LU daĜlaika lektors 
1989 - 1992 LZA Filosofijas un socioloăijas inst. nod. vad., proj. 

vad. 
1979 - 1989 LZA Ekonomikas inst. vec. zin līdzstr., nod. vad. 
1973 - 1979 LZA Vēstures inst. zin. līdzstr. 
1963 - 1969 Ugāles v-sk. skolot., Rīgas muzeju darbin., RPI pasn. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Prikulis J., KĜaviĦš F. Market regulation in Latvia. In: Dahl B., Shiratori T. (eds). Law, 

Economics and Business in the Melting Pot: the Case of Regional Development and Co-
operation in the Baltie States. - Nedbaek (Denmark): Tokai Universitv European Center, 
1997, pp. 151-172 

2. Prikulis J. Migration and Repatriation Issues in Post-Soviet Countries: the Latvian Case. 
- Riga: NATO Research Fellow Final Report, 56 pp. 

3. Prikulis J. Publikāciju virkne par politiku Baltijas valstīs t.sk. Differences in Citizenship 
Issues in Latvia, Estonia and Lithuania. - In Sinisalo-Katajisto P., Fryer P. (eds). 
Divergencies, Convergencies. Uncertainties. VI World Congress for Central and East 
European States. - Tampere, 2000, p.345; "Latvijas enciklopēdija", 1. sēj., Rīga: V. 
BelokoĦa izdevniecība. 

4. Prikulis J. Publikāciju virkne par Eiropas Savienību un ăeopolitiku t. sk. GlobaĜizacija: 
probĜemi i perspektivi. - V kn. Oznobiščeva G. (red.). Rossija - Baltija - II. Moskva: 
Moskovskij obščestvennij naučnij fond, 2001, s. 135 - 138 

5. Prikulis J., Apine I. Krievijas latvieši 21. gs. sākumā: problēmas un perspektīvas. -
Latvijas Vēsture, 2003, Nr. 1, 10 lpp. 

6. Prikulis J. P.Matijsena mācību grāmatas "Rokasgrāmata Eiropas Savienības tiesībās" 
(aptuveni 600 lpp.) tulkošana, rediăēšana (kopā ar līdzstrādniekiem, pabeigtas 2002. g. 
decembrī), sagatavošana nodošanai tipogrāfij ā (2002. g. decembris - 2003.g. janvāris). 
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EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA  
Mg.sc.soc, lekt. Jānis Saulītis 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītībai 
no 1968. gada līdz 1974. gadam 

2003. gads 

2006. gads 

Nodarbošanās: 

no 2002. gada 13.novembra no 
2005. gada 10.jūnija 

no 2003.g. līdz 2005.10.05. 

no 1997. gada līdz 2003.30.04. 

no 1994. gada līdz 1997. gadam 
no 1992. gada līdz 1994. gadam 
no 1990. gada līdz 1992. gadam 
no 1981 gada līdz 1990. gadam 
no 1973. gada līdz 1981. gadam 

Pedagoăiskā darba pieredze 
Laika posmā no 1984-1987.g 
No 2002. gada līdz 2005.g. 

No 2005. gada līdz šim brīžam 
No 2006. gada līdz šim brīžam 

No 2008. gada līdz šim brīžam 

Papildus izglītība: 
1999. gads 

2001. gads 

2001. gads 

2001. gads 

950 

Rīgas politehniskais institūts Automātikas un skaitĜošanas 
tehnikas fakultāte 
Elektronisko skaitĜošanas mašīnu specialitāte 
Inženiera - matemātiėa kvalifikācija 
Diploms Nr. 389876 
Latvijas Universitātes augstākās profesionālās izglītības 
diploms „Vecākais speciālists analītiėis" Nr. 001018, izdots 
2003. gada 11 .jūnijā, (atbilst LR Profesiju standartam PS 0100 
„Darba aizsardzības vecākais speciālists"). 
Rīgas tehniskās universitātes maăistratūras studiju programmā 
"Darba aizsardzība" iegūts profesionālais maăistra grāds darba 
aizsardzībā (diploms sērija PD C Nr.0413) 

SIA JDarba aizsardzības institūts", Valdes priekšsēdētājs. 
Biedrības „Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija" 
Valdes priekšsēdētājs 
SIA "Personāla sertifikācijas institūts" Darba aizsardzības 
centra vadītājs. 
VA/S "Latvenergo" Vides, veselības, drošības departamenta 
drošības daĜas vadītāja vietnieks, darba aizsardzības sektora 
vadītājs 
SIA "J.A.G.S." prezidents 
SIA "LINDA" kompjuterizācijas vadītājs 
kombināta "Māksla" kompjuterizācijas vadītājs 
Valsts plānošanas institūts sektora vadītājs 
LPSR Soc. nodrošināšanas ministrijas SC grupas vadītājs 

ārštata pasniedzējs Rīgas industriālajā tehnikumā 
lektors darba aizsardzības apmācību kursos SIA „Komin", 
SIA "Personāla sertifikācijas institūts" 
lektors darba aizsardzības apmācību kursos SIA „Latconsul", 
lektors Rīgas tehniskās universitātes Inženierekonomikas 
fakultātes Darba un vides aizsardzības institūtā 
lektors darba aizsardzības apmācību kursā Ekonomikas un 
kultūras augstskolā, 

Baltie Business Securitv school 
Commercial Enterprise's Business Securitv and Loss Control 
(sertifikāts) 
Firma GRIF 
Seminārs "Darba aizsardzības sistēma uzĦēmumā" (sertifikāts) 
SO "Latvijas Kvalitātes asociācija" 
Kvalitātes vadība 
Apliecība Nr. 67 
Latvijas Darba Aizsardzības asociācija 
Apmācības programma darba aizsardzībā, darba likumdošanā 
un ugunsdrošībā 
Apliecība Nr. 121 



2001. gads SO "Latvijas Kvalitātes asociācija" 
Kvalitātes sistēmas izstrādāšana un ieviešana uzĦēmumos 
Apliecība Mr. 90 

2001. gads ■ .,. SO "Latvijas Kvalitātes asociācija" 
Kvalitātes sistēmas izstrādāšana. Kvalitātes nodrošināšanas un 
statistiskās metodes. Vides pārvaldības sistēmas Apliecība Nr. 
133 

2002. gads Personāla Sertifikācijas institūts 
Kvalitātes sistēmas vadītājs 
Sertifikāts Nr. KSV-02-2002 

2002. gads Kvalitātes sistēmas iekšējais auditors 
Sertifikāts Nr. AUD (I)-06-2002 

2002. gads Sertifikāts par "Darba drošības un arodveselības vadības 
sistēmas OHSAS 18000:1999 auditoru apmācību kursu" 
Nr. LV/02/02/056 

 

 

28.10.2008. *J^— -----r*  J.Saulītis 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

EMA, lekt. Gatis Dilāns 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:      1968 
Izglītība: 2006-pašlaik San Antonio Universitāte, Teksasa, ASV, 

doktorantūras studijas 
2001-2002 SDU (Odense, Dānija), Valodas un komunikācijas 

institūts, Eiropas maăistrantūra lingvistikā 
1996-1997 Gēteborgas Universitāte (Zviedrija), Ekonomikas 

un komerctiesību fakultāte, pēcdiploma studijas 
1990-1996 LU, Svešvalodu fakultāte, BA phil. angĜu valodā 

un filoloăijā; profesionālā tulka sertifikāts 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2000. LU asistents 
2002 Eiropas maăistrs lingvistikā (EMA) 
2003 EKA lektors 
2007 EKA docents 

Nodarbošanās: 
1993 LR Ārlietu Ministrija; preses nodaĜa; tulks 
2000 Rīgas 34.vidusskola; administratīvais asistents; 

angĜu valodas skolotājs (eksperimentālais kurss 
2000-2001 tulkošanā) 

LU, Redakcija Universitātes Avīze; galv. redaktora 
2000-2001 vietnieks 
2002 LU, Moderno valodu fakultāte; asistents 

VISL projekts SDU (Odense, Dānija), Valodas un 
komunikācijas institūts; latviešu valodas iedaĜa; 
adrese: http://visl.sdu.dk 

2003-2007 EKA, Svešvalodu nodaĜa, lektors 
2007-pašlaik EKA docents 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (sociolingvistika, tulkošana un tehnoloăija):  
1. Dilans, G. (2008). Review of 'Collaborative Literacv: Using Gifted Strategies to 

Enrich Learning for Every Student' by S. Israel, D. Sisk, & C. Block. Education Book 
Reviews On-Line. 

2. Dilans, G. (in-press). Russian in Latvia: An outlook for bilingualism in a post-Soviet 
transitional society. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 
12(1), 1-15. 

3. Dilans, G. (in-press). Review of 'Language and Identity in a Dual Immersion SchooF 
by K. Potowski. International Multilingual Research Journal. 

4. Dilans, G. (in progress). Review of cQuantitative Research in Linguistics: An 
Introduction' by S. M. Rasinger. Language in Society. 

5. Dilāns G. (2004). Valoda, identitāte un valsts: personvārdu rakstība (Vārdu 
nacionalizācija). Rīga: Providus, www.dialogi.lv 

6. Dilāns G. (2004). Valodas standartizācijas sekas: publiskā lietojuma kolīzijas. 
Tulkošanas problēmu zinātniskās konferences publikācija. Rīga: EKA. 

7. Dilāns G. (2004). Valodas plānošanas politika un integrācija Latvijā pēc 1990. gada. 
Diskusiju cikls par mazākumtautību izglītības reformu: Lēmumu pieĦemšana un 
līdzdalība mazākumtautību izglītības politikā. Rīga: Providus, www.politika.lv 



8. Dilans G., Kučerova J. (2003). Exercises in consecutive (simultaneous) interpreting for 
DCN discussion svstem. Rīga: EKA. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. AAAL (American Association of Applied Linguistics) Annual 2009 Conference. 

Beyond the triadic format: The access mediation to science-related discourse in 
education through a dyadic post technology-simulation dialogue (colloquium-based 
paper presentation). March 21-23, 2009, Denver, Colorado. 

2. TexTESOL II (Texas Teachers of English to Speakers of Other Languages) Fall 2008 
Conference. Feedback and L2 lexical development (research presentation). October 4, 
2008, San Antonio, Texas. 

3. TexTESOL II (Texas Teachers of English to Speakers of Other Languages) Spring 
2008 Conference. The many voices of the ESL learner: An introduction to San Antonio 
's varied ESL learner communities (featured speaker). March 29, 2008, San Antonio, 
Texas. 

4. Dilāns G. (2004). Valodas politika, demokrātija un etnocentrisms: protekcijas būtu 
jāpārvērtē. Latvija: ceĜā uz demokrātiju 1987. - 2003. Starptautiskās zinātniskās 
konferences Postkomunistiskā transformācija un demokratizācijas process Latvijā 
materiālu publikācija, Rīga. 

Akadēmiskie kursi: 
Lietišėā svešvaloda 
Starpkultūru komunikācija 
Tulkošanas teorija un prakse 
Stilistika 
Tulkošanas metodika 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana Papildus 

ziĦas par profesionālo darbību: Kursi 
2007   The language of mathematics (ATE seminar, UTSA) 2007   TI-NetLogo 
vvorkshop, Texas Instruments (Dailas) 2003    Dānija, Copenhagen Business 
School, Facultv of Language, Culture and 

Communication, 1 nedēja 
Profesionālās organizācijas un asociācijas: 

on 

AILA  (International  Association  of Applied  Linguistics)   Research  Netvvork 
Multilingualism in Post-Soviet Countries (external revievver). 
Latvian language comprehensive input DVD project for Bilingual/ESL teachers 
(2007). Education Service Center, Region 20 (San Antonio, Texas). 
Special   interpretation   assistance   for  Instituto   Panamericano   (2007).   Trilingual 
interpretation for an adopted child from Latvia with hearing disabilities at Oaks 

middle school (San Antonio, Texas). 
Teaching assistance at Northwest Vista Coliege adult ESL class (during a pilot studv 
on conversational interaction and L2 development - Spring, 2008). 

Apbalvojumi: 
2008/2009      The UTSA fellowship and assistantship (USA) 
2007/2008      The UTSA fellovvship and assistantship (USA) 
2006/2007      The UTSA fellowship and assistantship (USA) 
2001 Rotarv Endowed Ambassadorial Scholarship (USA) 
1996 Latvian Development Fund Scholarship (Sweden) 

2008. gada 17. novembri 

Adala 4 kredītpunkti 
Adala 4 kredītpunkti 
Bdaja 4 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 
Bdala 2 kredītpunkti 
Bdala 9 kredītpunkti 

1 

2. 

3. 

4. 

 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Dr.paed., doc. Larisas ěisĦičenko 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads 1940 
Izglītība: LU Pedagoăijas fakultāte 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Ekonomikas un kultūras augstskola, docente 
LU docente 
Pedagoăijas zinātĦu doktore 

LU docente 

Pedagoăijas zinātĦu kandidāte 

Ekonomikas un kultūras augstskola, docente 

Ekonomikas   un   kultūras   augstskola,   asociētā 
profesore 

Ekonomikas un kultūras augstskola, docente 
LU docente, Valodu centrs 

Vec. Pasniedzēja, LU svešvalodu katedrā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. OnpeflejiHTejitHbie cMbīcnoBbie CB5I3H B peneBOM BbicKa3braaHHH Ha HeMen,KOM 5i3biKe. 

HavHHbie Tpy;ijbi. PHHCCKHH HHCTHTVT MHPOBOH SKOHOMHKH. BbinvcK 3, Pura, 1999, 
crp. 95-98 

2. PeneBBie onepaiiHH npouecca nopo>K^eHHH BbicKa3biBaHH5i B HeMeriKOM £3biKe. 
HavHHbie Tpyati. BbinvcK 4, Pnra 2000, crp. 161-164 

3. PeneBtie onepairHH ripu o(Ĝ)opMJieHHH onpejjejiHTejibHoro cnoBoco^eTaHua B HeMeiiKOM 
H3tiKe. Zinātniskie raksti, Rīga, 2002, 119-122 Ipp. 

4. 03HaKOMJieHHe c CHCTCMOH opueHTHpoB - nepBbiH 3Tan (ĜjopMHpoBaHHa peneBoro 
HaBbiKa. Scientific Works, Linguistics, Rīga, 2004, 90-97 Ipp. 

5. KoMnjieKC ynpa)KHeHHH nm (ėopMHpoBaHHJi HaBbiKa rpaMMaTHHecKH KOppeKTHoro 
BbicKa3biBaHHfl Ha HeMeiĜKOM a3biKe. Nodots publicēšanai. 2005, 8 Ipp. 

6. • 1. Starptautiskās zinātniski praktiskas konferences 27-28 maijā 2003.ă. materiāli: Tirgus 
Ekonomikas valstis integrācijas apstākĜu problēmas, perspektīvas. Uzstāšanas diskusijā 
Buisness Deutsch programma, Rīga, ĒKA. 

7. 2. LU zinātniskā konference "Lingvistika un metodika" Valodu Centrs, 2004. 
Uzstāšanas par tematu: Videofilmu izmantošana vācu valodas nodarbībās. 

Akadēmiskie kursi: 

Lietišėā svešvaloda 
Vācu valoda kā otrā svešvaloda 
Terminoloăiskā specializācija 
Tulkošanas teorija un prakse 
Analītiskā lasīšana 
Vācu literatūras vēsture 

 2005. 
 1992. 
 1992. 
 1985. 
 1983. 

Nodarbošanās:  

 2005. 
 2000.-2005. 

 1997.-1999. 

 1985.- 1997. 
 1966.-1985. 

AdaĜa 4 kredītpunkti 
AdaĜa 8 kredītpunkti 
BdaĜa 4 kredītpunkti 
Bdala 2 kredītpunkti 
Bdala 4 kredītpunkti 
AdaĜa 4 kredītpunkti 



Sagatavotie mācību līdzekĜi:  

1. Texte zum Lesen und Diskutieren. Praktiskais metodiskais līdzeklis. Rīga, 2001 
71 lpp. 

2. Metodiskie ieteikumi vācu valodas apgūšanai. Neklātienes nodaĜas studentiem. 
Rīga, ĒKA, 2002., 30 lpp. 

3. Arbeitsheft zu dem Videofilm "AllesGute". Sadarbībā ar V. Cernetsku. Rīga, 
2002. 171 lpp. 

Kvalifik ācijas celšana programmā Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide no 2002. 
15. okt. līdz 2003. g. l.febr. Latvijas Universitāte. Sertifikāts Nr. 0081. 

Organizatoriskais darbs: 
EKA senāta loceklis 1999.g. - 2003.g. 

2008. gada 05. februāri 

~ZUfy{0  ̂



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Dr.math, doc. Anatolija Tokarenko 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:      1939. 

Izglītība: 1972.-1976. 

1957.-1962. 

Latvijas Universitāte, Doktorantura 

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas 
fakultāte 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2004. Ekonomikas un kultūras augstskolas docents 
1976. ZinātĦu doktora grāds matemātikā 

Nodarbošanās: 
2004.- līdz šim 
brīdim 

Ekonomikas un kultūras augstskolas docents 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. KpaTKoe nocoGne no BbīcnieH MaTeMaTHKe RJI% CTv̂ eHTOB 3aoHHOH 4>opMbi o6yHeHHJi, 
EKA. Rīga, 2004. 

2. Uzdevumu krājums augstākā matemātikā ekonomistiem, 2 daĜa, EKA, Rīga, 2004. 
3. Uzdevumu krājums augstākā matemātikā ekonomistiem, 1 daĜa, EKA, Rīga, 2004. 
4. C6opHHK 3a#aH no Kypcy BbicmeH MaTeMaTHKH zma SKOHOMHCTOB, H.II ( H3#aHHe 2), 

EKA, Rīga, 2004. 
5. CoopHHK 3ajĜa  ̂no Kypcy BbīcnieH MareMaTHKH jĜīia 3KOHOMHCTOB, H.I ( H3aaHHe 2), EKA, 

Rīga, 2004. 
6. C6opHHK 3aztan no xypcy BbīcnieH MaTeMaTHKH ĖĪIR SKOHOMHCTOB, H.II, EKA, Rīga, 2002. 
7. C6opHHK 3a^aM no Kypcy BbīcnieH MaTeMaTHKH jĜjia 3KOHOMHCTOB, q.I, EKA, Rīga, 2001. 

Akadēmiskie kursi: 
Statistika 
Matemātika ekonomistiem 
Datortehnoloăijas pamati 

 

AdaĜa 4 kredītpunkti 
AdaĜa 4 kredītpunkti 
AdaĜa 2 kredītpunkti 

2008. gada 15. februāri 
  

ex& 



EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA 

Mg.Psvch.. doc. Jekaterinas BIERNES 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

1976. 
1994, 1998. 
1999.-2001. 

Kopš 2004.gada 
septembra 

Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts. 
Latvijas   Universitātes   Pedagoăijas   un   psiholoăijas 
fakultātes psiholoăijas nodaĜas maăistratūra. Latvijas   
Universitātes   Pedagoăijas   un   psiholoăijas fakultātes 
psiholoăijas nodaĜas doktorantūra. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā. 

Lektors. 
Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā. 
Docente 

Nodarbošanās: 
1999....2000. Lektore Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārā 

institūta psiholoăijas nodaĜā 
2001. - 2005. Lektore Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 

fakultātē. 
Lektore Ekonomikas un Kultūras Augstskolā 

Docente 
Ekonomikas un Kultūras Augstskolā Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Bierne ./.. Dubra V. Personāla attīstības tendences. // LU zinātnisko rakstu krājums, 2005.g. 
2. Bierne   J.   Karpova   A,   Eksistenciālā   intelekta   izpētes  perspektīvas   // Sociālā. 

psiholoăija: cilvēka faktors . 2005. g. 
3. Bierne J. Karjeras attīstības modeli. //Bizness un Psiholoăija. 2005. g. 
4. Bierne ,/..   Dubra  V. Aktuālās tendences Latvijas darba tirgū.  2009.g.   (gatavojas 

publicēšanai) 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Kopš Doktora darba izstrāde 
2004.g. septembra A 

kadēmiskie kursi: 
Vadības teorija A daĜa 
Personāla vadība B daĜa 
Sociālā psiholoăija A dala 
Lietišėā komunikācija B daĜa 
Pētniecības darba organizācija B daĜa 
Personālvadība C daĜa 
Telpas uztveres un krāsu psiholoăija B daĜa 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 

4 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 

 

!009. «ada 04. februārī (\m J ... 

1998. 
1999. 
2001. 
2007. 

2004.-2005. 
2007. 



Ekonomikas un kultūras augstskola 

Dr. paēd., doc. NataĜjas Līces 
dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae) 

Dzimšanas gads 1951. 
Izglītība 

1974. ěeĦingradas Pedagoăijas institūts 
Specialitāte: pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzēja 

1982 - 1985 Latvijas Universitāte, aspirante 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1987 ZinātĦu kandidāte 
1990 Latvijas Universitāte, docente 
1990 Pedagoăijas zinātĦu doktore, docente 
1991 

Nodarbošanās: 
1974 - 1975 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 

vecākā inženiere (socioloăisko pētījumu grupa) 
1975 - 1982 Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas 

katedras vecākā pasniedzēja 
1982 - 1986 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 

jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 
1986 - 1987 Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas 

fakultāte, vecākā pasniedzēja 
1987 - 1990 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 

lietišėās socioloăijas un sociālās psiholoăijas katedras 
docente 

1990 - 1993 Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas 

katedras docente 
1994 - 2001 Latvijas Universitātes Rīgas Humanitāra institūta 

direktore, docente 
2001 - 2007 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 

fakultātes Humanitārā institūta direktore, docente 
Ekonomikas un kultūras augstskola, administratīvā 
direktore, docente 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 
Publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē: 
1. N. Līce. International process management. - International Scientific Conference, Rīga: 

Latvijas Universitāte ISBN 9984-725-64-2; 2003, 140. - 147. lpp. 
2. N. Līce. Prasme iedvesmot. - Uzticība pedagoăijai. - Rīga, 2001, 158.-159. lpp. 
3. Savstarpējo attiecību frustracijas stāvokĜa izpētes metodika. - Metodiskās rekomendācijas. 

- Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. - 19 lpp. 
4. Studija kursa "Sociālo - psiholoăisko pētījumu aktuālās problēmas" programma. - Rīga, 

LU, 1998.-14 lpp. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskais darbības virziens - finanšu vadība un menedžmenta psiholoăija. 



Līdz 30.11.2005 -Zinātniskais projekts: SIA "Man-Tess Tranzit" vadības personāla 
sociālpsiholoăiskais pētījums (30.11.2004 līgums Nr. 2004/2146). 

Pētījuma projekts "Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību'" 

Pedagoăiskā darbība: Vadītie maăistra darbi   (skaits) 90 
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (skaits) 
180 

Docētie studiju kursi: Vadības teorija 
Sociālā psiholoăija 
Personas psiholoăija 
Interakcijas pamati 

Darbs studiju programmas padomē: Vadību zinību studiju programmu padome 

Akadēmiskie kursi: Vadības teorija 
Sociālā psiholoăija 
Personas psiholoăija 
Interakcijas pamati 
Finanšu menedžments 

Izstrādātās studiju programmas:      Finanšu sektora vadības profesionāla studiju 
programma, Vadības zinības bakalaura studiju 
programma 

Kvalifikācijas celšana ārzemju vai 
Latvijas augstskolās un pētniecības 
iestādēs: Somija, Helsinku universitāte 1991 .g. 

"Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse" 
Programmas direktore prof. I.Zogla Programmas 
apjoms 160 stundas 

Organizatoriskais darbs: 
LU EVF Starptautiskās 
konferences loceklis 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008 

2009.gada 4. februāri 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Mg.philol, lektore Ir ēna Kondratjuka 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vilae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

1976. 
2000-2002 

1994-2000 

1991-1994 

Daugavpils   Universitāte,   maăistra   grāds   vācu 
filoloăijā 
Daugavpils Pedagoăiskā Universitāte, bakalaura 
grāds vācu filoloăijā, vācu valodas, angĜu valodas, 
poĜu valodas skolotājs pamatskolā 
Daugavpils Pedagoăiskās Universitātes 
eksperimentālā vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2002. Maăistra grāds filoloăijā 
2000. Bakalaura grāds filoloăijā 
No 2003. Ekonomikas un kultūras augstskolas lektore 

Nodarbošanās: 
2003.-pašlaik 
2003.-pašlaik 

2000-2003 
1999-2003 

2000 

1999-2000 

1999. 

Ekonomikas un kultūras augstskola, lektore 
Rīgas   10. vidusskola,   vācu   un   angĜu   valodas 
skolotāja 
Daugavpils Universitāte, asistents 
Pirmskolas konsultatīvais centrs „Lenoks" angĜu 
valodas skolotāja 
Daugavpils Universitāte, Vācu valodas reăionālais 
tālākizglītības centrs, metodiėe 
Latgales transporta koledža, vācu valodas skolotāja 
Daugavpils    eksperimentālā    pamatskola,    angĜu 
valodas skolotāja 
Pedagoăiskā prakse Rostokā, Vācijā 

 

Akadēmiskie kursi: 
Otrā svešvaloda (vācu) Bdala 10 kreditpunkti 

Papi/dus zinas par profesionālo darbību: 
Vācu valodas reăionālā tālākizglītības centra semināri (2000.-2004.) 
Max Hueber Verlag RFZ semināri (2003.) 

2008. gada 20. novembri 

 



Mg.paed., doc. Inguna Broie 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

1950. 
2003.-2006. 

1976.-1982. 

RPIVA, profesionāla maăistra studiju programma 
skolvadībā 
Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte, 
filologs, pasniedzējs, tulks 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2006. Mg.paed. 
2005. docente 

Nodarbošanās: 
2006. - pašlaik 
1999-pašlaik 
2005.-2006 

1992.-pašlaik 
1982.-1993. 

Ekonomikas un kultūras augstskola, docente 
Latvijas Universitāte, docētāja 

Starptautiskā praktiskās  psiholoăijas  augstskola, 
docētāja 
Literatūras tulkotāja no angĜu valodas 
Raiskuma sanatorijas internātskola, audzinātāj un 
angĜu valodas skolotāja 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Virzieni: Pirmā kursa studentu adaptācija un tā organizēšana 

Idiomu interpretācija un to tulkošanas grūtības Uzstāšanās 
konferencēs: Valodas tehnoloăijas un kultūru daudzveidība, Kaunas Tehniskā 
Universitāte, 2004. 

Akadēmiskie kursi: 
Tulkošanas teorija un prakse 
Stilistika 
Tulkošanas metodika 
AngĜu valodas vēsture 

 

BdaĜa 4 kredītpunkti 
Bdala 2 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 

2008. gada 20. janvāri 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Mg.Paed., lekt. Viktorija Kazanovska 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:      1959. 
Izglītība: 1999.-2000. 

1978.-1982. 

Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte, pedagoăijas maăistrs Latvijas    
Universitāte,     Svešvalodu     fakultāte, filologs, 
pasniedzējs, tulks 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1982. filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija. 
2000. Mg. paēd. 

Nodarbošanās: 
1995.-pašlaik 
2008. - pašlaik 
2007. - pašlaik 
1993.-2007. 
2005.- 2008. 
1982.-1993. 

EKA lektore 
RSEBAA vieslektore 
UkraiĦu vidusskola, skolotāja 
privātskola "Maksima"l, skolotāja 
TSI, vieslektore 
Latvijas Patentu bibliotēka, Standartu un katalogu 
nodaĜas vadītāja 

 

Akadēmiskie kursi: 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
Lietišėā angĜu valoda 
Praktiskā fonētika 
Audiēšana 
Konversācija 
Lasīšana ar izpratni 
Teksta leksikostilistiskā analīze 
AngĜu valodas rakstības prasme 
Tulkošanas teoriju un prakse 
Tulkošanas metodika 
Stilistika 

 

Bdala 5 kredītpunkti 
BdaĜa 4 kredītpunkti 
Bdala 4 kredītpunkti 
Bdala 4 kredītpunkti 
BdaĜa 6 kredītpunkti 
BdaĜa 4 kredītpunkti 
Bdala 5 kredītpunkti 
Bdala 6 kredītpunkti 
Bdala 4 kredītpunkti 
Bdala 2 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 

 
2009. gada 10. februārī 



EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA 

PhD, lekt. Aija Poikāne-Daumke 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vilae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

Nodarbošanās: 

1977 02/2006-04/2006 

11/2004 

11/2001-11/2004 

06/2001 

10/2000-03/2001 

1999-2001 

1999 

1995-1999 1994-1995 

Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore 
Pasniedzēja Latvijas Universitāte, Moderno Valodu 
fakultātē 
Pasniedzēja Dortmundes Universitātē, AngĜu un 
AmerikāĦu Institūtā 

AngĜu   valodas   skolotāja   Spīdolas   Ăimnāzijā, Jelgavā Zinātniskās publikācijas un 
mācību literatūra: Grāmatas:      African Diasporas: Afro-German Literature in the Contex( 
ofthe African 

American Experience. Minstere: LIT Verlag, 2006. 
Esejas: "Homeliness and Loneliness In Afro-German Women Narratives", in Acta 
Universitatis Latviensis: Literature, Folklore, Arts. Universitv of Latvia Press, 2004. 
Recenzijas:     Schwarzer Peler: The Tāle ofa Black Austrian. The African Courier. Spever, 
Vācija, 2004. 
Hānschen klein, ging allein: Hans Jtirgen Massaquoi 's Life in The United 
States of America. The African Courier, Spever, Vācija, 2005. 
Raksti: "Breaking Isolation in Latvia." The African Courier, Spever, Vācija, 2005. 

2008 - pašlaik 
2006 - pašlaik 

10/2002-02/2004 

09/1998-05/2000 



Kursa „Radošā 
rakstīšana"apme
klēšana 
KembridžasUniv
ersitāte, 
Lielbritānija 
Doktora 
Disertācijas 
aizstāvēšana 
(Atzīme: Magna 
cum Laude) 
Doktora 

Disertācijas 
tēma: Vācu un 
AmerikāĦu 
Literatūras 
Salīdzinājums 
Doktorantūras 
studijas 
Dortmundes 
Universitātē, 
AngĜu un 
AmerikāĦu 
Institūtā, Vācijā 
Maăistra darba 

aizstāvēšana Latvijas Universitātē 
Moderno Valodu Fakultātē (Atzīme: 10) 
Studijas Ėelnes Universitātē, Vācijā - angĜu 
filoloăijas un vācu valodas specialitātē 
Maăistrantūras studijas Latvijas Universitātē 
Moderno Valodu Fakultātē 
Bakalaura darba aizstāvēšana Latvijas Universitātē 
Pedagoăijas un Psiholoăijas Fakultātē angĜu 
specialitātē 
Bakalaura programmas studijas 
Mācības Shaker Heights Vidusskolā Klīvlendā, 
Ohaijo Štatā, ASV 

 

Akadēmiskie kursi: 
Afro-amerikāĦu literatūra 
Praktiskā gramatika 

A daĜa 
B dala 

2 kreditpunkti 
10 kredītpunkti 

 

2009. gada 15. janvāri /f-.f&teže  ̂



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Mg.Art. Līva ZolneroviČa 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:      1977. 

Izglītība: 2003.09. - līdz šim    Studijas Latvijas kultūras akadēmijas doktorantūrā 
brīdim kultūras teorijas apakšnozarē 
2001.-2003. Studijas       Latvijas        Kultūras       akadēmijas 

maăistratūrā, kultūras teorijas programmā 
1995.-2000. Studijas   LU   Vēstures   un   filozofijas   fakultātē, 

vēstures bakalaura programmā 
1984. -1995. Mācības Talsu 2. vidusskolā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Mākslas maăistra grāds kultūras teorijā 
Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds vēstures 
specialitātē 

Ekonomikas un kultūras augstskolas docente Ekonomikas 
un kultūras augstskolas Kultūras vadības nodaĜas vadītāja, 
docente Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore 
Vadītāja palīdze mākslas galerijā „M āksla XO" Sakarā ar 
studijām piedalīšanās dažādos īslaicīgos projektos - 
konferenču organizēšana, izdevumu sagatavošana, tekstu 
tulkošana, literatūras kritikas Zinātniski izglītojošā darba 
nodaĜas galvenā speciāliste Rīgas vēstures un kuăniecības 
muzejā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Zinātniskās publikācijas ..... 4 
Citas publikācijas................ 3 
Referāti konferencēs..........  6 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2003. -2007.    Zinātnisko darbu rakstīšana un publicēšana. 
Piedalīšanas ar referātiem starptautiska un vietēja mēroga konferencēs. 
Promocijas darba "Hipiju kultūra Latvijā" gatavošana (zin. vad. Dr. Phil. 
D.Teters) 
Izveidots lekciju kurss "Subkultūru teorija un prakse" 
Izveidots lekciju kurss "Kultūras socioloăija" 

 

Akadēmiskie kursi:   

Subkultūru teorija un prakse C daĜa 2 kredītpunkti 
Kultūras socioloăija BdaĜa 2 kredītpunkti 
Pasaules civilizācijas vēsture A dala 2 kredītpunkti 
Latvijas kultūras vēsture A dala 2 kredītpunkti 

 2003. 
2000. 

Nodarbošanās: 2007. - pašlaik 
2007. 2008. 

 2006. - 2007. 
2006. -2007. 
2003.-2006. 

 1999.-2003. 



Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
1. 2007. gada janvārī nolasīts lekciju kurss par jaunatnes subkultūrām Rīgas Strādina 

universitātes Komunikācijas nodaĜas studentiem 
2. 2005. -2006. gada laikā nolasītas vairākas lekcijas interesentiem par subkultūru 

tematiku: Andreja Granta fotostudijas audzēkĦiem un Eirofakultātes socioloăijas 
nodaĜas studentiem. 

3. 2005. gada 1. jūlijs - 2. augusts. Pētnieciskais darbs hipiju kustībā balstītajās 
nometnēs Ukrainā un Krievijā (Sipotā un Rainbow) 

2009. gada 10. februārī 
 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

lekt. Inna Pivovare 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:      1951. 
Izglītība: 1973. - 1978.g. SmoĜenskas Valsts Pedagoăiskais Institūts, 

Svešvalodu fakultāte 
1968-1971 g. Daugavpils   pedagoăiskais   institūts,   Filoloăijas 

fakultāte(2 g.) 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2006. EKA lektore 
Nodarbošanās: 

2006-pašlaik EKA augstskola, angĜu valodas lektore 
2000-pašlaik Rīgas Klasiskā ăimnāzija angĜu valodas skolotāja, 

mentore, MK vadītāja. 
1996.-2000. Krāslavas rajona angĜu valodas centra vadītāja no 

Lielbritānijas padomes 
1982.-2000. Krāslavas     rajona     angĜu     valodas     skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja 
1989.-2000. Krāslavas Varavīksnes vidusskola , angĜu valodas 

metodiskās komisijas vadītāja 
1976.-1989. Krāslavas 2. vidusskola, angĜu valodas skolotāja, 

angĜu valodas metodiskās komisijas vadītāja 
Zinātniski pētnieciskā darbība/ Projekti:: 

2008. Darbības       programma       "Cilvēkresursi       un 
nodarbinātība." Izglītības un zinātnes ministrijas 
Studiju fondā mērėstipendija 
1998.-2000. British Culturas Studies Project.  Temats:  Mass 

Media.   Mācību   līdzeklis       Building   Bridges. 
Intermediate.Rīga, 2001. 
Building Bridges. Upper Intermediate. Rīga,2001. 

Akadēmiskie kursi: 
Praktiskā gramatika Teksta leksikostilistiskā analīze 
Lasīšana ar izpratni Konversācija Lietišėā 
korespondence Papildus ziĦas par profesionālo 
darbību: 
Kursi: 1994.g. augusts intensīvie 
skolotāju kursi St.  Marka un St. Džona 

koledžā,  Plimuta,  Anglija,   Starptautiskais  izglītības centrs 1992. g. 
septembris    intensīvie   angĜu   valodas   kursi    skolotājiem,   MA 

vadītājiem Kopenhāgenā, Dānija 
1992. - 1994.g. kursi angĜu valodas skolotājiem Dānijas un Latvijas 
(IZM)   kopprojekta   ietvaros   Kopenhāgenā,   Dānija, 
Karaliskā skola 
2008 g.26.03. Pedagogu    tālākizglītības    programma.    Interaktīvas 

tāfeles un  digitālo resursu nozīme  mācību procesa 
mūsdienīgā īstenošanā. 

BdaĜa 10 kredītpunkti 
BdaĜa 5 kredītpunkti 
BdaĜa 4 kredītpunkti 
BdaĜa 6 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 



2008 g.30.08.- 
06.09. 
2004 g.augusts 
2002.-2004. 

2000.g. marts 
1993.-2000.g. 

1999.g.marts 

1999. 
1998.g.septembris 
decembris 
1998.g. aprīlis 

1998.g. marts 
1996.g. aprīlis 
1996.g. decembris 

1996.g. augusts 

1995.g. augusts 

1993.g. septembris 

Sabiedriskais   2000.-2003 .g 
darbs: 

1995,-2000.g. 

1994.-2005.g 

Apbalvojumi: 
2008.19.02. 
2008.g.30.04.. 
2007. g . 
2006.g. 
2006.g. 
2002. 

1999.g.novembris 
1999.g. marts 

1997.g. aprīlis 

1997.g. augusts 

1989.g. marts 
1989.g.septembris 

Pedagogu talakizglitibas programma 

LATE konference.(lektore) 
Mentor Training Course. Presett Partnership. British 
Council 
Eiropas konference Strasbūrā. ESSSE programma 
angĜu valodas apmācības attīstības programma IZM 
sadarbībā ar Lielbritānijas Padomi (PDP) 
International   Conference   British   Cultural   Studies, 
Prāga 
Problēmā balstīta izglītība, kursi 
datorkursi IZM Pedagogu izglītības atbalsta centrā, LU 

Eiropas   Starptautiskā   konference      par   mūsdienu 
valodām 
Accomodating Linguistic Diversity in Europe, Graca, 
Austrija 
American Studies Event LATE 
Debašu programmu kursi angĜu valodā 
Advance Business English Course, Case Studv, USIS - 
LATE 

The  Second Baltie  LATEFL,  Conference,  Latvia , 
LATE- BC 
The First Baltie LATEFL, Conference, Lietuva, LATE 
-BC 
LATE, USIS, Konference 

AFS koordinatore Rīgas Klasiskā ăimnāzijā 

AFS koordinatore Krāslavā. 
ESSSE koordinatore Krāslavā 
LATE locekle IATEFL WMS 
locekle 

Pateicības raksts. RD IJSD Izglītības pārvalde 
Pateicības raksts. RD IJSD Izglītības pārvalde 
Pateicības raksts. RD IJSD Izglītības pārvalde 
Pateicības raksts. Rīgas Klasiskā ăimnāzija 
Pateicības raksts. RD IJSD Vidzemes priekšpilsēta 
Pateicība LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 
tālākizglītības programma 
IZM Atzinības raksts 
AFS   Starptautiskās   apmaiĦas   programmas   Latvija 
Goda raksts 
AFS   Starptautiskās   apmaiĦas   programmas   Latvija 
Goda raksts 
AFS   Starptautiskās   apmaiĦas   programmas   Latvija 
Goda raksts 
Krāslavas rajona padomes Goda raksts 
IZM Goda raksts 

2009. gada 10. janvāri 

 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Mag.arl., lekt. Maija Deėe 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vilae) 

Dzimšanas gads: 1947.  
Izglītība: 1954.- 

1966. 
1971. 

1965. 

 1997. -2000 

E. DārziĦa speciāla mūzikas vidusskola-muzikas 

teorija 

studijas Dailes teātra 4. aktieru studijā 
ěeĦingradas teātra, mūzikas un kino institūts 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 

1980. teātra zinātnieks 
2000. mākslu maăistrs 

Nodarbošanās:  

1966.-1974. Dailes teātris 
1971.-1982. Rīgas kinoaktieru studija- pedagogs 

1972.-1982. Rīgas pionieru teātris 
1975.-1989. LeĜĜu teātris 
1990.- 1997. LNO 
1991.-1992. Rīgas 47. vidusskola-kultūras vēstures skolotāja 

1997. Rīgas 14. vakara maiĦu vidusskola-kultūras 
 vēstures un mūzikas skolotāja 

No 2006.-2007. Rīgas 47. vidusskola 
No 2006.-2007. EKA lektore 

Akadēmiskie kursi: 

Pasaules civilizācijas vēsture 
Latvijas kultūras vēsture 

AdaĜa 
Adala 

2 kreditpunkti 
2 kredītpunkti 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
Mūzikas skolotāju kursi - (B1,B2,A1,A2) 
Kultūras vēstures skolotāju kursi - 
2003.g. Met. un saturs jaunā standarta sakarā, 
2006. g. „Vērtību orientācijas maiĦa"Al, 
2007.g. „Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras veidošana un 
izvērtēšana", sert. IZM nr.9014320040 

2009. gada 20. janvārī 

 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 
Dr.arl., doc. Ideja Jegorova 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vilae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

1946. 1995.-
1997. 

1990. 

1974.-1976. 

1965.-1970. 

Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, 
maăistra grāds angĜu filoloăijā Intensīvie 
angĜu valodas pasniedzēju kursi (Lielbritānijā) 
2-gadīgie augstākās izglītības kursi pedagoăijā 
angĜu valodas pasniedzējiem (Pēterburgas 
Universitāte), filologs, pasniedzējs VoroĦežas 
Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte, 
filologs, pasniedzējs 

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

Mg.phil. 

Nodarbošanās: 
2004 - pašlaik 
2006- pašlaik 2002 
-2004 
1997-2002 
1995-1998 
1993-1995 
1976-1993 
1971-1974 
1970-1971 

Akadēmiskie kursi: 
Starpkultūru komunikācija 
Leksikoloăija Praktiskā 
fonētika 

Papildus zinas par profesionālo darbību: 

EKA, lektore 
RSEBAA, lektore 
RTU, lektore 
RSEBAA, lektore 
Starptautiskā tūrisma skola, lektore 
Turība, lektore 
Rīgas Aviācijas Institūts, lektore 
Rīgas Politehniskais Institūts, lektore 
Rīgas Civilās Aviācijas Institūts, lektore 
 

Adala 2 kredītpunkti 
Bdala 4 kredītpunkti 
Bdala 4 kredītpunkti 

AngĜu valodas skolotāju asociācijas biedre 
Kursi: 
"English in the New Europe: Exploring the Changing Nature of Teaching and Learnin< 

English in a Wider European Context" (20 hours) 

"Exploring the Relationship: Learning, Teaching and assessment" ( 20 hours) 

2008. gada 25. novembri 

W4- 

1997. 

 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Mag.Philol, lekt. Jānis Plaudis 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Izglītība: 1991.-1996. studijas   LU   Filoloăijas   bakalaura   programmā 

klasiskajā filoloăijā 
1996.-1998. studijas  LU   Filoloăijas   maăistratūrā  
klasiskajā 

filoloăijā 
2004.-2005. LU    Pedagoăijas    un    psiholoăijas    fakultātes 

Augstskolu  mācībspēku  pedagoăiskās  izglītības 
pamati/ Augstskolu didaktika/ programmas kursi 

2005. studijas LU valodniecības doktorantūrā klasiskajā 
filoloăijā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1996. klasiskās filoloăijas bakalaurs 
1998. klasiskās filoloăijas maăistrs 
1999. LU Teoloăijas fakultātes lektors 

Nodarbošanās: 
1995. - 1999. skolotājs Rīgas Valsts 1. ăimnāzijā latīĦu valodas 
1996. pasniedzējs Laterāna Pontifikālās Universitātes 

fili ālē Rīgas Teoloăijas Institūtā 
1997. pasniedzējs Laterāna Pontifikālās Universitātes 

fili ālē Rīgas Augstākajā Reliăijas ZinātĦu Institūtā 
(RARZI) 

1998. - 1999. asistents LU Teoloăijas fakultātes Semitoloăijas un 
valodu katedrā 

1999. LU Teoloăijas fakultātes lektors Semitoloăijas un 
valodu katedrā 

2001. - 2004. pasniedzējs Biznesa augstskolā RIMPAK Livonija 
2003. pasniedzējs Starptautiskajā praktiskās psiholoăijas 

institūtā Tulku fakultātē 
2005. pasniedzējs Biznesa un Kultūras augstskolā Tulku 

fakultātē 
2005.-2008. pasniedzējs    Starptautiskajā    Baltijas    akadēmijā 

Tulku fakultātē 
2007. pasniedzējs    Starptautiskajā    Baltijas    akadēmijā 

Juridiskajā fakultātē 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Zinātnisko rakstu krājums Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas; 

raksts: Jezuītu ziĦojumi par tradicionālās reliăijas piekopšanu Latgalē; 284. - 291.lpp. 
Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule"; 2007. 

2. Klasiskās filoloăijas gadugramata "iTAKA"; raksts: "Ironijas nianses Ovīdija "Heroīdās" 
(I un V vēstule) 78 - 90 lpp.; 2001. g. Latvijas Universitāte, Rīga 

3. Klasiskās filoloăijas gadugramata "iTAKA"; tulkojums no latīĦu valodas: Ovīdijs 
"Oinones vēstule" 140-147 lpp.; 2001. Latvijas Universitāte, Rīga 

4. Kulturoloăisks žurnāls "Kentaurs XXI" Nr. 37; tulkojums no latīĦu valodas: Akvīnas 
Toms. Teoloăijas summa (1. nod.) 47. - 56. lpp.; 2005., Rīga 

Dzimšanas gads:      1972. <-» 



5. Ilomo novus ietvaros multimediāls uzvedums Black Buterflv Market; latīĦu un griėu valodas 
tulkojumi. 2003. Rīga 

6. Dzeja dzejoĜu krājumā "Leduspuėes JāĦu naktī'. 16. - 27.1pp. 2001. Dobele "Spalva" 
Sagatavošanā: 

7. Daugavpils universitātes rakstu krājumam raksts - īpašvārdi jezuītu ordeĦa dokumentu latīĦu 
valodā (Latvijas vēstures XVII - XVIII gs.); 2008.g. 

8. Projekts sadarbībā ar Daugavpils universitāti - tulkojums no latīĦu valodas - "Terra MariancF 
Reproductionen des von den Rom. Katholiken Hisiger provinzen sr.Heiligkeit Leo XIII zum 
Jubilāum 1888. dargebrachten Albums; 

9. Kulturoloăiskajā žurnālā "Kentaurs XXI" tulkojums no latīĦu valodas: Tertuliāns. Par 
dvēseli (XII - XXIII nodaĜa) 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. Pētniecības tēma doktorantura - LatīĦu valoda Jezuītu ordeĦa arhīvos Latvijā XVI - XVIII 

gadsimtā 
2. Daugavpils  universitātes  konference,   referāts  - Jezuītu  ziĦojumi par  tradicionālās reliăijas 

piekopšanu Latgalē: 2006.g. 
3. 43. Artura Ozola dienas konference, referāts - Grieėismi viduslaiku latīĦu valodā (jezuītu teksti 

Latvijas teritorijā XVII- XVIIIgs.)\ 2007.g. 
4. Daugavpils universitātes konference, referāts - īpašvārdi jezuītu ordeĦa dokumentu latīĦu valodā 

(Latvijas vēstures XVII -XVIII gs.)\ 2008.g. 
5. Daugavpils universitātes 50 starptautiskā zinātniskā konference, referāts - LatīĦu valoda albumā „ 

Terra Mariana": 2008.2. 

Akadēmiskie kursi: 
Vadības teorija JD sengrieėu valoda(koinē) I 
JD sengrieėu valoda(koinē) II  
JD sengrieėu valoda(koinē) I, (seminārs) 
JD sengrieėu valoda(koinē) II, (seminārs) 
Teoloăiskā latīĦu valoda I 
Teoloăiskā latīĦu valoda II 
Antīkā literatūra 
LatīĦu valoda 

 

AdaĜa 2 kredītpunkti 
AdaĜa 2 kredītpunkti 
B daĜa 4 kredītpunkti 
BdaĜa 4 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 
AdaĜa 2 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 

Papildus zinas par profesionālo darbību: 
LU Teoloăijas fakultātes domes loceklis 

2009. gada 20. janvārī 

 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Mg.Philol, lekt. Kristīne Gurtajā 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

1966. 
1974.-1985. 
1985.-1996. 

 1991.-1994. 

 1995. 

 2004. - 2006. 

Nodarbošanās: 1991.-1995. 

 1995. 

 1997. 

 1997.-1998. 

 1998.-1999. 
1999.-2001. 
2001.-2002. 

 2003.-2004. 

 2003. - 2004. 

 kopš 2004. 

Rīgas 64.vidusskola 
LVU Svešvalodu fakultāte, angĜu filoloăijas 
bakalaurs 
Oslo Universitāte, Norvēăija, norvēău valoda kā 
svešvaloda 
Tautas skola Oslo, Norvēăija, kurss pieaugušo 
pedagoăijā 
Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, 
humanitāro zinātĦu maăistrs filoloăijā, (angĜu 
filoloăija, svešvalodu mācīšanas metodika) 

privātstundas latviešu, krievu valodā Oslo, 
Norvēăija. 
Krievu valodas kurss pieaugušajiem Tautas skolā 
Oslo, Norvēăija 
AngĜu valodas kursi pieaugušajiem Tautas skola 
Linčēpingā, Zviedrija 
IZM, Profesionālās izglītības attīstības programma, 
projekta vadītājas asistente 
Valodu mācību centrs, angĜu valoda pieaugušajiem 
privāti angĜu valodas kursi 
ZiemeĜu Ministru Padomes informācijas birojs, 
projektu vadītajā 
Privātā vidusskola "Klasika", angĜu valodas 
skolotāja 10., 12. klasēm. 
Ārpusstundu nodarbības angĜu valodā 
84.vidusskolā, 10., 12.klasēm 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Valodu institūts, 
angĜu valodas lektore 

 

Akadēmiskie kursi: 
Terminoloăiskā specializācija B daĜa 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas B daĜa 
Leksikoloăija B daĜa 
ES dokumentu tulkošana B daĜa 

 

4 kredītpunkti 
5 kredītpunkti 
4 kredītpunkti 
2 kredītpunkti 

2009. gada 20. janvāris 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Lekt. Asija Popova 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:    
1954. 

1971.-1976. 

2001.-2007. 

2006. 

Latvijas  Valsts  universitāte,  svešvalodu  fakultāte, 
franču nodaĜa, studente 
Franču vēstniecības valodas skolotāju talākizglītības 
kursi,  Franču  vēstniecības  skolotāju  kvalifikācijas 
celšanas semināri 
Kvalifik ācijas celšanas kursi Amjenā (Francijā) 

 

Nodarbošanās: 
1976.-1977. 
1977.-1978 

1978.-1981. 
1981.-1983. 
1983.-1991. 

1984.-1986. 

No2001.g. 
No 2003.g. 

Latvijas medicīnas institūta bibliotēka - bibliotekāre 
Rīgas nodaĜa V/A „Eksportles" - ārzemju 
korespondente 
Rīgas muita - inspektore 
Valsts apdrošināšanas Galvenā pārvalde - inspektore 
Valsts   standartu   Komitejas   Galvenā   pārvalde   - 
vecāka inženiere, tehniskās dokumentācijas tulkotāja 
Latvijas  valsts  universitātes  svešvalodu  fakultātes 
Franču valodas pasniedzēja - savienotāja 
Rīgas 34. Vidusskolas franču valodas pasniedzēja 
International House Riga -Satva - franču valodas 
pasniedzēja 

 

Akadēmiskie kursi: 

Otrā svešvaloda (franču) 
Franču valoda 

BdaĜa 
CdaĜa 

10 kreditpunkti 
6 kredītpunkti 

2009. gada 20. janvāri 

Izglītība: 

 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Mg.Philol., lekt. Aleksejs Taube 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vilae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

1970 1987.-
1992. 

1990. 

1992.-1994. 

1998.-2001. 

2001. 

2001.-pašlaik 

studijas Pleskavas pedagoăiskā institūta 
svešvalodu fakultātes angĜu valodas nodaĜā, 
specialitāte - angĜu un vācu valodas vidusskolas 
skolotājs 
studijas Klusā Okeāna Universitātē Sietlā (Seattle 
Pacific Universitv), ASV, AmerikāĦu kultūras 
apmaiĦas programma (American Cultural 
Exchange Program) 
studijas Britu padomes AngĜu valodas skolotāju 

profesionālās attīstības programmā 
studijas Latvijas universitātes moderno valodu 
fakultātes angĜu filoloăijas maăistratūras 
programmā, apakšprogramma - angĜu literatūra, 
maăistra grāds angĜu filoloăijā 
studijas Sanderlendes Universitātē (Universitv of 
Sunderland) Anglijā, Socrates apmaiĦas 
programma 
studijas Latvijas universitātes doktorantūras 
programmā literatūrzinātnē, apakšprogramma - 
cittautu literatūras vēsture 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
maăistra grāds angĜu filoloăija Latvijas 
Universitātes lektors 

Nodarbošanās: 
1992.-1995. 
1995.-1996. 

1996.-1997. 
1997.-2001. 

2001.-pašlaik 

2006. - pašlaik 

Gulbenes 2. vidusskola, angĜu valodas skolotājs 
Derou skola (Darrovv School) ĥujorkas štatā, ASV, 
angĜu valodas un pasaules literatūras skolotājs, 
Fulbraita skolotāju apmaiĦas programma (Fulbright 
Teacher Exchange Program) Gulbenes 2. 
vidusskola, angĜu valodas skolotājs Rīgas 
Komercskola, angĜu valodas skolotājs, atbildīgs par 
ārzemju sakariem Latvijas Universitātes moderno 
valodu fakultāte, lektors kultūras un literatūras 
nodaĜā Ekonomikas un kultūras augstskolas lektors 

Zinātniskās publikācijas: 
1. Starptautiskā zinātniskā konference „ Vārds literatūrā un kultūrā" Referāts „Christopher 

Marlovve's Many Names and Identities in Anthonv Burgess's novel .,A Dead Man in 
Deptford"", Daugavpils Universitāte, 2008. gads 

2001. 
2001. 



2. Sunderlendas un nukāslas Universitātes (Anglija) Before Depression. Referāts 
Experiences of Melancholv in Rose Tremain' s novel Music and Silence" 2008.gada 
jūnijs 

3. ĥujorkas un sanktpēterburgas universitātes seminārsi kultūreas stuijās St peterburgas 
universitāte 2008. gada jūlijs 

4. LU starptautiskā konference Literatrv and critical discourse in the 21 st centuv" 
Referāts The alchemv of andogvnv in L. Clarke' s novel The Chvmical Wedding 2007. 
decembris 

Alekseja Taubes promocijas darba "Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā 
interpretācija" rezultātus atspoguĜojošo zinātnisko publikāciju saraksts 

1. "The Ideas of De Sade's Philosophy in the Bedroom in Postmodern Context". Burima, 
M., galv. red. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko 
rakstu krājums. VIII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes izdevniecība "Saule", 
2006.,   129-140. lpp. 

2. "Re-thinking the Enlightenment in P. Ackrovd's Novel Hawksmoof\ Latvijas 
Universitātes Raksti. 666. sējums. Riga: Latvijas universitāte, 2004., 205-212. lpp. 

3. "The Semantic Universe of Umberto Eco's Novel Foucault's Pendulum". Tulkotāju un 
tulku apmācības problēmas: zinātniskie lasījumi. Riga: Ekonomikas un kultūras 
augstskola, 2004., 50-54. lpp. 

Akadēmiskie kursi: 
 

Ārzemju literatūra Adala 2 kredītpunkti 
AngĜu/ amer. literatūras vēsture Adala 4 kredītpunkti 
Lietišėā angĜu valoda Bdala 4 kredītpunkti 
Valstsmācība BdaĜa 2 kredītpunkti 
Praktiskā fonētika Bdala 4 kredītpunkti 
Audiēšana BdaĜa 4 kredītpunkti 
Konversācija BdaĜa 6 kredītpunkti 
Lasīšana ar izpratni BdaĜa 4 kredītpunkti 
Teksta leksikostilistiskā analīze BdaĜa 5 kredītpunkti 
AngĜu valodas rakstības prasme BdaĜa 6 kredītpunkti 

2009. gada 20. janvāri 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Mag.PhiloL, lekt. Margarita Spirida 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:    1973. 
Izglītība: 2001. - paši ai k 

2001. jūlijs 

1995.-2001. 

1994.-1995. 

1990.-1995. 

Nodarbošanās: 
1976.-1977. 
1977.-1978 

1978.-1981 
1981.-1983. 
1983.-1991. 

1984.-1986. 

No 2001.g. No 
2003.g. 

Latvijas Universitātes doktorante 
kurss: British Studies: Language, Literature and Life. 
Lielbritānija 

Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes 
angĜu filoloăijas maăistra studiju programmas 
literatūras studiju virziens 
Eiro fakultātes Ekonomikas fakultātes kursu 
programma 
Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes angĜu 
filoloăijas bakalaura studiju programma 

Latvijas medicīnas institūta bibliotēka - bibliotekāre 
Rīgas nodaĜa V/A „Eksportles" - ārzemju 
korespondente 
Rīgas muita - inspektore 
Valsts apdrošināšanas Galvenā pārvalde - inspektore 
Valsts   standartu   Komitejas   Galvenā   pārvalde   - 
vecāka inženiere, tehniskās dokumentācijas tulkotāja 
Latvijas  valsts  universitātes   svešvalodu   fakultātes 
Franču valodas pasniedzēja - savienotāja 
Rīgas 34. Vidusskolas franču valodas pasniedzēja 
International House Riga -Satva - franču valodas 
pasniedzēja 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1995. 
2001. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
1.   Women's voices in Timothv Findlev's novel „The Piano Man's Daughter", Vilnius 

Universitv Publishing House Literatūra Canadian Studies ISSN 0258-0802 Research 
Papērs 45(5) 2003, 46. - 50. lpp. 

1. The idea of Findley-esque. Liepājas Pedagoăijas akadēmija LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts Aktuālas problēmas literatūras zinātnē Rakstu krājums 9 Folklora. 
Ārzemju literatūra Liepāja 2004, 258. - 269. lpp. 

2. „The Idea of Findley-esque. Episode 3." 2005, Daugavpils Universitāte, Literatūra un 
Kultūra: Process, mijiedarbība, problēmas. Globalizācija un kultūra. Zinātnisko rakstu 
krājums VI, lpp.257 - 263 

3. "'Native American Mythology" 2004, Latvijas Universitāte, LU Raksti 666. 
Literatūrzinātne, Folkloristika, Māksla. 245 - 250 

4. „The Idea of Findley-esque. Eposode 2."2005, University of Tartu, North America: A 
Transcultural View; Selected Papērs From the 6th International Tartu Conference on 
North-American Studies; Cultural Studies Series No. 6 The Baltie Center for North-
American Studies, lpp.208 - 213 

Bakalaura grāds filoloăija 
Maăistra grāds filoloăijā. 



5. „The notion of 'memory'in the works of Timothy Findlev." Latvijas Kultūras 
Akadēmija, Kultūras krustpunkti 

6. „Society and the individual nexus in the works of T.Findley.", 2006, ŠauĜu 
Universitāte, Lietuva 

PieĦemts publicēšanai: 
1. „The concept of home in the vvorks of Timothy Findley." LU Raksti 
2. „The Idea of Findley-esque. Eposode 5. Experience." Kanādas studiju asociācija 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Uzstāšanās konferencēs 

1. Zinālniski-pētnieciskās darbības virziens - Neprāta tēma mūsdienu Kanādas literatūrā 
(piedalīšanas starptautiskajās konferencēs ar referātiem) 

2. 26.04.2007. - 28.04.2007, Astotajā Starptautiskajā ZiemeĜamerikas Studiju 
Konferencē Tartu (The 8th International Tartu Conference on North - American 
Studies) „A Return of History?".: „Renaissance in the Culture ofAboriginal Canada. " 
Līdzautors J. Nikiforovs; iesniegts publicēšanai 

3. 2006, oktobris „Canadian Mosaic", Latvijas Universitāte 
4. 2005, oktobris „Individual and Society" Lietuva 
5. 2005, aprīlis „Tensions and Resolutions", Tartu, Igaunija 
6. 2004, decembris „Literary and Cultural contexts: 21 st century" Latvijas Universitāte, 

Latvija 
7. 2004, novembris „Kultūras krustpunkti " Kultūras Akadēmija, Latvija 
8. 2003, decembris„Globalization and Culture" Daugavpils Universitāte, Latvija 
9. 2003, oktobris„Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un 

interpretācijas" Latvijas Universitāte, Latvija 
10. 2003, oktobris„Experiencing Canada," Latvijas Universitāte, Latvija 
11. 2003,maijs„Transculturalism" Tartu Universitāte, Igaunija 
12. 2003, februāris,,Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" Liepājas Pedagoăijas 

akadēmija, Latvija 
13. 2002, novembris„Re-thinking Literature", Latvijas Universitāte, Latvija 
14. 2002, oktobris„Multiculturalism" ViĜĦas Universitāte, Lietuva 
15. 2002, augusts„01d environments - New environments", Stokholmas Universitāte, 

Zviedrija 
16. 2001, oktobris „Canadian Women", ViĜĦas Universitāte, Lietuva 

 

Akadēmiskie kursi:   

Ārzemju literatūra AdaĜa 2 kredītpunkti 
AngĜu/ amer. literatūras vēsture A daĜa 4 kredītpunkti 
Valstsmācība BdaĜa 2 kredītpunkti 
Teksta leksikostilistiskā analīze Bdala 5 kredītpunkti 
ES dokumentu tulkošana BdaĜa 2 kredītpunkti 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana BdaĜa 9 kredītpunkti 

2009. gada 12. februāri 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 
Dr.art, doc. Zane Veidenberga 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vilae) 

Dzimšanas gads:       1968. 
Izglītība: 2008. -pašlaik 

1987.-1992. 

1979.-1987. 
1975.-1979. 

Latvijas Universitātes Pedagoăijas un 
psiholoăijas fakultāte, Izglītības vadības 
profesionālā maăistra studiju programma 
Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte; 
Kvalifik ācija: filologs, angĜu valodas un 
literatūras pasniedzējs 
Rīgas 50.vidusskola; vispārējā vidējā izglītība 
Rīgas 4.vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1992. Kvalifik ācija: filologs, angĜu valodas un 

literatūras pasniedzējs 
2009. Ekonomikas un kultūras augstskola, lektore 

Nodarbošanās: 
2008. g. sept. -
pašlaik 
2008. g. sept. -
pašlaik 
2004. g. okt. -

pašlaik 
1990. g. 

2006. g. nov. -
2008. g. aug. 

2005. g. marts - 
2006. g. okt. 
1998. g.-2001. g. 
okt. 

1992. g. sept. -
1998. g. 

1991. g. sept-
1995. g.jūn. 

Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju 
programmas „Tulkošana" direktora p.i. 
Ekonomikas un kultūras augstskola, lektore 

Eiropas Centrālā Banka (European Central 
Bank) (Frankfurte, Vācija). Ārštata tulkotāja 
Tulks un tulkotājs (latviešu, angĜu un krievu 
valodā); 2001. gada - 2007. gadam reăistrēta kā 
pašnodarbināta persona; mutiskās un rakstiskās 
tulkošanas pakalpojumu sniegšana. 
A/S „Norvik banka" Pārdošanas attīstības 
pārvaldes Mācību centrs Mācību projektu 
vadītāja 
A/S „Parex bankas" Personāla attīstības daĜas 
Mācību centrs. Projektu vadītāja 
SIA "M.L. International Ltd.", AK Tehnoloăiju 
un biznesa konsultatīvais centrs. Izpilddirektore 

SIA "M.L. International Ltd.", AK Tehnoloăiju 
un biznesa konsultatīvais centrs. Administratīvā 
vadītāja, tulks un tulkotājs (tulkošanas projektu 
vadīšana, tulkošanas pakalpojumu koordinācija) 
Latvijas Universitātes Svešvalodu katedra. 
AngĜu valodas pasniedzēja (līgumdarbs) 

pašlaik 



Akadēmiskie kursi: 
Terminoloăiskā specializācija 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 
Tulkošanas teorija un prakse 
Stilistika 
Tulkošanas metodika 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 
AngĜu valodas vēsture 
Mūsdienu latviešu valoda 

 

BdaĜa 4 kredītpunkti 
B daĜa 5 kredītpunkti 
BdaĜa 4 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 
BdaĜa 2 kredītpunkti 
BdaĜa 9 kredītpunkti 
Bdaja 2 kredītpunkti 
AdaĜa 2 kredītpunkti 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 

Tulks un tulkotājs (latviešu, angĜu un krievu valodā). Mutiskās un rakstiskās tulkošanas 
pakalpojumu sniegšana. Lielākie klienti: 

• Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centrs (Izglītības 
satura un eksaminācijas centra, Eiropas Izglītības fonda, Eiropas Padomes projekti) 

• Lielbritānijas Padome 
• Valsts aăentūra „Jaunie Trīs brāĜi 
• Biedrība „Dialogi.lv" 
• SIA „VIVA Sport" 
• LR Labklājības ministrijas Medicīnas profesionālās izglītības centrs (Medicīnas 

profesionālās izglītības centra, Eiropas Komisijas un Pasaules Veselības organizācijas 
projekti) 

• Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības attīstības programmu 
aăentūra (ES PHARE programmas, Eiropas Izglītības fonda un Leonardo da Vinci 
programmas projekti) 

• Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas vadītais Pasaules Bankas Izglītības sistēmas 
attīstības projekts 

 
2009. gada 15. janvāri 



Ekonomikas un kultūras augstskola 

Dr.oec, as.profesora StaĦislava KEISA 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:       1953. 

Izglītība: 

1978.-1981, 

1971.-1975. 

1968.-1971. 

Maskavas Valsts Universitāte - aspirantūra -
grāmatvedība un saimnieciskās darbības analīze 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija -
lauksaimniecības grāmatvedība Jēkabpils 
ekonomiskais tehnikums -lauksaimniecības 
grāmatvedība 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Asoc. profesors Docents Asoc. 
profesors Docents Dr. oec. 
Docents 

Nodarbošanās: 

2007. 

2005.- 

2007. 

1999.-2005. 

1995.-1999. 

1995.-1996. 

1995.-1995. 

1994.-1995. 

1994.-1994. 

1994.-1994. 

1992.-1994. 

1988.-1993. 

1987.-1988. 

1985.-1988. 

Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētais 
profesors, Ekonomikas nodaĜas vadītājs 
Ekonomikas un kultūras augstskolas docents, 
Ekonomikas nodaĜas vadītājs 
Biznesa augstskola Turība asociētais profesors, 
Grāmatvedības katedras vadītājs 
Biznesa       augstskolā       Turība       docents, 
Grāmatvedības katedras vadītājs 
Latvijas    ZinātĦu   Akadēmijas    Ekonomikas 
institūta    vadošais    speciālists,    zinātniskais 
sekretārs 
SIA "ARSIS" direktors 

A/S "Latvijas Tautas banka" viceprezidents 

A/S  "Latvijas Tautas banka"  bankas nodaĜu 
(fili āĜu) departamenta vadītājs 
A/S "Latvijas Tautas banka" viceprezidents 

A/S      "Latvijas     Tautas     banka"     valdes 
priekšsēdētājs (prezidents) 
LLA    docents,    Grāmatvedības    un    finanšu 
katedras vadītāj s 
LLA vecākais pasniedzējs, Grāmatvedības un 
finanšu katedras vadītājs 
LLA    Grāmatvedības   un   finanšu   katedras 
vecākais pasniedzējs 

2007. 
2006. 
1999. 
1995. 
1992. 
I1 



1982.-1985. LLA   Grāmatvedības   un    finansu   katedras 
asistents 

1976.-1978. LLA   Grāmatvedības   un   finansu    katedras 
asistents 

Zinātniski pētnieciskā darbība un publikācijas: 
Kopējais publicēto darbu skaits ir 117, no tiem 102 zinātniskie raksti un 15 mācību 

metodiskie darbi. Kopš  1998. gada ir uzstājies ar ziĦojumiem 34 dažāda veida 
konferencēs, t.sk. starptautiskajās, semināros un sanāksmēs. 

Zinātniskā darbība: 
1. LZP zinātniskā projekta Nr. 05.1441 "Reăionalizācija un tās loma līdzsvarotā 

administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā" - zinātniskais vadītājs (2005.-2008.); 
2. LZP projekta Nr. 02.0915 "Reăionālās attīstības virzieni un pasākumu sistēma reăionu 

izveidei Latvijā ES kontekstā" - zinātniskais vadītājs (2002.-2004.); 
3. LZP granta tēmas Nr. 96.0144 "Latvijas finansu tirgus infrastruktūras sistēma un tās 

attīstības virzieni un iespējas" - zinātniskais vadītājs 1996.-2001.); 
4. LZP Valsts nozīmes pētniecības programmas Nr.16 "Latgales ekonomiskās un sociālās 

attīstības optimizācija" apakšprogrammas "Finansu resursu piesaiste, vadīšana un 
kredītpolitikas izstrāde" vadītājs (1997.-2000); 

5. LZP granta tēmas Nr.90.239 "Uzskaites un kontroles organizācija un metodoloăija 
zemnieku un nomas saimniecībās" -zinātniskais vadītājs (1990.-1992.). 

Piedalīšanās konferencēs: 
1. S.Keišs, V.ZariĦa. 2006.gada 29.-30.septembris. ViĜĦas Universitātes Kaunas 

Humanitārā fakultāte. Starptautiskā zinātniskā konference "International Scientific 
Conference DEVELOPMENT OF ECONOMY: teory and practice". Referāts 
"Grāmatvežu profesionālās augstākās izglītības ieguves iespējas Latvijā". 

2. S.Keišs, V.ZariĦa. 2006.gada 10. februāris. Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 
vadības fakultāte. Grāmatvedības institūts. Starptautiskā konference 
"ACCOUNTING, AUDIT AND TAXES: DEVELOPMENT AND TRENDS OF 
THEORY AND PRACTICE". Referāts "Izdevumu kapitalizācija ilgtermiĦa materiālo 
aktīvu iegādē un remontos". 

3. S.Keišs, E.Tilta. Rīga, 2005.gada 13.-15.oktobris. RTU 46. starptautiskā zinātniskā 
konference "Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas". Referāts 
"UzĦēmējdarbība Latvijā reăionu skatījumā". 

4. StaĦislavs Keišs, Elga Tilta. Rīga, 2005.gada 3. jūnijs. Biznesa augstskola Turība. 6. 
starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un 
riski". Referāts "Reăionalizācija Latvijā sabiedrisko attiecību kontekstā". 

5. StaĦislavs Keišs. Reăionu loma nākotnē. ApaĜā galda diskusija. Latvija, Rīga, 24.-
25.februāris. Eiropas Perifērijas Piejūras reăionu konferences (CPMR) Baltijas jūras 
komisija (BSC). Konference Reăionu demokrātiskā loma. 

6. StaĦislavs Keišs. Cēsis. 2005.gada 18.-19.janvāris. Starptautiskā apaĜā galda diskusija 
"ES integrācijas ietekmes izpēte uz Latvijas nodokĜu politiku". Referāts "NodokĜu 
politikas ietekme uz MVU ekonomisko attīstību". 

Kvalifik ācijas celšana: 
1. Piedalīšanās Baltijas Starptautiskās Biržas akadēmijas rīkotajos kursos "Vērtspapīru 

tirgus" 1994.g. 1.-21.septembris, Rīga, diploms; 
2. Piedalīšanās Latvijas Komercbanku asociācijas un Chartered Institute of Bankers 

(Lielbritānija) rīkotajā seminārā "Banku stratēăiskā vadīšana" 1993.g. 20.-22. augusts, 
Rīga, sertifikāts; 



3.   Piedalīšanas semināra "School of Agricultural Banking, Credit & Finance for Estonia, 
Latvia and Lithuania" 1991.g. 10.-23. oktobris, Rīga, sertifikāts; 

Akadēmiskie kursi: 
 

Grāmatvedības teorija A daĜa 4 kredītpunkti 
Finanšu grāmatvedība I B daĜa 4 kredītpunkti 
Finanšu grāmatvedība II BdaĜa 4 kredītpunkti 
Pētniecības darba organizācija A daĜa 2 kredītpunkti 
Banku darbība A daĜa 3 kredītpunkti 
Datortehnoloăiju pamati A daĜa 2 kredītpunkti 
Reăionālā ekonomika A daĜa 2 kredītpunkti 
Vadības grāmatvedība BdaĜa 4 kredītpunkti 
Grāmatvedība budžeta iestādēs BdaĜa 3 kredītpunkti 
Grāmatvedības pamati BdaĜa 2 kredītpunkti 

2008. gada 10. decembris 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

Dr.phil. Brigita ŠiliĦa 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 
Izglītība: 

Latvijas Universitāte, Filoloăijas zinātĦu doktore Maskavas Valsts 
Universitāte, Filoloăijas zinātĦu kandidāte 

Latvijas Universitāte, Filologs, angĜu valodas un 
literatūras pasniedzēja 

1^59. Latvijas Universitāte, Ekonomiste 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1993. Dr.phil 

Nodarbošanās: 
2003.-pašlaik 
kopš 1997. 

1994.-1997. 
1995.- 1996. 

1991.-1994. 
1968.-1997. 

1966.-1968. 

1966.-1968. 

Ekonomikas un kultūras augstskola, lektore 
Latviešu   valodas   apguves   valsts   programmas 
vadības vienība, pedagoăiskā darba koordinatore, 
izdevējdarbības eksperte 
Grāmatu apgāds Zvaigzne ABC, galvenā redaktore 
UNDP valsts programma Lat2, nacionālā eksperte, 
nacionālā konsultante 
Oslo Universitāte, vieslektore 
Latvijas    Universitātes     Svešvalodu     fakultāte, 
docente 
Statistikas    pārvaldes    ZPI,    vecākā    zinātniskā 
līdzstrādniece 
Latvijas  Tirdzniecības  uzĦēmumu  projektēšanas 
institūta un Rīgas Tirdzniecības pārvaldes vecākā 
ekonomiste 

Nozīmīgākas zinātniskas publikācijas un mācību literatūra: 
63 nosaukumi latviešu, angĜu, krievu un norvēău valodās, t.sk. 15 grāmatas. 

1. Par ko runāja bilingvālisma pētnieki un stratēăi. Raksts informatīvā biĜetenā Tagad 
latviešu, krievu, angĜu valodā. Lpp. 10-11. 2002. 

2. Otrās valodas apguvē jauni izaicinājumi. Raksts informatīvā biĜetenā Tagad latviešu, 
krievu, angĜu valodā. Lpp. 6-7. 2002 (4). 

3. Skolotāji jautā par bilingvālo skolu. Vecāki jautā par bilingvālo izglītību (latviešu, 
krievu, angĜu valodā). LVAVP, Rīga. 2002. 

4. Pieaugušais, kas mācās. Raksts informatīvā biĜetenā Tagad. 2000. (1). 
5. Bilingvālisms. Raksts informatīvā biĜetenā Tagad. 2000. (2) 
6. Mācību līdzeklis Palīgā! Latviešu valodas kā otrās valodas apguvei, Rīga, 1998. 
7. Runāsim pareizi. Mācību līdzeklis latviešu valodas pareizizrunā. Rīga, 1996 

Akadēmiskie kursi: 
AngĜu valodas vēsture AngĜu/ 
amer.literatūras vēsture AngĜu 
valoda kā svešvaloda Latviešu 
valoda kā otrā valoda 

BdaĜa 
Adala 

2 kreditpunkti 
2 kredītpunkti 

1937. 
1993. 
1977. 

1968. 



Rietumeiropas literatūras vēsture 
Literatūras zinātne 
Speckursi romantisma estētikā 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 

Tulkojumi no norvēău valodas 

2009. gada 20. janvārī 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS AUGSTSKOLA 

PhD, doc. Indra Sinka 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vilae) 

Dzimšanas gads:      1958. 
Izglītība: 1981 Universitv of Exeter, AK, bakalaura grāds vācu 

valodā un teātra zinībās 
1985 Reading   Bulmershe   College   of   Higher   Ed, 

Pēcdiploma izglītība angĜu valodā un teātra zinībās 
1991 Universitv of Reading, maăistra grāds lingvistikā 
1999 Universitv      of      Reading,       doktora      grāds 

psiholingvistikā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1991 Mg.art. lingvistikā 
1999 PhD psiholingvistikā 
1999 docente 

Nodarbošanās: 
no dec.2008 EKA docente 
2007-pašlaik        The Open Universitv, Izglītības un valodas studiju 

fakultātes dekāna vietniece (Izglītības satura attīstības 
jautājumos) 

1999-2002 Universitv of Hertfordshire, docente 
1991 -1999 Universitv of Reading, lektore, zinātniskā 

līdzstrādniece 
Lietišėās valodniecības pētniecības centra asociētā 
locekle 

1987-1991 St Neot's School, Everslev, AngĜu valodas priekšmeta 
nodaĜas vadītāja 

1985-1987 Court Moor Comprehensive School, Fleet, AngĜu 
valodas un mediju zinību skolotāja 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Raksti zinātniskajos žurnālos un publikācijas: 
1. lantaffi, A., Jarvis, J. and Sinka, I. (2003). Deaf pupils' views of inclusion in mainstream 

schools. Deafness and Education International, 5, 3: 144-156. ISSN: 1464 3154 
2. Jarvis, J., Sinka, I. and lantaffi, I. (2003). Inclusion - what deaf pupils think: an 

RNID/DfES project undertaken by the Universitv of Hertfordshire, November 2001-July 
2002 (a 'work in progress' report). Deafness and Education International, 4, 3: 142-147. 
ISSN: 1464 3154 

3. Butcher, J., Sinka, I. and Troman, G. (2007). Exploring diversitv: teacher education policv 
and bilingualism Research papērs in education. ISSN: 0267 1522' 

4. Mavhook, S., Sewell-Rutter, J., Sinka, I., Jarvis, J., Moore, T., Butcher, J., lantaffi, A., 
Simpson, P. and Andrews, E. (2004). Inclusion strategies: supporting effective inclusion 
and attainment. London: RNID. ISBN: 1 904296 11 4 

Semināri: 
1.   Sinka, I. & Walsh, P. (2004). Developing a new National Curriculum for Latvia", 

Baltie Svmposium, London 



2. Butcher, J., Pearse, S. & Sinka, I. (2005). "A positive modei of bilingual learners and 
the trainee teacher: learning to teach in bilingual communities", Multiverse Workshop, 
Southampton 

3. Butcher, J., Pearse, S. & Sinka, I. (2005). "Teacher education and bilingualism: 
exploring the language issue", Applied Linguistics and Literacy Research Unit-
Research into Teacher Education (ALLRU-RITES) Research Seminar Series, Milton 
Keynes 

4. Burt, C, Karanovic, V., Mayor, B. & Sinka, I. "The identification and documentation 
by schools of the linguistic competencies and practices of bilingual learners" ALLRU-
RITES Research Seminar Series, Milton Keynes 

Uzstāšanās konferencēs: 

1. Bright, K., Cook, G., and Sinka, L, (2003). Project Crystal: accessible environments 
for deaf and hard of hearing people, Proceedings of īnclude: inclusive designfor society 
and business CoĦference, Helen Hamlyn Research Centrē, Royal College of Arts, 
London, 25th-28th March 

2. Butcher, J. And Sinka, I. (2003). Establishing quality in flexible distance leaming: 
learning to teach in bilingual communities, In the proceedings of the European 
distance and e-learning network (EDEN) Annual CoĦference, 15-18 June , 2003, 
Rhodes. Pp 362-365 

3. Butcher, J. and Sinka, I. (2003). Learning to teach in bilingual communities: issues for 
training?", British Educational Research Association (BĒRA) Annual CoĦference, 
Edinburgh 

4. Butcher, J. and Sinka, I. (2004). Teacher education and bilingualism: an invisible 
inclusion agenda, The Centrē for Educational Development, Appraisal and Research 
(CEDAR) Annual CoĦference, Warwick 

5. Butcher, J. and Sinka, I. (2004). A challenge for open/distance education: learning to 
teach in bilingual communities, European CoĦference on Educational Research 
(ECER) Annual CoĦference, Crete 

6. Karanovic, V. and Sinka, I. (2005). The cross-linguistic study of morphosyntactic 
development in Bosnian-English and Latvian-English bilingual children, International 
Symposium on Bilingualism, 20-23 March, 2005, Barcelona 

7. Butcher, J. And Sinka, I. (2005). Teacher education and bilingualism: exploring the 
language issue, ECER Annual CoĦference, Dublin 

8. Pearse, S., Sinka, I. and Butcher, J. (2006). Competence development across different 
modes: a comparative study of distance and face-to-face initial teacher training in 
relation to bilingual pupils, EDEN Annual CoĦference, Vienna 

9. Letts, C. And Sinka, I. (2006). Developing child language assessment tools in different 
languages: Latvian as a case study, Child Language Seminar (CLS) Annual CoĦference, 
Nevvcastle 

10. Sinka, I., Pearse, S. And Butcher, J. (2006). Reshaping knovvledge: initial teacher 
training and bilingual issues in England, ECER Annual CoĦference, Geneva 

11. Pearse, S. And Sinka, I. (2006). Valuing bilingualism: a challenge to the monolingual 
framevvork, ESRC Research Seminar Series, 9-10 November, 2006, Nevvcastle 

12. McAndrew, I., Sinka, I. and Wills, M. (2006). Expeditionary blended learning: new 
opportunities and lessons from the UK, 2006 Bollinger/Rosado Teaching and Learning 
Effectiveness Symposium, 14 November, Florida 



13. McAndrew, I., Muldoon, W. And Sinka, I. (2007). Assessment for learning: an outcomes-
based approach to enhance learning, 2007 Bollinger/Rosado Teaching and Learning 
Effectiveness Symposium, 24 October, Florida 

14. Mayor, B. And Sinka, I. (2007). The identification and documentation by schools in England 
of the linguistic competencies and practices of bilingual leamers, LED Conference, 
November, Universitv of Waikato, NZ 

15. Sinka, I., Pearse, S. And Butcher, J. (2007). Paving lip-service to diversity: bilingualism and 
teacher education policy in England, LED Conference, November, University of Waikato, NZ 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1/4/03-        Developing the trainee teacher in bilingual communities 30/9/04       Joint principal 
investigator with Dr J Butcher, OU, Teacher Training Agency 1/5/05-        The identification and 
documentation by schools ofthe linguistic competencies 31/7/05        and practices of bilingual 
leamers 

Co-investigator with Ms B Mayor, OU, Applied Linguistics and Literacy 
Research Unit (ALLRU) 1/5/08-        Goodpractice inpeer mentoring: a guidefor 

specialist mathematics students in 30/4/09       year 2 and beyond 
Co-investigator with Dr Stephen Kane, University of Hertfordshire and Dr Ian 
McAndrevv, University of Hertfordshire, Maths Stats and OR Network 1/9/08-        

Restandardisation and redevelopment ofthe Reynell Development Language 31/7/10       Scales 
Co-investigator with Dr Carolyn Letts (University of Newcastle) and Professor 
Susan Edwards (University of Reading), GL-Assessment (formerly NFER- 
Nelson) 

Akadēmiskie kursi: 
Terminoloăiskā specializācija B daĜa 2 kredītpunkti 
Profesionālā tulkošana B daĜa 2 kredītpunkti 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
Dalība profesionālās asociācijās 
2003-pašlaik     British Educational Research Association (BĒRA) locekle 

2004-pašlaik     The Baltie Council in the UK locekle/ priekšsēdētāja vietniece/ priekšsēdētāja 

2008. gada 20. novembri MfiJz^^  



19. pielikums 

Studiju programmas „Tulkošana” akadēmiskā personāla 
zinātniski pētnieciskā darbība 

Pētījumu virzieni  
1. Sociolingvistika, bilingvālisms 
2. Tulkošana un tehnoloăija 
3. Literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture, amerikānistika 
4. Klasiskā filoloăija 
5. Pedagoăija 
6. Saimnieciskās uzskaites, finanšu un kontroles metodoloăija un organizācija 
7. Tirgus ekonomikas aktuālās problēmas Latvijā 

Profesionāla bakalaura studiju programmas “Tulkošana” akadēmiskā 
personāla ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas vai ārvalstu izdevumos 

(2004.-2008./2009.) 

2008-2009 

• Dilans, G. (2008). Review of ‘Collaborative Literacv: Using Gifted Strategies to Enrich 
Learning for Every Student’ by S. Israel, D. Sisk, & C. Block. Education Book Reviews 
On-Line 

• Dilans, G. (in-press). Russian in Latvia: An outlook for bilingualism in a post-Soviet 
transitional societv. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 12(1), 
1-15 

• Dilans, G. (in-press). Review of ‘Language and Identitv in a Dual Immersion School’ by 
K. Potowski. International Multilingual Research Journal 

• Dilans, G. (in progress). Review of ‘Quantitative Research in Linguistics: An 
Introduction’ by S. M. Rasinger. Language in Society 

• Ermolaeva E. Using the dialogical approach to the text interpretation in the course of the 
History of culture at the second school. (2008) Proceedings of 12-th International 
conference on psychology and pedagogy Maskavas valsts universitātes psiholoăijas 
fakultātē “Text Comprehension: Interdisciplinary approach to the study and instruction”, 
p. 37-39. 

• Jermolajeva J. Skolēnu sistemātiskās domāšanas attīstība kā mūsdienu skolas aktuālais 
uzdevums (2008) RPIVA IV Starptautiskās zinātniskās konferences starpt. recenz. 
zinātnisko rakstu krājums „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” . Rīga: 
RPIVA, 141.-146. lpp., ISBN 978-9984-9903-7-8 

• Ermolaeva E. Decrease in the Ievel of systematic thinking of pupils: Revealing of the 
tendency and the anaėsis of the influencing factors (2008) „Problems of Education in the 
21st Century” Volume 4, 2008., Šiauliai: Scientific Methodological Center “Scientia 
Educologica” p. 89-95, ISSN 1822-7864 

• S.Keišs, E.Tilta, A.Medne, A.Jesemčika.// NodokĜi mainīgos tirgus ekonomikas apstākĜos. 
Raksts nodots publicēšanai LLU zinātnisko rakstu krājumā. 

• OraHuojiaB Keūiii, Bura 3apuHa, Taū^a KajiHHHH, Arnia EceMHHKa, AHHO Coona, Hpira 
BuTOJia, JĪHryHa JIeū6yc.// OcoGeHHOCTH 6yxrajrrepcKoro yneTa, ayflHra H aHajiH3a B 

JlaTBHHCKOū Pecny6jiHKe. Raksts nodots publicēšanai Žitomiras Valsts Tehnoloăiskās 
universitātes zinātnisko rakstu krājumā. 

• S.Keišs, E.Tilta.// Tirgus ekonomikas vide tautsaimniecības izaugsmei. Raksts nodots 
publicēšanai LLU zinātnisko rakstu krājumā. 



• S.Keišs, E.Tilta, V.ZariĦa, A.Medne, A.Kazinovskis, G.Balode, V.Smirnova, L.Galane. 
“Reăionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā”. Raksts 
nodots publicēšanai LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 
2007.gadā” rakstu krājumam. 

• Plaudis, J. Daugavpils universitātes rakstu krājumam raksts – Īpašvārdi jezuītu ordeĦa 
dokumentu latīĦu valodā (Latvijas vēstures XVII – XVIII gs.); 2008.g. 

• Plaudis, J., Tertuliāna “Par dvēseli”(XII-XIII) tulkojums no latīĦu valodas. Kentaurs XXI. 
Rīga. 2008. 

• Plaudis, J., Projekts sadarbībā ar Daugavpils universitāti – tulkojums no latīĦu valodas – 
“Terra Mariana” Reproductionen des von den Röm. Katholiken Hisiger provinzen 
sr.Heiligkeit Leo XIII zum Jubiläum 1888. dargebrachten Albums. 

2007 

• Jermolajeva J. Refleksija par mācību materiāla organizēšanu vidusskolas kultūras 
vēstures kursā (2007) LU raksti, 715. sējums „Pedagoăija un skolotāju izglītība”. R.: 
Latvijas universitāte, 26-31. lpp. ISBN 978-9984-802-75-6. 

• Jermolajeva J., Špona A., Marnauza M., Garjāne B., Lūse N., Anspoka Z., Madalāne S. 
u.c. Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide 
zinātniskās pētniecības jomā (2007) Tālākizglītības kursu materiāli. Rīga: RPIVA. 104 
lpp. 

• S.Keišs, E.Tilta, A.Kazinovskis, V.ZariĦa, A.Medne. Reăionalizācija un tās loma 
līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā.// LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā: Nr.12. – Rīga: LZP Ekonomikas un 
juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2007. – 68.-75.lpp.ISSN 1691-290X 

• S.Keišs, E.Tilta, A.Kazinovskis, V.ZariĦa, A.Medne, G.Balode. Reăionalizācija ES un 
Latvijā sociāli ekonomiskās attīstības kontekstā.// Latvijas ZinātĦu akadēmijas 
Ekonomikas institūta GADAGRĀMATĀ: Rīga, 2007 – 115.- 129.lpp.ISBN 9984-774-07-
4 

• Plaudis, J., Zinātnisko rakstu krājums Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, 
problēmas; raksts: Jezuītu ziĦojumi par tradicionālās reliăijas piekopšanu Latgalē; 284. 
– 291.lpp. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”; 2007. 

• Sinka I. Butcher, J., and Troman, G. (2007). Exploring diversity: teacher education policy 
and bilingualism Research papers in education. ISSN: 0267 1522 

2006 

• Keišs, S. Vita ZariĦa. Izdevumu kapitalizācija ilgtermiĦa materiālo aktīvu iegādē un 
remontos. // Latvijas Universitātes Raksti. Ekonomika, V. 702.sēj. Rīga, Latvijas 
Universitāte, 2006.211.-220.lpp. ISSN 1407-2157 

• Keišs, S., E.Tilta, A.Kazinovskis, V.ZariĦa, A.Medne. Reăionalizācija un tās loma 
līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā.// LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā: Nr.11. – Rīga: LZP Ekonomikas un 
juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2006. – 75.-80.lpp.ISSN 1691-290X, ISBN 9984-
19-923-1 

• Keišs, S.. Papildu iespējas grāmatvežiem – izmantosim! //Dienas bizness. 2006.gada 
10.maijsPoikāne _Daumke, A., African Diasporas: Afro-German Literature in the 
Context of the African American Experience. Minstere: LIT Verlag, 2006. 

• Spirida, M. „The notion of ‘memory’in the works of Timothy Findley.” Latvijas Kultūras 
akadēmija, Kultūras krustpunkti 



• Spirida, M. „Society and the individual nexus in the works of T.Findley.”, 2006, ŠauĜu 
Universitāte, Lietuva 

• Taube, A. “The Ideas of De Sade’s Philosophy in the Bedroom in Postmodern Context” 
Burima, M., galv. red. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko 
rakstu krājums. VIII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes izdevniecība “Saule”, 2006.,   
129-140. lpp. 

2005 

• Jermolajeva J., Mantojuma problēma mūsdienu kultūrā. // XIV Zinātnisko lasījumu 
krājums “Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” . - Daugavpils: DU, 
2005. - 75-82 lpp. 

• Keišs, S., Elga Tilta, Andris Kazinovskis, Vita ZariĦa, Anna Medne. Reăionālās attīstības 
virzieni un pasākumu sistēma reăionu izveidei Latvijā ES kontekstā. LZP Ekonomikas un 
Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10, LZP Ekonomikas un 
juridiskās zinātnes ekspertu komisija, Rīga, 2005.- 73.-79.lpp. 

• Keūiiic C, 3apnH5i B. KnacH(Ĝ)HKauH5i flOJirocpoHHbrc MaTepnajībHbrc aiaiiBOB // 
Me>KflyHapoflHbiH cGopHHK HayHHbix paGoT. Bbinvcic 3 - 5KHTOMHP, 2005. 80 - 90crp. 
ISBN 966-683-081-7 

• S.Keišs, E.Tilta. UzĦēmējdarbība Latvijā reăionu skatījumā. RTU 46. starptautiskā 
zinātniskā konference. Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas. 
Referātu tēzes. Rīga, 2005.gada 13.-15.oktobris.- 48.lpp. ISBN 9984-32-346-3 

• Keišs, S., Elga Tilta. Reăionalizācija Latvijā sabiedrisko attiecību kontekstā. 6. 
starptautiskā zinātniskā konference. Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski. 
Rakstu krājums. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2005.gada 3. jūnijs.- 65.-74.lpp.ISBN 
9984-766-58-6 

• C. Kemiic. «JlaTBiin He xBaTaeT npeflnpīMTHH!» Dimitrija Marata intervija laikrakstā 
„Pa6oTa&yHe6a». IIpHjio>KeHHe K ra3eTaM Becrn ceroflira, ^ejiOBbie Becrn». 2005.gada 
28.septembris. 

• Plaudis, J., Kulturoloăisks žurnāls “Kentaurs XXI” Nr. 37; tulkojums no latīĦu valodas: 
Akvīnas Toms. Teoloăijas summa (1. nod.) 47. - 56. lpp.; 2005., Rīga 

• Poikāne Daumke, A. Eseja, Hānschen klein, ging allein: Hans Jtirgen Massaauoi’s Life 
in The United States of America. The African Courier, Spever, Vācija, 2005. 

• Poikāne Daumke, A. Raksts: "Breaking Isolation in Latvia." The African Courier, 
Spever, Vācija, 2005. 

• Spirida, M. „The Idea of Findley-esque. Episode 3.” 2005, Daugavpils Universitāte, 
Literatūra un Kultūra: Process, mijiedarbība, problēmas. Globalizācija un kultūra. 
Zinātnisko rakstu krājums VI, lpp.257 - 263 

• Spirida, M. „The Idea of Findley-esque. Eposode 2 ”2005, University of Tartu, North 
America: A Transcultural View; Selected Papērs From the 6th International Tartu 
Conference on North-American Studies; Cultural Studies Series No. 6 The Baltie Center 
for North-American Studies, lpp.208 - 213 

2004 
• Keišs, S., Elga Tilta, Andris Kazinovskis, Vita ZariĦa. Reăionālās attīstības virzieni un 

pasākumu sistēma reăionu izveidei Latvijā ES kontekstā. LZP Ekonomikas un Juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9, LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes ekspertu komisija, Rīga, 2004.g. februāris. 86.-91.lpp. 

• Keūiii CTaHHCJiaB. rapMOHH3au,īra 6yxrajrrepcKoro yneTa JlaTBHH B cooTBeTCTBHH c 
Me>KflyHapoflHbiMH craHflapTaMH 6yxrajrrepcKoro yneTa. Pe(Ĝ)opMHpoBaHHe 
6yxrajrrepcKoro  yneTa,   ayflHra  H  6yxrajrrepcKoro  o6pa30BaHHH  B  cooTBeTCTBHH  c 



Me>KflyHapoflHbiMH craHflapTaMH. TaTypoBciaie HTeHira - 2004. CGopHHK craTeH. MocKBa 
MAKCripecc 2004.- 211 -219 crp. ISBN 5-317-01193-0 

• Keišs, S.,Elga Tilta. Reăionālās attīstības un uzĦēmējdarbības izaugsmes mijiedarbība 
Latvijā. 5. starptautiskā zinātniskā konference. UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to 
risinājumi globalizācijas apstākĜos. Rakstu krājums. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 
2004.gada 23. aprīlis. - 188.-196.lpp. ISBN 9984-766-05-5 

• Poikāne   Daumke, A.,"Homeliness and Loneliness In Afro-German Women 
Narratives“, in Acta Universitatis Latviensis: Literature, Folklore, Arts. Universitv of 
Latvia Press, 2004. 

• Poikāne   Daumke, A., Recenzija: Scfavarzer Peter: The Tāle of a Black Austrian. The 
African Courier. Spever, Vācija, 2004. 

• Sinka, L, Mavhook, S., Sewell-Rutter, J., Jarvis, J., Moore, T., Butcher, J., Iantaffi, A., 
Simpson, P. and Andrews, E. (2004). Inclusion strategies: supporting effective inclusion 
and attainment. London: RNID. ISBN: 1 904296 11 4 

• Spirida, M. The idea of Findley-esque. Liepājas Pedagoăijas akadēmija LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē Rakstu krājums 9, 
Folklora, Ārzemju literatūra. Liepāja 2004, 258. - 269. lpp. 

• Spirida, M. ”Native American Mythology” 2004, Latvijas Universitāte, LU Raksti 666, 
Literatūrzinātne, Folkloristika, Māksla. 245 - 250 

• Taube, A. “Re-thinking the Enlightenment in P. Ackroyd’s Novel Hawksmoof\ Latvijas 
Universitātes Raksti. 666. sējums. Riga: Latvijas universitāte, 2004., 205-212. lpp. 

• Taube, A. “The Semantic Universe of Umberto Eco’s Novel Foucault’s Penduluiri\ 
Tulkotāju un tulku apmācības problēmas: zinātniskie lasījumi. Riga: Ekonomikas un 
kultūras agstskola, 2004., 50-54. lpp. 



Profesionāla bakalaura studiju programmas “Tulkošana” akadēmiskā 
personāla ar pētījumiem saistītie ziĦojumi konferencēs (2004.-2008./2009.) 

2008- 2009 
• Dilans, G. 2009. gada 21.-23.marts AAAL (American Association of Applied 

Linguistics) Annual 2009 Conference. Beyond the triadic format: The access mediation 
to science-related discourse in education through a dyadic post technology-simulation 
dialogue (colloquium-based paper presentation)., Denvera, Kolorado, ASV 

• Dilans, G. 2008. gada 4. oktobris, TexTESOL II (Texas Teachers of English to Speakers 
of Other Languages) Fall 2008 Conference. Feedback and L2 lexical development 
(research presentation). San Antonio, Teksasa, ASV 

• Jermolajeva, J., LU 67. zinātniskā konference, mākslas pedagoăijas sekcija 30.01.2009., 
referāts „Analitskās domāšanas prasmju veicināšana kultūras vēstures apguvē”. 

• Jermolajeva, J., 12-th International conference on psychology and pedagogy "Text 
Comprehension: Interdisciplinary approach to the study and instruction”. Moscow, 
Moscow state university Psychology faculty, 4-5.12.2008., referāts „Mācīties dialogam: 
spējas radoši interpretēt tekstu attīstība vidusskolā”  

• Jermolajeva, J., 12-th International conference on psychology and pedagogy "Text 
Comprehension: Interdisciplinary approach to the study and instruction”. Moscow, 
Moscow state university Psychology faculty, 4-5.12.2008., the workshop: „Developing of 
the antinomic thinking” 

• Jermolajeva, J., RPIVA KZI XIII starptautiskā zinātniskā Kreativitātes konference 
“Kreatologija kā kreativitātes kompleksā izpēte” 7.11.2008., referāts „PUSAUDŽU 
RADOŠO SPĒJU ATTĪSTĪBA SKOLAS LITERATŪRAS UN MĀKSLAS KLUBA 
DARBĪBĀ”  

• Jermolajeva, J., RPIVA 4. starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā” 13.-14.03.2008., referāts „Skolēnu sistemātiskās domāšanas 
attīstība kā mūsdienu skolas aktuālais uzdevums”  

• Jermolajeva, J., LU 66 zinātniskās konferences mākslas pedagoăijas sekcija 7.02.2008., 
referāts „Skolēnu sistemātiskās domāšanas veicināšana humanitāro kursu apguvē 
vidusskolā”  

• Plaudis, J., Daugavpils universitātes konference, referāts – Īpašvārdi jezuītu ordeĦa 
dokumentu latīĦu valodā (Latvijas vēstures XVII – XVIII gs.); 2008.g. 

• Plaudis, J., 5. Daugavpils universitātes 50 starptautiskā zinātniskā konference, referāts – 
LatīĦu valoda albumā „Terra Mariana” ; 2008.g. 

• Taube, A. 2008.gada jūnijs. „Experiences of Melancholy in Rose Tremain’ s novel 
„Music and Silence””, Sunderlendas un ĥūkāslas Universitātes (Anglija) konference „ 
Before Depression” 

• Taube, A. 2008. gada janvāris. „Christopher Marlowe’s Many Names and Identities in 
Anthony Burgess’s novel „A Dead Man in Deptford””, Starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds literatūrā un kultūrā”, Daugavpils Universitāte 

2007 
• Dilans, G. 2007. gada 28. aprīlis, TexTESOL II (Texas Teachers of English to Speakers 

of Other Languages) Spring 2008 Conference. The many voices of the ESL learner: An 
introduction to San Antonio’s varied ESL learner communities (featured speaker). 29.03. 
2008., San Antonio, Teksasa, ASV 

• Jermolajeva, J., Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 10. starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība un kultūra. Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā” 25.-26.04.2007., 
referāts „Skolēnu sistemātiskās domāšanas attīstība mūsdienu kultūras kontekstā”  



• Jermolajeva, J., LU 65 zinātniskās konferences mākslas pedagoăijas sekcija 31.01.2007., 
referāts „Reālisma virziena apguve vidusskolas mācību kursā „Kult ūras vēsture”. 

• Plaudis, J., 43. Artura Ozola dienas konference, referāts – Grieėismi viduslaiku latīĦu 
valodā (jezuītu teksti Latvijas teritorijā XVII – XVIII gs.); 2007.g. 

• Sinka, I., McAndrew, I. and Muldoon, W. (2007). Assessment for learning: an outcomes-
based approach to enhance learning, 2007 Bollinger/Rosado Teaching and Learning 
Effectiveness Symposium, 24 October, Florida 

• Sinka, I and Mayor, B. (2007). The identification and documentation by schools in 
England of the linguistic competencies and practices of bilingual learners, LED 
Conference, November, University of Waikato, NZ 

• Sinka, I., Pearse, S. and Butcher, J. (2007). Paying lip-service to diversity: bilingualism 
and teacher education policy in England, LED Conference, November, University of 
Waikato, NZ 

• Spirida, M. 26.04.2007. - Astotā Starptautiskajā ZiemeĜamerikas Studiju Konferencē 
Tartu (The 8th International Tartu Conference on North – American Studies) „A Return 
of History?”.: „Renaissance in the Culture of Aboriginal Canada.” Līdzautors J. 
Nikiforovs; iesniegts publicēšanai 

• Taube, A. 2007. decembris. „The Alchemy of Androgyny in L. Clarke’ s novel „The 
Chymical Wedding”, LU starptautiskā konfernece „Literary and critical discourse in the 
21st century” 

2006 
• Jermolajeva, J., LU 64 zinātniskās konferences mākslas pedagoăijas sekcija 31.01.2006., 

referāts „Pieeju analīze kultūras vēstures tematu strukturēšanā”  
• Keišs, S., V.ZariĦa. 2006.gada 10. februāris. Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 

vadības fakultāte. Grāmatvedības institūts. Starptautiskā konference “ACCOUNTING, 
AUDIT AND TAXES: DEVELOPMENT AND TRENDS OF THEORY AND 
PRACTICE”. Referāts “Izdevumu kapitalizācija ilgtermiĦa materiālo aktīvu iegādē un 
remontos“. 

• Keišs, S., V.ZariĦa. 2006.gada 29.-30.septembris. ViĜĦas Universitātes KauĦas 
Humanitārā fakultāte. Starptautiskā zinātniskā konference “International Scientific 
Conference DEVELOPMENT OF ECONOMY: teory and practice”. Referāts 
“Grāmatvežu profesionālās augstākās izglītības ieguves iespējas Latvijā“. 

• Plaudis, J., Daugavpils universitātes konference, referāts – Jezuītu ziĦojumi par 
tradicionālās reliăijas piekopšanu Latgalē; 2006.g. 

• Sinka, I. ,Pearse, S., and Butcher, J. (2006). Competence development across different 
modes: a comparative study of distance and face-to-face initial teacher training in relation 
to bilingual pupils, EDEN Annual Conference, Vienna 

• Sinka, I., and Letts, C. 2006. Developing child language assessment tools in different 
languages: Latvian as a case study, Child Language Seminar (CLS) Annual Conference, 
Newcastle 

• Sinka, I., Pearse, S. and Butcher, J. (2006). Reshaping knowledge: initial teacher training 
and bilingual issues in England, ECER Annual Conference, Geneva 

• Sinka, I. and Pearse, S. (2006). Valuing bilingualism: a challenge to the monolingual 
framework, ESRC Research Seminar Series, 9-10 November, 2006, Newcastle 

• Sinka, McAndrew, II. and Wills, M. (2006). Expeditionary blended learning: new 
opportunities and lessons from the UK, 2006 Bollinger/Rosado Teaching and Learning 
Effectiveness Symposium, 14 November, Florida 



• Spirida, M. 2006. gada oktobris. „Canadian Mosaic”, Latvijas Universitāte 

2005 

• Keišs, S., Cēsis. 2005.gada 18-19.janvāris. Starptautiskā apaĜā galda diskusija “ES 
integrācijas ietekmes izpēte uz Latvijas nodokĜu politiku”. Referāts “NodokĜu politikas 
ietekme uz MVU ekonomisko attīstību”. 

• Keišs, S., Elga Tilta. Rīga, 2005.gada 3. jūnijs. Biznesa augstskola Turība. 6. starptautiskā 
zinātniskā konference “Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski”. Referāts 
“Reăionalizācija Latvijā sabiedrisko attiecību kontekstā”. 

• Keišs, S., E.Tilta. Rīga, 2005.gada 13.-15.oktobris. RTU 46. starptautiskā zinātniskā 
konference “Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas”. Referāts 
“UzĦēmējdarbība Latvijā reăionu skatījumā”. 

• Sinka, I. and Karanovic, V. (2005). The cross-linguistic study of morphosvntactic 
development in Bosnian-English and Latvian-English bilingual children, International 
Symposium on Bilingualism, 20-23 March, 2005, Barcelona 

• Sinka, I. and Butcher, J. (2005). Teacher education and bilingualism: exploring the 
language issue, ECER Annual Conference, Dublin 

• Spirida, M. 2005. gada oktobris. „Individual and Societv” Lietuva 
• Spirida, M. 2005. gada aprīlis. „Tensions and Resolutions”, Tartu, Igaunija 

2004 
• Keišs, S., Elga Tilta. Rīga, 2004.gada 23. aprīlis. Biznesa augstskola Turība. 5. 

starptautiskā zinātniskā konference “UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to 
risinājumi globalizācijas apstākĜos”. Referāts “Reăionālās attīstības un uzĦēmējdarbības 
izaugsmes mijiedarbība Latvijā”. 

• Keišs, S., Vita ZariĦa. ViĜĦa (Lietuva), 2004.g. 13-15.maijs. 12th NISPAcee Annual 
Conference “Central and Eastern European Contries inside and outside the Europian 
Union: Avoiding a new divide “. Referāts "Starptautisko Grāmatvedības Standartu 
ietekme uz Latvijas grāmatvedības sistēmas attīstību". 

• Keišs, S., Maskavas Valsts universitāte (Krievija). 2004.gada 23.-26.jūnijs. XXXII 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "TaTvpoBCiaie HTeīnra“. Referāts 
"Bonpocbi npenoflOBaHHji yneTHbix flHCUHnjiHH B JlaTBiin". 

• Keišs, S, A.Kazinovskis. 2004.gada 8.-9. oktobris. LPI XII zinātniskā konference 
“Latgales pagātne, tagadne, nākotne (veltīta Jersikas 800 gadei) Līvānos)”. Referāts 
“Reăionālā politika Eiropas Savienības kontekstā”. 

• Sinka, I. and Butcher, J. (2004). Teacher education and bilingualism: an invisible 
inclusion agenda, The Centrē for Educational Development, Appraisal and Research 
(CEDAR) Annual Conference, Warwick 

• Sinka, I and Butcher, J. (2004). A challenge for open/distance education: learning to 
teach in bilingual communities, European Conference on Educational Research (ECER) 
Annual Conference, Crete 

• Spirida, M. 2004. gada decembris. „Literary and Cultural contexts: 21st century” Latvijas 
Universitāte, Latvija 

• Spirida, M. 2004. gada novembris. „Kultūras krustpunkti ” Kultūras Akadēmija, Latvija 



LĪGUMSNr.  M/~£9/M£j£ par bibliot ēku 
informācijas sistēmas AlcpĜi500 darbības nodrošināšanu 

Rīgā 2006.gada "29".septembrī 

Valsts aăentūra „Kult ūras informācijas sistēmas'', juridiskā adrese Tērbatas 
ielā 53-2, Rīgā, LV - 1011, turpmāk tekstā .^Aăentūra", tās direktora Armanda Magones 
personā, kas darbojas, pamatojoties uz nolikumu, no vienas puses, un 

Ekonomikas un kultūras augstskola, juridiskā adrese Lomonosova ielā 1/1, Rīgā, LV -
1019, turpmāk tekstā augstskola", tās administratīvās direktores NataĜjas Līces personā, 
no otras puses, turpmāk kopā - Līdzēji, 

izsakot savu brīvu gribu, bez maldus, viLtus un spaidiem, ar saistošu spēku kā līdzējiem, 
tā arī viĦu tiesību un saistību pārĦēmējiem, noslēdz šo līgumu par inform ācijas sistēmas 
AlephSOO darbības nodrošināšanu. 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Līguma priekšmets ir centralizēti starptautiska konkursa kārtībā iegādātas 
bibliotēku informācijas sistēmas Aleph500 (turpmāk - sistēma Aleph500) 
moduĜu un esošo datu bāzu darbības nodrošināšana Augstskolai un sistēmas 
attīstība atbilstoši lietotāju prasībām ALEPH funkcionalitātes un resursu ietvaros. 

1.2. Līguma darbības laikā pielikumos uzskaitīto informācijas sistēmas Aleph500 
moduĜu un datu bāzu skaits var tikt mainīts pusēm savstarpēji vienojoties. 

2. Termini un skaidrojumi  

2.1. Sistēma Aleph500 ir bibliotēku informācijas sistēma, kuru bibliotēkas izmanto, 
lai datorizēti apstrādātu bibliotēkas informācijas avotus un nodrošinātu saviem 
klientiem (lasītājiem) informācijas pieejamību lokāli un Internetā. Sistēmu 
Aleph500 ir izstrādājusi kompānija Ex Libris Itd. (Izraēla). 

2.2. Aleph500 bibliotēkas ir bibliotēkas, kuras izmanto vienu kopīgu sistēmas 
Aleph500 instalāciju, kas atrodas uz kopīgā servera (turpmāk - Serveris). 

2.3. Līgumā noteiktais sistēmas AlephSOO moduĜu un esošo datu bažu darbības 
nodrošinājums nozīmē: 
2.3.1 sistēmai Aleph500 nepieciešamo Servera(u) aparatūras un programmatūras 

(operētājsistēmas, datu bāzu vadības sistēmas) izvēli, iegādi, uzstādīšanu, 
konfigurēšanu un darbināšanu atbilstoši sistēmas Aleph500 prasībām, datu 



bāzu  apjomam,  programmatūras  (operētājsistēmas,  datu bāzu  vadības 
sistēmas) attīstībai; 23.2Augstskolā esošās datoru aparatūras un 

operētājsistēmas, kas nepieciešama 
sistēmai Aleph500. izvēli, iegādi, uzstādīšanu un darbināšanu atbilstoši 
sistēmas Aleph500 prasībām un operētājsistēmas prasībām; 2.3.3sistēmas 

Aleph500 Servera(u) pieslēguma nodrošinājumu Internet tīklam; 2.3.4sistēmas  
Aleph500  pieejamības nodrošināšanu Augstskolā,  izmantojot 

Augstskolas lokālo datortīklu un Internet tīklu; 
2.3.5 sistēmas Aleph500 kārtējās versijas kopīgās daĜas uzstādīšanu, 

konfigurēšanu un darbināšanu atbilstoši sistēmas AlephSOO moduĜu 
funkcionalitātei, datu bāzu apjomam, lietotāju prasībām, kā arī versiju 
nomaiĦu sistēmas attīstības gaitā; 

2.3.6 sistēmas Aleph.500 kārtējās versijas lokālās daĜas uzstādīšanu. 
konfigurēšanu un darbināšanu atbilstoši sistēmas AIeph500 moduĜu 
funkcionalitātei, datu bāzu apjomam, lietotāju prasībām, versiju nomaiĦu 
sistēmas attīstības gaitā; 

2.3.71ietotāju  pieejas   tiesību  noteikšanu  un  operatīvu  mainīšanu   atbilstoši 
lietotāju vajadzībām; 2.3.8sistēmas datu 

drošības nodrošinājumu; 2.3.9datu rezerves 
kopēšana un atjaunošanu; 
2.3.10 sistēmas Aleph.500 un tās darbības kĜūdu diagnosticēšanu (atklāšana un 

konkretizēšana), reăistrēšanu un šo kĜūdu novēršanu; 
2.3.11 sistēmas Alepb.500 problēmu reăistra uzturēšanu un attīstību; 
2.3.12 Augstskolas darbinieku konsultācijas un apmācības darbam ar sistēmu 

AlephSOO. 
 

2.4. Aleph500 bibliotēkas kods ir īpašs bibliotēkas saīsinājums sistēmā AlephSuO. 
2.5. Sistēmas Aleph500 kopīgā daĜa ir visi faili uz Servera, kuru nosaukumos nav 

Aleph500 bibliotēkas koda. 
2.6. Sistēmas Aleph.500 lokālā daĜa sastāv no: 

2.6.1 bibliotēku failiem, kuri izvietoti bibliotēku direktorijās; 2.6.2kopējiem 
failiem, kuri izvietoti kopīgās direktorijās saskaĦā; 2.6.3 grafiskās   saskarnes   
(turpmāk   -   GUI)   klienta   failiem,   kas   instalēti Augstskolas datoros. 

2.7. GUI klients ir programmatūra, kas ir instalēta lokālajās darba stacijās. 
2.8. GUI klienta instalācija sastāv no pamatinstalācijas un papildinstalācijas: 

2.8.1 GUI klienta pamatinstatācija nozīmē GUI instalācijas faila lejupielādi no 
Servera uz lokālo darba staciju, atarhivēšanu un sākotnējās instalācijas 
procedūru veikšanu angĜu un latviešu valodas saskarnēm; 

2.8.2GUI klienta papildinstalācija ir konkrētās darba vietas lietotāja saskarnes 
pieskaĦošana konkrētajām darba vajadzībām atbilstoši izmantoto moduĜu 
skaitam un pieeju tiesību aprakstam. 

2.9. Sistēmas Aleph500 profesionālās darba grupas tiek veidotas, lai nodrošinātu 
sistēmas    Aleph500    uzturēšanas    koordinēšanu,    attīstību    un    vajadzīgās 
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informācijas apmaiĦu starp Aăentūru un Aleph.500 bibliotēkām. 2.10. Loăiskā datu bāze 
ir datu bāzes daĜa, kas iegūta filtrējot datu bāzes ierakstus pēc noteikta kritērija. 

Sistēmas AlephSOO darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanas 

kārt ība 

3.1. Aăentūra sistēmas Aleph500 darbības nodrošināšanas pakalpojumus Augstskolai 
sniedz telefoniski vai izmantojot e-pastu, kā arī nepieciešamības gadījumā 
apmeklējot bibliotēku. 

3.2. Par darbiem Augstskolas telpās tiek slēgta atsevišėa vienošanas. 
3.3. Sistēmas Aleph500 darbības nodrošināšanas pakalpojumu sastāvā ietilpst šādi 

pakalpojumi: 
3.3.1 sistēmas Aleph500 versiju pārvaldība; 
3.3.2Augstskolas  sistēmbibliotekāru un  profesionālo  darba grupu  pārstāvju 

darba koordinācija sistēmas AlephSOO darbības nodrošināšanai; 
3.3.3konsultāciju sniegšana sistēmas Aleph500 darbības nodrošināšanai safkaĦā 

ar kārtību, kas noteikta Līguma pielikumā Nr.l; 3.3.4problēmu risināšana 
saskaĦā ar kārtību, kas noteikta Līguma pielikumā 

Nr.l. 3.3.5sistēmbibliotekāru apmācība jaunu sistēmas moduĜu un versiju 
instalēšanas 

gadījumā.  Citos gadījumos Aăentūra nodrošina apmācību Augstskolas 
darbiniekiem ar sistēmu AlephSOO pēc savstarpējas vienošanās; 

3.3.6dokumentācijas   nodrošināšana,   kas   nepieciešama,   uzsākot   darbu   ar 
sistēmas Aleph500 jaunu versiju. 

.   Pušu pienākumi 

4 1. Aăentūras pienākumi:  
4.1.1 plānot un nodrošināt sistēmas darbības nodrošināšanai un tas atUstībai 

nepieciešamos tehniskos un personāla resursus. 
4.1.2nodrošināt pieejamību sistēmai Aleph500 sekojošā režīmā: 

4 1 2 1 nodrošināt nepārtrauktu pieejamību sistēmas AlephSOO 
bibliogrāfiskām datu bāzēm (izmantojot Intemeta 
pārlūkprogrammas) no publiskās Internet pieejas, ar pieejas 
pārtraukumu vienu reizi nedēĜā no pīkst. 20:45 līdz nākošās dienas 
pīkst.8:00 par to iepriekš brīdinot Augstskolu; 

4 1 2 2nodrošināt pieejamību sistēmai AlephSOO, izmantojot GUI klienta 
saskarni, no plkst.8:00 līdz 21:00 darba dienās, no 09:00 līdz 17:00 
sestdienās un svētdienās; 

4.1.2.3atkāpes no sistēmas Aleph500 pieejas grafika var notikt AlephSOO 
sistēmas un tās tehnisko resursu avārijas gadījumos, kad ir 
nepieciešama datu atjaunošana no rezerves kopijām; 
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4.1.2.4Aăentūrai vienojoties ar AuSgstskolu, var notikt arī plānota visas sistēmas 
AlephSOO apstādināšana vai atsevišėu bibliogrāfisko vai administratīvo 
datu bāzu pieejas slēgšana gadījumos, ja ir nepieciešama ārpuskārtas datu 
labošana; 

4.1.3nodrošināt pieejamību GUI klientu pamatinstalācijai uz Servera; 
4.1.4nodrošināt pieejamību sistēmas AlephSOO dokumentācijai; 
4.1.5 informēt Augstskolu: 

4.1.5.lpar visām plānveida sistēmas Aleph500 darbības izmaiĦām ne vēlāk kā 48 
stundas iepriekš, nosūtot paziĦojumu pa e-pastu; 

4.1.5.2par kopējo lasītāju skaitu vienotajā lasītāju datu bāzē 2 reizes gadā; 
4.1.5.3par gada laikā izveidoto bibliotēkas bibliogrāfisko ierakstu skaitu 

kopkatalogā 1 reizi gadā; 
4.1.6 veikt    sistēmas    Aleph500    kopīgās    daĜas    konfigurēšanu    atbilstoši 

Augstskolas piegādātajiem konfigurācijas datiem; 
4.1.7nodrošināt   sistēmas  AlephSOO   lokālās  daĜas  kopīgo  direktoriju  (skat. 

Līguma 2.dadaĜu "Termini un skaidrojumi") failu izvietošanu uz Servera 
pēc to saĦemšanas no Augstskolas; 4.1.Sveiki Augstskolas ierakstu  eksportu,  kā 

arī jaunu  ierakstu  ielādēšanu 
sistēmā Aleph500 pēc Augstskolas pieprasījuma tādā apjomā, kā to pieĜauj 
sistēmas Aleph500 tehniskās iespējas, savstarpēji slēdzot vienošanos starp 
Aăentūru un Augstskolu; 4.1.9nodrošināt   Augstskolai   loăisko   datu   bāzu   

funkcionalitāti   atbilstoši 
pielikumā Nr.l noteiktām funkcionalitātēm un kopīgās daĜas konfigurācijai; 

4.1.10 veikt sekojošus datu drošības pasākumus: 
4.1.10.1 nodrošināt sistēmas AlephSOO datu, kas atrodas uz Servera, drošību un 

rezerves kopēšanu, kā arī atjaunošanu, ja tie bojāti sistēmas AlephSOO 
kĜūdainas darbības rezultātā; 

4.1.10.2 atjaunot sistēmas AlephSOO datus, kas atrodas uz Servera, ja tie bojāti 
Augstskolas kĜūdainas darbības rezultātā, savstarpēji vienojoties ar 
Augstskolu; 

4.1.10.3 nodrošināt papildus drošību sistēmai AlephSOO, atĜaujot Augstskolas 
darbiniekiem GUI klienta pieejamību sistēmai Aleph500 no tām darba 
stacijām, kuru publisko Internet tīkla adrešu sarakstu Akadēmija 
iesniedz Augstskolai; 

4.1.10.4 nodrošināt sistēmā Alepb.500 ievadīto lasītāju datu aizsardzību 
atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 

4.1.10.5 izskatīt un realizēt sistēmbibliotekāru pieejas tiesību izmainīšanu 
atbilstoši to vajadzībām, ja tas nemazina sistēmas Aleph500 drošību; 

 

4.1.11 nodrošināt sistēmas AlephSOO problēmu reăistra darbību un tajā iesūtīto 
problēmu novēršanu; 

4.1.12 sniegt bibliotēkai konsultācijas par sistēmas AlephSOO nodrošināšanu; 
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4.1.13 nodrošināt Augstskolas personāla apmācību par sistēmas AlephSOO 
lietošanu, savstarpēji vienojoties ar Augstskolu; 

4.1.14 nodrošināt jaunu versiju instalēšanu uz Servera; 
4.1.15 organizēt sistēmas Aleph500 profesionālo darba grupu darbu, piedalīties 

tajās un slēgt uzĦēmumu līgumus ar sistēmas Aleph.500 darba grupu 
dalībnieku izvēlētiem vadītājiem. Sistēmbibliotekāru darba grupu vada 
Augstskolas sistēmbibliotekārs. Kopkataloga darba grupu vada Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas speciālists; 

 

4.1.16 izskatīt sistēmas Aleph500 darba grupu priekšlikumus, kas saistīti ar 
sistēmas AlephSOO darbību un sniegt atbildi par risinājuma iespējām; 

4.1.17 sadarboties ar Augstskolu jautājumos, kas skar nākamā uzturēšanas 
gada darba plāna izstrādi un saskaĦošanu. 

Augstskolas pienākumi: 
4.2.1 piedalīties kopkataloga, lasītāju datu bāzes un citu kopīgo datu bāzu 
veidošanā  un  nodrošināt  sistēmas  Aleph500   kopkataloga  pieejamību 
lietotājiem A ugstskolas bibliotēkā; 4.2.2nodrošināt sekojošas darbības ar 
sistēmas Aleph500 lokālo daĜu: 

4.2.2.1 instalēt, konfigurēt, darbināt un uzturēt sistēmas AlephSOO kārtējās 
versijas GUI klientu atbilstoši sistēmas AlephSOO GUI prasībām; 

4,2.2.2sistēmas   AlephSOO   bibliotēku   direktoriju   lokālās   daĜas   failu 
konfigurēšanu, izvietošanu un dzēšanu uz Servera; 4.2.2.3sistēmas    AlephSOO    
lokālās    daĜas    kopīgo    direktoriju    failu konfigurēšanu un nodošanu 
Aăentūrai. 4.2.3plānot un nodrošināt Augstskolas datortehnikas un 
standartprogrammatūras atbilstību sistēmas AlephSOO darbības prasībām, kuras 
norādītas pielikumā Nr.2; 
4.2.4 nodrošināt datortehnikas, standartprogrammatūras un elektronisko sakaru 

līdzekĜu uzturēšanu un to darbību posmā no Augstskolas datortīkla līdz 
publiskajam Internet tīklam; 

4.2.5 saskaĦā ar šī Līguma 7.sadaĜas "Apmaksas kārtība" noteikto kārtību un, 
pamatojoties uz Aăentūras izrakstītiem rēėiniem, segt sistēmas Aleph500 
licenču gada uzturēšanas maksu atbilstoši Augstskolas licenču skaitam; 

4.2.6 savlaicīgi plānot nepieciešamos finanšu līdzekĜus licenču uzturēšanas 
maksas veikšanai, paredzot katram nākamajam licences uzturēšanas gadam 
ne mazāk kā 10% (desmit procentu) palielinājumu; 

4.2.7ievērot Aăentūras lēmumus, kas attiecas uz sistēmas Aleph500 darbības 
nodrošināšanu; 4.2.8nodrošināt Aăentūru ar informāciju, kas nepieciešama 

sistēmas AlephSOO 
kopīgās daĜas konfigurēšanai un darbības  nodrošināšanas pakalpojumu 

sniegšanai; 4.2.9iesniegt Aăentūrai sarakstu ar Augstskolas datoru IP adresēm, 
kuros ir uzstādīts sistēmas Alcph500 GUI klients; 
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4.2.10 iesniegt Aăentūrai sarakstu ar Augstskolas darbinieku e-pasta adresēm, kā arī 
savlaicīgi informēt par e-pasta adrešu maiĦu; 

4.2.11 elektroniski nosūtīt Aăentūrai problēmreăistrā ziĦojumus par diagnosticētajām 
kĜūdām sistēmā Aleph500. 

4.2.12 pārstāvēt Augstskolu sistēmas Aleph500 darba grupās un uzskatīt par saistošiem 
darba grupu lēmumus, kuri attiecas uz sistēmas darbināšanu un uzturēšanu, un 
kurus akceptēja Aăentūra un Augstskola; 

4.2.13 sniegt tehnisko atbalstu, konsultācijas un apmācību par sistēmu AlephSOO 
Augstskolā; 

4.2.14 nekopēt un neizplatīt sistēmas Aleph500 programmatūras failus un ar sistēmas 
AlephSOO saistītu tehnisko informāciju, izĦemot gadījumus, ja tas ir 
nepieciešams sistēmas uzturēšanai, administrēšanai, izmantošanai un 
apmācībām; 

4.2.15 2 (divus) kalendāra mēnešus pirms sistēmas Aleph500 licenču uzturēšanas gada 
sākuma iesniegt savus priekšlikumus Aăentūrai par nākamā uzturēšanas gada 
darba plānu; 

4.2.16 1 (vienu) kalendāra mēnesi pirms sistēmas AlephSOO licenču uzturēšanas gada 
sākuma saskaĦot di Aăentūru nākamā uzturēšanas gada darba plānu. 

5.   Pušu tiesības 

5.1.  Aăentūras tiesības: 
5.1.1 pievienot sistēmas Aleph500 kopīgai instalācijai jaunu augstskolu vai bibliotēku, 

informējot par to bibliotēkas - AlephSOO lietotājas; 
5.1.2atstāt kopiju no Augstskolas ierakstiem, kas atrodas sistēmas Aleph500 bibliotēku 

kopīgajās datu bāzēs, vai kopiju no tiem ierakstiem, kas ir saistīti ar kopīgām datu 
bāzēm, beidzoties šī Līguma darbībai vai arī gadījumā, ja Augstskola lauž šo 
Līgumu; 

5.1.3atteikt Augstskolai jaunu datu bāzu izveidi vai konfigurācijas izmaiĦu 
pieprasījumu, ja nav pietiekamu tehnisko resursu sistēmas Aleph500 Serverim 
dotajā brīdī; 

5.1.4ierosināt pāreju uz jaunu sistēmas Aleph500 versiju un ar to saistītās darbības, 
konfigurācijas un kopīgās daĜas izmaiĦas. Par pāreju uz jaunu versiju vai izmainu 
veikšanu Aăentūra un Augstskola pieĦem lēmumu savstarpēji vienojoties; 

5.1.5 palielinoties kopīgai sistēmas AlephSOO licenču uzturēšanas maksai, Aăentūrai 
ir tiesības palielināt sistēmas Aleph500 licenču uzturēšanas maksu Augstskolai, 
bet ne vairāk kā par 10% (desmit procentiem) no iepriekšējā uzturēšanas gada 
licences maksas apmēra, par to rakstiski brīdinot Augstskolu 2 (divus) mēnešus 
iepriekš pirms uzturēšanas gada sākuma; 

5.1.6ja Augstskola Līguma noteiktajā termiĦā nemaksā licenču uzturēšanas maksu 
atbilstoši tās licenču skaitam un Aăentūras izrakstītiem rēėiniem 
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(Līguma 4.2.5., 7.6.punkts), Aăentūrai ir tiesības slēgt Augstskolas pieeju 
sistēmai AlephSOO; 5.1.7uzteikt šo Līgumu, ja Augstskola nepilda šī Līguma 
4.2.5. un 7.6. punktu, iepriekš nebrīdinot Augstskolu. 

5.2.  A ugstskolas tiesības: 
5.2.1 ierosināt jaunu datu bāzu izveidi. Aăentūra izskata tehniskās iespējas un 

atbilstoši tām izveido jaunu datubāzes struktūru; 5.2.2mainīt savu sistēmas 
Aleph500 licenču skaitu, par to informējot Aăentūru 

45 (četrdesmit piecas) kalendāra dienas pirms uzturēšanas gada (līguma 
7.2.punkts) sākuma; 5.2.3pamatojoties  uz  atsevišėu vienošanos,   saĦemt  

kopiju  no  Augstskolas 
ierakstiem, kas atrodas sistēmas Aleph500 bibliotēku datu bāzēs, beidzoties 
šī Līguma darbībai vai Augstskolai laužot šo Līgumu; 5.2.4pamatojoties 

uz atsevišėu vienošanos, pieprasīt dzēst Augstskolas datus 
sistēmā  AlephSOO, kuri  nav  saistīti  ar kopīgo   datu bāzu  ierakstiem, 
beidzoties šī Līguma darbībai vai Augstskolai laužot šo Līgumu; 

5.2.5pieprasīt  dzēst Augstskolas   lokālās   datu  bāzes,   kas   atrodas   sistēmā 
AlephSOO, beidzoties šī Līguma vai Augstskolai laužot šo Līgumu, ar 
noteikumu, ka Augstskola bibliogrāfiskos datus ir izvietojusi citā bibliotēku 
informācijas sistēmā; 5.2.6ierosināt pāreju uz jaunu sistēmas AlephSOO 

versiju, darbības izmaiĦas, 
konfigurācijas izmaiĦas, tajā skaitā kopīgās daĜas izmaiĦas. Lēmumu par 
pāreju uz jaunu versiju vai kopīgās daĜas izmaiĦām pieĦem Aăentūra un 
Augstskola, savstarpēji vienojoties. 

Pušu atbildība 

6.1. Aăentūras atbildība: 
6.1.1 nodrošināt datu atjaunošanu ja. Aăentūra ar savu rīcību ir radījusi sistēmas 

AlephSOO datu zaudējumus vai bojājumus; 6.1.2. segt ar  datu  
atjaunošanu  saistītos  izdevumus,  kurus Augstskola var 

pamatot, ja šādai datu atjaunošanai nepieciešams izmantot Augstskolas 
darba resursus; 

6.2. Augstskolas atbildība: 
6.2.1 Augstskola ir atbildīga par sistēmas Aleph500 licenču uzturēšanas maksas 

segšanu atbilstoši tās licenču skaitam, Augstskolas izrakstītajam rēėinam 
un apmaksas kārtībai. 

6.2.2 Ja Augstskola ar savu rīcību ir radījusi sistēmas Aleph500 datu zaudējumus 
vai bojājumus, tad Aăentūra datu atjaunošanu veic, slēdzot papildus 
vienošanos par papildus maksas veikšanu ar Augstskolu. 

6.2.3Augstskola ir atbildīga par informācijas sistēmas izmantošanu saskaĦa ar 
pieejamo dokumentāciju. 
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d.lAAugstskola ir atbildīga par personu datu aizsardzību saskaĦa ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

7.   Apmaksas kārt ība 

7.1. Augstskola sedz sistēmas Aleph500 5 (piecu) licenču uzturēšanas maksu par 
kopējo summu 1 139,88 Ls (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviĦi lati un 
88 santīmi), tajā skaitā PVN 173,88 (viens simts septiĦdesmit trīs lati un 88 
santīmi). 

7.2. Augstskola veic vienreizēju maksājumu saskaĦā ar pielikumu Nr. 3 „Biblioteku 
informācijas sistēmas ALEPH 500 ieviešanas izmaksas" 2.sadaĜu par kopējo 
summu 1 635,48 Ls (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit pieci lati un 48 santīmi), 
tajā skaitā PVN 249,48 (divi simti četrdesmit deviĦi lati un 48 santīmi). 

 

7.3. Par uzturēšanas gada sākumu tiek noteikts kārtējā gada 28.aprīlis. 
7.4. Aăentūra Augstskolai paziĦo par tās sistēmas Aleph500 licenču uzturēšanas 

maksu divus mēnešus pirms uzturēšanas gada sākuma. 
7.5. Aăentūra izraksta Augstskolai rēėinu par sistēmas Aleph500 licenču uzturēšanu 

latos (pēc Latvijas Bankas valūtas kursa rēėina izrakstīšanas dienā) vismaz vienu 
mēnesi pirms uzturēšanas gada sākuma. 

7.6. SaskaĦā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli" 4.pantu, sistēmas Aleph500 
iicenču uzturēšanas maksa tiek aplikta ar PVN. 

7.7. Augstskola veic maksājumu par sistēmas Aleph500 licenču uzturēšanu līdz 
kārtējā kalendārā gada 14.aprīlim. _      _ 

7 8. Rēėinu apmaksas termiĦa neievērošanas gadījumā Augstskola maksa Aăentūrai 
soda naudu 0.1% par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no rēėina 
kopējās summas. 

7 9    Sistēmas Aleph.500 darbības nodrošināšanas pakalpojumu sastāvā neietilpstošas 
izmaiĦas, papildinājumi programmatūrā un informācijas sistēmā tiek veiktas par 
papildus samaksu, noslēdzot jaunu līgumu ar Augstskolu. 

8.   Nepārvarama vara 

8 1    Par  zaudējumiem vai  kaitējumu, kas  Līdzējiem  rodas  nepārvaramas  varas 
apstākĜu darbības rezultātā, atbildība neiestājas. Par nepārvaramas varas 
apstākĜiem jebkurā gadījumā tiks uzskatīti Šādi apstākĜi: plūdi, zemestrīces un 
citas dabas katastrofas, streiki, kara darbība, publisko varas iestāžu pieĦemtie 
vispār saistošie normatīvie akti, kā arī citi apstākĜi, ja kavē sadarbību vai padara 
to par neiespējamu, kurus puses neparedzēja, nevarēja paredzēt, nevarēja 
ietekmēt, kā arī nevarēja novērst šādu apstākĜu rezultātā iestājošās nelabvēlīgas 

8 2   Puse''kuras saistību izpilde kĜūst neiespējama, sakarā ar nepārvaramas varas 
apstākĜu iestāšanos, nekavējoties brīdina otru pusi personīgi, telefoniski vai 



rakstiska veida par augstāk minēto apstākĜu iestāšanos, prognozējamo ilgumu un 
vienojas par tālāko sadarbības veidu. 

9. Līguma darbības laiks, līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas 
kārt ība 

9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2007.gada 
30.septembrim. 

9.2. Līgums ir saistošs Līdzēju tiesību un saistību pārĦēmējiem. 
9.3. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Līdzēju 

savstarpējās vienošanās. 
9.4. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiĦa par to četrus 

kalendāra mēnešus iepriekš rakstiski (ar ierakstītu vēstuli) paziĦojot otrai pusei. 
9.5. Aăentūrai ir tiesības uzteikt Līgumu saskaĦā ar līguma 5.1.7.punktu, neievērojot 

9.4.punktā noteikto kārtību un termiĦu. 
9.6. Augstskolai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to paziĦojot rakstiski 

(ar ierakstītu vēstuli) Aăentūrai 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 
paziĦojuma par licenču uzturēšanas maksu saĦemšanas dienas, neievērojot 
9.4.punktā noteikto termiĦu. 

9.7. Visi paziĦojumi un uzaicinājumi, kas nosūtīti ar ierakstītām vēstulēm uz Līgumā 
norādītajām Līdzēju adresēm, uzskatāmi par iesniegtiem pasta zīmoga noradītajā 
datumā. 

9.8. Jebkādi grozījumi un papildinājumi pie šī Līguma stājas spēkā pēc tam, kad tie ir 
noformēti rakstveidā saskaĦā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un tos 
parakstījušas abas Puses. Grozījumi un papildinājumi ir pievienojami Līgumam 
kā pielikumi, kas kĜūst par Līguma neatĦemamu sastāvdaĜu. 

10. Strīdu izskatīšanas kārt ība 
10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties uz Līguma pamata vai izrietēt no 

tā, Līdzēji apĦemas risināt savstarpēju sarunu ceĜā, fiksējot Līdzēju nostāju 
protokolā vai savstarpējā sarakstē. 

10.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās, tiek risināti Latvijas 
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11. Nobeiguma noteikumi 

11.1. Līdzēji apĦemas nekavējoties paziĦot otrai pusei par savas atrašanās vietas, 
pārstāvju, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiĦām, kas var 
ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzĦemas pilnu atbildību par šī 
pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 

11.2. Parakstot Līgumu Līdzēji apliecina, ka viĦu pārstāvjiem ir visas tiesības un 
pilnvaras šādu Līgumu parakstīt. 

11.3. Līguma teksts ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 10 (desmit) 

9 



lapām, ar 3 (trim pielikumiem), latviešu valodā. Līdzēji paraksta katru lapu. Viens 
Līguma eksemplārs paliek Aăentūrai, otrs - Augstskolai. 11.4. Līguma pielikumi: 

11.4.1 Pielikums  Nr.l.  "Konsultāciju  un  problēmu  pieteikumu  kartība un 
risinājumu noteikumi" (1 lpp.); 

11.4.2 Pietikums Nr.2 "Prasības darba stacijām ar sistēmas Aleph500 GUI 
klientu un/vai ar Interneta pārlūkprogrammu" (1 lpp). 

11.4.3 Pielikums Nr. 3 „Bibiiotēku informācijas sistēmas ALEPH500 ieviešanas 
izmaksas". 

12. Pušu rekvizīti un paraksti  

Aăentūra : 
Valsts aăentūra "Kultūras informācijas 
sistēmas", 
Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV-1011 
Reă. Nr. 90001708717 
Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
LV13TREL222O610210500 

Augstskola: 
SIA ,.Ekonomikas un kultūrās 
augstskola", 
Lomonosova iela 1/1, Rīga, LV - 1019 
Reă. Nr. 40003402986 A/S SEB 
LATVIJAS UNIBANKA Kods: 
UNLALV2X0OK? 
LV07UNLA0O010Q©61284 

 

 
Admiru^atīvjud^eki^'r,e NataĜja Līce 

 



 
] 



Pielikums Nr.2. Prasības darba stacijām ar sistēmas Aleph500 GUI klientu un/vai 
Interneta pārl ūkprogrammu  
pie 2006.gada^žV^«^Jīguma Nr.221^^'2006 
par bibliotēku informācijas sistēmas AlephSOO darbības nodrošināšanu 

3. 

Darba stacijas operacionālā vide (OS) - WindowsNT (var izmantot arī \Vindows2000 
un WindowsXP); 
Darba stacijas tehnisko resursu galvenajiem kvalitatīviem raksturlielumiem (CPU- tips 
un frekvence, RAM-operatīvās atmiĦas apjoms, HDD apjoms) jāatbilst pielietotās OS 
ražotāja noteiktajiem; 
Papildprasības sistēmas Aleph 500 GUI klienta instalācijai - 20 MB brīvas vietas uz 
cietā diska (HDD), latviešu valodas atbalsta nodrošinājumam izmantojams Microsoft 
iebūvētais   latviešu   valodas   alfabēta   ievades   nodrošinājums   (QWERTY)   vai 
kompānijas "Tilde" programmnodrošinājums "Winlogs"; 
Publiskās     pieejas     (WEB)     saskarnes     nodrošinājumam    jāpielieto     Interneta 
pārlūkprogrammas   Microsoft   Intemet   Eixplorer   5.5   vai   augstākas   un  Netscape 
Navigator 6.0 vai augstākas. 

Piezīmes 
1) sistēmas  Aleph  500  GUI  klienta  instalācijas  uzturēšanai  nav  ieteicams 

izmantot OS Windows95 un Windows98, jo videi Windows95 un Windows98 
ražotājs      Microsoft      ir      beidzis      tehnisko      atbalstu      (skatīt 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[lnĜ;LifeWin'); 

2) prasības attiecas uz sistēmas Aleph500 kārtējā versiju 14.2. 

Pušu paraksti 

Augstskola: 

 
 

, ci^agentāp ī̂Ču 
•""    iriforrnāciĵ s f̂ttērn-- 
J   direktors Armands M 

Ekonomikas un kultūr 
administratīvā direktori 



Pielikums Nr. 3 „Biblioteku informācijas sistēmas ALEPH500 licenču 
ieviešanas izmaksas" 
pie 2Q06.gadaj^ž~X. līguma Nr.221^/2006 
par bibliotēku informācijas sistēmas AlephSŪO darbības nodrošināšanu 

 

Nr.p.k. Aktivit āte Izmaksas Darbu 
apjoms 

(stundas) 

Izmaksas 
kopa 

(LVL)  

1. 5 ALEPH 500 Licenču iegāde 1 licence 350$  966 
     

2. Darbu saraksts    
2.1. Lasītāju datu konvertāciia 22 Ls 10 220 

2.2. EKA datu bažu (administratīvās un 
bibliogrāfiskās) un tām atbilstošu lietotāju 
izveidošana uz KIS datu bāžu servera Oracle 
vidē 

22 Ls 4 88 

2.3. EKA datu bažu vadības 
pamatkonfigurācijas failu un direktoriju 
struktūras izveidošana uz KIS datu bāzu 
servera UNIX vidē 

22 Ls 4 88 

2.4. EKA datu bažu grafiskā klienta vadības 
failu konfigurēšana atbilstoši pasūtītāja 
prasībām 

22 Ls 16 352 

2.5. 
-----------

EKA sākotnējo ierakstu (skat. punktu 1) ) 
ielāde EKA datu bāzēs 

22 Ls 3 66 

2.6. EKA datu bāžu sākotnējo ierakstu 
indeksācija 

22 Ls 1 22 

- EKA datu bāzes internet saskarnes vadības 
un satura failu izveidošana atbilstoši 
pasūtītāja prasībām 

22 Ls 6 132 

2.8. Grafiskā klienta programmatūras instalācija 
uz EKA darba stacijām 

22 Ls 1 66 

2.9. Personāla apmācība darbam ar ALEPH 
moduĜiem 

22 Ls 8 176 

2.10. Ieviešanas atbalsts 1 mēnesi no darba 
uzsākšanas sistēmā ALEPH 

22 Ls 8 176 

Kopā 2352 
PVN 423.36 

KOPĀ 2775.36 



BJLĀTERAL AGREEMENT for the academic years 2008/2009 to 2012/2013 
_________LLLP: HIGHER EDUCATION (ERASMUS) 

 

betvveen 
(name and ERASMUS ID 
code of the institution) 

The Open University  
VValton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, United Kingdom  
UK MILTO-K01  

contact person (name, address. 
phone. fax. E-maii) 

Institutional Erasmus Coordinator, Gavin Hamilton 
Research School, The Open University, Milton Keynes, MK76AA, United Kingdom 
Tel: 44 1908 659392. Fax: 44 1908 655477. E-mail: a.hamilton(Q)ODen.ac.uk 

(name   and   ERASMUS   ID code 
of the institution) 

Ekonomikas un kult ūras augstskola University 
College of Economics and Culture LV R ĪGA 34 

address, phone, fax, E-mail) Institutional Erasmus Coordinator 
Liva Zolnerovica, University College of Economics and Culture, Riga, Latvia 
Tel.: +371 27040011. Fax: +371 67114111. E-mail: liva.zolnerovica@eka.edu.lv 

full legai name of the institutions in their national languages and ERASMUS ID codes 
Both parties agree to abide by the principles and conditions set out in the Erasmus University Charter and to facilitate information on any 
issue that can facilitate the rnobility of students and teaching staff. Both parties undertake to abide by the bilaterally agreed terms of this 
.ooperation agreement. 

SMi student mobilitv 
ERASMUS subject area  Level  Country  Total number  

Code Name First 
Cycle 

Second 
Cyde 

Third 
Cycle 

From To Students Student months (= 
sum) 

zzz 

222 

Languages               and 
Philologicai Sciences 
Languages and 
Philologicai Sciences 

X 

X 

  
LV 

UK 

UK 

LV 

tbc 

tbc 

tbc 
tbc 

S: teaching staff mobilitv 

Subject 
area 
code 

To pie (s) taught Name of the staff member 
(if necessary) 

Home 
country 

Host 
country 

Duration in 
number of 
weeks 

Number of teaching 
hours per week 

222 Languages and 
Philologicai Sciences 

To be agreed later  
LV 

UK 

UK 

LV 

1 
1 tbc 

tbc 
 

The Open University 

Name and status of the official representative: 
Joanne Vango  
Commercial L^gal Services Manager 

University College of Economics and Culture 

Name and status of the official representative: 
Vladimirs Dubra  
Rector 

 

Signature: 

X 

Signature: 
W- ■--#■.....K—..—£ 

 

Datē: 

Stamp: 

 Datē: (?£> *'Z. *L&of> 

Stamp: 

TC *^ 

Signatures of the legal representatives/heads of institutions of both institutions: 
Name of institution: I Name of institution: 

 



BILATERAL AGREEMENT for the academ īc vears 2003-2011 LLL 
programm ē: HIGHER EDUCATION (ERASMIJJŠ)  

setween 
{name otd EMSMUSID 
sods of thm irutituthn)  

Universidad de Ja ēn 
EJAEN01  

 

MT Victoria Lopez Ramon, Vice-Chanceltor of International Relatlons and Cooparatlon Campus Las LaguniUas. 
Ed. Rectorado. s/n E-23071 JAEN SPA1N Phone +34 «53 21 219* Fax «34 953 2126 12 Ejnail secrel@uiaen.es 
Sefaastīan Bruque, International Mobflity Programmēs, Universīty of Jaen. Spain Phone: *34 9S3 212 620 fax: 

Celi phone: *34 671 561 993) c-maii: »bfu<w»ftulMn,«  
Ekonomikas un kult ūras augstskola Un īvers īty 
College of Economics and Cutture LV R ĪGA 34 
InstitutJonal Erasmus Coordinator  

Uva Zolnerovjca, UnrversHv College of Economics and  Culture, Riga, Latvia  
Tel.: «-371 27040011, Fax: +371 67114111, E-mail: l iva.zolnerovica Č&eJ<a.edu.K/  

fUS lagal nam* of th« InsUtutions In thetr nabonol langu*o«s and ERASMUS IO • 
Both partlss sgree to abide by the principles and conditions set out in the Erasmus Unlver$ity Charter and to facUltate Information on any tssue that can 
facilltate the moblltty of students and teaching staff. Both parties undertake to abide by the biiaterally agreed terms of this cooperarjon agreement. 

SM: student mobilitv  
ERASMUS subjtct aru Lovel  Country  Totml nurnber  

Ceda N*im  First 
cyd»  

Smcond 
Cyd0 

Thtrd 
Cych  

From  To Stu&nt*  SttMhnt months 
(= sum)  

09 
no  

Language                  and 
Phibiogical Sciences  
Language               and 
f^ltobgkal Sdences  

X 

X 

  LV 
ES ES 

LV 

4 4 4x5=20 

4x5=20   \j 

7S; teaching staff mobilitv      

Subiect 

code  

Topic(s) teught  Aiame ofthe staffmember 
(if necessary)  

Home 
country  

Host 
country  

Durationin 
numberof  
weks  

Numoerof foactdng 
hoors per uneefc 

09 Language               and 
Phtobgica] Sciences  

To be agreed later 
LV 

ES 

ES 

LV 

1 

1 

5 

5 

Admlnistrative staff mobilitv    
SuėĜmet Topic(s) iaught  Home couniry  

Host 

country  

Number of teocftfng ftocirs per ww* 

03 Language               and 
Phibiogical Sciences  LV 

ES 

LV 

ES 

1 
1 

Signatures of the legal representatrves/heads of institutions of both Instltutlons: 
Name of institution: Name of "mstitution: ^~~  
Universidad de Jaen Unrversity College of Economics  and  

Name and status ofthe officjal representath/e:  

SnstitMtiort*l Ė pepartment 
contact person (name, 
sddrazs. phonm, f*X, Ē-maH) 

and  
(name    and   ERASklUS    ID 
code of ttie instiiut īon) 
contact person (name, 
address. phone. faX. E-maJI) 

cfc :May 891    Name and status of the official re 
i/Šeiations    Vladimirs Oubra  

Tne Rector, on his behalf by stes 
2007, The Vlce-Chancellor and 
Cooperation M. victoria L6pez-F  

Signature:  

Datē:     l l'OZ-26 

 

*P Rector  
 

Signature: 

Datē: 
KKĪ :.-i. 



B1LATERAL AGREEMENT for the academ'ic years 2007/20 13 
SOCRATES programm ē: HIGHER EDUCATJON (ERASMUS)  

 

betWeen                                     Ĝ Univerza v Ljubljani                                                                        j 
(name and ERASMUS code of the               \   Sl LJUBLJA01 institution)                                                        j 
i Fīiozofska fakulteta. Oddeiek za prevajaistvo 

ADMINiSTRATiVE contact person      \ Ms KatJa Cerjak                                                                                                                       ; (name, 
address. phone. fax, E-mait)        Ĝ Univerza v Ljubljana, Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Sioven;a 
Ĝ tel. 003861 2418 590 fax. 003861 2418 660 
i emait: Katja.Cerjak@uni-ij.s! 

f ACADEMiC contact person                Ĝ   Or. Dāvid Limon - Department 
of Translation - Facutty of Arts -(name, address, phone, fax, E-mail)          Ĝ   Askerceva 2 -  SI-1000 LJUBLJANA 
I tel: +386 1 241 1500 fax: +386 1 252 1310 
i email; !imon@sioi.net 

and 
{name and EP.AS.MUS code of the 
instilu'ion) 

Ekonomikas un Kult ūras Augstskola University 
CoJIege of Economics and Culture LV R ĪGA 34 

Mrs.Sandra Ozoia, Lornonosova 1/1, LV-1019, Riga, Latvia Contact person 
(name, address, phone, fax, E-mail) 

371S7?4900 

The above parties agree to cooperate in the activities shown belovv within the SOCRATES programmē. Both parties agree to abide by the principies 
and conditions set out in ihe SOCRATES Guidelines for Applicants, the strategies outlined in their Institutionai European Policv Statement and. if both 
institutions' applicaticns are successful, the terms agreed v/ithin the Erasmus University Charter. Both parties undertake to abide by the bilateraily 
agreed terms of this cooperation agreernent uniess terminated in vvriting by either partv. 

OM/S: student mobi!ity 
 

 ERASMUS subject area   Level  Country Total number 

Cocfe Name UG |       Post-
graduate 

Doctorai Frotn     i         To Stt/dems Student months    i 
(- sum) 

09.4 Translation. mterpreting X Ĝ  LV                Sl 1 6 

09.4 i  i  Sl                 LV i 1                             
6 

OM/T: teaching staff mobility (1-8 vveeks) 
 

Subject 
area code 

Topic(s) taught Name of the staff member I Home           
Ĝ Hosi country         ! 
countrv 
i 

Duration in 
number of 
weeks 

Number of teaching 
hours per A<eek 

09.4 Translation Stuciies     i                                                              j 
!                                                                             i                                ! I 

Slgnatures of the legal representatives/heads of institutions of both institutions: 

 



Modei BILATERAL AGREEMENT for the academic year 200 7/2009 
LLL programm ē: HIGHER EDUCATION (ERASMUS)  

 

betvveen 
(nams and ERASMUS ID code of 
!he inslilution) 

Vilniaus kolēăija (Vilnius College of Higher Education) 

LTVILNIUS10 

contact person (name. address. 
phcne. iax. E-maHI 

Jolanta Preidienē, Head of International Relations Department J. 
Jasinskio str, 15, LT-01111 Vilnius, Lithuania Tel./Fax.: i-370 5 2 
49 77 81, mobile +370 6 11 50 343 E-mail: inter-officei3lyiko.lt 
Milda Kiškvtē, Socrates/Erasmus coordinator at the Faculty of Arts 
Didžioji str, 38. LT-01013 Vilnius, Lithuania E-mail: 
kiskvtefālcentras.lt 

and 
(name and ERASMUS ID code ol 
Ihe institulion) 

Universitv College of Economics and Culture 
1/1 Lomonosova Street Riga, LV-1019, Latvia 
faxnumber+371 7114111. 

conlact person (name, address, 
pnone, fax, E-mail) 

Mrs. Sandra Ozola, Socrates Erasmus coordinator of University College of Economics and Culture 
Lomonosova 1/1, Riga, LV-1019, LATVIA administraciia@eka.edu.ly, +371 2 8 234 252 

 full legai name of the institutions in their national languages and ERASMUS ID codes 

Both parties agree to abide by the principles and conditions set out in the Erasmus University Charter and to facilitate information on any 
issue that can facilitate the mobility of students and teaching staff. Both parties undertake to abide by the bilaterally agreed terms of this 
cooperaiicn agreement. 

SM: student mobilitv 
ERASMUS subject area  Level Country Jotai nun.ber 

Code Name First 
Cvcle 

Second 
Cvcle 

Third 
Cycle 

From To Students Student mcnths 
(= suml 

04 

04 

Business studies 

Business studies 

X 

X 

  LT 
LV LV 

LT 

2 2 10 

10 

TS: teaching staff mobility Ĝjj weeksĜ 
1 

ubject 
area code 

Topic(s) taught Name ofthe staff member 
(if necessary} 

Home 
country 

Host 
coun!ry 

Duration in 
numberof 
weeks 

Numberof 
teaching hours 
per week 

04 

04 

Business studies 

Business studies 

To be discussed 

To be discussed 

LT 
LV 

LV 
LT 1 

1 

8 8 

Signatures ofthe legal representatives/heads of institutions of both institutions: 

Name of institulion: 
Vilnius College of Higher Education 

Name of institution: 
University College of Economics and Culture 

 

Name and status of the official representati/e: • 2§^  Name and status of the official rep'resenfaijve: 

Signature: 

Datē: 

Deputy Director Angele Grase MilevskiĂĜie-/  £■[[<£     "&\      Rector Dr.oec. prof. Uldis Osis //; 

 

 



BILATERAL AGREEMENT for the academic years 2007/2010 LLL 
programmē: HIGHER EDUCATION (ERASMUS) 

 

between  International Business School at Vilnius University  
(name and ERASMUS ID LTVILNIUS19 
ccdc ofthe institution)  
 Academic coordinator Institutional Erasmus Coordinator 
contact porson (name. sddress. 
phono. fax. E-mail) 

Dr. Virginija Poskute  Mr. Vytautas Ledakas  

 Head      of      International      Relations International Relations Manager 
 Department International Business School 
 International Business School Sauletekio ave. 22, LT-10225 Vilnius, 
 Sauletekio ave. 22, LT-10225 Vilnius, Lithuania 
 Lithuania Tel.: +370 5 236 6893 
 Tel.: +370 5 236 6196 Fax: +370 5 269 8756 
 Fax: +370 5 269 8756 E-mail: vytautas.ledakas@tvm.vu.lt 
 E-mail: yirainiia.Doskute@tvm.vu.lt  
and Ekonomikas un kult ūras augstskola  

(name   and   ERASMUS   ID University College of Economics and Culture  
code ofthe institution) LV RĪGA 34 

 Institutional Erasmus Coordinator 
contact porson (name, 
address. phone. fax. E-mail) 

Liva Zolnerovica  

 University College of Economics and Culture 
 LatviaTel.: +371 27040011  
 Fax:+371 67114111 
 E-mail: liva.zolnerovica@eka.edu.lv  

full legal name ofthe institutions in their national languages ancl ERASMUS ID codes 

both parties agree to abide by the principles and conditions set out in the Erasmus University Charter and te facilitate 
information on any issue that can facilitate the mobility of students and teaching staff. Both parties undertake to abide by the 
bilaterally agreed terms of this cooperation agreement. SM: student mobility  

ERASMUS subject area Level Country Total number 

Code Name First 
Cycle 

Second 
Cycle 

Third 
Cyde 

Prom To Students Student months 
(■suml 

04.0 

04.0 

Business Studies 

Business Studies 
X X   LV 

LT 
LT 

LV 
2 2 10 

10 

 

TS: teachincĜ staff mobilitv (1-8 vveeks)     
Subjoct 
urea 
code 

Topic(s) taught Name ofthe staff member (if 
necessary) 

Home 
country 

Host 
Countfy 

Duration in 
number of 
weeks 

Number of teaching 
hours pci 
iveoK 

04.0 

04.0 

Business Studies 

Business Studies 
N.N. 

N.N. 

LV 
LT 

LT 
LV 

1 
1 

8 
o 

Signatures ofthe legal representatives/heads of ins titutions of both institutions: 

  

Name of institution: 

International Business School at 
Vilnius University 

Name and status of the official representative: 
ouiius Niedvaras      i    I' Director / 

Signature: 

Name of institution: 

University College of Economics and Cul'.ure 

Name and status ofthe official representatk 
Vladimirs Dubra 
Rector 

Signature: 

Datē: 



Annex 4 

Modei BILATERAL AGREEMENT form for the academic yea r 2008/2013 
SOCRATES programm ē: HIGHER EDUCATION (ERASMUS)  

 

between 
(name and ERASMUS ID code ot 
the instUutonj 

Ekonomikas un kultūras augstskola 
University College of Economics and 
Culture LV RĪGA 34 

contact person (name. address. 
phone. fax, E-mail) 

Mrs. Liva Zolnerovica 
Lomonosova 1/1, Riga, LV-1019, LATVIA 
liva.zolnerovica@eka.edu.lv, +371 2 9807899, fax. +371 7114111 

and 
(name and ERASMUS ID code of 
the mstitution) 

Akademia Ekonomiczna im. O.Langego we Wroclawiu 
PLWROCLAW 
Erasmus University Charter: 

contact person (name, address, 
phone, fax, E-mail) 

Prof. zw. dr hab. Jarostaw Witkowski - Prorektor ds. wspolpracy z 
zagranica Akademia Ekonomiczna im. O.Langego we Wroctawiu Ul 
Komandorska,  118/120, 53-345 Wroclaw 

full legal name of the institutions in their national languages and ERASMUS ID codes 

I 

The above parties agree to co-operate in the SOCRATES-Erasmus activities shown below. Both parties agree to abide by the prindpies and conditjons set out in flie 
SOCRATES Guidelines for Applicants, the ERASMUS application forms for the academic year 2005/2006 and, if the appfcatjon is successful, the financial agreement. 
Both parties undertake to abide by the bilaterally agreed terms of this co-operation agreement. 

 

SM: student mobility        
ERASMUS subject area  Level Country  Total number  

Code Name Under-
graduate 

Post-
graduate 

Doctorate From To Students Student months 
(= sum) 

04 

04 

Business Studies and 
Management Sciences 
Business Studies and 
Management Sciences 

+ 

+ 

  

LV 

PL 

PL 

LV 

2 

2 

10 

10 
 

TM: 
teac

ling staff mobility      

Subject 
area 
code 

Topic(s) taught Name ofthe staff member Home 
country 

Host 
country 

Duration in 
number of 
weeks 

Number of 
teaching hours 
per week 

04 Business Studies and 
Management Sciences 

To be agreed later LV 
PL 

PL 
LV 

1 
1 

5 

5 

 

Administrative staff mobility 
Subject area code Host country Number   of   other   staff 

mobility per year________  
 

Business       Studies       and 
Management Sciences 

LV 
PL 

PL 
LV 

Home country 



Annex4 

Signatures of the heads of institutions / legai rep resentatives of both institutions:  

 

Nameof institūtiem: 
Ekonomikas un Kultūras augstskola 

Name and status of the official representative: 
Rector, dr.oec. Vladimirs Dubra 

Nameof insti tu tion 
Akademia Ekonomiczna im. O.Langego we Wroctawiu 

Name and status of the offjcial ©presentative: 
Prorektor ds. wspotpracy zz^gftfftfba, prof. zw. dr hab. Jarostavv 

Witknw«k!P ^ '•'     . - -il 
,tf*W* 

^.PVCMIA   

EKONOMICZNA 
 ^.d,   vyreo<»wlil ------------------------- 

Signature: 

Datē: 21 of January 

 

Witkowskr? 

Signature:        [\MyMJ^aV/ 
***** 

Datē: 21 of January, 2008 

v.---. Ki 



Annex 4 

Modei BILATERAL AGREEMENT form for the academic year 2008/2013 
SOCRATES programmē: HIGHER EDUCATION (ERASMUS) 

 

betvveen 
(name and ERASMUS 10 code ol 
ihe institvtior.l 

Ekonomikas un kultūras augstskola 
University College of Economics and 
Culture LV RĪGA 34 

contact person iname. sddress. 
phone, fax, E-maii) 

Mrs. Liva Zolnerovica 
Lomonosova 1/1. Riga, LV-1019, LATVIA 
liva.zolnerovica@eka.edu.lv, +371 2 9307899, fax. +371 7114111 

and  
Iname and ERASMUS 10 code ol 
tne instilulionĜ 

Wroclaw College of Management and 
Finance PLWROCLAW10 
Erasmus Universit/ Charter: 

contact person (name, address. 
phone. fax. E-mail) 

Anna Motylska - Kuzma, Assistent to Rector - External Affairs 
Wroclaw College of Management and Finance. ul.Pabianicka 2, 53-339 VVrocIavv, Roland, phone; 
+48 71 36 46 208, fax: +48 71 35 46 003, e-mail: motylska@wszif.wroc.pl 

full legal name of tne insiitutions in their national languages and ERASMUS iO codes 

The above parties agree to co-operate in the SOCRATES-Erasmus activities sh0wn celow. Both parties agree to abide by the principles and condilions set out in the 
~RATE3 Guidelines for Applīcants, the ERASMUS apolica'.ion forms for the academic year 2005/2005 and, if the application ;s successt'ui, the financial agreement. 
_ vn parties undertake to aoide by the bilateraliy agreed tems of Ihis co-cperaticn agreement. 

 

SM: student mobility        
ERASMUS subject area Lovet                                     Country Total number  

Code Name Under-
graduate 

Post-
graduate 

Doclorate From To Students S'udent months 
(= sum) 

04 

04 

Business Studies and 
Management Sciences 
Business Studies and 
Management Sciences 

+ 

+ 

  

LV 

PL 

PL 

LV 

2 

2 

10 

10 
 

TM: 
teac 

ling staff mobility      
I                       ~ 
UbĜect 
area 
code 

Topic(s) taught Name ofthe staff member Home 
country 

Host 
country 

Duration in 
number of 
weeks 

Number of 
teaching hours 
per ivee/f 

04 Business Studies and 
Management Sciences 

To be agreed later LV 
PL 

PL 
LV 

1 
1 

5 

5 

 

Administrative staff mobili  y   
Subject area code Home country Host countr/ Number   of   other   staff 

mobility peryear 
Business        Studies        and 
Management Sciences 

LV 
PL 

PL 
LV 

1 
1 
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Signatures of the heads of institutions / legal representatives of both institutions: 
 

Nameof institution: Name of institution: 
Ekonomikas un Kultūras augstskola Wroclaw Coliege of Management and Finance 

Name and status of the cfficial representative: Name and status of the official representative: 

Rector, dr.oec. Vladimirs Dubra Rector, Dr Grazvna Berentovvicz-Sobczak 

Signature:                  i£&*"*—~~"^ Signature:   ■ - ' "   "■"'•" ' '-' 

Datē.     U  Ci   3fflK Datē: 19 of Februarv 2008 

:'.      .: .............. 

PMEK' 

 



Annex 4  

Modei BILATERAL AGREEMENT form for the academic yea r 2008/2010 
SOCRATES programm ē: HIGHER EDUCATION (ERASMUS)  

 

betvveen  
(name and ERASMUS ID 
code ofthe inslītutīon) 

Ekonomikas un kultūras augstskola 
University College of Economics and 
Culture LV RIGA 34 

contact person (name, 
addrass, phone, fax, E-mail) 

Mrs. Līva Zolneroviča 
Lomonosova 1/1, Riga, LV-1019, LATVIA 
liva.zolnerovica@eka.edu.lv. +371 2 8 234 252 

and 
(name   and   ERASMUS   ID 
code of the institution) 

VVROCLAVV SCHOOL OF BANKING 
PLWROCLAW15 
Erasmus University Charter: 224215 

contact person (name, 
address, phone, fax, E-mail) 

Jarostaw Tomaszewski, Rector's Assistant for International 
Cooperation Wyžsza Szkola Bankowa we VVrocIavviu Ul. 
Fabryczna 29 - 33,  PL 53-609 Wroclaw Tel, +48 71 3561616, 
Fax.: +48 71 359 3680 
jtomaszewski(S)wsb.wroclaw.pl 

full legal name of the institutions in their national languages and ERASMUS ID codes 

The above parties agree to co-operate in the SOCRATES-Erasmus activities shown belovv. Both parties agree to abide by the principles 3nd 
conaitions set out in the SOCRATES Guidelines for Applicants, the ERASMUS application forms for the academic year 2005/2006 and, if the 
application is successful, the financial agreement. Both parties undertake to abide by the bilaterally agreed terms of this co-operation 
agreement. 

 

SM: student mobility         
ERASMUS subjectarea  Level  Country  Total number  

Code Name Under-
graduate 

Post-
graduate 

Doctorate From To Students Student months (= 
sumĜ 

04 

04 

Business Studies and 
Management Sciences 
Business Studies and 
Management Sciences 

+ 

+ 

  

LV 

PL 

PL 

LV 

2 

2 

10 

10 
 

TM: teaching staff mobility      
Subject 
area code 

Topic(s) taught Name ofthe staff member Home 
country 

Host 
countn/ 

iii
 

Number ol 
teaching bours 
per «eek 

04 Business Studies and 
Management Sciences 

To be agreed later LV 
PL 

PL 
LV 

1 
1 

5 
5 

Administrative staff mobility 

Subject area code Home country Host countij Number of other staff mobility 
per year 

 

Business Studies and 
Management Sciences 

LV 
PL 

PL 
LV 
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Name of instilution: 
Ekonomikas un Kultūras augstskola 

Name and status of the official representative: 
Rector, dr.oec. Vladimirs Dubra 

Wyžsza SzkoJa Baakowa 
WP Wr,-.r:tawin 

Name of institution: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wro 
WROCLAW SCHOOL OF BANKING    tel. (071) 359 46 48 

ident. 931893307 

Name and status of the official representative: 
Prof. dr hab. Stefan Forlicz, Rector  

 

Signature: 
 

R E K T  O ī*  
^SZEJSZKOtVBANKO^Ej X^    
we Wroclawiu 

Datē: January 21 flffiSji*** St^n «* 

Signatures of the heads of institutions / legal representatives of both institutions: 

law 

(4) 

 

Datē: 21 



BILATERAL AGREEMENT form for the academic year 2008/2013 
Lifelong Learning Programmē: ERASMUS 

 

j botvveen 
i inama aoa ERASMUS <0 Universitā degli Studi di Milano-Bicocca 

IMILAN01S 

Dopartmenta! contacl 
person (natTHt, zaorĦss I 
phone Isi. S-rnsii) 

Prof.ssa Silvans Stefani Facultv of Economics, pzza ceilateneo nuovo 1 - 20126 
Milano 
Phone: +39 02 64-13 3122. Fax' +39 02 6448 3105; E-ma* silvana.siefaniOunmrb i! 

Dott ssa Agnese Cofler. Head of International Office, via femolo 4 - 20125 Milano Phone- 
+39 02 64-18 6154: fax: +39 02 6448 6012: e-mail: imernational offieeč&unimib ii 

Administratīvo       contact 
person    (nemo,    ockftoss, 

 and 
fr.a'r.s  and ERASMUS  iO Ekonomikas un kultūras augstskola 

LV RIGA34 

Dopartmental contact 
porson ;mrr,e. sdd'&ss 
Ĝhcne fer. 5-tiaro 

 

Administratīvo       contact 
person    Ĝngtno,    addmss 
p''o'":. feu, E--r-o'i) 

Mrs. Sandra Ozola, Lomonosova 1/1. LV-1019 Riga 
Phone: +371 2 8 234 252. Fax: +371 7114111; E-mail: admimstracijacSeka ecu lv 

fuli 'ega! name of the inSbtudons in 'heir nationai lar.guages ar>d ERASMŪS <0 Codes 
~n« aso-.e pasbds &-Ĝr&> te co-opecani m ifw LiP/EKASMUS acUvttiafl »hcwi t>e10w bc'h pa>i-es ag'CC- to sbīde by :ne pmctptes and cor-oitioris se; C\,t iii ti"o 
i UC, 'Jij-dLiines to: Aspucan». ERASMUS aopiicalon fotms !ci ;na academi- iear 2000/2013 and ii Iho applicafcon * suceessfcd, :ne (nancia! agrecmetu BoHi 
3OTi63 un<3eiia*e ic ooioe oy tfie 3iia',e'Oiiy agie-etf terrr.s of fr'S co-opetttton agreerneni 

SM: student mobility 
£fi.ASML;Š subjeci area Lcvel 

U     P 
Country     i  Total numbor 

0   Ĝ   i!Oi'">       ĪC        'V"  l   StltdAtĜOOtfiS 

raCulīy.'Sct\QOltOtpar.tmeni ai t/lo Unbftrsitji 
partner whorc rno sft/o'enTrs,' wtJ/ stuoy 

' Business studies and 
Management Science 

04     i Business studies and I 
Manaaement Science 

 

TM: teaching staff mobility      
5u£y» 
|   SY«fl 

Topic(s) tottghl                  \ Namo of ;r.e staff momt-nr HĦma 
countiy 

Host 
ccut:(ry 

Otteavon m Number of i&ē&ung 
bours per w00k 

Ĝ Ĝ i      .          1  

Signatures of the heads of institytions / legal representatives of both institutions: 

Name of institution: 
Universitā degli Studi di Milano-Bicocca 

Name and status of the officiai representative 
su dzlega ciJ ofl behell of pnf. Marceiio Fontanesī, the Rec'or 
prof. Mariajuīsa Lavitrjyio (Institutional 
Coordinator) 

v.^ooTo7>N 

v    
^XJî  \ 
wî rlw 

i Signature 

I Datē      !/   6EN.70G0 

Name of institution 
Ekonomikas un kultūras augstskola 

Name and status of the offīcial representative. 
Prof. Uldis Osis 
(The Rector) ; 

Signature J^-^^l     Z-^K ) 

Datē 

'■3me 

 

1 

'n mm k 



2075�8
3�2503
�64832
30 

STARPTAUTISKA PRAKTISKAS PSIHOLOĂIJAS INSTITŪTA (Rīga) 
un 

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLAS (Rīga) 

SADARBĪBAS LĪGUMS 

RT9ā 2000. gada 7. novembrī 

Starptautiskais praktiskās psiholoăijas institūts, rektora I. Mihailova personā, 

kurš rīkojas saskaĦā ar Satversmi, un Ekonomikas un kultūras augstskola, turpmāk 

EKA, rektores A. ěitviĦenko personā, kura rīkojas saskaĦā ar EKA Satversmi, noslēdza šo 

Līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1.   Līgums nosaka savstarpējās attiecības starp Starptautisko praktiskās psiholoăijas 

institūtu un EKA studiju, zinātniskajā un metodiskajā darbībā. 

2. Līguma Pušu saistības 

Puses apĦemas attīstīt sadarbību un saskaĦā ar šo fīaumu: 

2.1. uzaicināt pasniedzējus uz konferencēm un simpozijiem; 

2.2. organizēt abpusēju pasniedzēju sastāva apmaiĦu: 

2.3. perspektīvā attīstīt sadarbību speciālistu sagatavošanā maăistratūrā,  doktorantūrā: 

2.4. uz līguma pamata iepazīstināt citam citu ar studiju plāniem, proarammām un citiem 

mācību-metodiskiem materiāliem, ar informāciju par galvenajiem pasākumiem mācību-

metodiska, zinātniskā un kultūras darDības sfērās; 

2.5. veikt kopīgus zinātniskos pētījumus, zinātniski-praktiskās konferences, seminārus. 

nodrošināt kopīgo zinātnisko darbu, monogrāfiju izdevniecību- 

2.6. Starptautiskais praktiskās psiholoăijas institūts ir gatavs EKA profesionālās studiju 

programmas "Tufks, tulkotājs", likvidācijas gadījumā dot iespēju tās studentiem turpināt 

studijas Starptautiskajā praktiskās psiholoăijas institūtā ar nosacījumu, ka tiks nokārtota 

akadēmisko disciplīnu starpība. 

 

78 

124 



3. Līguma termins 3 1   Līgums stājas spēkā no Pušu 

parakstīšanas brīža. Līguma termiĦš neierobežots. 

3.2. Līgums var tikt pārtraukts, par ko Puses informē viena otru 6 mēnešus iepriekš. 

3.3. Līgums sastādīts 2 eksemplāros. 

Juridiskās adreses: 

STARPTAUTISKAIS 
PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS INSTITŪTS 

Akadēmijas lauk. 1, 
Rīgā, LV-
1050 

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS 
AUGSTSKOLA (EKA) Lomonosova 
ielā 1, korpuss 1 Rīgā, LV-1019 

 
Rēkto re:     \^_^>±^d^L^ ArUĜvrĦejrk^ 

125 

J/Mihailovs Rektors: 



EKONOMIKAS UN KULT ŪRAS 
AUGSTSKOLA  

O 

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
2009. gada 19. jūnija lēmumu 

Nr.l 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA  

DIPLOMS 

Sērija PD 
E Nr. 

XXXX  

Vārds Tests 

personas kods xxxxxx-xxxxx 

ieguvis 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GR ĀDU 
tulkošanā 

un 

tulka, tulkot āja 

kvalifikāciju 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās 
kvalifikācijas līmenim 

Z.v. 

Rektors V. Dubra 

Valsts pārbaudījuma 
komisijas priekšsēdētājs xxxxxxxx 

Rīgā 2009. gada 31. jūnij ā Reăistrācijas Nr. xxxx 

 



DIPLOMA PIELIKUMS  

Diploma sērija Nr.  

___________________________________ 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un 
nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, 
saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. 
Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. uzvārds: Tests 

1.2. vārds: Vārds 

1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 28.12.1968. 

1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 281268-10610 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. kvalifikācijas nosaukums: 

Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un Tulks, tulkotājs 

2.2. galvenā studiju joma Gomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
Humanitārās un sociālās zinātnes 

2.3. kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
Ekonomikas  un kultūras augstskola,  valsts akreditēta  (16.11.2006), juridiskas personas 
dibināta, neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tāpati, kas 2.3. punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): Latviešu, angĜu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. kvalifikācijas līmenis: 

Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

4 gadi pilna laika klātienes studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti, 

3.3. uzĦemšanas prasības: 
Vispārējā vidējā izglītība vai 4 gadu vidējā profesionālā izglītība 
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4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. studiju veids: Pilna laika klātienes studijas 

4.2. programmas prasības: 
- apgūt tādus vispārizglītojošos kursus kā: antīkā literatūra, ārzemju literatūra, angĜu/ 
amerikāĦu literatūras vēsture, pasaules civilizāciju vēsture, starpkultūru komunikācija, Latvijas 
kultūras vēsture, vispārējā filozofija, sociālā psiholoăija; apgūt tādus nozares teorētiskos un 
informācijas tehnoloăiju kursus kā: angĜu valodas vēsture, latīĦu valoda, 

konversācija,  lasīšana ar izpratni,  analītiskā lasīšana,  angĜu  valodas rakstības prasme, 

praksē uzĦēmumos (26 kp) un nokārtot valsts eksāmenu specialitātē (2 kp); izstrādāt un aizstāvēt 
bakalaura darbu (10 kp). 

4.3. programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI 
 

Studiju kursa nosaukums Apjoms 
(KP*) 

Apjoms 
ECTS 

Vērtējums 

Starpkultūru komunikācija 2 3 7 (labi) 
Pasaules mākslas vēsture 2 3 8 (loti labi) 
Vispārējā filozofija 2 3 7 (labi) 
Antīkā literatūra 2 3 7 (labi) 
Ārzemju literatūra 2 3 10 (izcili) 
AngĜu/amerikāĦu literatūras vēsture 4 6 6 (gandrīz labi) 
Sociālā psiholoăija 2 3 5 (viduvēji)  
Latvijas kultūras vēsture 2 3 8 (loti labi) 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĂIJU KURSI 
 

Studiju kursa nosaukums Apjoms 
(KP*) 

Apjoms 
ECTS 

Vērtējums 

Datortehnoloăijas pamati 2 3 6 (gandrīz labi) 
Tulkošanas metodika 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Tulkošanas stilistika 2 3 5 (viduvēji)  
Valstsmācība 2 3 6 (gandrīz labi) 
AngĜu valodas vēsture 2 3 7 (labi) 
Tulkošanas teorija un prakse 6 9 6 (gandrīz labi) 
Svešvaloda II (franču valoda) 10 15 7 (labi) 
Terminoloăiskā specializācija 4 6 7 (labi) 
LatīĦu valoda 2 3 6 (gandrīz labi) 
ES dokumentu tulkošana 2 3 7 (labi) 
Lietišėā angĜu valoda 4 6 7 (labi) 

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI 
 

Studiju kursa nosaukums Apjoms 
(KP*) 

Apjoms 
ECTS 

Vērtējums 

Praktiskā gramatika 10 15 6 (gandrīz labi) 
Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 9 13.5 7 (labi) 
Profesionālā tulkošana pēc specializācijas 5 7.5 7 (labi) 



 

AngĜu valodas rakstības prasme 6 9 8 (Ĝoti labi) 
Analītiskā lasīšana 5 7.5 6 (gandrīz labi) 
Audiēšana 4 6 8 (Ĝoti labi) 
Praktiskā fonētika 4 6 7 (labi) 
Leksikoloăija 4 6 5 (viduvēji)  
Lasīšana ar izpratni 4 6 8 (Ĝoti labi) 
Konversācija 6 9 7 (labi) 

BRĪVĀS IZVĒLES KURSI 
 

Studiju kursa nosaukums Apjoms 
(KP*) 

Apjoms 
ECTS 

Vērtējums 

SpāĦu valoda 6 9 7 (labi) 

KURSA DARBLPROJEKTL 
 

Studiju kursa nosaukums Apjoms 
(KP*) 

Apjoms 
ECTS 

Vērtējums 

Kursa darbs. Sinhronā un konsekutīvā tulkošana 1 1.5 6 (gandrīz labi) 
Kursa darbs. Analītiskā lasīšana 1 1.5 7 (labi) 

PRAKSE 
 

Studiju kursa nosaukums Apjoms 
(KP*) 

Apjoms 
ECTS 

Vērtējums 

Prakse I Gramatika 2 3 6 (gandrīz labi) 
Prakse I Audiēšana 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Prakse II Rakstiskā tulkošana 3 4.5 6 (gandrīz labi) 
Prakse III Rakstiskā tulkošana 2 3 7 (labi) 
Prakse III Sinhronā tulkošana 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Prakse II Audiēšana 3 4.5 8 (Ĝoti labi) 
Prakse III Rakstiskā tulkošana 2 3 7 (labi) 
Prakse III Sinhronā tulkošana 2 3 7 (labi) 
Pirmsdiploma prakse 8 12 7 (labi) 

VALSTS PĀRBA UDĪJUML  
 

Studiju kursa nosaukums Apjoms 
(KP*) 

Apjoms 
ECTS 

Vērtējums 

Valsts eksāmens 2 3 6 (gandrīz labi) 
Bakalaura darbs 12 18 9 (teicami) 

Tēmas nosaukums: Tūrisma informācijas un reklāmas tulkošana 

3 
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4.4. atzīmju sistēma un informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
 

Atzīme (skaidrojums) Atzīmes īpatsvars šīs 
programmas studentu vidū 

10 (izcili)  

9 (teicami)  

8 (loti labi)  

7 (labi)  

6 (gandrīz labi)  

5 (viduvēji)   

4 (gandrīz viduvēji)   

3-1 (negatīvs vērtējums)  

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 7.012 

4.5. kvalifikācijas klase: "Standarta"  

Kvalifikācijas klases "Standarta"piešėiršanas kritērijus skat.6.1. punktā. 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. turpmākās studiju iespējas: 
Tiesības studēt maăistrantūrā 

5.2. profesionālais statuss: 
Nav paredzēts piešėirt  

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. sīkāka informācija: 
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija Nr. . 
Ekonomikas un kultūras augstskolas Profestonālās augstākās tzglītības  bakalaura studiju 
programma "Tulkošana" ir akreditēta no 23.04.2003. līdz 31.12.2009. 

Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifikācijas svērto vidējo atzīmi rēėina kā: av=sum(a*f)/sum(f),kur av - svērtā vidējā atzīme, a 
- studenta iegūtais vērtējums par katru programmas Aun B daĜas kursu, f - šā kursa apjoms 

Papildinājums punktam 4.5. 
Kvalifikācijas klases "Standarta" piešėiršanas kritēriji: - izpild ītas visas programmas prasības. 
Piektais kvalifikācijas līmenis 
- noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī 
zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē. 

6.2. papildinformācijas avoti: 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 
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7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. datums: 28.06.2009. 

7.2. paraksts un tā atšifrējums: _________________________________   V. Dubra 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: Rektors 

1A. zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALST Ī 

Skatīt nākamās divas lappuses. 
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Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst 
vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu 
programmas - vispārējās vidējās un profesionālās 
vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzĦem 
augstskolā vai koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. 
Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas 
uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību 
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties 
konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju 
programmas apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko 
augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. 
Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, 
gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai 
pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu 
profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 
120-160 kredītpunktu (turpmāk - KP)1, no tiem 
obligātā daĜa ir >50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles 
daĜa ir >20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir >10 KP 
(15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna 
laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 
KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 
ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs 
ietver attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas 
teorētiskās atziĦas >30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju 
aktuālo problēmu aspektā >15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas 
saskaĦā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

Izglītība 
Latvij ā 

// 
līmeĦa prof.prog. 

pēc bakalaura 
40-80 kredītp 

(1-2 gadi) 
II 

līmeĦa 
profesionālās 

augstākās 
izglītības 

programmas 
160-240 kredītp 

(4-6 gadi) 

UzĦemšanas nosacījumi 
vispārējā vidējā izglītība vai 
paniafizglīfība+ 4 gadu vidprof. izglītības programmas 

Akadēmiskās informācijas centrs, 2003 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir 
īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, 
nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot 
sistēmas, produktus un tehnoloăijas un sagatavojot 
absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoăiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas 
nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu 
apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) 
vispārizglītojošie kursi >20 KP (30 ECTS), nozares 
teorētiskie pamati >36 KP (54 ECTS), profesionālā 
specializācija >60 KP (90 ECTS), izvēles kursi >6 KP 
(9 ECTS), prakse >26 KP (39 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs >12 KP (18 
ECTS). 

Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne 
mazāk kā 40 KP (60 ECTS) -jaunākie sasniegumi 
nozarē, teorijā un praksē >7 KP (10,5 ECTS), prakse 
>6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā 
noslēguma darbs > 20 KP (30 ECTS), kā arī 
pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi 
kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības 
stāties maăistrantūrā, bet maăistra grādu ieguvējiem -
doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī 
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas 
profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu 
studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas 
doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un 
maăistra programmām pastāv vairāki citi programmu 
veidi. 

• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
(koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. 
Programmu apjoms ir 80-120 KP (120-180 ECTS), un 
tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to 
absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā 
līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var 
būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura 
grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā 
pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos 
jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne 
mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts 
pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) 
apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver 
bakalaura programmas obligāto daĜu, tad absolventi 
iegūst tiesības stāties maăistrantūrā. 

Doktoranturas 
programmas 

120-160 kredītpunkti 
(3 līdz 4 gadi) 

Akad. unprof 
maăistra prog. 
40-80 kredītp. 

(1-2 gadi) 

I 
līmeĦa 

prof. AI 
programmas 

8 0-120 kredītp. 
(2-3 gadi) 

Akadēmiskās (3-4 g.) un 
profesionālās (4g.) 

bakalaura programmas 
120-160 kredītp (3-4 

gadi) 
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DIPLOMA SUPPLEMENT 

___________________________________________________________________  
This Diploma Supplement follows the modei developed by the European Commission, Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient independent data to improve the International 
"transparency" andfair academic andprofessional recognition of aualifications (diplomos, degrees, certificates etc). It is 
designed to provide a description ofthe nature, Ievel, context and status ofthe studies that were pursued and successfully 
completed by the individual named on the original aualification to which this supplement is appended. It should be free 
from any value judgements, eauivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections 
should be provided. JVhere Information is notprovided, the reason should be explained. 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE OUALIFICATION 

l.l.familyname: Tests 

1.2. givenname: Vārds 

1.3. datē of birth (day/ month/ year): 28.12.1968. 

1.4. student identification number or code: 281268-10610 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE OUALIFICATION 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): 
Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un Tulks, tulkotājs 

2.2. main field(s) of study for the qualification: 
Humanities and social sciences 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution: 
Ekonomikas un kultūras augstskola, state-accredited (16.11.2006), private, non-university type 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.) administering 
studies: the same as in item 2.3. 

2.5. language(s) of instruction/examination: Latvian, English 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE OUALIFICATION 

3.1. Ievel of qualification: First (undergraduate)professionaldegree 

3.2. official length of programmē (years and credits), start and end datē ofthe acquisition ofthe 

4 years offull-time studies, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits, 

3.3.accessrequirements: 

General secondaij education orfour-year secondary vocational education 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1. mode of study: Full-time 

4.2. programmē requirements: 

U*£ if Latvian  culture,  Social PsyChol/gyf ,o actuire .heoretical and Information 
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English-speaking countries, introduction into computer technologies, EU Documentation Translation, 
theory and practice of translation, stylistics of translation, Methods of teaching translation ; to acauire 
professional speciality courses of the field: Practical phonetics, 

to pass the State Examination in given speciality (2 cp); to work out and defend Bachelor paper (10 cp). 

4.3. programmē details and the individual grades/marks/credits obtained: 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI 
 

Title Credit 
points 

ECTS 
credits 

Grade 

Intercultural communication 2 3 7 (good) 
World Art History 2 3 8(verygood) 
Philosophy 2 3 7 (good) 
History ofancient literature 2 3 7 (good) 
Foreign literature 2 3 10 (with 

distinction) 
History ofEnglish and American literature 4 6 6 (almost good) 
Social Psychology 2 3 5 (satisfactory) 
History ofLatvian Culture 2 3 8(verygood) 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĂIJU KURSI 
 

Title Credit 
points 

ECTS 
credits 

Grade 

Introduction into computer technologies 2 3 6 (almost good) 
Methods of teaching translation 2 3 8(verygood) 
Stylistics of translation 2 3 5 (satisfactory) 
Studies of English-speaking countries 2 3 6 (almost good) 
History ofEnglish language 2 3 7 (good) 
Theory and practice of translation 6 9 6 (almost good) 
Foreign language II (French) 10 15 7 (good) 
Terminological specialization 4 6 7 (good) 
Latin 2 3 6 (almost good) 
EU Documentation Translation 2 3 7 (good) 
Business English 4 6 7 (good) 

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI 
 

Title Credit 
points 

ECTS 
credits 

Grade 

 10 15 6 (almost good) 
Simultaneous and consecutive interpreting 9 13.5 7 (good) 
Professional translation according to speciality 5 7.5 7 (good) 
JVritten English 6 9 8(verygood) 
Anaĥtical reading 5 7.5 6 (almost good) 
Listening comprehension 4 6 8(verygood) 
Practical Phonetics 4 6 7 (good) 
Lexicology 4 6 5 (satisfactory) 
Reading comprehension 4 6 8(verygood) 
Conversational 6 9 7 (good) 



BRĪVĀS IZVĒLES KURSI 
 

Title Credit 
points 

ECTS 
credits 

Grade 

Spanish language 6 9 7 (good) 

COURSE PAPERS/PROJECTS 
 

Title Credit 
points 

ECTS 
credits 

Grade 

Term paper. Simultaneous and consecutive interpreting 1 1.5 6 (almost good) 
Term paper. Analytical reading 1 1.5 7 (good) 

PRACTICAL TRAINING 
 

Title Credit 
points 

ECTS 
credits 

Grade 

Practice I. Grammar 2 3 6 (almost good) 
Practice I. Listening comprehension 2 3 8(verygood) 
Practice II. Translation 3 4.5 6 (almost good) 
Practice III Translation 2 3 7 (good) 
Practice III Simultaneous interpreting 2 3 8(verygood) 
Practice II listening comprehension 3 4.5 8(verygood) 
Practice III Translation 2 3 7 (good) 
Practice III Simultaneous interpreting 2 3 7 (good) 
Pre-thesis Practice 8 12 7 (good) 

STATE EXAMINATIONS 
 

Title Credit 
points 

ECTS 
credits 

Grade 

State Exam 2 3 6 (almost good) 
Bachelor paper 12 18 9 (excellent) 

Title: Translation oftourismn infoemation and andvertisements 

4.4. grading scheme and, if available, grade distribution guidance: 
 

Grade (meaning) in question 

10 (with distinction)  

9 (excellent)  

8(verygood)  

7 (good)  

6 (almost good)  

5 (satisfactory)  

4 (almost satisfactory)  

3-1 (unsatisfactory)  

The holder ofthe qualification weighed average grade: 7.012 

4.5. overall classification ofthe qualification (in original language):  "Standarta" 

Classification "Standarta " awarding criteria see p.6.1. 

10 
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5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE OUALIFICATION: 

5.1.accesstofurtherstudy: 

Access to Masterprogrammēs 5.2. 

professional status (if applicable): 

It is notforeseen to awardprofessional status 

6. ADDITIONAL INFORMATION  

6.1.additionalinformation: 

This diploma supplement is validwith the diploma series No. 
Ekonomikas  un  kultūras  augstskola Bachelor's  degree  of higher professional education 
programmē "" is accreditedfrom 23.04.2003. till31.12.2009. 

JVeighed average grVde of the holder of the gualification is calculated as: av=sum(a*f/sum(f, 
where: av - weighed average grade, a -grade in each course of A andBpart of the programmē, 
f- course workload in credit points. 

Appendixforitem4.5. 
Classification "Standarta" cmarding criteria: - The programmē reauirements are fulfilled. 

- the highest aualification of a specialist of a branch, which enables to plan and carry out 
scientific research in the respective branch. 

6.2. further information sources: 

University College ofEconomics and Culture, 

*Z=n^ ā^ LV-U1% +3?1 67114Uh
 

Academic Information Centrē (ENIC/NARIC in Latvia), 
Vainu iela 2, Riga, Latvia, LV-1050, telephone: +371 67225155, fax: +371 67221006, 
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7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1. datē: 28.06.2009. 

7.2. signature: ________________________________    V. Dubra 

7.3.capacity:/tector 

7.4. officialstamporseal: 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

See next twopages 
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The secondary education is required for the admission 
to studies in a university/college. All holders of 
certificates and diplomas the general secondary 
education or vocational secondary education meet the 
general admission requirements. However, the 
universities/colleges are free to set specific admission 
requirements e.g. additional subjects that had to be 
taken at the school Ievel to quality for admission to a 
particular programmē. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maăistrs) degrees 
are awarded in both, in academic and professional 
higher education programmēs. 

The objectives of academic higher education (HE) 
are to preparē graduates for an independent research, as 
well as to provide theoretical background for 
professional activities. 

Academic programmēs, leading to a bachelor degree, 
comprise 120 - 160 credits1: compulsorv part - > 50 (75 
ECTS) credits, electives >20 (30 ECTS) credits, thesis 
>10 (15 ECTS) credits, and the rest is left for students 
as free choice. Duration of full-time studies is 6 - 8 
semesters. 

Academic programmēs, leading to a master degree, 
comprise 80 (120 ECTS) credits, of which > 20 (30 
ECTS) credits are allocated for thesis, compulsorv part 
of the programmē includes theoretical aspects of the 
specific field of scientific disciplinē > 30 (45 ECTS) 
credits and their practical application in solving of 
actual problems >15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmēs are implemented 
according to the state Standard of academic education. 

Higher education (HE) 

Education in 
Latvia 

Acad. & prof. master 
prog. 
40-80 credits (l-2years) 

11 
Ievel 

professional 

li igliei- 
education 

programmēs 
160-240 cred.p. 

(4-6years) 

Admission requirement 
general secondarv education or 
basie education+ 4 —years secondary vocational education programmēs 

') Acadennc Infoiinanon centrē, 2003 

29 2: 

28 21 
Doctoral programmēs 
120-160 credit points 

(3-4 years) 

25 II Ievel post-
baehelor prof. 
programmēs 40-
80 ored. (1-2y) 

I 
Ievel 

prof. HE 
programmēs 
80-120 cred. 
(2-3 vears) 

Academic (3-4 y.) and 
professional (4y.) 

bachelor programmēs 
120-160 credits 

(3-4 vears) 

19 



The objectives of professional HE are to provide in-
depth knovvledge in a particular field, preparing 
graduates for desing or improvement of svstems, 
produets and technologies, as well as to preparē them 
for creative, research and teaching activities in this 
field. 

Professional HE programmēs, leading to a professional 
bachelor degree, are designed to ensure professional 
competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) 
credits and they consist of: general courses >20 (30 
ECTS) credits, theoretical courses of the ehosen field 
>36 (54 ECTS) credits, specialization courses >60 (90 
ECTS) credits, optional courses >6 (9 ECTS) credits, 
practical placement >26 (39 ECTS) credits, and state 
examinations ineluding thesis >12 (18 ECTS) credits. 

Professional HE programmēs, leading to a professional 
master degree, comprise no less than 40 (60 ECTS) 
credits: up-to-date aehievements in the field - in theory 
and in practice >7 (10,5 ECTS) credits, practical 
placements >6 (9 ECTS) credits, state examinations 
ineluding thesis >20 (30 ECTS) credits as well as 
research training, courses of design, management, 
psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have 
access to master studies, graduates of the master 
degree - to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy 
professional studies (5 and 6 year studies), are equal to 
the master degree and the graduates can continue their 
studies in doctoral Ievel programmēs. 

Apart from the programmēs, leading to bachelor and 
master degrees, there are other types of professional 
higher education programmēs. 

• first-level professional HE (university college) 
programmēs comprise 80-120 (120-180 ECTS) credits 
and lead to the 4th Ievel professional qualification. 
These programmēs are targeted mainly to the labour 
market. Yet, the graduates of the first-level 
programmēs can continue their studies in second-level 
professional programmēs. 

• second-level professional HE programmēs lead to 
the 5th Ievel professional qualification. Such 
programmēs can comprise either at least 40 (60 ECTS) 
credits for holders of the bachelor degree or at least 
160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. 
In both cases programmēs should inelude a practical 
placement of at least 26 (39 ECTS) credits and 
graduation examinations ineluding thesis >10 (15 
ECTS) credits. Graduates of programmēs ineluding the 
70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor 
programmē, have access to master studies. 
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