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1. Studiju programmas anotācija 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

„Rakstiskā tulkošana” (turpmāk Programma) ir reorganizēta esošā profesionālo 

studiju programma „Tulkotājs”. Nepieciešamību reorganizēt programmu par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra programmu nosaka Eiropas 

Komisijas prasības nodrošināt profesionālu tulkotāju izglītību tādā programmā, kura ir 

skaidri definēta kā maģistra programma un pilnībā atbilst EMT standartam (EMT – 

Eiropas maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkls). Programmas nosaukuma 

maiņas nepieciešamību nosaka Eiropas Komisijā pastāvošā striktā divu profesiju – 

rakstveida tulkotāja (translator) un mutvārdu tulka (interpreter) – šķiršana, kas tiek 

attiecināta arī uz to sagatavošanu. Savukārt Latvijas sabiedrībā tulkošana bieži tiek 

traktēta plašāk, iekļaujot tajā arī mutvārdu tulkošanu. Programmas nepieciešamību 

nosaka vēl arvien pastāvošais augsti kvalificētu tulkotāju trūkums Latvijas un 

starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē, Latvijas un ES iestādēs, vietējās un 

starptautiskās tulkošanas aģentūrās. Programmu modificējot, panākta lielāka atbilstība 

starptautiskajam EMT standartam, kuru izstrādājusi starptautiska ekspertu grupa 

Eiropas Komisijas uzdevumā. Šo standartu atzīst arī darba devēji Latvij ā. Saglabājot 

ES un jau līdz šim LU praktizēto augstas kvalitātes tulkotāja profesijas nošķiršanu no 

tulka profesijas, programma pilnībā orientēta uz rakstiskās tulkošanas profesionāļu 

sagatavošanu, bet neliels ieskats mutvārdu tulka darbā dots kursā „Sagatavošanās 

profesijai”. Programmā pastiprināta latviešu valodas kā tulkojuma mērķvalodas 

kompetences veidošana, jo latviešu valodas sliktās zināšanas bieži vien ir pamats 

zemas kvalitātes tulkojumiem. Programmā iestrādāta iespēja spāņu/angļu/latviešu, 

vācu/latviešu/krievu, angļu/latviešu/krievu, krievu/latviešu/krievu, 

ķīniešu/latviešu/ķīniešu virzieniem, kuru nākotnes nepieciešamību nosaka 

politiskie un tautsaimniecības procesi. Šos virzienus paredzēts attīstīt nākotnē. 

Programmā akcentēta arī zinātniskā pētniecībā, kas atbilst maģistrantūras programmu 

specifikai. Divgadīgās programmas ieviešana arī veido pilnu piecu gadu augstākās 

izglītības ciklu, tā kā daudzas bakalaura programmas ir pārgājušās vai pāriet uz trīs 

gadu modeli. Teorētiskie kursi Programmā tiek apgūti angļu vai latviešu valodā visām 

grupām kopā. Vairākus teorētiskos vispārizglītojošos kursus plānots docēt kopā ar 

citām maģistra studiju programmām. Programmas absolventi var turpināt studijas LU 

HZF Valodniecības DSP, kurā tiek piedāvātas apakšnozares Salīdzināmā un sastatāmā 
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valodniecība, Lietišķā valodniecība, kas ietver arī translatoloģiju, kā arī citu 

augstskolu piedāvātajās programmās. 

 

2. Programmas vispārējs raksturojums        

 1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti. 
. 
Programmas stratēģiskos mērķus un galvenos uzdevumus nosaka otrā  
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts (LR MK 20.11.2001. 
noteikumi nr. 481, grozījumi: MK 29.05.2007. not. nr. 348) un profesijas „Tulkotājs” 
standarts (reģistr. Nr. PS 0102, apstipr. ar IZM 10.07.2002. rīkojumu Nr. 405). 
 
Programmas mērķi: 
 
Balstoties uz standartos noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, programmas 
„Rakstiskā tulkošana” mērķis ir attīstīt studentiem profesijas standartam atbilstošas 
teorētiskās zināšanas un vispārējas prasmes un sagatavot tos rakstiskās tulkošanas 
darbam privātsektorā, tirdzniecībā un rūpniecībā, kā arī ES institūcijās, valdības 
iestādēs un aģentūrās, zinātniskajos institūtos un plašsaziņas līdzekļos; intensificēt 
tulkotāju sagatavošanu Latvijas Universitātē, palielinot profesionāliem standartiem 
atbilstošu tulkotāju skaitu, turpināt palielināt darba valodu skaitu.  

 
Lai strādātu ES institūcijās par tulkotāju, izvirzīta prasība zināt vismaz divas 
svešvalodas. Ievērojot šo nosacījumu, šī programma paredz dažādas valodu 
kombinācijas. 
 

Uzdevumi: 

• Izveidot studentiem profesijā nepieciešamās kompetences un prasmes:  
- attīstīt tulkošanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas,  
- attīstīt terminoloģijas, terminogrāfijas zināšanas, prasmes darbā ar 

datorizētās tulkošanas rīkiem,  
- attīstīt dažādu tekstu tulkošanas iemaņas, galveno uzsvaru liekot uz 

juridiskajiem, politiskajiem un ekonomikas tekstiem. 
• Izveidot elastīgu programmu, kura veidotu studentu izpratni par politiskajiem, 

ekonomikas un juridiskajiem procesiem, kas nosaka tulkošanas kontekstu.  
• Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku, izglītot atbildīgus tulkotājus. 
• Iepazīstināt studentus ar Latvijas, Eiropas un pasaules tirgus prasībām 

tulkotājiem un veidot viņu prasmes tulkošanas projektu vadībā. 
• Tulkošanas prakses gaitā ievadīt studentus Latvijas un Eiropas Savienības 

tulkošanas tirgū.  
• Stimulēt studentu radošo domāšanu un patstāvīgo mācīšanos, kā arī veicināt 

viņu vēlēšanos turpināt mācības doktorantūrā. 
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Plānotais rezultāts ir augstas kvalifikācijas tulkotājs ar padziļinātām virzienu valodu 
kultūras zināšanām un zināšanām translatoloģij ā un terminoloģijā, kuras atbilst 
translatoloģijas jaunākajiem atklājumiem un nodrošina pamatu radošai domāšanai vai 
pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu (kulturoloģijas, translatoloģijas u.c.) 
saskarē. Izcili zina un izjūt latviešu valodu. 
 
Prasmes. Viņš spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas 
prasmes, lai veiktu augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, proti, atkarībā no 
izraudzītā studiju virziena: 
 

 - dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkojumu vismaz no vienas valodas 
latviešu valodā un pretējā virzienā; 

- dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkojumu no divām valodām latviešu 
valodā; 

-dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkojumu no divām valodām krievu 
valodā. 
Spēj variēt latviešu valodas stilus, reģistrus.   
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
translatoloģijas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi 
virz īt savu kompetenču pilnveidi  un specializāciju , uzņemties atbildību par 
personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, sadarbojoties ar klientiem un kolēģiem 
tulkošanas projektā, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas tulkotāja profesijā, veikt darbu, 
pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja 
nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 
 
 
Kompetences. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi, 
izmantojot nepieciešamās informācijas ieguves metodes; spēj atrast nepieciešamos 
avotus. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā 
(t. sk. veidot jaunus terminus latviešu valodā), pētniecības vai profesionālās darbības 
metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbild ību par zinātnes rezultātu vai 
profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 
 

2.2. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums no Latvijas valsts interešu 
viedokļa:  

1) programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un 
izglītības tirgus novērt ējuma rezultāti par darba vietu pieejamību 
programmas absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti; 

Latvijas dalība ES citās starptautiskās organizācijās, starptautiskā uzņēmējdarbības 
vide, arvien augošais starptautiskais tulkošanas tirgus nosaka nepieciešamību pēc 
augsti kvalificētiem tulkotājiem. Lai gan tulkotāju sagatavošana rit vairākus gadus, 
Eiropas Komisijā vēl arvien trūkst augsti kvalificētu latviešu tulkotāju. Tulkotāju 
nepieciešamību arī tālākā nākotnē noteiks dabiskā aprite ar tulkošanu saistītajās 
iestādēs. Turklāt pasaules ekonomisko un politisko procesu rezultātā vajadzība pēc 
tulkotājiem dažādās valodu kombinācijās pieaug. Tulkotāja profesija Eiropas 
institūcijās un starptautiskajā tirgū ir labi apmaksāta, kas nodrošina studijām labu 
motivāciju. ES vairums tulkotāju ir ar angļu-latviešu valodu kombināciju, bet īpaši 
pietrūkst franču valodas pratēju. Latvijas ekonomika nosaka nepieciešamību pēc 
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tulkotājiem ar latviešu-krievu valodu kombināciju, citu valodu kombinācijām ar 
krievu valodu, kā arī citu valodu pratējiem (vācu-latviešu, spāņu-latviešu, arvien 
vairāk – ķīniešu-latviešu). Tāpēc programmā izstrādāti angļu-latviešu, vācu-latviešu, 
franču-angļu-latviešu virzieni, kā arī nākotnē tiks izvērsti krievu-latviešu, ķīniešu-
latviešu (tulkošana abos virzienos), spāņu-angļu–latviešu, vācu-latviešu-krievu, angļu-
latviešu-krievu virzieni. 
 

Latvijā ir vairākas augstskolas, kurās tiek sagatavoti rakstiskie tulkotāji bakalaura 
līmenī, tomēr pastāv nepieciešamība pēc profesionālās maģistra līmeņa programmas, 
kas dažādu nozaru speciālistiem sniegtu zināšanas un vispārējas prasmes 
translatoloģijā un orientētos uz Eiropas Savienības un Latvijas tulkošanas tirgu. Viens 
no nopietnākajiem tulkotāju izglītošanas centriem ir Ventspils Augstskola, bet šeit 
tiek gatavoti pārsvarā pirmā līmeņa speciālisti, profesionālā maģistra studiju 
programma „Tulkošana un terminoloģija” ir nepilna laika neklātienes programma, 
kurā 2010./2011. gadā uzņemšana nenotika. Profesionālā maģistra studiju programma 
„Juridisko tekstu tulkošana” Ventspils Augstskolā ir ar šaurāku specializāciju. Rīgas 
Tehniskajā universitātē tiek realizēta profesionālā maģistra līmeņa programma 
„Tehniskā tulkošana”, kas gatavo tehniskos tulkotājus, bet neorientējas uz ES 
iestādēm. Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola realizē maģistra 
programmu „Tulkošanas metodika un prakse”, kas pozicionēta tulkošanas tehnoloģijā, 
taču tā nav profesionālā maģistra līmeņa programma. Daugavpils Universitāte realizē 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Tulks, 
Tulkotājs”, kurā šo profesiju apguve netiek šķirta. Reorganizētā divgadīgā 
profesionālā maģistrantūra “Rakstiskā tulkošana” ir būtiski nepieciešama, lai 
nodrošinātu valsts, kā arī starptautisko darba tirgu ar augsta profesionālā līmeņa 
tulkotājiem ar vispusīgām zināšanām un prasmēm rakstveida tulkošanā, kas orientētos 
uz ES un Latvijas darba tirgu. 

Regulāri veiktās darba devēju aptaujās darba devēji pēc savas iniciatīvas norāda 
programmas beidzējus, kas ir nodarbināti viņu uzņēmumā.  Atsauksmes par 
absolventu kvalifikāciju ir ļoti pozitīvas. Katru gadu tiek veikta absolventu aptauja, 
2010. gadā tā tika veikta, īpašu vērību pievēršot 2 pēdējo gadu absolventu 
nodarbinātībai. Aptaujas rezultāti apkopoti 1., 2., 3., 4. un 5. tabulā.  

1. tabula  — Visp ārējā statistika  

Aptaujas gads/ 
absolv ēšanas gads  Absolventu skaits Sniegto atbilžu 

skaits Procenti % 

2010/2009 12 8 67% 

2010/2010 18 16 89% 

  

2. tabula  — Nodarbin ātība 1 un 2 gadus p ēc programmas beigšanas  

Statuss pēc 1 gada % Tulkošanas 
jom ā % 

Pēc 2 gadiem 
% 

Tulkošanas 
jom ā % 

Nodarbināts 79% 33% 75% 63% 

Pašnodarbināts 17% 17% 25% 25% 

Bezdarbnieks/m
eklē darbu 
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Pilna laika 
studijas kādā 

citā augstskolā 
4%  

  

Kop ā 100% 50% 100% 88% 

 

2. tabulā apkopoti dati par šādām anketās minētām profesijām: tulkotājs 
tiesībsargājošā iestādē, valdības iestādē (ekonomikas nozarē), ierēdnis Zāļu valsts 
aģentūrā, tulkotājs bankā, līgumtulkotājs privātsektorā, līgumtulkotājs tulkošanas 
aģentūrā  (Nordtext u. c.); asistents, kas veic tekstu priekštulkošanu Latviešu 
tulkošanas departamentā Eiropas Tiesā un citi ar tulkošanu saistīti darbi 
(nekonkretizējot darba devēju). Absolventi lūdz programmas mācībspēku atsauksmes 
studiju turpināšanai. Arī tās kalpo par statistikas pamatu. 
 

3. tabula  — Laika posms no absolv ēšanas l īdz nodarbin ātībai tulkošanas jom ā 

Laiks % 

Pirms beigšanas 89% 

0-3 mēneši  

4-6 mēneši  

7-12 mēneši  

1-2 gadi 11% 

Kop ā 100% 
 

4. tabula  — Nodarbin ātības sektors ar tulkošanu saist ītā jom ā 

Sektors % 

Privātais 79% 

Valdības 16% 

Pašvaldības  

ES iestādes 5% 

Kop ā 100% 
 

5. tabula –  Nodarbin ātības dati par  2005. – 2010. gada beidz ējiem 

Izsūtītas 96 anketas 2005. – 2010. gada absolventiem 

Kopējais atbildēto anketu skaits:60 (62.5 %) 

No 60: 

8 nodarbināti pilnā slodzē dažādās ES iestādēs 

1 līgumtulks SCIC (EK Mutvārdu tulkošanas ģenerāldirektorātā) 

20 līgumtulkotāji pie tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem  (tulkošanas aģentūrās 
Nordtext un Skrivanek, līgumtulkotāji dažādās izdevniecībās) 

1 līgumtulkotājs lokalizācijas uzņēmumā (SDI Media) 

10 pilnas slodzes darbinieki - tulkotāji privātuzņēmumos (bankās, energouzņēmumos, 
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transporta dienestos, patentu birojā) 

6 pilnas slodzes darbinieki – tulkotāji valdības iestādēs 

8 līgumtulkotāji dažādu nozaru privātuzņēmumos  

1 studē pilna laika klātienes maģistrantūrā ārzemēs 

4 turpina izglītību ar tulkošanu saistītās jomās 

5 darbs nav saistīts ar tulkošanu 
 
 
Skat. arī  3. pielikumu Darba devēju anketas paraugs un 12. pielikumu Atsauksmes no 
profesionālajām organizācijām. 

 

2) studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam;  

Maģistra studiju programmas saturs nodrošina profesionālo kompetenci jeb 
zināšanu un prasmju kopumu, kas paredzēts 5. kvalifikācijas līmeņa profesijas 
standartā „Tulkotājs”( reģistr. Nr. PS 0102, apstipr. ar IZM 10.07.2002. rīkojumu Nr. 
405) un profesionālās augstākās izglītības standartā (Skat. 13. pielikumu).  

Profesiju standarts “Tulkotājs”  paredz, ka ir jāapgūst šādas darbam nepieciešamās 

zināšanas: 

 
Zināšanu līmenis Zināšanas 
izpratne pielietošana 

Kursi 

Darba valoda   Latviešu valodas funkcionālā stilistika 
tulkotājiem; Publicistisko tekstu 
tulkošana; Ekonomikas tekstu 
tulkošana; Juridisko tekstu tulkošana; 
Tulkošana no latviešu valodas angļu, 
vācu un citās valodās; Specializēto 
tekstu tulkošana no angļu, vācu un 
citām valodām latviešu valodā,; 
Tulkošanas prakse I; Tulkošanas prakse 
II; Tulkošanas prakse III; Filmu un 
reklāmu tulkošana; Starpkultūru 
projekti; Biznesa tekstu tulkošana; 
Medicīnas tekstu tulkošana; Valodu 
varianti; Funkcionālā stilistika [franču]; 
Vācu valoda mūsdienu diskursā 
tulkotājiem 

Latvijas 
Republikas 
valsts valoda – 
latviešu valoda, 

  Latviešu valodas funkcionālā stilistika 
tulkotājiem; Filmu un reklāmu 
tulkošana; Rediģēšana tulkotājiem; 
Publicistisko tekstu tulkošana; 
Ekonomikas tekstu tulkošana; Juridisko 
tekstu tulkošana; Specializēto tekstu 
tulkošana no angļu, vācu un citām 
valodām latviešu valodā,; Tulkošanas 
prakse I; Tulkošanas prakse II; 
Tulkošanas prakse III 
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Starpkultūru 
komunikācija, 

  Tulkošanas teorija, Starpkultūru 
projekti; Tulkošanas prakse I; 
Tulkošanas prakse II; Tulkošanas 
prakse III; Filmu un reklāmu tulkošana; 
Biznesa tekstu tulkošana;  

Tulkošanas 
teorija un 
metodika 

  Tulkošanas teorija; Filmu un reklāmu 
tulkošana 

Mūsdienu 
tehnoloģija 
profesionālajā 
tulkošanā 

  Terminogrāfija un datorprasme 
tulkotājiem; Tulkošanas prakse I; 
Tulkošanas prakse II; Tulkošanas 
prakse III; Filmu un reklāmu tulkošana 

Zināšanas par 
ekonomiskiem, 
politiskiem, 
sociāliem un 
kultūras 
procesiem 

  Tulkošanas prakse I; Tulkošanas prakse 
II; Tulkošanas prakse III; Filmu un 
reklāmu tulkošana; Starpkultūru 
projekti; Biznesa tekstu tulkošana; 
Valstmācība (Lielbritānija); 
Valstmācība (Francijas sabiedrība); 
Frankofonija; Eiropas Savienība 
tulkošanas kontekstā (vācu – latviešu – 
vācu) 

Zināšanas par 
priekšmetu 
jomu vai 
tulkošanas 
darba sfēru 

  Sagatavošanās profesijai; Tulkošanas 
prakse I; Tulkošanas prakse II; 
Tulkošanas prakse III; Filmu un 
reklāmu tulkošana; Starpkultūru 
projekti; Biznesa tekstu tulkošana; 
Medicīnas tekstu tulkošana; Eiropas 
Savienība tulkošanas kontekstā (vācu – 
latviešu – vācu) 

Darba drošības 
zināšanas 

  Sagatavošanās profesijai, Tulkošanas 
prakse I; Tulkošanas prakse II; 
Tulkošanas prakse III 

Prasmes:  
Prasme iegūt nepieciešamo profesionālo 
informāciju 

Terminogrāfija un datorprasme 
tulkotājiem; Tulkošanas prakse I; 
Tulkošanas prakse II; Tulkošanas 
prakse III; Specializēto tekstu 
tulkošana no angļu, vācu un citām 
valodām latviešu valodā; 
Publicistisko tekstu tulkošana; 
Ekonomikas tekstu tulkošana; 
Juridisko tekstu tulkošana; 
Starpkultūru projekti; Biznesa tekstu 
tulkošana; Medicīnas tekstu 
tulkošana; Eiropas Savienība 
tulkošanas kontekstā (vācu – latviešu 
– vācu) 

Prasme lietot nozares terminoloģiju, 
tehniskos standartus  

Tulkošanas teorija; Tulkošanas 
prakse I; Tulkošanas prakse II; 
Tulkošanas prakse III; Specializēto 
tekstu tulkošana no angļu, vācu un 
citām valodām latviešu valodā; 
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Ekonomikas tekstu tulkošana; 
Starpkultūru projekti; Medicīnas 
tekstu tulkošana; Eiropas Savienība 
tulkošanas kontekstā (vācu – latviešu 
– vācu) 

Prasme ievērot nozares profesionālo ētiku Sagatavošanās profesijai; Tulkošanas 
teorija; Tulkošanas prakse I; 
Tulkošanas prakse II; Tulkošanas 
prakse III; Juridisko tekstu 
tulkošana; Starpkultūru projekti; 
Biznesa tekstu tulkošana; Medicīnas 
tekstu tulkošana 

Prasme izprast savstarpēji saistīto darba 
procesa daļu izpildes secību  

Sagatavošanās profesijai; Tulkošanas 
prakse I; Tulkošanas prakse II; 
Tulkošanas prakse III; Specializēto 
tekstu tulkošana no angļu, vācu un 
citām valodām latviešu valodā; 
Starpkultūru projekti; Eiropas 
Savienība tulkošanas kontekstā (vācu 
– latviešu – vācu) 

Prasme lietot ar nozari saistītos 
normatīvos aktus 

Sagatavošanās profesijai; Tulkošanas 
prakse II; Tulkošanas prakse III; 
Juridisko tekstu tulkošana 

 

Atsevišķi izdalām prasmes saistībā ar maģistra programmu : 
Prasme veikt zinātniski pētniecisko darbu 
un noformēt zinātniska pētījuma 
pārskatus, 

Maģistra darbs 

Prasme rakstīt pētījuma/pārskata darbu Maģistra darbs 
 

Tulkot ājam nepieciešamās specifiskās prasmes: 
Teicams dzimtās (latviešu) valodas un 
svešvalodas/svešvalodu apguves līmenis 

Latviešu valodas funkcionālā stilistika 
tulkotājiem; Rediģēšana tulkotājiem; 
Vācu valoda mūsdienu diskursā 
tulkotājiem; Funkcionālā stilistika 
[franču]; Valodu varianti; Tulkošana 
no latviešu valodas angļu, vācu un 
citās valodās; Filmu un reklāmu 
tulkošana; Starpkultūru projekti; 
Ekonomikas tekstu tulkošana; 
Publicistisko tekstu tulkošana 

Prasme novērtēt savu profesionālo 
iemaņu un prasmju atbilstību profesijas 
standartam un starptautiskā darba tirgus 
prasībām 

Sagatavošanās profesijai; Starpkultūru 
projekti, Juridisko tekstu tulkošana; 
Ekonomikas tekstu tulkošana 

Prasme analizēt, vērtēt un izmantot savas 
nozares pētījumus un jauno tehnoloģiju 

Sagatavošanās profesijai; Filmu un 
reklāmu tulkošana; Terminogrāfija un 
datorprasme tulkotājiem 
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Prasme izmantot zināšanas tulkošanas 
teorijā un tehnikā,  

Sagatavošanās profesijai; Starpkultūru 
projekti; Filmu un reklāmu tulkošana; 
Juridisko tekstu tulkošana 

prasme strādāt ar dokumentiem.  Visi praktiskās tulkošanas kursi; 
Terminogrāfija un datorprasme 
tulkotājiem 

  
 
Apkopotie dati nevar tikt aplūkoti korelācijā ar programmas studiju kursu būtisko 
profesionālo nozīmību, kur dominē tieši tulkošanas prasmes un valodu zināšanas. Lai gan ar 
tulkotāja profesiju tieši saistītie kursi šādā kvantitatīvā izvērtējumā ir pirmajās vietās, 
reflektantiem bieži ir vājas valodu un kultūras zināšanas, kuru stiprināšanas kursi saņem it 
kā mazāku novērtējumu, tomēr ir absolūti nepieciešami. 
 
 
Struktūra 
 
LU profesionālā maģistra studiju programmas „Rakstiskā tulkošana” obligāto studiju 
kursu sadalījums pēc LR MK Noteikumu Nr. 481 18. panta par maģistra programmas 
obligāto saturu: 
 
 
Punkts Atšifrējums Faktiskais KP skaits Standartā 

noteiktais 
min. KP 
skaits 

18.1. Studiju kursi, kas nodrošina 
jaunāko sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un praksē 

Tulkošanas teorija 2 kp 
Terminogrāfija un datorprasme 
tulkotājiem 2 kp 
Latviešu valodas funkcionālā 
stilistika tulkotājiem 4 kp 
Rediģēšana tulkotājiem 2 kp    
 
KOPĀ   10 

7 

18.2. Pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba 
un vadībzinību kursi 

Starpkultūru projekti 2 kp 
Valstsmācības kursi attiecīgajās 
valodās 2 kp 
Filmu un reklāmu tulkošana 2 kp 

 
KOPĀ  6 

5 

18.3. Pedagoģijas un psiholoģijas 
studiju kursi 

Sagatavošanās profesijai 2 kp 
 
KOPĀ 2 

2 

18.4. Prakse 26 26 
18.5. Maģistra darbs 20 20 

 

2.3. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa Latvijas un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām.  
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 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
„Rakstiskā tulkošana” izstrādātāji salīdzinājuši to ar vairākām radniecīgām studiju 
programmām. 
Salīdzinājums ar sekojošām programmām (to studiju plāni 10.Pielikumā):  

• Ventspils Augstskolas profesionālā maģistra programma „Juridisko 
tekstu tulkošana”, 

• Tallinas universitātes „Tulkošanas” maģistra programma, 

• Leipcigas universitātes maģistra programma „Translatoloģija”. 

 

 
1. Ventspils augstskolas Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra 
studiju programma „Juridisko tekstu tulkošana”  
Programmas kods: 46222 
 
VeA programma ir juridisko tekstu tulkotāja, nevis plašākas specializācijas 
programma. Programma ir mazāka pēc apjoma (1,5 gadi – 60 kp), kompakta un ar 
šauri profesionālu ievirzi. Liela vērība tiek veltīta tiesību apguvei (8 kp). Programmai 
ir ievērojami mazāka prakse (6 kp). Tāpēc kandidātiem tiek prasīta vismaz viena gada 
izglītība tulkošanā vai tulkošanas darba pieredze. 

LU VeA 

Latviešu valodas funkcionālā stilistika 
tulkotājiem 4 KP 

Latviešu valodas pragmatiskie aspekti 
juridiskajos tekstos 2 KP 

 

Terminogrāfija un datorprasme 
tulkotājiem 2 KP 

Datorizētā tulkošana 2 KP 

 Juridiskās terminoloģijas sistēmas un to 
atveide EN, DE, FR, LV(reizi 
divās nedēļās EN-LV visiem un reizi divās 
nedēļās visiem DE-LV vai 
FR-LV) 2 KP 
 

Sagatavošanās profesijai 2 KP Tulkošanas darba organizācija un vadība, 
EN, DE, FR, LV 2 KP 

Eiropas Savienība tulkošanas kontekstā 
(vācu – latviešu – vācu) 2KP 

Eiropas Savienības iestādes un to 
funkcijas, LV 2 KP 

Juridisko tekstu tulkošana 2 KP Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošana 
EN-LV 
4 KP 
Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošana 
DE-LV/FR-LV 
(obl.izvēle:vācu vai franču val) 2 KP 

 Dokumentu tulkošana komerctiesībās 
EN-LV 2 KP 
Dokumentu tulkošana komerctiesībās 
DE-LV/FR-LV (obl.izvēle:vācu 
vai franču val.,)  2 KP 
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 Starptautisko organizāciju dokumentu 
tulkošanas īpatnības EN-LV, 2 KP 
 

Specializēto tekstu tulkošana no angļu, 
vācu un citām valodām latviešu valodā 
2KP 

 

Publicistisko tekstu tulkošana 2KP  
Ekonomikas tekstu tulkošana 2KP  
Filmu un reklāmu tulkošana 2KP  
Starpkultūru projekti 2KP  
Biznesa tekstu tulkošana 2KP 
 

 

Medicīnas tekstu tulkošana 2KP  
Tulkošana no latviešu valodas angļu, 
vācu un citās valodās 2KP 

 

 Privāttiesības, LV, 2 KP 
Publiskās tiesības, LV  2 KP 
Eiropas Savienības tiesiskais regulējums, 
LV, 2 KP 
Starptautisko organizāciju tiesības, LV, 2 
KP 
 

Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu 
analīze) 6KP 

Prakse – 6 KP 

Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu 
prezentācija) 10 KP 

 

Tulkošanas prakse III (specializācija pa 
nozarēm) 10 KP 

 

Tulkošanas teorija 2 KP 
 

 

Rediģēšana tulkotājiem 2 KP  
Valodu varianti  2 KP  
Valstmācība (Lielbritānija) 2 KP 
Valstmācība (Francijas sabiedrība) 4 KP 
vai Frankofonija 2 KP + Funkcionālā 
stilistika [franču] 2 KP 

 

Vācu valoda mūsdienu diskursā 
tulkotājiem 2 KP 

 

 Pētniecības darba principi un metodes 
2 KP 

Maģistra darbs 20 KP Valsts pārbaudījums (maģistra darba 
izstrāde un aizstāvēšana) – 20 KP 

 

2. Tallinas universitātes divgadīgā maģistra programma  ”Translation” 

Šī programma ir ļoti līdzīga programmai „Rakstiskā tulkošana“. Kopējais 
kredītpunktu skaits – 125 ECTS, minimālais – 120 ECTS kp. (80 KP). Tallinas 
universitātes programma ir mazāk profesionāla, vairāk zinātniski ievirzīta. To rāda 
diezgan lielais teorētisko priekšmetu skaits un mazāka praktisko nodarbību daļa. Tajā 
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pašā laikā maģistra darbam atvēlēti tikai 10 kp (15 ECTS kp). Programmā ir plaša 
dažādu ievadu daļa – tā pati par sevi var paplašināt studentu zināšanas, taču mūsuprāt 
šo darbu labāk veikt jau pašā tulkošanas apmācības procesā (kombinējot tulkošanu ar 
specifiskām jomām). Specialitātes priekšmetu daļa ir līdzīga LU programmai 
(juridisko, ekonomikas, tehnisko tekstu tulkošana), taču LU piedāvā lielāku 
priekšmetu dažādību. Tulkošanas prakse kopā aizņem tikai 4 ECTS kp. Arī plašā C 
daļa (Izvēles priekšmeti, 10 kp) apstākļos, kad katra prakses stunda ir vērtīga 
profesionālisma celšanai, nav vērtējama pozitīvi. 

LU TU 
Tulkošanas teorija 3 ECTS Tulkošanas teorija un prakse 4 ECTS 
 Ievads tulkošanā 4 ECTS 
 Ievads konferenču tulkošanā 5 ECTS 
Rediģēšana tulkotājiem 3 ECTS Rediģēšana 5 ECTS 
Starpkultūru projekti 3 ECTS Starpkultūru projekti I 3 ECTS (izvēles) 
 Projektu vadība 6 ECTS (izvēles) 
 Pētnieciskās metodes 4 ECTS 
 Terminoloģija 3 ECTS 
Terminogrāfija un datorprasme 
tulkotājiem 3 ECTS 

Tulkošanas tehnoloģijas 4 ECTS 

Specializēto tekstu tulkošana no angļu, 
vācu un citām valodām latviešu valodā 3 
ECTS 

Tehniskā tulkošana I 5 ECTS 

Ekonomikas tekstu tulkošana 3 ECTS 
Biznesa tekstu tulkošana 3 ECTS 

Ekonomikas tekstu tulkošana I 5 ECTS 

Juridisko tekstu tulkošana 3 ECTS Juridisko tekstu tulkošana I 5 ECTS 
 Juridisko tekstu tulkošana II 5 ECTS 
 Tehniskā tulkošana II 5 ECTS 
Publicistisko tekstu tulkošana 3 ECTS  
Filmu un reklāmu tulkošana 3 ECTS  
Medicīnas tekstu tulkošana 3 ECTS  
Tulkošana no latviešu valodas angļu, 
vācu un citās valodās 3 ECTS 

 

 Teksta lingvistiskā analīze 4 ECTS 
(izvēles) 

 Angļu valoda tulkotājiem 3 ECTS 
(izvēles) 

Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu 
analīze) 9 ECTS 

Tulkošanas prakse 4 ECTS 

Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu 
prezentācija) 15 ECTS 

 

Tulkošanas prakse III (specializācija pa 
nozarēm) 15 ECTS 
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 Maģistra darba seminārs 4 ECTS 
Maģistra darbs 30 ECTS Maģistra darbs 15 ECTS 
 Izvēles priekšmeti 15 ECTS 
 Vispārīgie priekšmeti 12 ECTS 
Valodu varianti 3 ECTS  
Valstmācība (Lielbritānija) 3 ECTS 
Valstmācība (Francijas sabiedrība) 
6 ECTS 
vai Frankofonija 3 ECTS + Funkcionālā 
stilistika [franču] 3 ECTS 

 

Vācu valoda mūsdienu diskursā 
tulkotājiem 3 ECTS 

 

Eiropas Savienība tulkošanas kontekstā 
(vācu – latviešu – vācu) 3 ECTS 

 

Latviešu valodas funkcionālā stilistika 
tulkotājiem 6 ECTS 

 

 

3. Leipcigas Universitātes programma Master of Arts Translatologie, 4 semestri 
(ieskaitot maģistra darbu). 
Leipcigas Universitātes programmas apjoms - 120 ECTS kp. 
Imatrikulācijas nosacījumi: BA translatoloģijā vai iestājeksāmens (tiem, kam ir citas 
specialitātes BA), kā arī B-valodas prasmju apliecinājums (C1 atbilstošu Eiropas 
valodu portfelim vienā no šādām svešvalodām: franču, angļu, spāņu, krievu). 
Leipcigas Universitātes programmas galvenā atšķirība no Latvijas Universitātes 
programmas ir specializācija : sastatāmā/lietišķā valodniecība vai nozares tekstu 
tulkošana. Latvijas Universitātes programma piedāvā tikai nozares tekstu tulkošanu uz 
tulkošanas teorijas bāzes. 
 
Otra Leipcigas Universitātes programmas atšķirība no LU programmas ir tās moduļu 
sistēma:  
5 obligātie moduļi pa 10 RCTS kp. - 50 ECTS kp. 
4 izvēles moduļi – 40 ECTS kp. 
Maģistra darbs – 30 ECTS 
60 ECTS gadā 
Ieteicamas ārzemju studijas, maksimālais ārzemēs iegūtais KP skaits – puse no 
noteiktā. 
Eksāmens pa moduļiem. Ir arī maģistra eksāmens.  
 
Gan obligātajā, gan izvēles daļā ir trīs veida moduļi:  
1) abām specializācijām kopīgi,  
2) sastatāmās/lietišķās valodniecības moduļi 
3) nozares tekstu tulkošanas moduļi.  
 

Nozaru tekstu tulkošanas moduļu piedāvājums līdzinās Latvijas Universitātes 
programmas piedāvātajiem kursiem, nelielas atšķirības ir abām specializācijām 
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kopīgo moduļu kursos, savukārt lielākas atšķirības vērojamas sastatāmās/lietišķās 
valodniecības piedāvājumā. 

Piemēram:  

 
Oblig ātā daļa (A da ļa)  

1. Modulis abām specializācijām (rekomendēts 1. semestrī) 
 Nozaru komunikācija 
 

Rakstisks noslēguma kontroldarbs 

Tekstualizēšanas stratēģijas 
 
 
Paralēltekstu salīdzinājums 
 

Rakstisks noslēguma kontroldarbs 
90 min. 

 
 

Semestra darbs 
 
2. modulis abām specializācijām (rekomendēts 1. semestrī)  

Zināšanu un kultūras pārnese Rakstisks noslēguma kontroldarbs 
90 min 

Tulkošana sociālajā kontekstā (B-A) 
 
Tulkošana sociālajā kontekstā (B-A) 
 

 
 

Rakstisks noslēguma kontroldarbs 
120 min 

Šo moduļu sniegtās zināšanas un prasmes integrētas dažādos Latvijas Universitātes 
programmas teorētiskajos un praktiskajos kursos (Tulkošanas teorija, Sagatavošanās 
profesijai u.c.). 

3. modulis – Tulkošanas teorija – paredzēts lietišķās valodniecības specializācijai. 
Būdams līdzīgs Latvijas Universitātes programmā piedāvātajam Tulkošanas teorijas 
kursam, tas tomēr ir izvērstāks:  

Tulkošanas teorijas modulis 
 
 

 

Tulkošanas zinātnes modeļi un metodes 
 

 
 

Eksāmens 
Tulkošanas zinātnes problēmas un 
metodes 
 

 

Tulkošanas lingvistiskie aspekti Semestra darbs 

4. lietišķās valodniecības moduļa „Leksikoloģija un leksikogrāfija ” saturs 
(leksikoloģija un leksikogrāfija) nav sīki atspoguļots Latvijas Universitātes 
piedāvātajā programmā, kaut gan arī tā Terminogrāfijas un datorprasmju kursā 
tulkotājiem dod ieskatu leksikogrāfij ā. .  

Sīkāk moduļu dalījumu sk. 10. Pielikumā. 

 
2.4. Studiju programmas organizācija (A,B,C daļu īpatsvars, prakses, vasaras 
semestris u.c.) un tās struktūras izmaiņas laika periodā kopš iepriekšējās 
akreditācijas, augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas vai 
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koledžas mērķiem un uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas 
iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 

Programmai ir trīs daļas: 

• pirmajā semestrī paredzēta vispārēju zināšanu attīstīšana virzienu valodu 
stilistiskā, valstu kultūrā (dažādi valstsmācības kursi), kā arī dažādi sagatavošanas 
kursi pašai tulkošanas apmācībai – sagatavošanās specialitātei, tulkošanas teorija, 
latviešu valodas funkcionālā stilistika tulkotājiem. Praktiskā tulkošana tiek 
ievadīta ar tulkošanas praksi, kura koncentrējas uz tulkoto tekstu analīzi un tiek 
veikta mācībspēku vadībā. Kopējie (ar konkrētu valodu nesaistītie) kursi norit 
plūsmām kopā, teorētiskie kursi (valstmācība) plānoti kopā ar citām maģistra 
studiju programmām. 

• 2-3. semestris paredz aktīvu rakstiskās tulkošanas apguvi praktiskās nodarbībās. 
Jaukto valodu plūsmai nodarbības ir dalītas. Nodarbībās tiek iesaistīti tulkošanas 
profesionāļi. Paralēli studenti veic mācību praksi, gan tulkojot pasniedzēja vadībā, 
gan strādājot par valodu speciālistiem dažādās institūcijās. 

• 4. semestris veltīts Maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai 

 

ES institūciju, Latvijas iestāžu un privātuzņēmumu stratēģiskā partnerība ar Latvijas 
Universitāti tulkotāju sagatavošanā prasa noteiktas izmaiņas programmās, kas 
atspoguļo mainīgo dzīves situāciju, studentu intereses un darbadevēju nosacījumus. 

Atbilsme EMT standarta prasībām pēc precīzi definētas maģistra programmas (dalība 
EMT ir galvenais rādītājs tulkošanas programmas kvalitātei ES iestāžu un privāto 
uzņēmumu izpratnē) ir galvenais iemesls, kāpēc līdzšinējā PSP „Tulkotājs“ tiek 
pārveidota par divgadīgu maģistra programmu. Iemeslu vidū minams svešvalodu 
zināšanu kvalitātes kritums pēdējos gados (domājams sakarā ar pāreju uz 3-gadīgām 
bakalaura programmām), arī ES nosacījumi tulkotāju akreditācijai (divu svešvalodu 
zināšanu nepieciešamība) un studējošo interese par tālākām studijām doktorantūrā, 
kas savukārt nodrošina mācībspēku sagatavošanu nākotnei. Profesionālā maģistra 
programmu nosacījumi arī prasa ļoti lielu prakses apjomu. Prakse, kas ir A daļa un 
aizņem lielu studiju daļu otrajā un trešajā semestrī, paredz praktisko iemaņu 
stiprināšanu, kā arī, gatavojoties maģistra darbam, dod iespēju vākt materiālus, veikt 
dažādus eksperimentus. Prakses rezultāti jāiestrādā maģistra darbā. Pēdējais semestris 
veltīts maģistra darbam. Iespēja iegūt maģistra grādu līdz ar kvalifikāciju varētu būt 
spēcīgs stimuls daudziem interesentiem (sk. 3. pielikumā minētās absolventu 
atsauksmes internetā) 

Līdzekļu ekonomijas dēļ, kā arī, lai saglabātu atbilsmi programmas dokumentu 
paketei, kas iesniegta izskatīšanai EMT, programma veidota uz esošo kursu bāzes. 
Tomēr programmā salīdzinājumā ar PSP “Tulkotājs” notikušas nelielas izmaiņas. 
 

Lai novērstu dublēšanos, kā arī tāpēc, ka pastāv profesionālā maģistra 
programma „Konferenču tulkošana”, no programmas izņemti mutvārdu tulkošanas 
priekšmeti. Programmā iekļauts kurss „Sagatavošanās profesijai”, kurā paredzēts 
ieskats arī mutvārdu tulka darbā. 
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No Programmas izņemti kursi „C valoda tulkotājiem” I un II, jo svešvalodu 

zināšanas studentiem būtu jāiegūst pirmā līmeņa studijās un profesionālās 
maģistrantūras speciālajos priekšmetos tikai jāpilnveido šī kompetence. 
 

Programmā iekļauti vairāki teorētiskie kursi, kuri tiek docēti profesionālo 
maģistra studiju programmā „Konferenču tulkošana” (Valstsmācība (Francijas 
sabiedrība) (franču) SDSK5030; Funkcionālā stilistika Valo5278 (franču)). Tos var 
docēt kopīgi abu programmu studentiem. 
 

Programmā pastiprināta latviešu valodas kā tulkojuma mērķvalodas 
kompetences veidošana, jo latviešu valodas sliktās zināšanas bieži vien ir pamats 
zemas kvalitātes tulkojumiem. (Kurss „Latviešu valodas funkcionālā stilistika 
tulkotājiem” paplašināts, iekļaujot gramatikas elementus, iekļauts kurss „Rediģēšana 
tulkotājiem”). 
 

Programmā iestrādāta iespēja attīstīt spāņu/angļu/latviešu, 
angļu/latviešu/krievu, vācu/latviešu/krievu, krievu/latviešu/krievu, 
ķīniešu/latviešu/ķīniešu valodas virzienus, kuru nepieciešamību nosaka politiskie un 
tautsaimniecības procesi un kurus var īstenot pēc nepieciešamības. 
 

Akcentēta arī zinātniskā pētniecībā, kas atbilst maģistrantūras programmu 
specifikai. Divgadīgās programmas ieviešana arī veido pilnu piecu gadu augstākās 
izglītības ciklu, tā kā daudzas bakalaura programmas ir pārgājušās vai pāriet uz trīs 
gadu modeli. Teorētiskie kursi Programmā tiek apgūti angļu vai latviešu valodā visām 
grupām kopā. Šie kursi būs pieejami arī citām maģistra studiju programmām. 

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēma 

Izmaiņas studiju programmā tiek izskatītas HZF Filoloģijas studiju programmu 
padomē, apstiprinātas Fakultātes domē, skatītas LU Kvalitātes novērtēšanas komisijā. 
Katru gadu tiek izvērtēta programmas kvalitāte, aptaujāti studenti par programmu 
kopumā un kursiem, veidots pašnovērtējuma ziņojums. Pašnovērtējuma ziņojumu 
skata HZF FSPP noteiktie eksperti, tas tiek apstiprināts HZF FSPP un Domē. Tālāk 
tas tiek iesniegts LU Akadēmiskajā departamentā. LU vadība rakstveidā izsaka 
komentārus par pašnovērtējuma ziņojuma saturu. Lai noskaidrotu studentu domas par 
programmu, katra semestra beigās tiek veikta studējošo aptauja. Studentu viedoklis 
tiek ņemts vērā darbā pie programmas tālākas attīstības. Absolventu aptaujas tiek 
veiktas ne retāk kā reizi akreditācijas periodā, tās palīdz noteikt programmas tālākas 
attīstības mērķus. Darba devēju aptauja tiek veikta ne retāk kā vienu reizi akreditācijas 
periodā, lai precizētu darba tirgus prasības programmas absolventiem. Darba devēji 
dažkārt izsaka viedokli par sadarbības veidiem ar programmu.  

2.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
(programmas finansiālā bilance, plānotais optimālais studentu skaits 
programmā).  

 
Programmā plānots uzņemt 50 studentus. Lielākas studentu grupas varētu radīt 
nopietnas loģistikas un pasniedzēju - studentu proporcijas problēmas praktiskajās 
nodarbībās. Plānots atbirums vienas piektdaļas apjomā. Līdz šim 2. līmeņa 
profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā „Tulkotājs“ bija vidēji 22% 
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atbirums (parasti pēc pirmā semestra un studiju beigās, kad netika uzrakstīts 
diplomdarbs). Jāatzīmē, ka vēl kādi 6% pabeidza studijas nākamajā gadā. To lielā 
mērā nosaka profesijas sasaiste ne tikai ar zināšanām un prasmēm, bet arī ar talantu, 
spēju strādāt ātri un ievērot termiņus, utt. Otrs atbiruma iemesls – studējošo agrā 
iesaiste tulkošanas darba tirgū, kad studiju laikā atrastā darba devējs nepieprasa 
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu. Atbiruma apjomu zināmā mērā 
var kontrolēt, izstrādājot ļoti specifiskus uzņemšanas nosacījumus, taču tādus 
iespējams īstenot liela konkursa apstākļos. Tomēr Latvijas iedzīvotāju kopumā pavājo 
zināšanu svešvalodās dēļ konkursu tomēr neesam spējuši pacelt vēlamajā līmenī 
(vairāk par 3 pretendentiem uz 1 vietu). 
 
Programmas finansējumu veido:  
1) valsts budžeta dotācija (30 budžeta vietas); 
2) juridisko un fizisko personu līdzekļi: studiju maksa (ap 1800 Ls gadā); 
3) LU piešķirtie līdzekļi LUIS sistēmas darbībai, grāmatu iegādei, zinātnes 

pasākumu realizācijai; 
4) ārpus LU finansētie projekti (LZP), kuru realizācijā iesaistīti mācībspēki; 
5) ES projektu līdzekļi 

Programma tiek realizēta LU HZF telpās Visvalža 4a, kā arī Aspazijas bulv. 5 (2009. 
un 2010. gadā). Divas datorklases tiek lietotas programmas nodrošināšanai Visvalža 
ielā 4a: 314. telpa un  325. telpa 
http://www.hzf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/hzf/studiju_programma
s/tulkotaji1.pdf  

314. telpa ir pieejama studentiem individuālajam darbam 
http://www.hzf.lu.lv/studijas/datorklases/ 

Visvalža ielas 4a 316. telpa 25 stundas nedēļā ir izmantojama studentu individuālajam 
darbam ar subtitrēšanas programmu (studentu lietošanai paredzēta privātuzņēmuma 
SDI Media programmas licence). 

Ievads sinhronajā tulkošanā notiek tulkošanas laboratorijās 339. un 310. telpā. 
Laboratorijas aprīkotas ar Philips sinhronās tulkošanas iekārtām (9 kabīnes). Par 
infrastruktūru atbild fakultātes tehniķis. 

Visiem datoriem ir Microsoft Windows XP/Vista Professional OS un Microsoft 
Office 2003/2007 Professional licences.  

Tulkotājiem nepieciešamie latviešu valodas datorrīki (teksta redaktors, pareizrakstības 
pārbaude un kļūdu labošana, elektroniskās vārdnīcas un mašīntulkošanas rīks 
Viedtulks) pieejami Tildes Birojā 2005; elektroniskās vārdnīcas – arī letonika.lv (pilns 
abonements). 

Iegādātas un uzstādītas 20 SDL Trados Studio  2009 SP3 licences.  

LU Humanitāro zinātņu bibliotēka Visvalža 4a ir tuvākā bibliotēka, kurā ir arī 
lielākais tulkošanas teorijas literatūras klāsts. Izmantojot Vienoto lasītāja karti, 
programmas studenti var izmantot arī citu bibliotēku krātuves: LU Centrālo bibliotēku 
Kalpaka bulv. 4, LU Akadēmisko bibliotēku, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Patentu 
tehnisko bibliotēku u.c. (sīkāk - http://www.lu.lv/biblioteka/). LU Bibliotēkas darba 
laiki: http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/darba-laiki-un-kontakti/) 

Studentiem nodrošināta pieeja arī šādām elektroniskām datubāzēm: Britannica on-
line; Cambridge Journals Online; Eastview Social Sciences & Humanities; Ebrary; 
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EBSCO - Academic Search Complete; E-žurnāli no A līdz Z; JSTOR (pieejama LU 
Sociālo zinātņu fakultātes telpās Lomonosova ielā 1a); Letonika; Oxford Reference 
Online: Premium Collection; ProQuest Dissertations & Theses; RUBRICON; SAGE 
Journals Online; ScienceDirect; SpringerLink;  

(datubāzu saraksts 
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/resursi/datubazes/DB%2
0sadalijums%20pa%20Fakultatem%20[11122009].pdf, saites un instrukcijas 
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/) 

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā ir arī sava vārdnīcu un grāmatu 
kolekcija, kuru studenti var izmantot Visvalža 4a 421. telpā.  

Nodaļa izdod arī grāmatas studentiem un mācībspēkiem: 

Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 2007. 

Veisbergs A. (red.) „English - the Lazy Way out? Maybe... But is it Worth it?” Rīga: 
LU, 2008. 

Veisbergs A. (red.) The 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation 
„Lost and Found in Translation” Rīga, 2009. 

 

LU Humanitāro zinātņu bibliotēkā studentiem ir piekļuve tulkošanas un 
specializācijas nozaru žurnāliem (6. tabula) 

6. tabula — Periodisko izdevumu saraksts 

Periodisk ā izdevuma nosaukums 
Babel 
Intercultural Pragmatics   
Interpreting 
Language and Intercultural Communication 

Languages in Contrast 

Machine Translation 

Target 

Terminology 

World Englishes 

Sīkāk sk. 8. pielikumu. 

2.6. Imatrikul ācijas nosacījumi. 
 

Rakstiskās tulkošanas programmā var iestāties studenti, kam ir bakalaura grāds vai 
tam pielīdzināms diploms citās zinātnēs ar nosacījumu, ka reflektantam ir ļoti labas 
attiecīgo valodu zināšanas. Iestājpārbaudījumi ietver: 
 
• 250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojumu no svešvalodas/(-ām) 

latviešu valodā un 150 vārdu gara teksta tulkojumu no latviešu valodas svešvalodā 
bez vārdnīcas studentiem ar vienu svešvalodu. 

• Interviju svešvalodā par tulkotāja profesionālās darbības u. c. aktualitātēm 
erudīcijas un motivācijas pārbaudei.  

 
Punktu sadalījums vērtējumā. 
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1. 250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no svešvalodas/(-ām) latviešu 
valodā un 150 vārdu gara teksta tulkojums no latviešu valodas svešvalodā bez 
vārdnīcas studentiem ar vienu svešvalodu (maksimālais punktu skaits – 800). 
 
a) Studentiem ar divām svešvalodām: 
 
vērtēšanas kritēriji 250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojumam no katras 
svešvalodas latviešu valodā bez vārdnīcas: 
 

1. tulkojums adekvāti atspoguļo oriģinālā izteikto domu (150 punkti); 
2. doma ir izteikta pietiekami skaidri un saprotami (150 punkti); 
3. tulkojumā ir ievērotas pareizrakstības normas (50 punkti); 
4. tulkojumā ir ievērotas interpunkcijas normas (50 punkti). 

 
Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 800 (400 punkti par katru tekstu). 
 
b) Studentiem ar vienu svešvalodu: 
 
vērtēšanas kritēriji 250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojumam no 
svešvalodas latviešu valodā bez vārdnīcas: 
 

1. tulkojums adekvāti atspoguļo oriģinālā izteikto domu (150 punkti); 
2. doma ir izteikta pietiekami skaidri un saprotami (150 punkti); 
3. tulkojumā ir ievērotas stilistikas normas (100 punkti); 
4. tulkojumā ir ievērotas pareizrakstības normas (50 punkti); 
5. tulkojumā ir ievērotas interpunkcijas normas (50 punkti). 

 
Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 500. 
 
Vērtēšanas kritēriji 150 vārdu gara teksta tulkojumam no latviešu valodas svešvalodā 
bez vārdnīcas 

 
1. tulkojums adekvāti atspoguļo oriģinālā izteikto domu (100 punkti); 
2. doma ir izteikta pietiekami skaidri un saprotami (100 punkti); 
3. tulkojumā ir ievērotas pareizrakstības normas (25 punkti); 
4. tulkojumā ir ievērotas interpunkcijas normas (25 punkti). 

 
Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 300. 

 
2. Intervija ar kandidātu (par profesionālo ievirzi, pieredzi, interesi, sabiedriski 

politiskajām aktualitātēm). 
Vērtēšanas kritēriji - tiek pārbaudīta: 

• Svešvalodas/u kvalitāte   100 punkti 
• Motivācija un erudīcija   50 punkti 
• Kontaktiemaņas    50 punkti 

 
Kandidātiem jābūt spējām saprast un analizēt tekstus, labām savstarpējās saziņas 
iemaņām, loģiskajai un analītiskajai domāšanai, elastībai, koncentrēšanās spējām, 
spējām strādāt stresa apstākļos, spējām uzklausīt kritiku. Reflektantiem jābūt arī 
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pietiekami plašām zināšanām par aktuāliem politiskiem un ekonomiskiem 
notikumiem, īpaši saistībā ar Latvijas un ES institūciju procesiem. Motivācija saistās 
arī ar tādām īpašībām, kā zinātkāre, vēlme apgūt un strukturēt informāciju. 
Iestājpārbaudījumu komisijā ir LU mācībspēki (profesionāli tulkotāji, arī profesionālo 
organizāciju pārstāvji). 
Programmā studenti tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iegūto punktu skaita.  
 

2.7. Studiju programmas praktiskā realizācija  

Studiju programmu realizē latviešu, angļu valodā un virzienu valodās – vācu, franču, 
nākotnē arī krievu, spāņu un ķīniešu.  

Pirmā semestra stilistikas kursos tiek izmantotas tradicionālās valodu padziļinātas 
apguves metodes. 

Teorētiskie kursi ietver plašu studentu iesaistība dažādu nelielu projektu, individuālo 
darbu realizācijā, piemēram, Tulkošanas teorijas kursā studenti izdevniecību 
uzdevumā izstrādā netulkotu grāmatu recenzijas, kurās analizē šo grāmatu tulkojuma 
nepieciešamību Latvijā. 

Tulkošanas apmācība notiek pēc starptautiski aprobētām metodēm, kas pamatojas 
intensīvā praktiskā tulkošanā, kam seko pasniedzēju un citu studentu komentāri, kļūdu 
norādījumi, utt. Pakāpeniski palielinās vingrinājumu apjoms un to sarežģītība. Paralēli 
pašai tulkošanai tiek apgūtas arī citas prasmes – terminoloģijas gatavošana (studenti 
veido kopīgu glosāriju), darbs ar klientiem un kolēģiem projektā (LU mājas lapas 
tulkošana), individuāls darbs ar klientu, kura laikā notiek konsultācijas ar ekspertiem 
(filmu tulkošana sadarbībā ar lokalizācijas uzņēmumu SDI Media), utt. . Studenti arī 
paši gatavo vingrinājumus, tekstus un veic to analīzi un grupas biedru tulkojumu 
apstrādi. 

Apmācības kvalitāti un rezultātu atbilstību reālajai profesionālajai darbībai nodrošina 
tas, ka tulkošanas pasniegšanas cikla pasniedzēji ir arī profesionāli tulkotāji (K. 
Kļaviņš – arī uzņēmējs tulkošanas jomā). Kursu realizācijā aktīvi piedalās arī 
tulkošanas tirgus pārstāvji (Tulkošanas teorijas kursā ar izdevniecībām „Zvaigzne 
ABC”, „Jāņa Rozes apgāds” tiek realizēts projekts, kurā studenti izsaka savu viedokli 
par grāmatām, kas paredzētas tulkošanai; Filmu un reklāmu tulkošanas kursā ar 
lokalizācijas uzņēmumu „SDI Media” tiek realizēts projekts, kurā studenti tulko 
filmas). 

Ļoti liela nozīme ir praksei, kas ietver gan individuālus tulkojumus, gan darbu grupās 
un sadarbību ar darba devēju (Skat. 5. pielikumu).  

Visos kursos tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi. Studenti veido terminoloģijas datu 
bāzes, strādā ar tulkošanas programmu SDL Trados Studio  2009 SP3, 75% no kursa 
sertificēti kā šīs programmas lietotāji. 

Maģistra darba rakstīšanas un kvalitātes nosacījumi atbilst LU vispārīgajām prasībām, 
kas nosaka šo procesu. Studenti izvēlas maģistra darba tēmu pēc iespējas agrāk, lai jau 
prakses laikā varētu vākt materiālus, izdarīt aptaujas, uzkrāt empīriskos novērojumus 
u.c. Maģistra darbu tēmas paredzētas galvenokārt saistībā ar tulkošanas teorētiskajiem 
un praktiskajiem aspektiem, kā arī ar terminoloģijas jautājumiem, kas nopietni 
iespaido tulkošanu. Maģistra darbi tiek rakstīti vai nu attiecīgā profila valodā vai 
latviešu valodā (Skat. 9. pielikumu). 
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Mācībspēku pētījumu par tulkošanas normu maiņu tiek izmantoti Tulkošanas teorijas 
kursā, reklāmas valodas īpatnību pētījumi nodrošina kursa „Filmu un reklāmu 
tulkošana” teorētisko bāzi. Studenti tiek iesaistīti pētnieciskos projektos – kopīgi top 
projekts par Elfrīdas Melbārzdes Luisa Kerola darba „Alises piedzīvojumi 
Brīnumzemē” tulkojumu (projekta iniciators – Ziemeļamerikas Luisa Kerola biedrība 
LCSNA). 

 

2.8. Vērt ēšanas sistēma  
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību nosaka LR MK „Noteikumi 
par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (Nr. 481, 
20.11.2001) un tā notiek saskaņā ar LU spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana visos studiju kursos notiek pēc 10 baļļu 
sistēmas. Eksāmenu uzskata par nokārtotu (studentam ieskaita kredītpunktus), ja 
vērtējums ir no 4 (gandrīz viduvēji) l īdz 10 (izcili) ballēm. 
Studiju programmā paredzētos pārbaudījumus studenti kārto mutvārdos vai rakstiski. 
Mutvārdu pārbaudījums notiek saskaņā ar iepriekš izstrādātām eksaminācijas biļetēm, 
izmantojot studiju kursu programmas. Rakstiskā pārbaudījuma formas ir: 
  •  rakstisks tulkojums (ar komentāriem); 
  •  rakstisks pārbaudījums ar iepriekš izstrādātiem jautājumiem (un/vai 
teksta analīze); 
  •  testi ar 30-40 jautājumiem. 
  
Teorētiskajos kursos gala vērtējumā tiek dažādās proporcijās ņemti vērā studentu 
individuālā darba rezultāti, projektu rezultāti. (Skat. attiecīgos kursa aprakstus). 

Nodarbību laikā tulkošanas sniegums tiek vērtēts katru reizi pēc tulkojuma. To veic 
gan students pats (pašvērtējums), pasniedzēji un grupas biedri, kas šādi mācās gan 
saprast un komentēt tulkošanas kvalitāti, gan izteikties un analizēt kļūdas, kas palīdz 
pašvērtējumā.  
 
Par attiecīgā studiju kursa pārbaudījuma formu un prasībām mācībspēki informē 
studentus pirmās kontaktnodarbības laikā. 

Valsts pārbaudījums ir maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana, ko vērtē valsts 
pārbaudījuma komisija, kuras priekšsēdētāju un sastāvu apstiprina LU satversmes 
noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas saskaņā ar augstskolas senāta apstiprinātu 
nolikumu. Maģistra darba vērtējumā nav specifisku īpatnību - pamatkritērijus skat. 
9. pielikumā. Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas 
locekļi. Komisijas priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares 
profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Prakse tiek vērtēta pēc tradicionālajiem prakses vērtēšanas kritērijiem, skat 
5. pielikumu. 

2.10. Studējošie1: 

1) Studējošo skaits 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Tulkotājs” 
 1.gadā 

imatrikulēto Studentu skaits pa 
studiju gadiem 

Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

Absol- 
ventu 

Eksmatr
i-kulēto 

                                                      
1 Studiju programmām, kuras tiek pieteiktas akreditācijai 
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studentu 
skaits 1. 2. 3 4

. 
5
. 

6
. 

 
maksu skaits skaits 

(Atbiru
ms) 

2005. g. 43 43 - - - - - 43 23 21 3 

2006. g. 19 19 36   .  55 18 – 4 

2007. g 17 17 24     41 2 26 10 

2008. g 26 26 15     41 1 20 4 

2009. g. 32 32 22     55 1 12 3 

2010. g. 31 31 25     56 2 18 4 
 

 

2) studējošo un absolventu aptauju analīze (diagrammas). 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Tulkotājs” 
regulāri veiktas studējošo aptaujas. To rezultāti kopumā ir līdzīgi. Atsaucība aptaujās 
ir bijusi laba un ļauj izdarīt secinājumus. Kopumā studenti ar programmu ir ļoti 
apmierināti un vērtē kā ļoti labu. Visvairāk komentāru attiecināmi uz valodu zināšanu 
attīstības kursiem “C valoda tulkotājiem”, ko maģistra programmā risinās valodas 
prasmju attīstības kursi pirmajā semestrī. Studenti ir izteikuši rosinājumus iekļaut 
vairāk informācijas par tulkotāja profesijas praktisko pusi (darba meklējumiem, 
pašnodarbinātību, projekta vadību), ko jaunajā programmā apskatīs kursos 
“Sagatavošanās profesijai” un “Starpkultūru projekti”. Ir bijuši rosinājumi šo 
programmu nedaudz pagarināt, lai iegūtu maģistra grādu. Paraugi aptaujai par 
programmu kopumā 3. pielikumā. 
 
Aptauju rezultāti vienmēr bijuši pozitīvi; ieskatam pēdējā par kursiem, kuru vērtēšanā 
piedalījies lielākais studentu skaits. Skat 3. pielikumu. 
 
Gatavojoties akreditācijai, 2008, 2009. un 2010. gadā tika veikta absolventu aptauja 
ES institūcijās un Latvijas darba tirgū. Lai iegūtu plašāku ieskatu programmas 
attīstības iespējās, anketas jautājumi katru gadu tiek variēti. Absolventu atsaucība 
bijusi laba. Kopā ar atbildēm uz jautājumiem absolventi pievienojuši arī komentārus 
par programmu (sk., piemēram, 3. pielikumā absolventa, EK Tulkošanas dienesta 
Luksemburgā darbinieka komentārus 2008. gadā).  
2009. gadā aptauja koncentrējās uz ES institūcijās nodarbinātajiem un iekļāva 
jautājumus: 
1. Vai un kādu LU programmu esat beiguši? Lūdzu, norādiet gadu. 
2. Ja esat beiguši PSP Tulkotājs, lūdzu, atbildiet uz jautājumiem: 
2.1. Kādas kompetences tā palīdzēja izkopt? 
2.2. Kādas kompetences programmā vēl būtu iekļaujamas? 
2.3. Kas no programmā pasniegtā nav noderējis darbā un no programmas būtu 
izņemams? 
Atbildot uz šo aptauju, absolventi pozitīvi izteikušies par tulkošanas teorijas un 
prakses un galvenās svešvalodas kompetences apguvi, vairāk uzmanības programmā 
vēlētos redzēt latviešu valodas apguvei un otrās svešvalodas stiprināšanai. Viss 
programmā iekļautais ir bijis noderīgs.  
2010. gada beigās veiktā absolventu aptauja koncentrējās uz nodarbinātību. 
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Absolventu aptauja 

1. Lūdzu, atzīmējiet piemērotāko atbildi, kas raksturo Jūsu nodarbinātības statusu 

vienu gadu pēc tulkošanas studiju beigšanas: 

Statuss Ar tulkošanu saistītā jomā Ar tulkošanu nesaistītā 

jomā 

Esmu nodarbināts/a   

Esmu pašnodarbināts/a   

Bez darba / Meklēju darbu   

Esmu pilna laika students/e   

 

2. Lūdzu, atzīmējiet piemērotāko atbildi, kas raksturo Jūsu nodarbinātības statusu 

divus gadus pēc tulkošanas studiju beigšanas: 

Statuss Ar tulkošanu saistītā jomā Ar tulkošanu nesaistītā 

jomā 

Esmu nodarbināts/a   

Esmu pašnodarbināts/a   

Esmu bezdarbnieks/ce un 

meklēju darbu 

  

Esmu pilna laika students/e   

 

3. Lūdzu, atzīmējiet, cik drīz pēc tulkošanas studiju beigām atradāt darbu, kas saistīts ar 

tulkošanu: 

• Pirms tulkošanas studiju beigšanas 

• 0-3 mēnešu laikā 

• 4-6 mēnešu laikā 

• 7-12 mēnešu laikā 

• 1-2 gadu laikā 

• Cita atbilde: _________________________________________ 

4. Ja Jūsu darbs saistīts ar tulkošanu, lūdzu, atzīmējiet, piemērotāko nodarbinātības 

sektoru, kas raksturo Jūsu darbavietu: 

• Privātais sektors 

• Valsts pārvalde 

• Pašvaldības iestāde 

• Cita atbilde: __________________________________________ 

5. Jūsu vārds un uzvārds (ja kopš studiju beigšanas uzvārds ir mainīts, lūdzu, ierakstiet 

arī iepriekšējo): ______________________________________ 

6. Tulkošanas studiju uzsākšanas un beigšanas gads: ________________________ 

7. E-pasta adrese, kuru vēlaties izmantot turpmākai tulkošanas programmas 

absolventu saziņai: __________________ 

Balstoties uz šo aptauju izdarīti secinājumi par programmas kopumā labo atbilstību 
darba tirgus prasībām un tās attīstību nākotnē profesionālās maģistrantūras līmenī, 
iekļaujot kursus, kas palīdzētu labāk sagatavoties tulkotāja profesijas administratīvajai 
pusei. 
Kopumā aptauja tika izsūtīta uz 96 e-pasta adresēm, saņemtas 60 atbildes. Absolventi 
sīkāk komentējuši savu attieksmi vēstulēs (skat. 3. pielikumu), kā arī atsūtījuši savas 
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atsauksmes programmas mājas lapai: http://www.hzf.lu.lv/programmas/tulkotajs-
absolventi/.  

3) studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

Studenti divreiz gadā tiek aptaujāti, novērtējot pasniedzēju sniegumu, priekšmetu 
saturu, kursu norisi, vieslektoru sniegumu un savu progresu. Rezultāti tiek pārrunāti 
nodaļā un arī tiek ziņoti ES institūcijām.  
Studenti vienmēr tiek aicināti izteikt priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai 
informējot par to pasniedzējus, programmas direktoru, Filoloģijas studiju programmu 
padomi vai dekānu.  
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek galvenokārt rekomendāciju 
formā. Dažkārt studējošie sekmē studiju procesu ar kādu aktuālu informāciju, 
piemēram, atklājot kādas studijām noderīgas vietnes internetā, lūdzot kolektīvi 
izanalizēt viņu veiktos tulkojumus. Apspriedes, pārrunas, aptaujas ļauj studentiem 
formulēt un izteikt rekomendācijas mācību procesa uzlabošanai. Studējošo viedokli 
var paust arī HZF Filoloģijas studiju programmas padomē un Fakultātes domē 
ievēlētie maģistranti. Gatavojot programmu akreditācijai, darba grupa ņēma vērā PSP 
studējošo ieteikumus par programmas un studiju kursu saturu un to realizācijas 
metodiskajiem aspektiem. 
 
2.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls:   
Profesionālo studiju programmu galvenokārt realizē Sastatāmās valodniecības un 
tulkošanas  nodaļas mācību spēki. Kopumā programmā iesaistīti 4 profesori (2 
habilitētie zinātņu doktori, 2 zinātņu doktori) (24 %), 5 asociētie profesori (4 
filoloģijas zinātņu doktori, 1 pedagoģijas zinātņu doktors ), (29% no kopējā sastāva), 
2 docenti (1 filoloģijas zinātņu doktors, 1 pedagoģijas zinātņu doktors), 3 lektori 
(maģistra grāds), 1 asistents (maģistra grāds), 2 pasniedzēji (1 maģistra grāds, 1 otrā 
līmeņa augstākās izglītības diploms, profesionāla kvalifikācija „Tulks”  (47%). 
Pasniedzēji, kas māca tulkošanas kursus, ir arī profesionāli tulkotāji.  Pirmā semestra 
valodas uzlabošanas kursu nodrošināšanā piesaistīti attiecīgi angļu, vācu un franču 
valodas nodaļu pasniedzēji (Skat. 2. pielikumu). 

1) Akadēmiskā personāla sastāvs : 

        Grāds 

Amats (ievēlēts LU) 

Ar doktora 
grādu 
(skaits) 

Ar 
maģistra 
grādu 
(skaits) 

Citi 2 
(skaits) 

Kopā 

Profesori 4   4 

Asociētie profesori 5   5 

Docenti 2   2 

Lektori  3  3 

Asistenti  1  1 

Pasniedzēji  1 1 2 

Kopā 11 5 1 17 

                                                      
2 Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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2) Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie 
virzieni  un to rezultāti, projektu vad ība; 
Programmas kvalitāti nodrošina augstā mācību spēku profesionālā un metodiskā 
sagatavotība. Visi mācību procesā iesaistītie pasniedzēji ir arī profesionāli tulkotāji un 
tulki, kas veiksmīgi funkcionē Latvijas un arī starptautiskajā darba tirgū. Bez tam visi 
pasniedzēji aktīvi darbojas metodiskajā un zinātniskajā jomā, par ko liecina 
piedalīšanās daudzās konferencēs, kā arī lielais publikāciju skaits (skat. 2. pielikumu).  

Pasniedzēju zinātniskā interese koncentrēta tulkošanai būtiskās valodniecības jomās. 
Tulkošanas teorijā, terminoloģijā, vārdnīcu sastādīšanā specializējas A. Veisbergs, 
viņš ir arī vairāku vārdnīcu autors. Tulkošanas aspekti ir arī G.Ločmeles, M.Brēdes, 
A.Šalmes, L.Gailes pētījumu objekts. Mācību spēku interesi saista vārddarināšanas 
kontrastīvie aspekti, strādāts pie izmaiņu analīzes un tendenču iezīmēšanas latviešu 
vārddarināšanas attīstībā (LETONIKA). Līda 2009. gadam A Veisbergs vadījis 
Letonikas projektu „Jaunveidojumu un vārdnīcu korpuss”, tajā bija iesaistīti M.Brēde, 
G. Ločmele, A. Šalme. Līdz 2006. gadam A.Veisbergs vadīja arī LZP projektu  
”Pārmaiņas latviešu valodā kontrastīvajā aspektā”, kurā strādāja arī M.Brēde, 
A.Šalme, G.Ločmele. A. Veisbergs vadīja projektu Smallinc Leonardo 
DM/562/LV/06/503 (2006-2007), kurā strādāja arī M.Brēde un V. Žīgure, bija 
iesaistīts Termbank e-content (2005-2006), piedalījās  EK LINEE (Languages in a 
Network of European Excellence) projektā „Multilingvisms” (2007-2008). Kopš 
1999. gada A. Veisbergs vada divus EK un EP finansētus projektus tulku programmas 
realizācijai. Kopš 2010. gada G. Ločmele vada Ziemeļamerikas Luisa Kerola 
biedrības (LCSNA) projektu par E. Melbārzdes tulkoto Lusia Kerola grāmatu “Alises 
piedzīvojumi Brīnumzemē”, kurā piedalās arī studenti. Kopš 2009. gada A. Veisbergs 
vada LZP granta tēmu “Latviešu valodas leksiskās sistēmas izmaiņas un to 
atspoguļojums vārdnīcās”, kuras ietvaros notiek gadskārtējas konferences un tiek 
izdoti rakstu krājumi. 

Programmas pasniedzēji regulāri piedalās gan vietējās, gan starptautiskās 
konferencēs. Vidēji katru gadu programmas pasniedzējiem kopumā ir ap 40 
publikācijas par ar tulkošanu un valodniecību saistītiem jautājumiem. Nodaļa katru 
otro/trešo gadu rīko starptautisko Rīgas simpoziju „Pragmatic Aspects of Translation” 
(5. Rīgas simpozijs “Lost and Found in Translation” notika 2009. gada 14. aprīlī), kā 
arī citas vietējas un starptautiskas konferences, piemēram, 2007. gadā starptautisko 
konferenci „English – the lazy way out”, kurā piedalījās Eiropas Parlamenta 
viceprezidente, EK tulku dienesta pārstāve. 

Mācību procesā regulāri tiks iesaistīti arī mācību spēki no citām valstīm, kas dod 
iespēju gan pasniedzējiem, gan studentiem salīdzināt mācību metodes un mācīšanas 
kvalitāti. Eiropas Komisijas tulkotāju dienests iekļāvis programmu Viestulkotāju 
programmā (Visiting Translator Scheme). Citu valstu ekspertu līdzdalība nodrošinās 
arī studentu zināšanu un iemaņu atbilstību EMT starptautiskajiem standartiem.  

3) Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība. 

Valodu un kultūras ciklā piesaistīti profilējošo nodaļu labākie HZF valodas speciālisti. 
Tulkošanas ciklā strādā Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas pasniedzēji. 
Pasniedzēji ir profesionāli tulkotāji Latvij ā un Eiropas institūcijās, izgājuši Eiropas 
institūciju kvalifikācijas kursus: A.Veisbergs (2002, 2004, 2005), G.Ločmele (2007) . 
L. Gaile (2010. gadā) stažējušies Eiropas Komisijas Tulku dienestā.  
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Akadēmisko attīstību nodrošina mācībspēku regulāra dalība konferencēs un 
semināros, radošie atvaļinājumi, atbalsts doktora studijām, kolēģu savstarpēja 
konsultēšana, mūžizglītības projekti un datorkursi.  

Kolēģu savstarpēja konsultēšana (peer coaching) notiek gan individuāli, gan arī 
ikmēneša Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas un Tulkošanas katedras 
sanāksmēs (informācija par konferencēs uzzināto, dalīšanās pieredzē par pasniegšanas 
metodēm).   

Citas iespējas personāla attīstībai: 

1) Mācībspēkiem - doktorantiem ir iespēja piedalīties Intensīvajā doktorantūras 
programmā 27945-IC-1-2004-1-BE-ERASMUS-IPUC-4 tulkojumzinātnē, kurā 
piedalās Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa. V. Žīgure piedalījusies šajā 
programmā 2006. gadā, S. Koroļova – 2007., L. Karpinska – 2008. gadā. 

2) Eiropas Komisijas Pārstāvniecība Latvijā ir atbalstījusi programmu, iesaistot to 
DGT programmā “Visiting Translator”, tā sniedzot profesionālās izaugsmes iespēju 
programmas pasniedzējiem, kas piedalās kopīgā nodarbību pasniegšanā ar DGT 
viestulkotājiem.   

3) Mūžizglītības programmas / ERASMUS ar partneruniversitātēm, īpaši Maincas 
Universitātes Lietišķās valodniecības un kultūras studiju (tulku un tulkotāju) fakultāti.  

2.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot to uzdevumus 
konkr ētās programmas  īstenošanā. 

 
Amata nosaukums Skaits Uzdevumi 

Studiju metodiķe   1 Lietvedība saistībā ar studentu 
dokumentu apstrādi, utt. 

Datortehnikas inženieris  1 Datorklašu uzturēšana     
kārtībā 

Nodaļas lietvede 1 Lietvedība saistībā ar programmas 
administrēšanu, pārskatiem, utt. 

Palīgpersonāls ir nodarbināts arī citos fakultātes darbos un nav piesaistīts tikai šai 
programmai. 

2.12. Struktūrvienību (katedru, nodaļu, laboratoriju, instit ūtu u.c.) uzskaitījums, 
norādot to uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā. 

Struktūrvienība Uzdevumi 

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas 

Tulkošanas katedra   tulkošanas pamatcikls 

Ģermānistikas un     vācu valodas un kult. kursi 1. semestrī 

romānistikas nodaļa    franču valodas un kult. kursi 1. semestrī 

Anglistikas nodaļa    angļu kultūras kursi 1. semestrī 
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2.13. Ārējie sakari: 

1) sadarbība ar darba devējiem, 

Pastāv ļoti labas sadarbība ar ES institūcijām – Eiropas Komisiju (DGT – Tulkošanas 
ģenerāldirektorāts un DG SCIC – Apvienotais Eiropas institūciju Mutiskās tulkošanas 
dienests/ ģenerāldirektorāts), Eiropas Parlamentu (Eiropas Parlamenta mutisko tulku 
dienests), ES Padomi un Eiropas Centrālo banku. Sadarbība izpaužas palīdzībā 
mācību procesā, studentu prakses, kā arī LU mācībspēku lekciju lasīšana dienestu 
tulkiem un tulkotājiem (tālākizglītība). Mazāk intesīva un neregulāra sadarbība notiek 
arī ar Eiropas Ekonomisko un Sociālo lietu komisiju, Eiropas Reģionu Komisiju, 
Eiropas Justīciju Tiesu, Latvijā - ar Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Valsts 
Kanceleju,  Saeimu, Valsts valodas centru (Tieslietu ministrijā), Francijas Kultūras 
centru u.c., kas nodarbina programmas beidzējus, sniedz prakses iespējas. Pastāv 
intensīva sadarbība ar tulkošanas aģentūrām un birojiem SKRIVANEK, Mestako, SDI 
Media, Nordtext Ltd.,  arī Euroscript Baltija, LINGMASTER, Baltic Media,  IT 
uzņēmumu Tilde, ļoti intensīva ar Eiropas Savienības pārstāvniecību Latvijā, 
izdevniecībām “Zvaigzne ABC” un “ Jāņa Rozes apgāds”, arī “At ēna”  u.c. Šo 
privātuzņēmumu pārstāvji piedalījušies PSP: Tulkotājs mācību procesā kā vieslektori 
un projektu partneri. Notikusi sadarbība ar Austrijas un Šveices bibliotēku, LU 
Pedagoģijas un Psiholoģijas muzeju. Aktīva sadarbība notiek ar LU Sabiedrisko 
attiecību departamentu LU portāla tulkošanā angļu valodā. 2010. gadā starptautiskās 
tulkošanas aģentūras SKRIVANEK Slovēnijas birojs piešķīris PSP: Tulkotājs 
studentei ERASMUS prakses vietu Ļubļanā. 

Mācībspēki piedalās darba devēju organizēto konkursu darbu vērtēšanā (Britu 
Padomes tulkošanas konkurss 2008. gadā, Skrivanek konkursi 2008., 2009. gadā) u.c. 
ar tulkotāja profesijas aktualitātēm saistītos pasākumos. 

Skat. Darba devēju atsauksmes 12. pielikumā. 

2) sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs; 

Sadarbība ar Ventspils Augstskolu. Prof. Veisbergs ir ilggadējs VeA profesionālās 
bakalaura programmas un maģistra programmu valsts pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētājs, VeA  prof. Sīlis savukārt ir LU HZF PSP ” Tulkotājs” valsts 
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs. Abu augstkolu mācībspēki iesaistījušies 
publiskā diskusijā par tulkošanas kvalitāti. No 1994. gada - sadarbība ar Johanna 
Gūtenberga Maincas universitāti (Lietišķās valodniecības un kultūras studiju 
fakultāti): kopīgas publikācijas, doktora studijas, vieslekcijas. No 1999. gada 
sadarbība ar tagadējo Austrumsomijas Universitāti: kopīgas publikācijas, zinātnisko 
darbu recenzijas, vieslekcijas. No 2004. gada sadarbība ar Universite Catholique de 
l'Ouest, Anžē, Francija (vieslekcijas, ERASMUS studentu apmaiņa). No 2005. gada 
sadarbība “TRANSPhD” (Tulkošanas studiju Multi-Eiropas doktora studiju 
programma), kuru koordinē Lēvenes Katoļu univeristāte. No 2005. gada dalība 
BSRUN (Baltijas Jūras reģiona universitāšu tīklā). Programma ir SDL TRADOS 
Universitāšu tīkla locekle, 75% tās beidzēju – sertificēti šīs datorprogrammas lietotāji. 
Sadarbība ar Viļņas universitāti  – G. Ločmele ir šīs universitātes Tulkošanas nodaļas 
krājuma redkolēģijā, Tartu Universitāti, Orhūzas universitāti, Strasbūras universitāti. 
A. Veisbergs 2005. gadā piedalījās arī Parīzes ESIT programmā studējošo 
galapārbaudījumu komisijā. Kopš 2010. gada programma ir Eiropas un ārpuskopienas 
valstu maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkla OPTIMALE locekle.  
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3) akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis 
zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs, norādot valsti; 

A. Veisbergs Oksfordas Universitātē, Lielbritānijā (2006- ), lekcijas Eiropas 
Komisijas (2009) un Eiropas Parlamenta  (2008, 2009) Tulkošanas dienestos. 

G. Ločmele – lekcijas Maincas universitātē (2009, 2010), lekcijas Intensīvajā 
doktorantūras programmā “TRANSPhD (Tulkošanas studiju Multi-Eiropas doktora 
studiju programma) Misano Adriatiko, Itālij ā (2006) 

M. Brēde –  līdz 2009.gadam "Latviešu valoda un kultūra" – lekciju cikli Eiropas 
Komisijas , Eiropas Tiesas un Eiropas Tulkošanas centra tulkotājiem (Luksemburga). 

4) ārvalstu vieslektoru skaits programmā (norādot valsti); 

Regulāri vieslektori nav paredzēti, taču Eiropas Komisijas Tulkošanas 
ģenerāldirektorāta programmā ”Visiting Translator” vidēji 2 reizes mācību gadā 
notiek vieslektoru – EK praktizējošu tulkotaju vizītes programmā (2006. gadā –  
novadītas 54 kontaktstundas 2007. gadā - 64, pēdējos gados 10-20 kontaktstundas 
gadā). 

2006. g. 1 vieslektors Erasmus pasniedzēju apmaiņa ar Joensuu Universitātes 
Savonlinnas Tulkošanas studiju institūtu Somijā. 

2007., 2008. un 2009. g. Erasmus pasniedzēju apmaiņas vieslektors no Universite 
Catholique de l'Ouest, Anžē, Francija. 

5) studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 
norādot programmu un valsti3; 

2007. gadā 1 studente  pavadīja 1 mēnesi Strasbūrā, Francijā  (Marc Bloch Strasbourg 
2nd University) – Francijas Kultūras centra atbalsts. 

2009.-2010. gadā 1 studente ERASMUS apmaiņas programmā Johanna Gūtenberga 
Maincas universitātes Lietišķās valodniecības un kultūras studiju fakultātē. 

2010. gadā 1 studente ar ERASMUS prakses līgumu tulkošanas aģentūras 
„Skrivanek” filiālē Ļubļanā, Slovēnijā. 

Samērā nelielo ārvalstīs studējušo skaitu noteica gan programmas samērā īsais laiks 
(1,5 gadi), gan arī tas, ka studentiem ne vienmēr ir iespējas atstāt savas darbavietas uz 
ilgāku laiku.   

6) ārvalstu studējošo skaits programmā, norādot studiju ilgumu, valsti4. 
Carla Caseti (Itālija) 2010. gadā - Tulkošanas teorijas kurss. 
 

2.14. Studiju programmas attīstības plāns (akadēmiskās darbības, finansējuma 
un infrastrukt ūras, personāla attīstība). 

1. Programmas studiju forma un saturs 
Pašlaik profesionālu tulkotāju pakalpojumi ir pieprasīti gan Eiropā, gan Latvijā, var 
prognozēt, ka šāda situācija saglabāsies arī turpmāk, it īpaši, ja sabiedrība tiks pietiekami 

                                                      
3 Studiju programmām, kuras tiek pieteiktas akreditācijai 
4 Studiju programmām, kuras tiek pieteiktas akreditācijai 
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informēta un pārliecināta par tulkojumu veikšanas uzticēšanu profesionāliem tulkotājiem. 
Programmas saturs iespējams būs jāpapildina vai jākoriģē. 
2. Programmas akadēmisko resursu attīstība 
Domājams, ka no šīs programmas LU varēs gūt arī topošo pasniedzēju rezervi. Daļa 
akadēmiski ievirzītu studentu varētu turpināt studijas LU doktorantūrā. 
3. Akadēmiskās un profesionālās sadarbības veicināšana un informācijas izplatīšana  
Nepieciešams attīstīt sadarbību ar visiem potenciālajiem akadēmiskajiem partneriem, 
veidojot abpusēji (daudzpusēji) izdevīgus apstākļus sadarbībai, tajā skaitā maģistra 
programmas ietvaros. Jāturpina veidot LU HZF absolventu datubāze. Tulkošanas kvalitātes 
uzturēšanas jomā un informācijas nodrošināšanā par sagatavošanu profesijai ir labi sakari ar 
Ventspils Augstskolu, kurus ceram paplašināt. 
4.Finansējuma jomā jāmeklē iespēja daudzkārt palielināt samaksu stundu pasniedzējiem –
profesionāliem tulkotājiem.  
 
 
2.15. Studiju programmas SVID analīze. 
 
 Apkopojot programmas vispārējā raksturojumā iezīmētās problēmas un 
izteiktos vērtējumus, programmas stiprās un vājās puses var izteikt šādi: 
 
Stiprās puses: 

• Pieredzējuši profesionāli mācībspēki ar plašiem starptautiskiem kontaktiem. 
• Labs tehniskais nodrošinājums. 
• Programmas paplašināšana (salīdzinot ar līdz šim realizēto 1,5 gadu 
programmu), lai uzlabotu kultūras un valodu zināšanas. 
• Ļoti laba sadarbība ar Eiropas institūcijām un starptautiskiem un vietējiem 
uznēmumiem. 
• Vēl arvien liels un finansiāli pievilcīgs darbavietu piedāvājums spēcīgākajiem 
absolventiem. 
• Iespēja veikt regulārus projektus ar ES institūcijām un saņemt to atbalstu. 
• Programmas atbilstība modernākajām ES un starptautiskajām programmām 
šajā jomā.  
 

Vājās puses: 
• Nesamērīgs atalgojums LU un vietējā, un īpaši ES tulkošanas tirgū. 
• Ierobežots profesionālu pasniedzēju skaits tulkošanā. 
• Ierobežotais kandidātu skaits iestājeksāmenos. 
• Iespējama pirmā semestra nespēja kompensēt nepietiekami augstās svešvalodu 
zināšanas. 
• Studentu noslogotība ārpus programmas (lielākā daļa strādā). 
• Mācībspēku aizņemtība gan LU, gan arī ārpus tās. 
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Profesionālās maģistra studiju 
programmas ”RAKSTISKĀ 

TULKOŠANA”  izmaksu aprēķins 
  

 uz 1 studentu no 2010.g. rudens   
     

Apz. Normatīvs 
   

N1 
darba alga uz vienu 
studiju vietu gadā   Ls                794,71   

N2 

darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas   Ls                191,44   

N3 

komandējumu un 
dienesta braucienu 
izmaksas   Ls                    2,53   

N4 
pakalpojumu apmaksa 

  Ls                  67,16   

N5 
materiāli, energoresursi, 
ūdens un inventārs   Ls                  61,47   

N6 
grāmatu un žurnālu 
iegāde   Ls                  15,69   

N7 

iekārtu iegādes un 
modernizēšanas 
izmaksas   Ls                  53,00   

Tb - vienas  studiju vietas 
bāzes izmaksas gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 
  Ls      1 186,01   

     
     
     
     
     
     
 Dekāna p.i.  prof. Ilze Rūmniece  
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STUDIJU PLĀNS  

 Profesion ālā maģistra studiju programma „Rakstisk ā tulkošana”, pilna laika forma (4 semestri) 

 (programmas nosaukums)                                        (pilna/nepilna laika)         (studiju ilgums) 

Kursa 
kods 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

Pārbaudes veids 
Lekcijas, 
semin āri 

Docētājs 

  

Kursa nosaukums 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Kop ā 

      

 Oblig ātā daļa (A da ļa)     

 Visp ārizgl ītojošie studiju kursi (profesion ālo studiju programm ām)     

Valo5490 

1. Latviešu valodas 
funkcionālā stilistika 
tulkotājiem 

4               4 Eksāmens L 34 
S 30  

As. Prof. Šalme 
Doc. Lokmane  
 

ValoP168 
2. Terminogrāfija un 
datorprasme tulkotājiem  

2        2 Eksāmens L 10 
P 22 

Prof. Veisbergs 
Pasn. Kļaviņš 

 Nozares teor ētiskie pamatkursi (profesion ālo studiju programm ām)     

Valo5488 
3. Tulkošanas teorija 
 

2                2 Eksāmens L 28 
S 4  

Prof. Ločmele 
Lekt. Koroļova 

 Valo5486 

4. Sagatavošanās profesijai 2               2 Eksāmens L 16 
S 16 

Prof. Ločmele 
Pasn. Kļaviņš 

  Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi (profesion ālo studiju programm ām)     

ValoP161 

5. Tulkošanas prakse I 
(tulkoto tekstu analīze) 

6        6 Aizstāvēšana S 32 Prof. Ločmele  
Lekt. Žīgure 
Lekt. Koroļova 
Doc. Sproģe 
Asist. Nemane 

ValoP162 

6. Tulkošanas prakse II 
(mācību tulkojumu 
prezentācija) 

 10       10 Aizstāvēšana S 32 Prof. Ločmele  
Lekt. Žīgure  
Lekt. Koroļova 

                                                      
 



 39 
 
 

Doc. Sproģe 
Asist. Nemane 

ValoP163 

7. Tulkošanas prakse III 
(specializācija pa nozarēm) 

  10      10 Aizstāvēšana S 32 Prof. Ločmele 
Lekt. Koroļova 
Doc. Sproģe 
Asist. Nemane 

ValoN001 

 8. Maģistra darbs       20         20 Aizstāvēšana  Prof. Veisbergs 
Prof. Ločmele 
Prof. Brēde 

  Oblig ātās izv ēles da ļa (B da ļa)     

  Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi (profesion ālo studiju programm ām)     

ValoP102 

9. Specializēto tekstu 
tulkošana no angļu, vācu un 
citām valodām latviešu 
valodā 

   2            2 Eksāmens P 32 Lekt. Žīgure (a) 
Pasn. Gaile (v) 
Asist. Nemane (f) 

 Valo5493 

10. Publicistisko tekstu 
tulkošana  

   2             2   Eksāmens S 32  Prof. Ločmele (a) 
Doc. Sproģe (v) 
Asist. Nemane (f) 

Valo5494 

11. Ekonomikas tekstu 
tulkošana 

 2       2 Eksāmens S 32 Prof. Ločmele (a) 
Doc. Sproģe (v) 
Asist. Nemane (f) 

ValoP004 

12. Juridisko tekstu tulkošana 
 

  2      2 Eksāmens L 16 
S 16 

Asoc. prof. Liepiņa (a) 
Doc. Sproģe (v) 
Asist. Nemane (f) 

ValoP101 
13. Filmu un reklāmu 
tulkošana 

  2      2 Eksāmens L 10 
S 22 

Prof. Ločmele 

Valo6180 
14. Starpkultūru projekti   2      2 Eksāmens L 4 

S 28 
Prof. Ločmele 
Lekt. Kļaviņš 

Valo5487 

15. Biznesa tekstu tulkošana 
 

  2      2 Eksāmens L 15 
S 17 

Prof. Ločmele (a) 
Lekt. Karpinska (a) 
Doc. Sproģe (V) 
Asist. Nemane (f) 

Valo5485 

16. Medicīnas tekstu 
tulkošana 

  2      2 Eksāmens P 32 Lekt. Žīgure (a) 
Doc. Sproģe (v) 
Asist. Nemane (f) 
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ValoP097 

17. Tulkošana no latviešu 
valodas angļu, vācu un citās 
valodās 

 2       2 Eksāmens L 4 
S 28 

As. Prof. Liepiņa (a) 
Lekt. Koroļova (a) 
Doc. Sproģe (v) 
Asist. Nemane (f) 

Valo5669 18. Valodu varianti  2        2 Eksāmens L 32 Prof. Veisbergs (a) 

SDSK5097 

19. Valstmācība (Lielbritānija) 2        2 Eksāmens L 24 
S 8 

As. Prof. Penēze 
Prof. S. Ankrava 
Lekt. V. Žīgure 

SDSK5030 

 20. Valstmācība (Francijas 
sabiedrība)  
vai 21. un 22.  4       

  

      

 4 

Eksāmens  
 L 32 
S 32 

As. Prof.Ozoliņa 

Valo6818 
21. Frankofonija 

2    
 

   
2 

Eksāmens  
L 15 
S 17 As. Prof.Ozoliņa 

Valo5278 
22. Funkcionālā stilistika 
[franču] 2    

 
   

2 
Eksāmens  

L 16 
S 16 As. Prof. Vladimirska (f) 

Valo5196 

23. Eiropas Savienība 
tulkošanas kontekstā (vācu – 
latviešu – vācu) 2    

 

   

2 

Eksāmens  
L 13 
S 19 Doc. Sproģe (v) 

Valo5000 
24. Vācu valoda mūsdienu 
diskursā tulkotājiem 2    

 
   

2 
Eksāmens  

L 13 
S 19 Doc. Sproģe (v) 

Valo 5489 
25. Rediģēšana tulkotājiem  

 2   
 

   
2 

Eksāmens  
L 12 
S 20 Doc. Lokmane 

              

  Kop ā A da ļā 16 10 10 20     56   

  

t.sk. Vispārizglītojošie studiju 
kursi 

6 0 0 0 

 

   

6 

  

  

Nozares teorētiskie 
pamatkursi (profesionālo 
studiju programmām) 

4 0 0 0 

 

   

4 

      

  Kop ā B da ļā 4 10 10 0     24       
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t.sk. Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 
(profesionālo studiju 
programmām) 

0 8 6 0     

14 

  

  

Br īvās izv ēles da ļā (C daļā) 
(profesionālo studiju 
programmā C daļa var nebūt) 

0 0 0 0     0       

  Kopā programm ā 20 20 20 20     80       
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1. pielikums. Studiju programmā iekļauto studiju kursu 
apraksti 
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Kursa nosaukums 
Latviešu valodas funkcionālā stilistika 
tulkotājiem 

Kursa kods Valo5490 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 34 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 30 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96 
  

Priekšzināšanas 
Valo1758, Ievads valodniecībā [Tulk P] 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar latviešu valodas stilistikas un valodas 
kultūras teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem. Nodarbībās tiek aplūkoti 
latviešu valodas stilistikas pamatjautājumi, valodas funkcionālo stilu diferenciācija, 
valodas vienību lietojuma normas un varianti, kā arī analizētas dažādas valodas 
stilistiskās parādības, ar kurām studenti sastopas savā praktiskajā darbā. Studenti 
apgūst arī izpratni par dažādiem tekstveidnes jautājumiem, praktiski analizē un veido 
dažāda stila un uzbūves tekstus.  
Atsevišķa sadaļa kursā veltīta profesionālās leksikas apguves jautājumiem - 
terminoloģijai un terminradei. Studenti tiek iepazīstināti ar latviešu valodas 
terminoloģijas attīstību, stāvokli nozares terminoloģijā, terminu standartizēšanas un 
lietošanas jautājumiem. Zināšanas un izpratne par latviešu valodas stilu un valodas 
kultūru veicina studentu akadēmisko, zinātnisko un profesionālo prasmju attīstību.  

Rezultāti 
Kursa gaitā tiek pilnveidota studentu latviešu valodas lingvistiskā kā arī akadēmiskā 
un profesionālā kompetence. Studenti ir apguvuši prasmi teorētiski vērtēt dažādas 
latviešu valodas funkcionālās parādības, apzināti kopt un pilnveidot darbam 
nepieciešamās latviešu valodas prasmes.  
Kursa nobeiguma studenti ir ieguvuši sistemātisku pārskatu par svarīgākajiem valodas 
stila un valodas kultūras aktuāliem jautājumiem, padziļinājuši prasmi novērtēt tekstā 
valodas stila īpatnības un izpratuši dažādas ar oriģināltekstu un tulkotu tekstu 
veidošanu saistītas valodas problēmas. 

Kursa plāns 
1. Aktuāli latviešu valodas stilistikas jautājumi. L2  
2. Mutvārdu runas un rakstu valodas stilistika. L2, S2  
3. Valodas stils un diskurss. Diskursa analīze. L2  
4. Stilistiskā ekspresivitāte. L2  
5. Fonostilistikas un fonosemantikas valodas izteiksmes līdzekļi. L2  
6. Leksikostilistika. Vārdu polisēmija, sinonīmija, antonīmija, homonīmija. L2, S2  
7. Vārdu krājuma vēsturiskā, sociālā un teritoriālā diferenciācija. L2, S2  
8. Morfostilistikas jēdziens. Gramatisko formu stilistiskā ekspresija. L2  
9. Nomena formu lietošana. S4  
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10. Darbības vārda finīto formu lietošana. Darbības vārda gramatisko formu kalki. S4  
11. Divdabja formu lietošana. S2  
12. Vārddarināšanas stilistiskās potences. L2, S2  
13. Sintakses stilistika. Sintaktisko konstrukciju stilistiskā ekspresija. L2  
14. Vārdkopu un vārdrindu izveide. S2  
15. Vārdu secības funkcijas latviešu valodā. L2, S2  
16. Sintaktiskās redukcijas jēdziens. Reducētu struktūru stilistiskās potences. L2, S2  
17. Valodas līdzekļu pārdaudzums. L2, S4  
18. Tēlainā valoda un metaforizācija. L2  
19. Terminoloģijas pamatjautājumi. L2  
20. Terminu veidošanas, lietošanas un standartizācijas jautājumi latviešu valodā. L2  
21. Tekstu tipi, to uzbūve. Tekstveides jautājumi. L2  
22. Teksta stilistikas analīze un valodas kvalitātes novērtējums. S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studentu semestra vērtējumu veido:  
1) teksta novērtēšana, rediģēšana, analīze (25%),  
2) referāts par stilistikas jautājumiem veltītu tēmu (25%),  
3) aktīva piedalīšanās un praktisko darbu izpilde semināros (25%),  
4) eksāmens - mutvārdu prezentācija par zinātnisku tēmu (25%).  
Semināru kavējuma gadījumā studenti praktiskos darbus veic patstāvīgi un to izpildi 
pārrunā ar docētāju konsultāciju laikā. 

Mācību pamatliteratūra 
1. Freimane, I. (1993). Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga: Zvaigzne ABC  
2. Rozenbergs, J. (1983). Latviešu valodas praktiskā stilistika. Morfostilistika. Rīga: 
Zvaigzne  
3. Rozenbergs, J. (1995). Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC  
4. Rubīna, A. (2005). Latviešu valodas rokasgrāmata: valodas kultūra teorijā un 
praksē. Rīga: Zvaigzne ABC  
5. Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. (2009). Sast. I. Lokmane. 
Rīga: LU 

Papildliteratūra 
1. Fāters, H. (2010). Ievads valodniecībā. Rīga: Zinātne  
2. Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. (2002). Pareizrakstības un pareizrunas 
rokasgrāmata. Rīga: Avots  
3. Nītiņa, D., Iļjinska, L., Platonova, M. (2007). Nozīme valodā: lingvistiskie un 
ekstralingvistiskie aspekti. Rīga: RTU  
4. Nītiņa, D. (2007). Valodniecības jautājumi. Rīga: RTU  
5. Parlamentārais diskurss Latvijā. (2007). Rīga: LU  
6. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 1. - 5. numurs. (2005-2010). Rīga: LVA  
7. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. (2007.). Rīga: VVA, LU Latviešu 
valodas institūts  

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm: http://termini.lza.lv  
2. Baltu filoloģija. Rīga: LU  
3. Daudznozaru terminoloģijas portāls: http://termini.letonika.lv  
4. Letonika Lv: http://www.letonika.lv  
5. Linguistics Lettica. Rīga: LVI  
6. LU Raksti. Valodniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds  
7. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja: LiepU  
8. Tulkošanas un terminoloģijas centrs: http://www.ttc.lv/ 
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Kursa nosaukums 
Terminogrāfija un datorprasme 
tulkotājiem 

Kursa kods ValoP168 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 22 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.12.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Andrejs Veisbergs 
Dr. Filoloğijas doktors, prof. Gunta Ločmele 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Ilga Brigzna 
Humanitāro zinātņu mağistrs filoloğijā , lekt. Ilze Zariņa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
ValoP168 [2VALP170] Terminogrāfija un datorprasme tulkotājiem 
[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Kurss ir paredzēts studentiem, kam ir pamatiemaņas darbā ar datoru MS Windows 
vidē.  
Terminoloģijas pārvaldības kurss paredzēts topošajiem tulkotājiem. Tajās aplūkotas 
terminoloģijas pamatproblēmas, terminogrāfija, datu bāzes, interneta datu bāzes, 
terminoloģisko vārdnīcu veidošana u.c. tēmas. Kurss sniedz ieskatu praktiskajā 
terminoloģijas izmantošanā tulkošanas jomā. Kurss sniedz ieskatu arīdatoru 
izmantošanā tulkošanas vajadzībām studentiem, kam ir pamatiemaņas darbā MS 
Windows vidē.  
Kursa mērķis - pilnveidot studentu teksta apstrādes iemaņas, īpaši koncentrējoties uz 
programmām, kuras bieži jāpielieto tulkotājiem (MS Word, MS PowerPoint), 
racionalizēt šo programmu pielietošanu un darbu ar datoru kopumā, kā arī iepazīstināt 
ar programmu specifiskām funkcijām. Paredzēts darbs ar elektronisko tulkošanas 
programmu TRADOS. 

Rezultāti 
Studentiem veidosies šādas kompetences:  
1. intelektuālās:  
* saprast tekstu un terminu dažādību, distribūciju  
* aplūkot konkrētas terminoloģijas problēmas kritiski un salīdzinoši  
*izvērst vispārīgas filoloģiskas zināšanas.  
2. akadēmiskās:  
* veikt individuālus pētījumus, radīt jaunus terminus  
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* lietot ICT šajā jomā  
* pilnveidot svešvalodu zināšanas  
* veidot terminoloģiskus tekstus dažādām vajadzībām.  
3. interprersonālās:  
* darboties grupā, pāros  
* veidot attieksmi pret valodu. 

Kursa plāns 
1 Ievadnodarbība. Iepazīšanās ar kursa plānu. Valodas attīstības tendences. 2L  
2 Termina jēdziens. Definīcijas. Terminoloģiskās sfēras. 2L  
3 Terminogrāfija. Terminu vārdnīcas. Terminu datubāzes. Terminu vārdnīcas latviešu 
valodā. Tiešsaites/Online vārdnīcas. 2L  
4 SDL Trados Universitātes sertifikācijas programma. 2L  
5 CAT (Computer Aided Translation); TM (Translation Memory); TB (Terminology 
Base). 2L  
6 SDL Trados Studio 2009. 2P  
7 Tulkošanas atmiņa, tās izveidošana un darbības principi 2P  
8 Vienkāršu failu tulkošana 2P  
9 Failu tulkošana un dažādas automatizētās darbības 2P  
10 Failu apstrāde pēc tulkošanas 2P  
11 Darbs ar projektu pakām 4P  
12 WinAlign – esošo resursu izmantošana 2P  
13 WinAlign – Trados 2007/Trados 2009 Studio 2P  
14 Sagatvošanās sertifikācijas eksāmenam 4P 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklējums obligāts. Atzīmi veido starppārbaudījums - praktiskais darbs 
(50%) un rakstisks gala pārbaudījums - eksāmens (50%) 

Mācību pamatliteratūra 
1. Cabre, T. (1998) Terminology. John Benjamins.  
2. Skujiņa, V. (1993) Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga.  
3. Personālie datori. Angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca. (1998) Rīga: Dati. 

Papildliteratūra 
1. Dictionary of Lexicography. Walter Gruyter. (1989-1993)  
2. Svenson Practical Lexicography OUP. (1993)  
3. Wright, S.E. (1997) The Complete Hanbook of Terminology Management. Benjamins 1-2.  
4. Bausch, K.G. (Hg.) Fachsprache. Terminologie. Struktur. Normung.  
5. Murāne, D., Sataki, K. (1999) MS Word 97 no A līdz Z. Rīga: Datorzinību centrs.  
6. Murāne, D., Pāvilsone, I. (2000) MS Word 2000 no A līdz Z. Rīga: Datorzinību centrs.  
7. Ķiņķere, A., Narņicka, S. (2000) MS Excel 2000 no A līdz Z, 1.grāmata. Rīga: Datorzinību 
centrs.  
8. Ķiņķere, A. (2000) MS Excel 2000 no A līdz Z, 2.grāmata. Rīga: Datorzinību centrs, u.c.  
9. Ķiņķere, A. (1999) MS PowerPoint 97 ikvienam. Rīga: Datorzinību centrs. 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Terminology. John Bemjamins.  
2. Lettica.  
3. T&T. Brussels, 1997. 
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Kursa nosaukums 
Tulkošanas teorija [Tulk P] 
[2VAL2476*Valo2176]  

Kursa kods Valo5488 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 4 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.04.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, prof. Gunta Ločmele 
Uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija un profesionālais mağistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, lekt. Signe Rirdance 
Filoloğijas mağistra grāds, lekt. Svetlana Koroļova 
Dr. Pedagoğijas doktors, pasn. Ilze Plaude 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
Valo2176 [2VAL2176] Tulkošanas teorija [Tulk P] [slēgts 
03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Studiju kurss paredzēts translatoloģijas studentiem.  
Mērķis: tulkošanas teoriju apguve un translatoriskās kompetences veidošana.  
Kursā tiek izskatīti tulkošanas pamati un apstākļi, tulkošanas process – tā stratēģijas 
un metodes, analizēta translatoloģija kā starpnozaru disciplīna. Kursā tiek skatīta 
tulkotāja sociālā loma, tulkošanas tirgus, attiecības ar klientiem, laika vadība, 
profesijas standarts un profesionālā ētika, tiek apspriesta kvalitātes standartu nozīme. 
Tiek veikts praktisks kursa projekts – grāmatas analīze translatoriskā griezumā. 

Rezultāti 
Iegūtā akadēmiskā kompetence: kursa rezultātā studenti izpratīs tulkošanas teorijas 
jautājumus un būs attīstījuši translatorisko kompetenci.  
Iegūtā profesionālā kompetence: iegūta prasme vērtēt oriģinālteksta tulkojamību un 
izvēlēties tā tulkošanas stratēģijas (translatoriskā kompetence). Sarunās ar klientu 
studenti pratīs izmantot atbilstošu metavalodu (terminoloģiju un izteiksmes līdzekļus). 

Kursa plāns 
1. Ievads studiju kursā, tā zinātniskais un metodiskais pamats 2 (L)  
2. Tulkotāju darba tirgus; tulkotāju izglītība 2 (L)  
3. Translotoloģiskā darbības teorija: skoposa teorija. Tulkošanas process: teksta 
izpratne, informācijas meklēšana, teksta (re)produkcija 2 (L)  
4. Tulkošanas metodes 2 (L)  
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5. Tulkošana un tekstu tipi 2 (L)  
6. Tulkošanas situācija 2 (L)  
7. Tulkošana uzņēmējdarbībā, reklāmā un tūrismā 2 (L)  
8. Tulkošanas normas un to izmaiņas Latvijā. Daiļliteratūras tulkošana 2 (L)  
9. Tulkotāja sociālā loma 2 (L)  
10. Pierakstu tehnika konsekutīvajā tulkošanā 2 (L)  
11. Sinhronā tulkošana 2 (L)  
12. Tulkojuma rediģēšana 2 (L)  
13. Tulkojuma kvalitātes jēdziens 2 (L)  
14. Kursa projekta prezentācijas 4 (S)  
15. Kursa kopsavilkums 2 (L) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Kursa projekts - grāmatas recenzija un tās prezentācija – 90%  
Rakstisks eksāmens: terminoloģijas tests – 10% 

Mācību pamatliteratūra 
1. Kittel, Harald; Frank Paul Armin; Greiner Norbert; Hermans, Theo; Koller, 
Werner; Lambert José; Paul Fritz (ed.) 2004. Übersetzung. Translation. Traduction. 
Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. An international 
Encyclopedia of Translation Studies. Encyclopédie internationale de la recherche sur 
la traduction. In Verbindung mit/ In association with/ En association avec Juliane 
House; Brigitte Schultze. 1. Teilband/ Volume 1/ Tome 1. Berlin; New York: Walter 
de Gruyter. (1 eks.)  
2. Snell-Hornby, Mary, König, Hans G., Kußmaul, Paul & Schmitt, Peter A. (Hrsg.) 
(1998). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg. (4 eks.)  
3. Zauberga, Ieva. 2004. Theoretical tools for profesional translators. Rīga: 
Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa. (1 eks.)  
4. Veisbergs, Andrejs. 2007. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne. (41 eks.) 

Papildliteratūra 
1. Munday, Jeremy (2001). Introducing Translation Studies. London: Routledge. (2 
eks.)  
2. Sīlis, Jānis (2009) Tulkojumzinātnes jautājumi (7 eks.)  
3. Blumberga, Sintija. (2008) Tulkošanas teorija un prakse Latvijā, 1944-1968. (3 
eks.) 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. www.lisa.org (Localization Industry Standards Association webpage)  
2. Target  
3. Meta  
4. Datubāzes:  
EBSCO - Academic Search Complete; SpringerLink 
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Kursa nosaukums Sagatavošanās profesijai 
Kursa kods Valo5486 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 
  

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir sagatavot studentus profesijai. Kursā tiek veidota tulkošanas 
pakalpojuma sniegšanas kompetences starppersonu dimensija: tulkotāja sociālās 
lomas apzināšanās, sekošana tirgus prasībām un tukotāja darba uzdevumu aprakstiem, 
mārketinga un klientu attiecību pārzināšana, pašnodarbināšanās tulkošanas profesijā, 
rēķinu, pārskatu un nodokļu jautājumu izpratne, tulkotāja ētikas ievērošana.  
Kursa gaitā paredzētas interaktīvas mācībspēku un vieslektoru prezentācijas, vizītes 
pie darba devējiem, diskusijas ar programmas beidzējiem un tulkotājiem.  

Rezultāti 
Iegūtā akadēmiskā kompetence: translatoriskās kompetences sociālā dimensija (t. sk. 
izpratne par tulkotāja lomu un ētiku), tulkotājam aktuāli mārketinga aspekti.  
Iegūtās profesionālās kompetences: prasme sekot un piemēroties darba tirgus 
izmaiņām, veidot attiecības ar klientiem, plānot laiku un pārvaldīt stresu, sagatavot 
rēķinus un nepieciešamos pārskatus. 

Kursa plāns 
1. Ievads studiju kursā. 2 (L)  
2. Tulkotāja sociālā loma. 2 (L)  
3. Tulkošanas tirgus un darba sludinājumi. 2 (S)  
4. Mārketinga un klientu attiecību izpratne. 2 (L)  
5. Pārrunas ar klientu. 2 (L)  
6. Klienta, mērķauditorijas u.c. interesēto pušu izvirzīto prasību, mērķu un uzdevumu 
noteikšana. 2 (S)  
7. Laika, stresa, darba un budžeta vadība. Profesionālā pilnveide. 2 (L)  
8. Pakalpojuma tehniskais apraksts, tā izmaksu un pievienotās vērtības aprēķins. 2 (L)  
9. Reģistrēšanās par individuālo darba ņēmēju. Rēķini. Nodokļi. 2 (L)  
10. Ievads kontakttulkošanā un secīgajā tulkošanā. 2 (S)  
11. Ievads sinhronajā tulkošanā. 2 (S)  
12. Tulkošanas standarti. Kvalitātes novērtējums. 2 (S)  
13. Profesionālās ētikas ievērošana. Pašnovērtējums. 2 (S)  
14. Studentu prezentācijas. 4 (S)  
15. Kursa kopsavilkums un novērtējums. 2 (L) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Dalība semināros ar prezentācijām: 40%  
Tulkojuma vērtējums: 25%  
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Tulkojuma vērtējuma prezentācija: 25%  
Rakstisks eksāmens par kursā izskatītajām tēmām: 10% 

Mācību pamatliteratūra 
1. Robinson, Douglas, „Becoming a translator : an introduction to the theory and 
practice of translation” 2nd ed. London : Routledge, 2003. xiii, 301 lpp. ISBN 
9780415300322  
2. Gouadec, Daniel. Translation as a profession. Amsterdam ;Philadelphia : John 
Benjamins Publishing Company, c2007. xv, 396 lpp. ; 25 cm. Benjamins translation 
library. v. 73 . ISBN 9789027216816(Hb;alk.paper)  
3. Chriss, Roger. „Translation as a Profession” London: Lulu.com, 2006 ISBN 978-1-
4303-0133-2  
4. Veisbergs, Andrejs. Konferenču tulkošana. 2., papild. izd. Rīga : Zinātne, 2009 199 
lpp. ; 22 cm. ISBN 9789984808659. 

Papildliteratūra 
1. Sofer, Morry The translator's handbook, completely rev. Rockville (Maryland) : 
Schreiber Publ., 2006 400 p. ISBN 1887563423  
2. Samuelsson-Brown, Geoffrey, A practical guide for translators. Clevedon (Avon) 
a.o. : Multilingual Matters, 1993. XI, 145 p. : ill., tab., schemes. ISBN 1853591890.  
3. McKay, Corinne. How to Succeed as a Freelance Translator London: Lulu.com, 
2006. ISBN 978-1-4116-9520-7 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Datubāzes:  
EBSCO - Academic Search Complete  
2. SpringerLink  
3. ScienceDirect  
4. Sage Journals Online 
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Kursa nosaukums 
Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu 
analīze) 

Kursa kods ValoP161 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 240 
Kursa apstiprinājuma datums 07.02.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Kursa atbildīgais mācībspēks Gunta Ločmele 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, prof. Gunta Ločmele 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Ilga Brigzna 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
ValoP161 [2VALP163] Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze) 
[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Tulkošanas prakse I veido daļu no PSP „Tulkotājs” paredzētā prakses apjoma. Prakses 
mērķis - veicināt studentu teorētisko zināšanu nostiprināšanu, kā arī dot studentiem 
iespēju iegūt datus diplomdarba izstrādei.  
Prakses gaitā studenti iepazīstas ar dažādu teksta tipu tulkojumiem. Viņi analizē to 
funkcionālo atbilstību oriģinālam, spriež par tulkotāja izraudzīto tulkošanas stratēģiju 
un metodēm. Balstoties uz tulkojumu analīzes gaitā izdarītajiem secinājumiem, 
studenti veic patstāvīgu 40 lappušu gara teksta tulkojumu (1 lappuse - 1800 rakstu 
zīmes ar atstarpēm)/tekstu analīzi/prakses vietas vadītāja pasūtījumu, ko vērtē prakses 
vadītājs. Prakses laikā paredzēti prakses semināri. 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  
akadēmiskās kompetences:  
1) izpratīs un pratīs pielietot atsevišķu nozīmīgāko tulkošanas teoriju aspektus praksē  
2) iegūs teorētiskas zināšanas par svarīgākajām tulkošanas metodēm, paņēmieniem 
u.tml. konkrētajam tulkošanas uzdevumam.  
profesionālās kompetences:  
1) paplašinās vārdu krājumu abās valodās konkrētajā prakses jomā,  
2) pielietos piemērotas tulkošanas teorijas metodes noteikto tekstu analīzē, apstrādē 
un tulkošanā  
Studenti gūst pirmās praktiskās iemaņas patstāvīgā darba izpildē reālā prakses 
situācijā. 

Kursa plāns 
. 



 52 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Darbs prakses semināru nodarbībās ir obligāts.  
40 lappušu specializēta teksta tulkojums vai citu ar tulkotāja darbu saistītu uzdevumu 
veikšana paredzētā prakses projekta/uzdevuma ietvaros: 60%  
Prakses atskaites prezentācija un aizstāvēšana: 40% 

Mācību pamatliteratūra 
1. Zauberga I. (2004) Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga: Latvijas 
Universitāte, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa. 214 lpp. (1 eks.)  
2. Baker M. (1992; 1999) In Other Words. A coursebook on translation. London and 
New York: Routledge, 304 p. (3 eks.)  
3. Koller, W. (2001) Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim: 
Quelle und Meyer. (2 eks.)  
4. Snell-Hornby, Mary et al., eds. (1998) Handbuch Translation. Tübingen: 
Stauffenberg. (4 eks.) 

Papildliteratūra 
1. Gile, Daniel (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator 
Training. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins. (1 eks.)  
2. Best, Joanna & Kalina, Sylvia, eds. (2002) Übersetzen und Dolmetschen. 
Tübingen: Franke. (1 eks.) 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Datubāzes:  
EBSCO - Academic Search Complete  
2. SpringerLink  
3. Letonika  
4. IATE 
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Kursa nosaukums 
Tulkošanas prakse II (mācību 
tulkojumu prezentācija) 

Kursa kods ValoP162 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 400 
Kursa apstiprinājuma datums 11.05.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, prof. Gunta Ločmele 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Ilga Brigzna 

Priekšzināšanas 
ValoP161, Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze) 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
ValoP162 [2VALP164] Tulkošanas prakse II (mācību 
tulkojumu prezentācija) [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Tulkošanas prakse II veido daļu no PSP: Tulkotājs paredzētā prakses apjoma. Prakses 
mērķis - veicināt studentu teorētisko zināšanu nostiprināšanu un integrēšanu praksē, 
kā arī savlaicīgi dot studentiem iespēju vākt diplomdarba praktiskās daļas materiālu.  
Praksi vada docētāji ar pieredzi profesionālā tulkošanā. Studenti veic patstāvīgu 40 
lappušu gara specializēta teksta.tulkojumu (1 lappuse - 1800 rakstu zīmes ar 
atstarpēm), ko izvēlas prakses vadītājs atbilstoši studentu individuālām interesēm un 
diplomdarba ievirzei. Izvēlētajam tekstam jāatbilst šādiem kritērijiem:  
¢ pietiekami augsta grūtības pakāpe,  
¢ noteikta tematiska ievirze - finanses, ekonomika, medicīna, tieslietas u.c.  
¢ informatīvais teksta veids;  
¢ terminoloģiska piesātinātība;  
¢ aktualitāte.  
Tulkojumam jāatbilst profesionālam tulkojumam izvirzītiem kritērijiem - funkcionālai 
atbilstībai oriģināltekstam, domas skaidrībai, stilistiski noslīpētai valodai, precīzai 
terminu izvēlei. Tam jābūt profesionāli noformētam.  
Prakses atskaite sastāv no tulkojuma un tam pievienota darba gaitā radušos problēmu 
komentāra. Studenti aizstāv prakses laikā izstrādāto darbu eksāmenā. 

Rezultāti 
 
Kursā iegūstamās akadēmiskās un profesionālās kompetences:  
- kompetence strādāt komandā (tajā skaitā virtuālajā komandā);  
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- elektronisko mēdiju pārzināšana ( terminoloģijas datu bāzes, elektroniskās vārdnīcas 
u.c.);  
- komunikatīvā kompetence prezentējot prakses tulkojumu;  
- spēja motivēt teksta tulkojumvarianta izvēli.  
 
Kursā iegūstamās specifiskās prasmes:  
- terminoloģijas zināšanas specifiskās jomās;  
- prasme pielietot atbilstošus tulkošanas rīkus;  
- stilistiski noslīpēta valoda tulkojumā;  
- teksta redaktora darba iemaņas;  
- prasme profesionāli noformēt tulkojumu dažādos formātos. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
- Patstāvīgi jāizstrādā profesionāls 40 lappušu gara teksta tulkojums (1 lappuse - 1800 
rakstu zīmes ar atstarpēm) no virziena valodas latviešu valodā vai no latviešu valodas 
virziena valodā. Izvēlētā tēma var būt saistīta ar studenta profesionālo darbību vai 
kāda noteikta specifiska tēma: 40%  
- Jāpiedalās obligātajos prakses semināros, kuros kopīgi ar prakses vadītāju apspriež 
tulkojuma gaitā radušās problēmas: 20%  
- Prakses darba gaitā radušos problēmu komentāri jāprezentē un jāanalizē studentu 
grupā: 20%  
- Prakses laikā izstrādātais tulkojums jāaizstāv eksāmenā: 20% 

Mācību pamatliteratūra 
Zauberga I. (2004) Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga: Latvijas 
Universitāte, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa, 214.lpp.  
Baker M. (1992) In Other Words. A coursebook on translation. London and New 
York: Routledge, 304.  
Koller, W. (2001) Einfuhrung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim: Quelle 
und Meyer.  
Schaffert, I., Niedra, L. (2003) Vācu latviešu/latviešu vācu juridiskā vārdnīca. Rīga.  
Metodiskie materiāli un datubāzes intgernetā: http://www.ttc.lv 

Papildliteratūra 
Latviešu angļu latviešu juridisko terminu vārdnīca. (1994) Red. Kondrela S. O., Kondrels, 
V.K. Rīga.  
Angļu-franču-latviešu Eiropas Savienības terminu vārdnīca. (2004) TTC. Rīga: Madris. 

Periodika un citi informācijas avoti 
Elektroniskie žurnāli par tulkošanu:  
Translation Journal (English)  
Accurapid Translation Services. Translation Journal. [on-line] Poughkeepsie: Accurapid 
Translation Services. 1997- ... Published issues: [pārbaudīts: 01.02.2005] ISSN: 1536-7207  
Datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/datu_bazes/index.html  
¢ Oxford Reference Online: Premium Collection  
¢ EBSCO Publishing  
¢ LETA Latvijas nacionālās ziņu aģentūras DB. Pieejama LU datortīklā (autorizācija pēc IP 
adresēm). 
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Kursa nosaukums 
Tulkošanas prakse III (specializācija pa 
nozarēm) 

Kursa kods ValoP163 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 400 
Kursa apstiprinājuma datums 12.04.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, prof. Gunta Ločmele 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Ilga Brigzna 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
ValoP163 [2VALP165] Tulkošanas prakse III 
(specializācija pa nozarēm) [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Tulkošanas prakse III kopumā sastāda 10 kredītpunktus un veido daļu no PSP: 
Tulkotājs paredzētā prakses apjoma. Prakses mērķis – palīdzēt studentiem viņu 
profesionālajā specializācijā, veicināt studentu teorētisko zināšanu, kā arī Tulkošanas 
prakses I un Tulkošanas prakses II un praktisko nodarbību laikā gūto tulkošanas 
iemaņu pilnveidi un integrēšanu reālā darbā (tulkošanas aģentūrās, valsts 
uzņēmumos/institūcijās, privātuzņēmumos vai līgumdarbā). Prakse padziļina studentu 
zināšanas darbā ar izvēlēto nozaru terminoloģiju, tulkošanas rīkiem un datubāzēm, 
pilnveido iemaņas sadarbībā ar klientu un ļauj pārliecināties praksē par teorētiskajām, 
praktiskajām un profesionālās ētikas zināšanām.  
Praksi vada kvalificēti tulkotāji darba vietā un LU docētāji ar pieredzi profesionālā 
tulkošanā. 

Rezultāti 
1. Vispārējās prasmes/spējas:  
1) komunikatīvā kompetence;  
2) starpkultūru kompetence  
3) sadarbības spēja strādāt ar klientu un komandā (tajā skaitā virtuālajā komandā);  
4) projekta menedžmenta iemaņas;  
5) elektronisko mēdiju pārzināšana (e-pasts, datu bāzes terminoloģija u.c.);  
6) attīstītas analīzes un sintēzes spējas.  
 
2. Specifiskās prasmes profesijā:  
1) teicamas dzimtās un svešvalodas zināšanas;  
2) vispārējas terminoloģiskas zināšanas ar specializāciju noteiktās jomās;  
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3) nepieciešamās tehniskās zināšanas par tulkošanas rīku izmantošanu;  
4) teksta redaktora darba iemaņas;  
5) orientēšanās tulkošanas teorijās;  
6) tulkotāja ētikas ievērošana;  
7) laika un dokumentu menedžmenta pārvaldīšana;  
8) tulkojumu sagatavošana dažādiem mērķiem un dažādos formātos. 

Kursa plāns 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
- Jāveic praktiskie darbi – 40 lappušu gara teksta tulkojums (1 lappuse – 1800 rakstu 
zīmes ar atstarpēm), ko izvēlas prakses vadītājs darba vietā: 50%  
- Jāiesniedz prakses dienasgrāmata, kurā fiksēti visi prakses elementi: 25%  
- Jāiesniedz prakses atskaite, kura sastāv no tulkojuma un tam pievienota darba gaitā 
radušos problēmu komentāra: 25%  
 
- Jāpiedalās obligātajos prakses semināros par prakses aktualitātēm un problēmām 

Mācību pamatliteratūra 
1. Zauberga I. (2004) Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga: Latvijas 
Universitāte, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa. 214 lpp. (1 eks.)  
2. Baker M. (1992; 1999) In Other Words. A coursebook on translation. London and 
New York: Routledge, 304 p. (3 eks.)  
3. Koller, W. (2001) Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim: 
Quelle und Meyer. (2 eks.)  
4. Snell-Hornby, Mary et al., eds. (1998) Handbuch Translation. Tübingen: 
Stauffenberg. (4 eks.) 

Papildliteratūra 
1. Gile, Daniel (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator 
Training. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins. (1 eks.)  
2. Best, Joanna & Kalina, Sylvia, eds. (2002) Übersetzen und Dolmetschen. 
Tübingen: Franke. (1 eks.) 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Datubāzes:  
EBSCO - Academic Search Complete  
2. SpringerLink  
3. Letonika  
4. Target  
5. Meta  
6. EUROLEX 
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Kursa nosaukums Maģistra darbs 
Kursa kods ValoN001 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 20 

ECTS kredītpunkti 30 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 800 
Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Priekšzināšanas 
Valo5486, Sagatavošanās profesijai 
Valo5488, Tulkošanas teorija [Tulk P] [2VAL2476*Valo2176]  

Kursa anotācija 
Kursa mērķis – konsolidēt studentu zināšanas. Studenti izstrādā maģistra darbu par 
kādu no tulkošanas vai terminoloģijas teorētiskajiem vai praktiskajiem aspektiem. 
Maģistra darbu var balstīt uz Tulkošanas prakses kursu laikā iegūto praktisko 
materiālu. Darbam jāatspoguļo autora iegūto datu sintēze un interpretācija, kas balstās 
uz pētījuma teorētisko koncepciju. Minimālais maģistra darba apjoms - 60 lappuses. 
Darbs tiek aizstāvēts komisijas klātbūtnē.  

Rezultāti 
Kursu beidzot, studenti būs ieguvuši akadēmiskās un profesionālās kompetences.  
Akadēmiskās:  
a) būs ieguvuši lingvo-funkcionālo pētniecības kompetenci un spēs veikt patstāvīgu 
pētījumu un pielietot tā rezultātus praksē; spēs analizēt translatoloģijā notiekošos 
procesus;  
b)spēs formulēt darba mērķus, uzdevumus un hipotēzi, pratīs izvēlēties pētniecības 
metodes atbilstoši teorētiskajai koncepcijai un empīrisko parādību dabai, iegūt un 
apstrādāt datus, tos apkopot un izdarīt secinājumus;  
c) spēs izprast un izmantot translatoloģijā radītās teorijas un idejas.  
Profesionālās:  
a) mācēs iegūt, analizēt un sintezēt informāciju no dažādiem avotiem, veikt 
salīdzinošo datu analīzi;  
b) spēs risināt problēmas un pieņemt lēmumus;  
c) pratīs izmantot modernās informācijas tehnoloģijas datu ieguvē un analīzē;  
d) spēs pielietot iegūtās saskarsmes prasmes un starpkultūru komunikatīvo 
kompetenci pētījumos un savā profesijā;  
e) spēs veiksmīgi sadarboties ar ekspertiem citās jomās;  
f) pētījumos ievēros ētikas principus;  
g) spēs pielietot iegūtās zināšanas praksē savā profesijā. 

Kursa plāns 
. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
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Pētniecības un eksperimentālo datu vākšana un apkopojums - 30%  
Sākotnējais maģistra darba satura izklāsts - 30%  
Maģistra darba aizstāvēšana - 40% 

Mācību pamatliteratūra 
1. Zauberga I. (2004) Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga: Latvijas 
Universitāte, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa, 214. (1 eks.)  
2. Munday J. (2001) Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 
London and New York: Routledge. (2 eks.)  
3. Shuttleworth, M., Cowie, M. (1997) Dictionary of Translation Studies. Manchester, 
UK: St. Jerome Publishing. (1 eks.)  
4. Koller, W. (2001/2004) Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim: 
Quelle und Meyer. (2 eks.) 

Papildliteratūra 
1. The Translation Studies Reader. Ed. L. Venuti. London and New York: Routledge 
(2000) (3 eks.)  
2. Kittel, Harald; Frank Paul Armin; Greiner Norbert; Hermans, Theo; Koller, 
Werner; Lambert José; Paul Fritz (ed.) 2004. Übersetzung. Translation. Traduction. 
Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. An international 
Encyclopedia of Translation Studies. Encyclopédie internationale de la recherche sur 
la traduction. In Verbindung mit/ In association with/ En association avec Juliane 
House; Brigitte Schultze. 1. Teilband/ Volume 1/ Tome 1. Berlin; New York: Walter 
de Gruyter. (1 eks.)  
3. Snell-Hornby, Mary, König, Hans G., Kußmaul, Paul & Schmitt, Peter A. (Hrsg.) 
(1998). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg. (4 eks.) 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Datu bāzes:  
Oxford Reference Online: Premium Collection  
EBSCO Publishing  
Britannica on-line. Pieejama LU (Lanet) datortīklā (autorizācija pēc IP adresēm)  
2. Target  
3. Meta 
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Kursa nosaukums 
Specializēto tekstu tulkošana no angļu, 
vācu un citām valodām latviešu valodā 

Kursa kods ValoP102 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu sk 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 12.05.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Kursa atbildīgais mācībspēks Veneta Žīgure 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Filoloğijas mağistra grāds, lekt. Veneta Žīgure 
Humanitāro zinātņu mağistrs filoloğijā , lekt. Ilze Zariņa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
ValoP102 [2VALP102] Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un 
citām valodām latviešu valodā [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Kurss sniedz vispārējus norādījumus un praktiskas iemaņas specializēto tekstu 
tulkošanā no angļu valodas latviešu valodā. Kursa uzdevumi: 1) iepazīstināt studentus 
ar Speciālās Lietojumvalodas (SLV) tekstu tulkošanas stratēģijām un metodēm;2) 
sniegt priekštatu par ES direktīvu dažādās jomās tulkošanas specifiku;3) analizējot 
tekstu gramatiskās un leksiskās īpatnības,sniegt praktiskas iemaņas specializēto tekstu 
tulkošanā. 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti būs ieguvuši-  
Akadēmiskās kompetences:  
1) tekstu tulkošanas procesā praktiski pielietot tulkošanas teorijas pamatnostādnes;  
2) spēju pamatoti motivēt tulkojuma mērķvalodā izvēli;  
3) padziļinātas zināšanas par ES Direktīvu saturu un tekstu tulkošanas specifiku 
dažādās nozarēs.  
Profesionālās kompetences:  
1) izvērtējot tulkojamā teksta grūtības pakāpi, studenti spēs izvēlēties un pielietot 
piemērotāko tulkošanas stratēģiju;  
2) iemaņas veidot jaunus terminus un sastādīt glosārijus dažādās specifiskās nozarēs  
3) apgūstot padziļinātas zināšanas tulkošanā dažādās specifiskās jomās, studenti iegūs 
lielāku konkurētspēju darba tirgū Latvijā un Eiropā.  

Kursa plāns 
1 Speciālās lietojumvalodas (SLV ) tekstu tulkošanas metodes. P2  
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2 Pārskats par terminu veidošanu saistībā ar SLV tekstiem. P2  
3 Īpašvārdu atveides problēmas, tulkojot specializētos tekstus. P2  
4 Viltusdraugu atpazīšana tulkojumtekstos. P2  
5 Tulkotāja viltusdraugu izplatība SLV tekstos. P2  
6 Lietošanas pamācību tulkošanas specifika.P2  
7 Lietošanas pamācību tulkojumu paraugu analīze. P2  
8 Terminoloģijas apskats vides aizsardzības jomā. P2  
9 ES direktīvu vides aizsardzības jomā tulkošana. P2  
10 Datortehnoloģijām specifiskā vārdu krājuma atveide latviešu valodā. P2  
11 Ar apģērbu dizainu saistītu tekstu tulkošana. P2  
12 Medicīnas tekstu tulkošanas problēmas. P2  
13 Atsevišķu medicīnas nozaru tekstu tulkošana. P2  
14 ES direktīvu pārtikas nozarē tulkošana.P2  
15 Tehniskās dokumentācijas tulkošanas specifika. P2  
16 ES direktīvu augstākās izglītības jomā tulkošana. P2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Praktisko tulkošanas nodarbību apmeklējums ir obligāts. Studiju kursa gala atzīmi veido 3  
kontroldarbu un mājas uzdevumu rezultāti semestra laikā ( 50%) un eksāmena (rakstveidā) 
rezultāts(50%).  
Nodarbību kavējuma gadījumā studenti veic praktiskos darbus docētāja konsultāciju laikā. 

Mācību pamatliteratūra 
1. Zauberga, Ieva. Theoretical tools for professional translators / Ieva Zauberga ; Latvijas 
Universitāte. Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nod. Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. 
214 lpp. ; 22 cm. ISBN 9984679411 (7 eks. LUB)  
2. The translation studies reader / ed. by Lawrence Venuti ; adv. ed.: Mona Baker. Reprint. 
London ;New York : Routledge, 2003. XIV, 524 p. : graph. ISBN 0415187478 (Pbk) (3 eks. 
LUB)  
3. Routledge encyclopedia of translation studies / ed. by Mona Baker ; assist. by Kristen 
Malmkjaer. Reprint. London :New York : Routledge, 2000. ix, 654 p. : ill. , schemes. ISBN 
0415093805 (1 eks. LUB)  
4. Beyond descriptive translation studies : investigations in homage to Gideon Toury / edited 
by Anthony Pym, Miriam Shlesinger, Daniel Simeoni. Amsterdam ;Philadelphia : John 
Benjamins Publishing Co, c2008. x, 417 lpp. ; 25 cm. Benjamins translation library. EST 
subseries, v. 75 . ISBN 9789027216847 (hb) (1 eks. LUB)  
5. Skujiņa, Valentīna, Latviešu terminoloģijas izstrādes principi / V. Skujiņa ; Latvijas 
Zinātņu akadēmija, LU Latviešu valodas institūts. 2., lab. un papild. izd. Rīga : LVI, 2002. 
223, [1] lpp. ; 20 cm. ISBN 9984742008 (2 eks LUB HZ)  
6. Sīlis, Jānis, Tulkojumzinātnes jautājumi : teorija un prakse / Jānis Sīlis. Ventspils : 
Ventspils Augstskola, 2009 264 lpp. : tab. ; 21 cm. ISBN 9789984648057 (3 eks. LUB)  
7. Valoda, tulkošana, starpkultūru komunikācija= Language, translation/interpreting, 
intercultural communication : zinātniskie raksti / [redaktori, Jānis Sīlis, Astra Skrābane]. 
Liepāja : LiePA, 2008. 360 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9984648621 (2 eks. LUB)  
 
8. Hönig, Hans G. (2010) Konstruktives Übersetzen. 3. Auflage. Stauffenburg: Translation. 
195 Seiten. ISBN 978-3-86057-240-5.  
9. Prunč, Erich (2002). Einführung in die Translationswissenschaft. Orientierungsrahmen. 2. 
erweiterte und verbesserte Auflage. Band 1. Graz: gts. 374 Seiten. ISBN 3-901540-03-2.  
10. Kussmaul, Paul (2000) Kreatives Übersetzen. Reihe: Studien zur Translation, Band 10, 
215 Seiten. ISBN 3-86057-249-0.  
11. Fleischmann, Eberhard (Hrsg.) (1997) Translationsdidaktik: Grundfragen der 
Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Narr. ISBN 3-8233-4630-X.  
12. Übersetzung – Translation – Traduction (2004 und 2007) Ein internationales Handbuch 



 61 
 
 

zur Übersetzungsforschung / An International Encyclopedia of Translation Studies / 
Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction. Hrsg. v. Kittel, Harald / Frank, 
Armin Paul / Greiner, Norbert / Hermans, Theo / Koller, Werner / Lambert, José / Paul, Fritz. 
1. Teilband: ISBN 978-3-11-013708-8, 1061 Seiten. 2. Teilband: ISBN 978-3-11-017145-7, 
737 Seiten. 

Papildliteratūra 
1. Nord, Christiane, Translating as a purposeful activity : functionalist approaches 
explained / Christiane Nord. Manchester : St.Jerome Publishing, 1997. 154 p. : ill., 
tab., schemes. Tranlation theories explained, 1, . ISBN 1900650029 (3 eks. LUB)  
2. Munday, Jeremy. Introducing translation studies : theories and applications / 
Jeremy Munday. Reprint. London ;New York : Routledge, 2003. XV, 222 p. ISBN 
041522926X (hbk) (3 eks. LUB)  
3. Veisbergs, Andrejs. Konferenču tulkošana / Andrejs Veisbergs. Rīga : Zinātne, 
c2007. 183 lpp. : il. ; 22 cm. ISBN 9789984808086 (20 eks. LUB) 

Periodika un citi informācijas avoti 
Target. International Journal of Translation Studies  
www.benjamins.com  
www. EBSCO,  
www. Britanica on-line  
www.Oxford Reference Online  
www.vvk.lv  
www.letonika.lv 
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Kursa nosaukums Publicistisko tekstu tulkošana  

Kursa kods Valo5493 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 
  

Kursa anotācija 
Šis ir viens no tulkošanas programmas pamatkursiem, kurš iepazīstina ar publicistikas 
teksta īpatnībām, uzbūvi un lietojumu.  
Tā mērķis ir attīstīt tulkotāja profesionālo kompetenci darbā ar dažādu žanru 
publicistiskā stila tekstiem (rakstiem, paziņojumiem presei u.c.) dažādās tematiskās 
jomās. Kursa uzdevumi: 1) publicistikas stila iepazīšana, veidojot tulkojuma 
sagatavošanas kompetenci saskaņā ar žanra prasībām, 2) starpkultūru komunikācijas 
kompetences attīstīšana - tulkojamā teksta translatoloģiski pamatota izvērtēšana, 
adresāta identificēšana, žanram un medijam atbilstošu tulkošanas stratēģiju izvēle, 3) 
informācijas meklēšanas kompetences veidošana – nozares terminoloģijas, vārdnīcu 
un elektronisko resursu pielietojumu apguve, 4) studentu dzimtās valodas un 
svešvalodas zināšanu izkopšana.  
Kursa laikā tiek veidota saikne starp teoriju un praksi, sadarbībā ar redakcijām un 
medijiem iepazīts tulkotāja/publicista darbs mediju vidē. 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  
akadēmiskās kompetences:  
1) izpratīs publicistikas stila specifiku abās valodu telpās,  
2) tekstu analīzē pratīs lietot atbilstošu terminoloģiju.  
profesionālās kompetences:  
1) tulkošanas procesā pratīs saskatīt un piemērot konkrētā žanra specifiku;  
2) pratīs iztulkot ziņu, rakstu un preses paziņojumu atbilstoši teksta konvencijām;  
3) papildinās un pilnveidos vārdu krājumu abās valodās. 

Kursa plāns 
1. Ievads studiju kursā. Publicistiska dokumenta makrostruktūras un koherences 
analīze. Avotteksta gramatiskā, leksiskā un idiomātiskā struktūra. Dokumenta 
izpratnes problēmu noteikšana un stratēģijas problēmu novēršanai. 2 S  
2. Publicistiska teksta informācijas un dokumentēšanas prasību noteikšana. 
Dokumentu un terminoloģijas meklēšanas stratēģijas. 2 S  
3. Publicistiskas žanri un tematiskā dažādība. Attiecīgajam publicistiskajam tekstam 
nepieciešamās informācijas ieguve un apstrāde. 2 S  
4. Datubāzes izveide un pārvaldība. 2 S  
5. Teksta tulkošanas problēmu noteikšana un atbilstošu risinājumu izvēle. Dokumenta 
tulkošanas posmu un stratēģiju noteikšana. Mērķvalodas gramatisko, leksisko un 
idiomātisko normu, kā arī grafisko un tipogrāfisko noteikumu ievērošana publicistiska 
teksta tulkojumā. 2 S  
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6. Klienta pasūtījumam atbilstoša tulkojuma sagatavošana. Tulkotāja sociālā loma 
publicistisko tekstu tulkošanā. 2 S  
7. Dokumentālu avotu uzticamības vērtējuma kritēriji. Praktisks darbs. 2 S  
8. Zinātkāre, analītiskā domāšana un kopsavilkumu veidošana tulkotāja darbā. 
Praktiski uzdevumi. 2 S  
9. Informācijas meklēšana publicistiskā teksta tematikas labākai izpratnei. 2 S  
10. Publicistiska teksta būtiskākās informācijas atlase un apkopošana. 2 S  
11. Kultūras elementu un kompozīcijas metožu salīdzinājums un saskaņošana 
tulkojumā. 2 S  
12. Tulkojuma veidošana saskaņā ar publicistikas žanru normām un retorikas 
standartiem. Tulkotāja lēmumu pamatojums. 2 S  
13. Publicistiska teksta tulkojuma uzmetuma sagatavošana, pārfrāzēšana, 
pārstrukturēšana, domas koncentrētākā izteikšana, rediģēšana. Tulkojuma otrreizēja 
caurskatīšana un korekcija. 2 S  
14. Tulkojuma sagatavošana dažādos formātos un dažādiem medijiem. 2 S  
15. Nozaru tematisko zināšanu attīstīšana (jēdzienu sistēmas, nozares terminoloģija, 
utt.). Glosāriju prezentācijas. 2 S  
16. Terminu glosāriju prezentācijas. Kursa kopsavilkums. 2 S  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Tulkojumu portfelis: 40%  
Nozares/apakšnozares terminu glosārijs un tā prezentācija: 50%  
Eksāmens - pārbaudes tulkojums: 10% 

Mācību pamatliteratūra 
1. Baker, Mona (1999, 2001) In other Words:A Coursebook on Translation. London. 
(2 eks,).  
2. Translating for the European Union institutions /Emma Wagner, Svend Bech, Jesús 
M. Martínez. Manchester (UK) ; Northampton (MA) : St. Jerome, 2002. XI, 150 p. (3 
eks.)  
3. Zauberga I. (2004) Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga: Latvijas 
Universitāte, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa. 214 lpp. (1 eks.) 

Papildliteratūra 
1. Translation-oriented terminography =Terminographie axée sur la traduction /ISO. 
Geneva : ISO, 2002. (1 eks.)  
2. Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata :lv-en = Translation 
handbook for Latvian legislation. Rīga : Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2000 
(Rīga : Preses nams) 80 lpp. (2 eks.) 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Datubāzes:  
EBSCO - Academic Search Complete  
2. SpringerLink  
3. Letonika  
4. Target  
5. Meta  
6. EUR-Lex 
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Kursa nosaukums Ekonomikas tekstu tulkošana 
Kursa kods Valo5494 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 
  

Kursa anotācija 
 
Kursa mērķis ir attīstīt studējošo profesionālo kompetenci informatīvu tekstu 
tulkošanā makro un mikroekonomikā. Kurss iepazīstina ar ekonomikas teksta 
īpatnībām, uzbūvi un lietojumu. Tulkojuma pakalpojuma sniegšanas kompetences 
tekstveides dimensija tiek veidota individuālos uzdevumos, pāru un grupu darbā. 
Kursā tiek veidotas studentu tematiskās zināšanas dažādās ekonomikas nozarēs, kā arī 
attīstītas iemaņas darbā ar elektroniskajiem informācijas avotiem un tulkošanas 
rīkiem. 

Rezultāti 
 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  
akadēmiskās kompetences:  
1) izpratīs ekonomikas teksta specifiku abās valodu telpās,  
2) tekstu analīzē pratīs lietot atbilstošu terminoloģiju.  
profesionālās kompetences:  
1) tulkošanas procesā pratīs saskatīt un piemērot konkrētā žanra specifiku un nozares 
terminoloģiju;  
2) pratīs iztulkot ekonomikas tekstu atbilstoši tā tulkošanas konvencijām;  
3) attīstīs iemaņas darbā ar datubāzēm u.c. elektroniskajiem līdzekļiem. 

Kursa plāns 
 
1. Ievads studiju kursā. Ekonomikas teksta makrostruktūras un koherences analīze. 
Dokumenta izpratnes problēmu noteikšana un stratēģijas problēmu novēršanai. 2 S  
2. Ekonomikas teksta informācijas un dokumentēšanas prasību noteikšana. 
Dokumentu un terminoloģijas meklēšanas stratēģijas. 2 S  
3. Ekonomikas nozares un to terminoloģija. 2 S  
4. Datubāzes izveide un pārvaldība. 2 S  
5. Teksta tulkošanas problēmu noteikšana un atbilstošu risinājumu izvēle. Dokumenta 
tulkošanas posmu un stratēģiju noteikšana. Mērķvalodas gramatisko, leksisko un 
idiomātisko normu, kā arī grafisko un tipogrāfisko noteikumu ievērošana ekonomikas 
teksta tulkojumā. 2 S  
6. Klienta pasūtījumam atbilstoša tulkojuma sagatavošana. 2 S  
7. Dokumentālu avotu uzticamības vērtējuma kritēriji. Praktisks darbs. 2 S  
8. Zinātkāre, analītiskā domāšana un kopsavilkumu veidošana tulkotāja darbā. 
Praktiski uzdevumi. 2 S  
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9. Informācijas meklēšana ekonomikas teksta tematikas labākai izpratnei. 2 S  
10. Ekonomikas teksta būtiskākās informācijas atlase un apkopošana. 2 S  
11. Profesionālismi, termini, saīsinājumi ekonomikas tekstā. 2 S  
12. Tulkojuma veidošana. Tulkotāja lēmumu pamatojums. 2 S  
13. Iestāžu nosaukumi ekonomikas tekstos. Tulkojuma veidošana, otrreizēja 
caurskatīšana un korekcija. 2 S  
14. Ekonomikas teksta tulkojuma sagatavošana dažādos formātos. 2 S  
15. Nozaru tematisko zināšanu attīstīšana (jēdzienu sistēmas, nozares terminoloģija, 
utt.). Glosāriju prezentācijas. 2 S  
16. Terminu glosāriju prezentācijas. Kursa kopsavilkums. 2 S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Tulkojumu portfelis: 40%  
Nozares/apakšnozares terminu glosārijs un tā prezentācija: 50%  
Eksāmens – tulkojums: 10% 

Mācību pamatliteratūra 
1. Baker, Mona (1999, 2001) In other Words:A Coursebook on Translation. London. 
(2 eks,).  
2. Zauberga I. (2004) Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga: Latvijas 
Universitāte, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa. 214 lpp. (1 eks.)  
3. Bikse, Veronika. (2000) Ekonomikas teorijas pamati. 1. daļa : mācību līdzeklis 
Rīga: LU. 

Papildliteratūra 
1. Translation-oriented terminography =Terminographie axée sur la traduction /ISO. 
Geneva : ISO, 2002. (1 eks.)  
2. Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue. Economics : principles, problems, and 
policies. 17th ed., Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2008. ISBN 9780071101431  
3. Vahlens großes Wirtschaftslexikon / herausgegeben von Erwin Dichtl und Otmar 
Issing. München : Beck : Vahlen, 1993. ISBN 380061698X 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Datubāzes:  
EBSCO - Academic Search Complete  
2. SpringerLink  
3. Letonika  
4. Target  
5. Meta  
6. IATE 
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Kursa nosaukums Juridisko tekstu tulkošana 
Kursa kods ValoP004 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.04.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, prof. Gunta Ločmele 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Ieva Zauberga 
Pielidz.magistram(līm.), lekt. Maija Bērziņa 

Priekšzināšanas 
ValoP102, Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu 
valodā [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
ValoP004 [2VAL5005] Juridisko tekstu tulkošana [14.09.2010]  

Kursa anotācija 
Kurss iepazīstina ar dažādu tiesību nozaru (valststiesību, administratīvo, ģimenes, 
darba, nodokļu, sociālo, ekoloģisko, saistību, procesuālo, īpašuma, krimināl-, 
civiltiesību u.c. tekstiem, to uzbūvi un veidiem (līgumi, statūti, pilnvars, likumi u.c.). 
Tiek analizēta šajos tekstos lietotā leksika un gramatiskās struktūras. Tulkojot tekstus, 
tiek noskaidroti termini avota (angļu/vācu/franču/dāņu/zviedru/norvēģu/somu 
(igauņu)) un mērķa valodās, veidota datu bāze. 

Rezultāti 
Apgūstot kursu, studenti veido izpratni par angļu valodas leksikonu kā sistēmisku veidojumu 
un tā stilistisko funkcionēšanu valodā un tekstā jurisprudences jomā, kā arī nostiprina 
priekšstatus par angļu valodas normu, angļu valodas leksikona stilistisko klasifikāciju, 
funkcionālo stilu īpatnībām un stilistisko izteiksmes līdzekļu un paņēmienu potenciālu 
juridisko tekstu tulkošanā no angļu valodas latviešu valodā.  
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Ir nostiprināts priekšstats par angļu valodas kā sistēmas attīstības tendencēm, tās lietojumu 
funkcionāli-stilistiskā šķērsgriezumā juridiskajos tekstos;  
2. Ir padziļinātas zināšanas par angļu valodas normu un leksiskās sistēmas dažādību 
jurisprudences jomā, kā arī atšķirībām angļu valodas lietojumā dažādos juridiskos tekstos;  
3. Ir iegūtas teorētiskas un praktiskas zināšanas par valodniecības pētījumu metodēm un to 
pielietošanas iespējām.  
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Profesionālās kompetences:  
1. Ir iegūta izpratne par angļu valodas attīstības tendencēm, juridiskā leksikona dažādību un tā 
lietojuma īpatnībām;  
2. Ir apgūtas iemaņas un iegūtas prasmes lietot profesionālo terminoloģiju jurisprudences 
jomā tulkojumos no angļu valodas latviešu valodā.  
3. Ir apgūtas iemaņas un iegūtas prasmes izmantot juridisko terminu vārdnīcas un datubāzes 
individuālu pētījumu veikšanā, variēt leksiku, ievērojot tulkojuma funkcionāli stilistiskās 
vajadzības. 

Kursa plāns 
1. Tiesību sistēmu evolūcija 4 (L)  
2. Juridiskās terminoloģijas pārneses īpatnības no angļu valodas latviešu valodā 2 (L)  
3. Juridisko terminu vārdnīcas un datubāzes un to izmantošana. 2 (S)  
4. Juridiskos dokumentus raksturojošās lingvistiskās pazīmes 4 (L)  
5. Juridisko tekstu tulkošana civiltiesību jomā 6 (S)  
6. Eiropas Savienības likumdošana un terminoloģijas lietojuma īpatnības 4 (L)  
7. Eiropas Savienības likumdošanas tulkošana 2 (S)  
8. Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību Tiesas spriedumi 2 (L)  
9. Eiropas Cilvēktiesību Tiesas spriedumu tulkošana 2(S)  
10. Juridisko tekstu tulkošana krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jomā 4 (S)  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa gala atzīmi veido: starpposma pārbaudījums (50%) un atzīme rakstiskā 
eksāmenā (50%).  

Mācību pamatliteratūra 
1. Gile, D. (1995) Basic Concepts and Models for Translation and Interpreting Training. John 
Benjamins.  
2. Zauberga, I. (2004) Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga  
3. Baker, M. (1999) In Other Words: a Cousebook on Translation. London.  
4. Newmark, P. (1995) A Textbook of Translation. Practice Hall. Phenix.  
5. Honig, H.G. (1995) Konstruktives Übersetzen. Tiebingen: Staufenburg  
6. Honig, H.G. (1991) Strategie der Überrzetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch 

Papildliteratūra 
1. Latvijas Republikas Civillikums. The Civil Law of Latvia. (2002) TTC.  
2. Black's Law Dictionary. (1999) Seventh edition. St.Paul, Minn.  
3. Stolze, R. (1994) Übersetzungswissenschaft. Tiebingen.  
4. Translations didaktik (1997) Tiebingen: GNV (Artikel von K.-D.Baumann, W. Creutziger, 
G., Hansen, B., Horn-Helf, P. Roinila und H. Umberet 

Periodika un citi informācijas avoti 
Periodika  
1. Laikraksti: ""The Times"; "Daily Mail"; "Financial Times".  
2. Žurnāli: "Life"; "The Sunday Times Magazine".  
Interneta resursi  
1. http://www.hmcourts-service.gov.uk/  
2. http://www.duhaime.org/LegalDictionary/  
3. Norādījumi Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas spriedumu tulkošanai 
(2005). Tulkošanas un Terminoloģijas Centrs. www.ttc.lv.  
4. http://www.tradulex.org/ 

Piezīmes 
Kurss iekļauts PSP „Tulkotājs ”, B daļā.   Kursu docē angļu valodā. 
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Kursa nosaukums Filmu un reklāmu tulkošana 
Kursa kods ValoP101 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 22 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.05.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, prof. Gunta Ločmele 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Viktors Freibergs 

Priekšzināšanas 
Valo5488, Tulkošanas teorija [Tulk P] [2VAL2476*Valo2176]  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
ValoP101 [2VALP101] Filmu un reklāmu tulkošana [14.09.2010]  

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar kino kā īpašu vēstījuma formu, kurā tiek izmantoti dažādi 
tēli - verbālie, vizuālie, audio utt., kas arī nosaka filmas tekstu tulkošanas īpatnības, kā arī, 
balstoties uz teksta analīzes lingvistiskajām un literārajām teorijām, arī diskursa teorijām, 
ievadīt studentus - topošos tulkotājus - darbā ar reklāmas tekstiem.  
Filmas teksts ir tikai daļa no plašāka kinovēstījuma, tāpat kā reklāmas teksts ir tikai daļa no 
reklāmas kampaņas. Tādēļ kursa ietvaros tiek aplūkota vārda un vizuālā tēla mijiedarbība, 
kā arī valodas, tēla un grafiskā izkārtojuma mijiedarbība reklāmā, reklāmas teksta iedarbība 
uz tā mērķauditoriju.  
Tiek apskatīti arī dažādi filmu tulkošanas veidi - subtitrēšana, aizkadra tulkojums, 
dublēšana. Kursa gaitā studenti sadarbībā ar darba devējiem veic filmu tulkojumus. Kurss 
paredz arī pamatprasmju apguvi reklāmas tekstu analīzē un adaptēšanā. 

Rezultāti 
Kursa rezultātā studenti būs ieguvuši akadēmiskās un profesionālās kompetences:  
Akadēmiskās:  
- iegūta izpratne par kino un reklāmas diskursa teorijām;  
- translatoriskā kompetence darbā ar kino un reklāmas tekstiem;  
- attīstīta starpkultūru kompetence;  
- apgūta metavaloda diskusijām par kino un reklāmas tulkojumiem;  
- izstrādāta valodas izjūta un tās mainīguma uztvere.  
Profesionālās:  
- spēja tulkošanas procesā saskatīt, analizēt un atveidot vizuālo un teksta elementu mijiedarbību;  
- spēja noteikt un atveidot alūzijas, izprast un strādāt ar stereotipiem;  
- prasme iztulkot filmu un reklāmu atbilstoši žanra konvencijām. 

Kursa plāns 
1. Ievads studiju kursā. Teksta literārās un lingvistiskās analīzes teorijas. 2L  
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2. Kino vēstījuma elementi. Vizuālie un audio tēli. Filmu tulkošanas pamatprincipi. 2L  
3. Kino un citas vizuālās mākslas formas. Kino valodas jēdziens. Filmu tulkošanas pamatprincipi. 2L 
4. Teksta jēdziens. Kino kā tekstuāla sistēma. Filmu tulkošanas projekts. 2S  
5. Kino vēstījuma interpretācijas elementi. Bezekvivalentā leksika. 2S  
6. Seminārs: filmu tulkošanas problēmas (bezekvivalentā leksika, īpašvārdi). 2S  
7. Seminārs: idiomu atveide filmas tulkojumā. 2S  
8. Filmu subtitrēšanas pamatelementi. Subtitrēšanas programmas. Subtitru paraugu analīze un 
vērtējums. 2S  
9. Kino vizuālā un verbālā vēstījuma metaforiskums. Filmu tulkošanas noslēguma seminārs. 2S  
10. Reklāmas veidi. Reklāmas pamatelementi. Reklāmas teksta saistība ar attēlu un izkārtojumu. 
Tulkotāja „instrumenti” reklāmas adaptēšanai. 2L  
11. Seminārs: Latviešu reklāmas valodas īpatnības. Drukātā reklāma. 2S  
12. Reklāmas diskurss: dialogs starp "lasītāju" un reklāmas tekstu. B2B reklāma. Seminārs: Reklāma 
internetā. 2S  
13. I2U reklāma. Tūrisma reklāma. Stereotipi. 2L  
14. Ārpuslingvistiskie faktori reklāmas teksta uztverē. B2U reklāma. Seminārs: TV reklāma. Alūzijas. 
2S  
15. Noslēguma seminārs: Tulkotāja loma veiksmīgas reklāmkampaņas norisē. 2S  
16. Kursa kopsavilkums un novērtējums. 2S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Filmas tulkojums – 30%;  Tulkojuma prezentācija – 20%  
Prezentācija par reklāmas tulkošanas problēmām – 40%  
Eksāmens – filmas/reklāmas fragmenta rakstisks tulkojums – 10% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bazin, A. What is Cinema? Berkeley : University of California, 2005. 2 sēj. ISBN 0520242270  
2. Goddard, A. The Language of Advertising: Written Texts. London :New York : Routledge, 2001. 
ix, 128 p. : ill. , tab. Intertext . ISBN 0-415-14598-8  
3. Ahero, A. Angļu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga: Zinātne, 2006. ISBN 9984-698-68-8  
4. Baker, Mona. In other words : a coursebook on translation / Mona Baker. Reprint. London :New 
York : Routledge, 2001. xii, 304 p. : ill. ISBN 0415030854 (hbk.) 

Papildliteratūra 

1. Wollen, Peter. Signs and meaning in the cinema / Peter Wollen. 3rd ed., rev. and enlarget. 
Bloomington : Indiana University Press, 1972. 175, [1] p. : ill. Cinema one ; 9 . ISBN 0253181410.  
2. Stam, Robert, New vocabularies in film semiotics : structuralism, post-structuralism and beyond / 
Robert Stam, Robert Burgoyne and Sandy Flitterman-Lewis. London ;New York : Routledge, 
c1992. xv, 239 lpp. ; 24 cm. Sightlines . ISBN 041506595X (pbk).  
3. Wells, William, Advertising : principles & practice / Williams Wells, Sandra Moriarty, John 
Burnett. 7th ed. Upper Saddle River : Pearson/Prentice-Hall, c2006. xxxi, 592 lpp. : diagr., il., sh. 
ISBN 0131968815.  
4. De Beaugrande, Robert. Linguistic theory : the discourse of fundamental works / Robert de 
Beaugrande. London ;New York : Longman, c1991. vii, 403 lpp. : il. Longman linguistics library . 
ISBN 0582037255 (pbk)  
5. Key debates in the translation of advertising material : special issue / guest editors Beverly Adab 
& Cristina Valdés. Manchester : St.Jerome Publishing, 2004. 374 lpp. : il. The Translator : studies 
in intercultural communication ; 10(2004) : 2 . ISBN 1900650800. 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Datubāzes:  
EBSCO - Academic Search Complete  
2. SpringerLink  
3. ScienceDirect  
4. Sage Journals Online 
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Kursa nosaukums Starpkultūru projekti 
Kursa kods Valo6180 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 
  

Priekšzināšanas 
Valo5486, Sagatavošanās profesijai 

Kursa anotācija 
 
Mērķis – palielināt studentu spējas darboties starpkultūru tulkošanas projektos, 
patstāvīgi pielietot praksē teorētiskās un praktiskās zināšanas par tulkotāja profesiju.  
Kursā tiek veidota tulkošanas pakalpojuma sniegšanas kompetences starpkultūru un 
starppersonu dimensija: tulkotāja sociālās lomas apzināšanās darbā starpkultūru 
projektā, tirgus prasību izpratne un tulkotāja darba uzdevumu apraksta izpilde, 
mārketinga un klientu attiecību izpratnes praktiskais pielietojums, rēķinu un pārskatu 
sagatavošana, tulkotāja ētikas ievērošana starpkultūru projektā.  
Kursa gaitā studenti ar docētāja un tulkošanas tirgus pārstāvja atbalstu pilnībā 
sagatavo un novada divus starpkultūru projektus. 

Rezultāti 
Iegūtā akadēmiskā kompetence: translatoriskās kompetences starpkultūru un 
starppersonu dimensija (t. sk. izpratne par tulkotāja lomu un ētiku starpkultūru 
komandā), tulkotājam aktuāli klienta attiecību aspekti.  
Iegūtās profesionālās kompetences: prasme veidot komandas darbu, attiecības ar 
klientiem, plānot laiku un pārvaldīt stresu, sagatavot tulkojumu atbilstoši klienta 
prasībām, sagatavot rēķinus un nepieciešamos pārskatus. 

Kursa plāns 
1. Ievads studiju kursā. 2 L  
2. Starpkultūru projektu vadības pamatprincipi. To lingvistiskie aspekti. 2 L  
3. 1. projekta vadība. Attiecību ar klientu izveides pamatprincipi. Citas tulkojuma 
tapšanā iesaistītās puses. 2 S  
4. Darbs ar 1. projekta klientu. Darba uzdevuma apraksts. 2 S  
5. Projekta komanda. Tulkošanas un terminoloģijas darbu sadale un termiņu 
nospraušana. Nepieciešamās papildinformācijas definēšana. Nozares ekspertu loma. 2 
S  
6. 1. projekta terminoloģijas datu bāzes veidošana. Darbs ar paralēlajiem tekstiem. 
Laika un stresa vadība. 2 S  
7. Tulkojumu tapšanas gaitā radušos problēmu analīze. 2 S  
8. Rediģēšanas pamatprincipu ievērošana darbā ar tulkojumu. 2 S  
9. Klienta komentāru analīze. Norēķini un atskaites. Darba parauga pievienošana 
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tulkotāja darbu portfelim. 2 S  
10. 2. projekta vadība (projekta vadītāja izvēle un pienākumu definēšana). Darbs ar 
klientu. Darba uzdevuma apraksts. 2 S  
11. Projekta komanda. Virtuālās komandas īpatnības. Darbu sadale un termiņu 
nospraušana 2. projektam. Paralēlo tekstu izvēle un analīze. 2 S  
12. 2. projekta terminoloģijas datu bāzes veidošana. 2 S  
13. Tulkojumu tapšanas gaitā radušos problēmu analīze. 2 S  
14. Rediģēšanas pamatprincipu ievērošana darbā ar 2. projekta tulkojumu. 2 S  
15. Klienta komentāru analīze. Norēķini un atskaites. Darba parauga pievienošana 
tulkotāja darbu portfelim. 2 S  
16. Kursa kopsavilkums un novērtējums. 2 S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
1. starpkultūru projekts – 40%  
2. starpkultūru projekts – 40%  
Eksāmens – rakstisks abu projektu darba pašnovērtējums – 20% 

Mācību pamatliteratūra 
 
1. Robinson, Douglas, „Becoming a translator : an introduction to the theory and 
practice of translation” 2nd ed. London : Routledge, 2003. xiii, 301 lpp. ISBN 
9780415300322  
2. Gouadec, Daniel. Translation as a profession. Amsterdam ;Philadelphia : John 
Benjamins Publishing Company, c2007. xv, 396 lpp. ; 25 cm. Benjamins translation 
library. v. 73 . ISBN 9789027216816(Hb;alk.paper)  
3. Chriss, Roger. „Translation as a Profession” London: Lulu.com, 2006 ISBN 978-1-
4303-0133-2 

Papildliteratūra 
1. Sofer, Morry The translator's handbook, completely rev. Rockville (Maryland) : 
Schreiber Publ., 2006 400 p. ISBN 1887563423  
2. Samuelsson-Brown, Geoffrey, A practical guide for translators. Clevedon (Avon) 
a.o. : Multilingual Matters, 1993. XI, 145 p. : ill., tab., schemes. ISBN 1853591890.  
3. McKay, Corinne. How to Succeed as a Freelance Translator London: Lulu.com, 
2006. ISBN 978-1-4116-9520-7 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Datubāzes:  
EBSCO - Academic Search Complete  
2. SpringerLink  
3. ScienceDirect  
4. Sage Journals Online  
5. IATE 
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Kursa nosaukums Biznesa tekstu tulkošana 
Kursa kods Valo5487 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 15 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 17 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 
  

Priekšzināšanas 
Valo5486, Sagatavošanās profesijai 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
ValoP022 [2VALP023] Ekonomikas tekstu tulkošana II 
[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir pilnveidot studējošo profesionālo kompetenci dažādu tekstu tulkošanā 
dažādās ar ekonomiku saistītās nozarēs. Šis kurss ir Ekonomikas tekstu tulkošana I 
turpinājums. Kursa uzdevumi: 1) izvērstāk iepazīstināt ar ekonomikas tekstu īpatnībām, 
uzbūvi un lietojumu (paralēltekstu analīze, tulkojumu analīze, iepazīšanās ar 
(ražošanas) nozaru specifiku); 2) ar individuālu, kā arī pāru un grupu darba uzdevumu 
palīdzību apgūt tulkojuma pakalpojuma sniegšanas, kā arī starkultūru komunikācijas 
kompetences tekstveides dimensijā; 3) veidot un pilnveidot studentu iemaņas darbā ar 
elektroniskajiem informācijas avotiem un tulkošanas rīkiem. 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  
akadēmiskās kompetences:  
1) pārvaldīs atbilstošo tulkošanas teoriju saistībā ar ekonomikas tekstu tulkošanu,  
2) būs apguvuši teoriju par attiecīgajām tekstu konvencijām;  
3) padziļinātas zināšanas par satrpkultūru komunikācijas un ekonomikas valodas 
kopsakarībām;  
4) tekstu analīzē pratīs lietot atbilstošu terminoloģiju.  
profesionālās kompetences:  
1) tulkošanas procesā pratīs saskatīt un piemērot konkrētā žanra specifiku un nozares 
terminoloģiju;  
2) pratīs iztulkot ekonomikas tekstu atbilstoši tā tulkošanas konvencijām;  
3) attīstīs iemaņas darbā ar datubāzēm, elektroniskajiem līdzekļiem un dažādiem 
tulkošanas rīkiem;  
4) pilnveidos savu starpkultūru kompetenci. 

Kursa plāns 

 Nr. p.k. Temats 
Nodarbības 

veids 
L, S, P, Ld 

Plānotais 
apjoms 
stundās 

1 Ekonomikas tekstu valodas specifika, 
komunikācija ekonomikas jomās. 

L 
  

2 
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L 1 2 Svarīgākās komunikācijas jomas 
ekonomikas telpā. Lietišķā sarakste 
(I):pasūtījumi, piegādes, ... 

S 1 

3 Lietišķā sarakste (II): domstarpību 
risināšana 

L 
S 

1 
1 

L 1 4  Vācija kā ekonomikas telpa: 
Uzņēmējdarb ības formas  S 1 

L 2 5 ES kā ekonomikas telpa. Tulkojumi ES 
kontekstā. S 2 

6 Tūrisms. Pasts. Telekomunikācijas.  S 2 
7 Tulkojumi prezentācijām: Reklāma. Meses. 

Izstādes. 
L 
S 

1 
1 

8 Grāmatvedība tulkošanas kontekstā.  L 
S 

1 
1 

9 Konjunkt ūra. Valūta. Bankas.  L 
S 

1 
1 

10 Darbs un sociālā joma. L 
S 

2 
2 

11 Lauksaimniecība.  
  

L 
S 

1 
1 

12 Enerģija, industrija un vide.  L 
S 

1 
1 

13 Satiksme un transports 1 
1 

  

14 Ekonomisko tekstu tulkošana kā 
neatņemama mūsdienu tulkošanas joma. 

 S  2 

Kopā   32  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Kurss ir Ekonomikas tekstu tulkošana I turpinājums. Lai students varētu kārtot eksāmenu, 
jāapmeklē lekcijas un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās, jāstudē atbilstošā teorētiskā 
literatūra un jāseko līdzi aktuālajiem notikumiem ekonomikā un politikā. Jāveic visi mājasdarbi 
(tulkojumi un ar tulkojamo tekstu saistītās teorijas apguve, glosāriju un individuālā tulkojumu 
portfeļa veidošana) un divi kontroldarbi, kā arī noslēguma kontroldarbs (Klausurarbeit).  
Vērtējumu veido:  
1. Darbs semināros un mājasdarbi – 25%,  
2. Kontroldarbi (2) – 25%,  
3. Referāts (apm. 10-15 min.) par kādu no tematiskajiem aspektiem (nozares/apakšnozares 
terminu glosārijs un tā prezentācija) – 20%  
Sekmīgi nokārtots eksāmens: noslēdzošais rakstiskais kontroldarbs+ pārbaudes tulkojuma 
vērtējums – 30%  

Mācību pamatliteratūra 
1. Pasniedzēju gatavotie materiāli.  
2. Internetā atrodamie mācību resursi.  
3. Bikse, V. (2000) Ekonomikas teorijas pamati. I daļa R.: SIA Izglītības soļi.  
4. Zauberga, I. (2001) Developing Translation Competence. Rīga.  
5. Pischel Susanne. Geschäftskorrespondenz : [mustertexte] = Darījumu korespondence : 
[paraugteksti] / Susanne Pischel. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [1997]. - 166, [1] lpp. - Teksts 
paral. vācu, latviešu val.  
6. Wirtschaft - auf Deutsch pamatgrāmata, Klett Edition, Zvaigzne ABC, 1995  
7. Fachsprachen - ihre Übersetzung, ihre Didaktik Reihe: Deutsche Sprachwissenschaft 
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international Band 7 Erscheinungsjahr: 2009 Frankfurt am Main  
8. TIESĪBU AKTU TULKOŠANA (sk. materialu)  
9. Snell-Hornby, Mary, König, Hans G., Kußmaul, Paul & Schmitt, Peter A. (Hrsg.) (1998). 
Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.  
10. Dažādu nozaru vārdnīcas 

Papildliteratūra 
1. http://books.google.de/books?id=p88VT9T-
tgsC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=Define:+Wirtschaftstexte&source=bl&ots=ls5nq6HoI1&sig=
KntMbGXL-
boLe2gMTZu5xu6RU5s&hl=de&ei=Pj10S5urNuKpsQafwJXNCg&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=4&ved=0CA4Q6AEwAw#v=onepage&q=&f=false  
2 Wirtschaftsdeutsch für die Mittelstufe, Vacu-latviesu glosārijs, Zvaigzne ABC, 1995  
3. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Training WiDaF, 2000. Langenscheid KG, Berlin  
4. EISMANN, V. (2000), Wirtschaftskommunikation Deutsch, München.  
5. Fluck, H. R. (1992) Didaktik der Fachsprachen. Aufgaben un Arbeitsfelder, Konzepte und 
Perspektiven in Sprachbereich Deutsch. Tuebingen.  
6. FISCHER, D. /SCHULZE, H.-CH. (1987), Fachsprache Wirtschaft, Köln.  
7. KELZ, H.(1991), Deutsch im Beruf. Wirtschaft, Köln.  
8. KRAUSE, W. / SCHNEIDER, J. (1998), Geschäftsverhandlungen, München.  
9. JUNG, L. (1994), Kaleidoskop Wirtschaft, Ismaning.  
10. LISSOK, CH. (1983), Teste Dein Wirtschaftsdeutsch, München.  
11. RIEGLER-POYET, M. (1999), Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, München.  
12. Translationskultur - ein innovatives und produktives Konzept  
Hrsg. v. Larisa Schippel . 2008 FaMain 

Periodika un citi informācijas avoti 
"Handelsblatt", "FAZ", "Der Spiegel"  
Marktplatz  
• Valsts valodas centrs  
Tulkošanas un terminoloģijas centrs  
http://www.vvk.lv/?sadala=180  
• ES primāro tiesību aktu terminu vārdnīca: http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/vardnica-es-
prim.html  
• Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca:  
http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/civillikums-vardnica.html  
• http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm  
• University of Vaasa Terminology Forum  
• EAFT — European Association for Terminology  
• TermNet — The International Network for Terminology  
• Infoterm — the International Information Centre for Terminology  
• ETIS — European Terminological Information Server  
• The LINGUIST List  
 
• lpia.lv / TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCA  http://www.lpia.lv/?id=9  
• Latvijas Vēstnesis  http://www.vestnesis.lv/  
• Prof. Dr. Thomas Schmitz  
http://home.lu.lv/~tschmit1/Veranstaltungen/Simpozijs_28.11.2008.htm#*Download  
Prof. Dr. Thomas Schmitz [Eiropas tiesibu pamattermini]  
http://home.lu.lv/~tschmit1/Grundwortschatz/Eiropas_tiesibu_pamattermini.htm 
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Kursa nosaukums Medicīnas tekstu tulkošana 
Kursa kods Valo5485 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 12.05.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

  

Kursa anotācija 
 
Šis studiju kurss sniedz norādījumus un praktiskas iemaņas medicīnas tekstu 
tulkošanā no angļu valodas latviešu valodā. Kursa uzdevumi:  
1) iepazīstināt studentus ar medicīnas, kā speciālās lietojumvalodas tekstu (SLV) 
tulkošanas stratēģijām un metodēm;  
2) veicināt studentu teorētisko zināšanu pielietojumu, izvēloties atbilstošu stratēģiju 
medicīnas tekstu tulkošanā;  
3) sniegt priekštatu par medicīnas terminoloģijas tulkošanas pamatprincipiem;  
4) analizējot tekstu leksiskās un gramatiskās īpatnības, sniegt studentiem praktiskas 
iemaņas daudzveidīgu, ar medicīnas nozari saistītu tekstu tulkošanā. 

Rezultāti 
 
Akadēmiskās kompetences:  
1) prasme pielietot teorētiskās pamatnostādnes SLV (medicīnas) tekstu tulkošanā;  
2) spēja pamatoti motivēt tulkojuma varianta izvēli mērķvalodā;  
3) iegūt padziļinātas zināšanas par daudzveidīgu,ar medicīnas nozari saistītu tekstu, 
tulkošanas specifiku.  
 
Profesionālās kompetences:  
1) studenti ir apguvuši iemaņas medicīnas terminu tulkošanā un glosāriju sastādīšanā 
specifiskā nozarē;  
2) izvērtējot tulkojamā teksta formātu un grūtības pakāpi,studenti prot pielietot 
vispiemērotāko tulkošanas stratēģiju;  
3) apgūstot praktiskas iemaņas tulkošanā specifiskās jomās, studenti ir 
konkurētspējīgi darba tirgū. 

Kursa plāns 
1. Ieskats medicīnas terminoloģijas attīstībā Latvijā. P4  
2. Medicīnas terminoloģijas lingvistiskie aspekti saistībā ar tulkošanu. P2  
3. Medicīnas terminoloģijas fonoloģiskie aspekti saistībā ar tulkošanu. P2  
4. ES direktīvu par veselības aprūpes prioritātēm tulkošana. P2  
5. Tekstu par situāciju veselības aprūpē Latvijā tulkošana. P2  
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6. Tekstu tulkošana atsevišķās medicīnas nozarēs (zobārstniecība). P4  
7. Tekstu tulkošana atsevišķās medicīnas nozarēs (farmācija). P4  
8. Tekstu tulkošana atsevišķās medicīnas nozarēs (homeopātija). P2  
9. Es direktīvu saistībā ar pārtikas drošumu tulkošana. P2  
10. Tekstu par veselīga uztura un dzīvesveida nozīmi tulkošana. P4  
11. Tekstu tulkošana par tēmu - nākotnes medicīna. P4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
Kursa praktisko tulkošanas nodarbību apmeklējums ir obligāts. Studiju kursa gala 
atzīmi veido 3 kontroldarbu un mājas uzdevumu rezultāti semestra laikā (50%), un 
rakstveida eksāmena rezultāts (50%).  
Nodarbību kavējuma gadījumā, studenti veic praktiskos darbus docētāja konsultācijas 
laikā. 

Mācību pamatliteratūra 
I.Zauberga. Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga. LU. 2004. ISBN-
9984-679-41-1, 214 lpp.  
M.Sosare. The English that Doctors Speak. Riga. Zvaigzne.1978. 215 lpp.  
V.Skujiņa. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga. LVI. 2002. ISBN 9984-
742-00-8, 223 lpp.  
I. Lazovskis. Nacionālā un internacionālā robežas medicīnas terminoloģijā. 
International Terminological Conference " Terminology Science and Terminology 
Planning". Riga: LAS Latvian Language Institute. 1992. ISBN 579660953X, 76 pp.  
LZA TK Latviešu valodas nozaru terminoloģijas izstrādes vadlīnijas. "Terminoloģijas 
jaunumi". 2000-2008. ISSN 1691-0133  
Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca.Rīga, Norden AB, 2001 ISBN 9984938352, 754 
lpp.  
Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga. Avots. 2007 ISBN 9789984800189 959 lpp.  
Mosby"s Medical Dictionary /rev.ed.K.N.Anderson 5th edition. St.Luis etc.Mosby, 
1998. ISBN 0815146310 1752 lpp. 

Papildliteratūra 
A.Veisbergs. Word-Formation in English and Latvian. Contrastive Analyses. 
University of Latvia. 2001. ISBN 9984-661-69-5, 179.lpp.  
M.Baltiņš. "Kārļa Kasparsona devums latviešu zinātnes terminoloģijā". International 
Terminological Conference "Terminology Science and Terminology Planning. Riga. 
LAS Latvian Language Institute. 1992. ISBN 579660953X 76 lpp. 

Periodika un citi informācijas avoti 
Interneta avoti:  
Skaidrojošā vārdnīca http://www.tezaurs.lv/sv/  
http:/www.medicine.lv/courses.php  
MedicineNet.com,http://www.medicinenet.com/script/main/hp.asp  
Columbia Electronic Encyclopedia, http://www.encyclopedia.com/  
Environment terminology and Discovery Service of European Environment Agency,  
http://glossary.eea.europa.eu/ 
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Kursa nosaukums 
Tulkošana no latviešu valodas angļu, 
vācu un citās valodās 

Kursa kods ValoP097 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.05.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, prof. Gunta Ločmele 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Ilga Brigzna 
Dr. Filoloğijas doktors, asist. Aiga Dukāte 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
ValoP097 [2VALP097] Tulkošana no latviešu valodas angļu, 
vācu un citās valodās [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Šis ir viens no tulkošanas programmas pamatkursiem, kurā studenti apgūst dažādu 
tekstu veidu tulkošanu no latviešu mērķa valodā. Kursa mērķis ir attīstīt studentu 
kompetenci darbā ar dažādu veidu, reģistru un žanru tekstiem. Pēc kursa 
noklausīšanās studentiem jāprot izvērtēt tulkojamo tekstu, izvēlēties tulkošanas 
stratēģiju, metodes, veikt terminoloģijas tulkošanas variantu atlasi, kā arī teorētiski 
pamatot un aizstāvēt savu izvēli. Pasniegšanas metodes: darbs ar paralēliem tekstiem, 
dažādu veidu tekstu praktiskā tulkošana, tulkojumu analīze, rakstisks novērtējums un 
kritika, terminoloģiski vingrinājumi. 

Rezultāti 
Iegūtā akadēmiskā kompetence: prasme orientēties galvenajās tulkošanas teorijas 
pamatnostādnēs.  
Iegūtā profesionālā kompetence: prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, veicot 
tulkojuma analīzi un izdarot tā vērtējumu, kā arī pašam (-ai) tulkojot dažāda tipa 
tekstus. 

Kursa plāns 
1. Tulkošanas uz B (nedzimto) valodu ipatnības. Tulkošanas stratēģijas, metodes. L2  
2. Pragmatiski orientēto tekstu tulkošana: tulkojuma pasūtītāja nosacījumi un 
tulkojuma patērētāja gaidas, teksta izvērtēšana, tulkošanas resursu izvēle. L2  
3. Reklāmu tekstu tulkošana. S2  
4. Tūrisma brošūras. S2  
5. Informatīvie teksti ar dažādu tematisku ievirzi. S2  



 78 
 
 

6. Zinātne un izglītība. S2  
7. Sociālā nodrošināšana. S2  
8. Kontroldarbs. S2  
9. Vides aizsardzība. S2  
10. Veselības aprūpe. S4  
11. Ekonomika un finanses. S4  
12. Likumdošana un tiesvedība. S4  
13. Kontroldarbs. S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1. Piedalīšanās semināros (32 st.)  
2. 2 kontroldarbi ( iesk. tematiska vārdu krājuma apguve)- 60%  
3. nokārtots rakstisks eksāmens -40% 

Mācību pamatliteratūra 
Zauberga, I. (2004) Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga. ISNB 9984-
643-57-3  
Newmark, P. (1995) A Textbook of Translation. Practice Hall. Phenix. ISBN 80-
85605-29-25  
Baker, M. (1999) In Other Words: a Cousebook on Translation. London.ISNB 0-
9540829-0-7; ISSN 1474-578X  
Honig, H.G. (1995) Konstruktives Übersetzen. TŅbingen: Staufenburg. ISBN 3-
86057-240-7  
Honig, H.G. (1991) Strategie der Überrzetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. ISNB 
2878085869 

Papildliteratūra 
Skujiņa, V. (1993) Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga, Zinātne. ISNB-
13:9785796601969  
Latvijas Republikas Civillikums. The Civil Law of Latvia. (2001) TTC Rīga. ISBN 
9984-657-05-1  
Stolze, R. (1994) Übersetzungswissenschaft. TŅbingen.ISBN 978-3-8233-6431 -3  

Periodika un citi informācijas avoti 
Laikraksti: "The Times"; "Daily Mail"; "Financial Times".  
Žurnāli: "Life"; "The Sunday Times Magazine".  
Interneta datu bāzes: EBSCO; Britannica on-line; Oxford Reference Online: Premium 
Collection. 
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Kursa nosaukums Valodu varianti 
Kursa kods Valo5669 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 07.05.2002 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Andrejs Veisbergs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
Valo5669 [2VAL5669] Valodu varianti [14.09.2010]  

Kursa anotācija 
Kurss plānots kā ievads mūsdienu valodu dzīves un izdzīvošanas teorijā, pievēršoties 
valodu problēmām, reģionālajiem kontaktiem, valodu konfliktiem un konkurencei. 
Galvenā uzmanība vērsta uz angļu valodas izplatību un iekšējiem procesiem šai 
valodā. Aplūkotas tēmas, kas nepieciešamas topošajiem tulkiem un tulkotājiem, 
ģeolingvistiskie un sociolingvistiskie aspekti. 

Rezultāti 
Studentiem veidosies šādas kompetences:  
 
1. intelektuālās:  
* saprast valodu situāciju dažādību  
* aplūkot konkrētas situācijas un variantus kritiski un salīdzinoši  
*izvērst vispārīgas filoloģiskas zināšanas.  
 
2. akadēmiskās:  
* veikt individuālus pētījumus  
* lietot ICT rakstot referātus  
* pilnveidot svešvalodu zināšanas  
* pārveidot tekstu dažādām vajadzībām.  
 
3. interprersonālās:  
* darboties grupā, pāros  
* veidot attieksmi pret valodas situācijām, to dažādību.  

Kursa plāns 
1-2. Valodu dzīve, izplatība, bojāeja. (4L).  
3. Valodu dažādība. (2L)  
4. Valodu kontakti. (2L)  
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5. Valodu konflikti. (2L)  
6. Valoda un identitāte. (2L)  
7. Valodu situācija Lielbritānijā (mirušās valodas (Šetlandes Norna, Manksa, Kornišs, 
Normāņu salu franču valoda); (2L)  
8. Lielbritānijas eksistējošās valodas (velsiešu, skotu, īru). Referāti. (2S)  
9. Valodu situācija ASV, Kanādā (franču un angļu), Spānijā (kastīliešu, kataloņu, 
basku). Referāti. (2S)  
10. Valodas situācija Šveicē (vācu, franču, itāļu, romāņu), Beļģijā (holandiešu, 
franču), Latvijā u.c. // vāciski runājošās zemēs. Referāti. (2S)  
11. Reģionālie varianti - angļu valodas varianti (ASV, Kanādas, Indijas, Karību salu). 
Referāti. (2S)  
12. Reģionālie varianti - Jaunzēlandes, Austrālijas, Dienvidāfrikas. Vispārīgā angļu 
valoda. Referāti. (2S)  
13. Sociālie varianti - valoda un sabiedrība. (2L)  
14. Sociālie varianti - izglītība un šķira. (2L)  
15. Dzimumu varianti. Seksisms valodā. (2L)  
16. Literārā un sarunvaloda. Rakstu un mutiskā valoda. (2L) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Referāti (Studenti gatavo individuālus referātus par apakštēmām) - 50%  
Eksāmens rakstisks - 50% 

Mācību pamatliteratūra 
1. Susie Dent. The Language Report. OUP, 2003  
2. Tom McArthur. Oxford Guide to World English. OUP, 2003  
3. Jean Aitchison. Language Change, Progress and Decay. Cambridge University 
Press. 1998  
4. David Crystal. How Language Works. Penguin Books. 2006 

Papildliteratūra 
1. Amon, U. (1995) Die deutsche Sprache in Deutschland, Osterreich un der Schweiz. 
Walter de Gruyter Berlin. New York.  
2. Barbour, S., Stevenson, P. (1998) Variationen in Deutschen. Walter de GGruyter 
Berlin. New York.  
3. Hamish R.S. (1979) Scottish English. English Scottish. Celtic. Ed.Ltd.  
4. Wardhaugh R. (1987) Languages in Competition. Basil Blackwell. 

Periodika un citi informācijas avoti 
Contrastive Linguistics  
Linguistica Lettica 
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Kursa nosaukums Valstmācība (Lielbritānija) 
Kursa kods SDSK5097 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 
  

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar svarīgākajiem politiskiem, ekonomiskiem, 
sociāliem un kultūras procesiem mūsdienu Lielbritānijā un Apvienotās Karalistes 
vietu globālā kontekstā. 

Rezultāti 
Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs izpratni par Apvienotās Karalistes valsts 
iekārtu, valsts sociālām, ekonomiskām un demogrāfiskām problēmām, valdības 
politiku un priekšstatu par britu nacionālo raksturu.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti iegūs šādas kompetences:  
Akadēmiskās:  
1. analīzes un sintēzes prasmes,  
2. spējas ģenerēt jaunas idejas,  
3. informācijas pārvaldības iemaņas,  
4. citu zemju kultūru un parašu izpratne;  
Profesionālās kompetences:  
1. iemaņas izmantot LU bibliotēkas un e-resursus, jaunākos informācijas tehnoloģiju 
līdzekļus;  
2. sava viedokļa un domu formulēšana un izklāstīšana diskusiju, kā arī mutiskās un 
vizuālā prezentācijas veidā, izmantojot tehniskos uzskates līdzekļus;  
3. pilnveidosies komunikācijas prasmes angļu valodā. 

Kursa plāns 
1. Apvienotā Karaliste pēc Otrā pasaules kara. Pārmaiņas iekš- un ārpolitikā. L 4, S 2  
2. Apvienotās Karalistes valsts iekārta. Konstitucionālā monarhija. Parlaments. 
Valdība. L 4, S 2  
3. Apvienotās Karalistes ārpolitika un starptautiskās attiecības. L 2  
4. Reģionālās attiecības Apvienotajā Karalistē. L 2, S 2  
5. Apvienotās Karalistes ekonomiskais stāvoklis. L 2  
6. Britu nācija. L 6, S 2  
7. Kultūra un māksla 20./21. gadsimtu mijā. L 2  
8. Apvienotā Karaliste 21. gadsimta sākumā. Pārmaiņas iekš- un ārpolitikā. L 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Kursa gala atzīmi veido sekojoši komponenti:  
1. 2 prezentācijas semināros par kursa tēmu (~15 min.) – 30%;  
2. Rakstveida referāts par kursa tēmu (~2000 vārdu) – 20%  
3. Rakstveida eksāmens – 50%. 
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Mācību pamatliteratūra 
1. Harley P., Jones R. Focus on Britain Today. Macmillan Publishers. 2000.  
2. O’Driscoll. Britain for Learners of English.OUP. 2009.  
3. McDowall. An Illustrated History of Britain. Longman.1996.  
4. UK 2004. The Official Yearbook of the UK.London. TSO. 2003. 

Papildliteratūra 
1. The Oxford Illustrated History of Britain. OUP, 1994.  
2. McLean I. (Ed.) Oxford Concise Dictionary of Politics. OUP, 1996. 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. The Times, The Baltic Times, The Guardian, The Daily Mirror.  
2. www.statistics.gov.uk  
3. www.bbc.co.uk  
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Kursa nosaukums Valstmācība (Francijas sabiedrība) 
Kursa kods SDSK5030 

Zinātnes nozare 
Starpdisciplinārie studiju kursi, Romāņu 
valodniecība, Socioloģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96 

Kursa apstiprinājuma datums 23.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība #Romānistikas nodaļa 

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Olga Ozoliņa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
SDSK5030 [2SDS5031] Valstmācība (Francijas sabiedrība) [22.10.2010]  

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir izveidot rīcībspējīgu izpratni par Francijas sabiedrību, franču dzīves veidu un 
Francijas sabiedrības pārmaiņām.  
Katrs temats balstās uz konkrētiem faktiem, cipariem, salīdzinājumiem saistībā ar laiku un 
mijiedarbībā ar citām valstīm. Kurss apraksta un analizē attiecību, izturēšanas veidu, uzskatus 
un vērtības, kas ir raksturīgas Francijas sabiedrībai, akcentējot uzmanību uz attīstības 
tendencēm un atklājot franču dzīves veida īpatnības. Kursā tiek plaši izmantoti audio un 
videomateriāli, kā arī autentiskie masu informācijas līdzekļu dokumenti. 

Rezultāti 
Kurss ļauj apgūt plašas un dziļas zināšanas par mūsdienu Francijas sabiedrību, tās attīstības 
tendencēm, tās īpatnībām un par t.s. franču “izņēmumiem”. Kurss sekmē studentu izpratni par 
sabiedrības attīstību un tās mijiedarbību ar citām valstīm un tautām, arī ar Latviju.  
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnveidos viņu profesionālajā darbībā nepieciešamās akadēmiskās 
un profesionālās kompetences un pratīs:  
• Pielietot savas zināšanas, izpratni un problēmzināšanu prasmi jaunās un mazpazīstamās situācijās, 
plašākos vai multidisciplināros kontekstos saistībā ar savu studiju jomu;  
• Parādīt prasmi integrēt zināšanas, risināt sarežģītus jautājumus un formulēt spriedumus, balstoties 
reizēm arī uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, apzinoties savu zināšanu un lēmumu pielietojumu;  
• Skaidri un nepārprotami izklāstīt savus secinājumus, zināšanas un sniegt to pamatojumu speciālistu 
un nespeciālistu auditorijām;  
• Pielāgoties jaunām situācijām un veiksmīgi darboties citu valstu kultūru un paradumu sabiedrībā. 

Kursa plāns 
1. Francijas sabiedrība šodien L4 S4  
2. Franči L4 S4  
3. Ģimene L4 S4  
4. Sabiedrības struktūras L4 S4  
5. Darbs L4 S4  
6. Nauda L4 S4  
7. Atpūta L4 S4  
8. Francija globalizācijas kontekstā L4 S4 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 
• Kritiskas literatūras pārskata esejas – 25%;  
• regulāri testi (10) un kontroldarbi (5)– 25%;  
• uzstāšanās ar referātu (3) par kādu no kursa laikā aplūkotajām tēmām – 25%;  
• mutiska eksāmena nokārtošana – 25%. 

Mācību pamatliteratūra 
1. Gérard Mermet, Francoscopie. Pour comprendre les Français. Chiffres, tendances, analyses. Paris, 
Larousse, 2003, 2009. (1 eks. LUB bibliotēkā), 2 eks.pasniedzējām)  
2. Atlas des Français aujourd’hui. Dynamiques, modes de vie et valeurs. Paris, Editions Autrement, 
2006. (1 eks franču valodas un kultūras katedrā, 1 eks. pasniedzējām, 1 eks. CCF)  
3. Geneviève Brame. Chez vous en France. Mille et une clés pour faciliter la vie. Paris, La 
Documentation Française, 2006. (1 eks. pasniedzējām, 1 eks. CCF)  
4. Gérard Noiriel, Atlas de l’Immigration en France. Paris, Editions Autrement, 2002. (1 eks. CCF)  
5. Tu parles!? Le français dans tous ses états. (composé par B.Cerquiglini, J.-C. Corbeil, J.-M. 
Klinkenberg, B. Peeters). Flammarion, 2000. (1 eks CCF) 

Papildliteratūra 

1. Stéphane Beaud. Le baccalauréat: passeport ou mirage? Problèmes politiques et sociaux. Paris, La 
Documentation Française, 2003. (1 eks CCF)  
2. Thierry Blöss, Alain Frickey. Les femmes dans la société française. PUF, 1994.(1 eks. CCF)  
3. Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Violences urbaines, violence sociale. Genèse des nouvelles 
classes dangereuses. Paris, Foyard, 2003. (1 eks. CCF)  
4. Alain-François Lesacher. Fëtes et traditions de France. Editions Ouest-France, 1999. (1 eks. CCF)  
5. Christiane Muglioni. L’Expansion. Actualité économique et fait de société dans la France 
d’aujourd’hui. CLE, 1993. (1 eks franču valodas un kultūras katedrā, 1 eks. CCF))  
6. Jackson Noutchié Njiké. Civilisation progressive de la Francophonie. CLE International, 2005. (1 
eks CCF)  
7. L'Etat de la France 2007-2008, La Decouverte, Paris, 2007. (1 eks pasniedzējām))  
8. Institutions et vie politique. La Documentation Francaise, Paris, 2003. (1 eks. franču valodas 
katedrā)  
9. Le systeme educative en France, La Documentation Francaise, Paris, 2006. (1 eks. CCF, 1 eks. 
franču valodas un kultūras katedrā)  
10. La protection sociale en France, La Documentation Francaise, Paris,2008. (1 eks. franču valodas 
un kultūras katedrā) 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Monde  
2. Express  
3. Le Nouvel Express  
4. http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/  
5. http://www.senat.fr/  
6. http://www.insee.fr  
7. http:www.cohesionsociale.gouv.fr/index.asp  
8. www.inpes.sante.fr/  
9. http://www.education.gouv.fr/stateval/default.htm  
10. http://www.culture.gouv.fr/culture/doc/index.html  
11. http://www.jeunesse-sportsgouv.fr/ministere/stats.asp  
12. http://www.unesce.org  
13. http://epp.eurostat.cec.eu.int 

Piezīmes 
Kurss tiek docēts franču valodā. 
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Kursa nosaukums Frankofonija 

Kursa kods Valo6818 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 15 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 17 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība #Romānistikas nodaļa 

Kursa atbildīgais mācībspēks Olga Ozoliņa 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Olga Ozoliņa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
Valo6818 [2VAL6818] Frankofonija [22.10.2010]  

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar frankofonijas pasauli, tās ģeogrāfiju un daudzvedību 
valodas un kultūras ziņā. Tas palīdz izprast termina izcelsmi, veidošanos un attīstību, 
dažādas pieejas, tā interpretācijā, kā arī atklāj frankofonijas stāvokli šodien, 
problēmas un nākotni. Kurss iepazīstina ar frankofonijas organizācijām un to darbību 
ekonomikas, politikas, kultūras, izglītības, demokrātijas un citās jomās. Tas iekļauj arī 
valodas politikas jautājumus Francijā un ārpus tās. 

Rezultāti 
Kurss dot dziļas zināšanas par franču valodā runājošajām valstīm, tās ģeogrāfiju, 
valodu un kultūru daudzveidību., palīdz izprast valodas normas mainību un 
daudzveidību, kā arī mūsdienas tendences uz daudzvalodu pasauli nepieciešamību.  
Kurss iepazīstina ar frankofonijas valstu sociāli politiskajām sistēmām, to sadarbību 
un ievada to valodu politikas jomā un līdz ar to palīdz izprast un risināt valodu 
politikas jautājumus.  
Studentiem veidosies šādas akadēmiskās un profesionālās kompetences:  
• spēja pielāgoties jaunām situācijām  
• pielietot iegūtas zināšanas praksē savā darbībā  
• citu zemju kultūru un parašu izpratne  
• kritiski vērtēt iegūto informāciju,  
• spēja izprast un izmantot, analizēt un sintezēt prasmes  
• organizatoriskās un plānošanas iemaņas  
• informācijas pārvaldības iemaņas  
• problēmu risināšanas spēja  
• pilnveidosies komunikācijas prasmes franču valodā,  
• Grupu darba iemaņas  
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• Spēja strādāt internacionālā kontekstā  
• Pozitīva izpratne par postnacionālām, plurietniskām globālas nomadiskas kultūras 
parādībām  
• Pētījumos ievērot ētikas principus 

Kursa plāns 
1. Ievads. frankofonijas termina izcelsme un attīstība, tas interpretācija L2  
2. Frankofonijas ģeogrāfija un struktūra L1, S1  
3. Frankofonijas organizācijas L1, S1  
4. Frankofonijas organizāciju darbība un darbības jomas L1, S1  
5. Frankofonijas lingvistiskā daudzveidība L1, S2  
6. Valodas politika, tās veidošanās un attīstība L1, S1  
7. Valodas politika Francijā L1, S1  
8. Svevalodu apgūšana Francijā L1, S1  
9. Francijas valodas politika ārpus Francijas L1, S1  
10. Frankofonija pasaulē L1, S3  
11. Frankofonija Latvijā L1, S1  
12. Frankofonija un Eiropa L1, S1  
13. Frankofonija un Globalizācijas procesi L1, S1  
14. Frankofonija šodien, tās problēmas un nākotne L1, S2  
Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir 
plānoti 14 testi (rakstiski) un 2 referāti.  
Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi testi un uzdevumi. Studiju kursa gala atzīmi 
veido testu rezultāti (25%), uzstāšanās ar prezentācijām semināros ( 2 referāti) par 
kādu no kursa laikā aplūkotajām tēmām ar sekojošu apspriešanu (25%) un eksāmena 
(mutvārdos) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 
1. Etat de la Francophonie dans le monde. Paris, 1997-2009. ( 1 eks. LUB bibliotēkā, 
1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  
2. Saint-Robert, M.J. La Politique de la langue française. Paris, PUF, 2000. (1 eks. 
franču valodas un kultūras katedrā)  
3. Multilinguisme, competitivite economique et cohesion sociale. Delegation a la 
langue francaise et aux langues de France, 2008. ( 1 eks.franču valodas un kultūras 
katedrā),  
4. Diversité culturelle et Francophonie dans l’espace francophone et à l’échelle 
mondiale. Paris, OIF, 2004. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  
5. La Mondialisation une chance pour la francophonie. Colloque au Senat. Paris, les 
27 et 28 avril, 2006. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  
6. Le francais: des mots de chacun, une langue pour tous. Presses Universitaires de 
Rennes, Les Lyriades, 2007. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  
katedrā). 

Papildliteratūra 
1. Dictionnaire universel francophone. Paris, Hachette, 1997.( 1 eks.franču valodas un 
kultūras katedrā),  
2. Dialogue et cultures, Bruxelles, N 41 – 55. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  
katedrā)  
3. Dollot, L. La France dans le monde actuel. Paris, PUF, 1991. ( 1 eks.franču valodas un 
kultūras katedrā),  
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4. Une politique pour le français. Paris, Ministère des Affaires Etrangères, 1996, 1 eks LUB.  
5. Diversité culturelle et linguistique: quelles normes pour le français. Agence Universitaire 
de la Francophonie, 2001. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  
. Marchand, M. La Francophonie. Les essentiels Milan, 1999 ( 1 eks.franču valodas un 
kultūras katedrā),  
7. L’année francophone internationale; AFI; 1997-2009. ( 1 eks.franču valodas un kultūras 
katedrā),  
8. Diversité culturelle et linguistique: quelles normes pour le français. Agence Universitaire 
de la Francophonie, 2001. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  
9. Quelles perspectives pour la langue francaise? Presses Universitaires de Rennes, Les 
Lyriades, 2003. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  
10. L"Idee de politique linguistique. Le savoir faire. N 6. Paris, 2009. (katedrā).  
11. Francophonie et Mondialisation, Paris, CNRS Editions, 2004. ( 1 eks.franču valodas un 
kultūras katedrā), 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Le français à l’Université  
2. Defense de la langue française  
3. Le Français dans le monde  
4. Echanges  
5. Liaison (AFAL)  
6. Le Journal de l’Agence Internationale de la Francophonie  
7. Lettres (ASSELAF)  
8. France Louisiane  
9. W + B (Bruxelles)  
10. Canada  
11. http://www.francophonie:org  
12. http:// www.africultures.com  
13. http://www.zigzag-francophonie.eu  
14. Parlement et Phrancopnonie 

Piezīmes 
Kurss tiek lasīts franču valodā. 
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Kursa nosaukums Funkcionālā stilistika [franču] 
Kursa kods Valo5278 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Romāņu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 12.06.2008 

Atbildīgā struktūrvienība #Romānistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Jeļena Vladimirska 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
Valo5278 [2VAL5257] Funkcionālā stilistika [franču] [09.04.2011]  

Kursa anotācija 
Stilistiskā analīze ir neatņemama literārās un diskursīvās analīzes daļa, teksta 
interpretācijas pamatā ir lingvistisko līdzekļu detalizēta analīze. Kā veidots stils? 
Kādiem tekstu elementiem mums jāpievērš vislielākā uzmanība? Kā pāriet no 
formālās analīzes uz semantisko interpretāciju? Kā veikt adekvātu teksta analīzi? Šis 
kurss piedāvā atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem un sniedz stilistiskās 
analīzes galveno jēdzienu izklāstu, ilustrējot tos ar dažāda tipa tekstu piemēriem 
saistībā ar interpretatīvo komentāru.  

Rezultāti 
Fundamentālo stilistikas jēdzienu un tās metodoloģijas apgūšana, pielietojot 
praktiskajā analīzē dažāda tipa tekstus tulkošanas interpretācijas perspektīvā.  
Turpmākās prasmes:  
 
intelektuālās  
- Stilistikas pamatjēdzienu apgūšana;  
- Dažāda tipa tekstu stilistikas analīzes metodoloģijas apgūšana ;  
- Lingvistisko iemaņu attīstība un padziļināšana;  
 
akadēmiskās  
- Nepieciešamās prasmes darbā ar dažāda tipa tekstiem, traduktoloģijas un 
interpretācijas perspektīva.  

Kursa plāns 
1. Tulkojuma funkcionālā stilistika un lingvistiskie aspekti L2 S2  
2. Teksta sintakses sastāvdaļas L2 S2  
3. Stilistiskās analīzes piemēri L2S2  
4. Tekstu forma L2S2  
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5. Modalizācija un lingvistikas aspekti L2S2  
6. Izteikuma subjektīvisma marķieri L2S2  
7. Izteikuma veidi (aspekti) L2 S2  
8. Polifonija un dialoģisms L2 S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums ir obligāts  
semināru apmeklējums ir obligāts  
1 kontroldarbs (rakstveidā), 1 referāts (mutvārdos) (50%)  
kursa pārbaudījums – eksāmens (rakstveida) (50%) 

Mācību pamatliteratūra 
1. G. Molinié, La stylistique, PUF 2004  
2. B. Buffard-Moret, Introduction à la stylistique, Armand Colin 2007  
3. F. Calas et D.-R. Charbonneau, Méthode du commentaire stylistique, A. Colin, 
2005  
4. Fromilhague C., Sancier A. Introduction à l’analyse stylistique. Paris, 1996. 4. 
Collection dirigée par Georges Décote XX siècle, après 1950, tome 2.  
5. N. Garric, F. Calas, Introduction à la pragmatique, Hachette, Paris 2007. 

Papildliteratūra 
1. P. Renard, L'Explication de textes littéraires (Broché), Ellipses-Marketing, 1998  
2. Ducrot O., Les Mots du discours, les éditions de minuit, Paris, 1980 

Periodika un citi informācijas avoti 
Le francais dans le monde. 

Piezīmes 
Kurss tiek docēts franču valodā 
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Kursa nosaukums 
Eiropas Savienība tulkošanas kontekstā 
(vācu - latviešu - vācu)* 

Kursa kods Valo5196 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 13 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 19 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 25.05.2003 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Humanitāro zinātņu mağistrs filoloğijā , lekt. Ieva Zālīte 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
Valo5196 [2VAL5171] Eiropas Savienība tulkošanas kontekstā 
(vācu - latviešu - vācu)* [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Kurss mērķis ir iepazīt Eiropas Savienību- tās kopējās vērtības, pamatprincipus, 
institūcijas, darbību un paplašināšanās procesu saistībā ar tulkošanu. Kursa ietvaros tiek 
analizēti tulkojamie teksti, iepazīta terminoloģijas loma un tulkotāja/tulka darbs ES.  
Kursa uzdevumi:  
1) Izprast ES vēsturi, pamatprincipus, institūciju darbības pamatprincipus  
2) Izprast tulkošanas nozīmību un pamatprincipus ES ietvaros  
3) Apgūt attiecīgo terminoloģiju un nepieciešamās tulkošanas metodes 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Iegūs teorētiskas zināšanas par ES minētajiem aspektiem;  
2. Padziļinās zināšanas tulkošanas teorijā  
 
Profesionālās kompetences:  
1. Studenti izpratīs būtiskākos komunikācijas aspektus globalizētā vidē.  
2. Papildinās tulkošanas un komunikācijas prasmes nozīmīgās ekonomikas, politikas un 
kultūras jomās .  
3. Studenti pazīst attiecīgo jomu valodas stila tekstu žanrus un ar tiem saistītos tulkošanas 
pamatprincipus un paņēmienus.  
4. Studenti prot iegūtās zināšanas izmantot tulkošanas procesā.  
5. orientēsies ES politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves aktuālajos procesos, 
orientēsies attiecīgajās starpkultūru saziņas formās;  
6. papildinās savas lingvistiskās/translatoloģiskās, sociokultūras un interpersonālās 
kompetences. 
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Kursa plāns 

Nr. 
p.k. 

Temats 
Nodarbības 

veids 

Plānotais 
apjoms 
stundās 

        ES kā tulkošanas objekts? Iepazīšanās ar tēmu L 2 
        Kāpēc nepieciešama Eiropas Savienība? I Eiropas 

integrācijas process un tā sākotne. 
L 2 

        Tulkošanas loma ES. Darbs ar terminoloģiju. S 2 
        ES un kopīgās Eiropas vērtības. ES simboli. L 2 
        Kāpēc nepieciešama Eiropas Savienība? II ES 

dibinātāji. 
S 
  

2 

        Kā funkcionē ES? ES institūcijas un to uzdevumi. L 
S 

1 
1 

        Svarīgākās ES politikas jomas. I L 
S 

1 
1 

        Svarīgākās ES politikas jomas. II Kontroldarbs L 
S 

1 
1 

        ES paplašināšanās un nākotnes izaicinājumi. I 
Kontroldarbs 

S 
L 

1 
1 

10.   ES paplašināšanās un nākotnes izaicinājumi. II S 2 
11.   Eiropas Savienība kultūras daudzveidībā. I 

Tulkošana starp kultūrām. 
L 
S 

1 
1 

12.   Eiropas Savienība kultūras daudzveidībā. II S 2 
13.   ES kā pilsoņu Eiropa. Attiecības starp sociālajiem 

partneriem. 
L 
S 

1 
1 

14.   Eiropas Savienības kopienas tiesību avoti I L 
S 

1 
1 

15.   Eiropas Savienības kopienas tiesību avoti II 
Noslēguma kontroldarbs. 

S 2 

16.   Es ES. Atgriezeniskā saite par kursu S 2 
   

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lai students varētu kārtot eksāmenu, jāapmeklē lekcijas un aktīvi jāpiedalās semināru 
nodarbībās, jāstudē atbilstošā teorētiskā literatūra un jāseko līdzi aktuālajiem notikumiem 
ES. Jāveic visi mājasdarbi un kontroldarbi (1 -2 kontroldarbi un noslēdzošais 
kontroldarbs). Jāuzstājas ar referātu par kādu no semināra tēmām. Eksāmenā jādemonstrē 
prasme analizēt un tulkot dotos tekstus.  
Vērtējumu veido:  
1. Darbs semināros un mājasdarbi – 25%,  
2. Kontroldarbi – 25%,  
3. Referāts (apm. 10-15 min.) par kādu no tematiskajiem aspektiem – 20%  
4. Sekmīgi nokārtots eksāmens: diskusija+ noslēguma kontroldarba vērtējums – 30%  

Mācību pamatliteratūra 
1. Atilgan, Canan: Europa lohnt sich : was jeder über die Europäische Union wissen sollte. 
- Berlin [u.a.] : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2007  
2. KANANA ATILGANA | DEBORA KLEINA  
EIROPA IR TĀ VĒRTA. KAS KATRAM BŪTU JĀZINA PAR EIROPAS SAVIENĪBU  
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3. Rokasgrāmata praktiskam darbam ar ES jautājumiem  
2006: Ārlietu ministrija sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi un Valsts administrācijas 
skolu  
http://www.mfa.gov.lv/data/file/rokasgramata/index.php?lv/index.html  
4. 10 nepatiesi apgalvojumi par Eiropas Savienību / priekšv. aut. Endrjū Rasbašs. - Rīga : 
Eiropas Komisijas delegācija Latvijā, 2002.–  
5. Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni / Žanetas Ozoliņas redakcijā ; 
Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2007  
6. Geschichte des Übersetzungsdienstes der EU,  

Papildliteratūra 
1. Fosters, Dīns: Lietišķā etiķete Eiropā. Ceļvedis. 2005., Zvaigzne ABC  
2. Heringer, H. J.: Interkulturelle Kommunikation. A. France Verlag Tübingen und Basel 
2004  
3. Hanss Jergs Šreters 2004: Eiropas Savienības leksikons. 
IzdevniecībaJumavaISBN9984056872  
5. Snell-Hornby, Mary, König, Hans G., Kußmaul, Paul & Schmitt, Peter A. (Hrsg.) 
(1998). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg  
6. 250 FRAGEN ÜBER EUROPA UND DIE EUROPÄISCHE POLITIK 2008-2009 
EDITION, Depondt, Jos. http://www.depondt.eu/250mcqDE.htm  

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Valsts valodas centrs  
Tulkošanas un terminoloģijas centrs  http://www.vvk.lv/?sadala=180  
 
2. ES primāro tiesību aktu terminu vārdnīca: http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/vardnica-es-
prim.html  
 
3. Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca: 
http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/civillikums-vardnica.html  
 
4. http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm  
 
5. lpia.lv / TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCA  
http://www.lpia.lv/?id=9  
 
6. Latvijas Vēstnesis   http://www.vestnesis.lv/  
 
7. 250 FRAGEN ÜBER EUROPA UND DIE EUROPÄISCHE POLITIK 2008-2009 
EDITION http://www.depondt.eu/250mcqDE.htm  
 
8. Renāte Ābeltiņa: Bābeles tornis. ES dokumentu tulkošanas problēmas. 09. oktobris 
2005.  
 
9. Geschichte des Übersetzungsdienstes der EU,  
EK,2010 http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/brochures/index_de.htm.  
 
10. http://europa.eu  
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Kursa nosaukums 
Vācu valoda mūsdienu diskursā 
tulkotājiem 

Kursa kods Valo5000 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 13 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 19 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 
  

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar nozīmīgiem mūsdienu vācu valodas aspektiem 
dažādās dzīves jomās, īpašu vērību veltot tulkošanas kontekstam. Kursā tiek analizētas 
mutiskās un rakstiskās komunikācijas nozīmīgākie aspekti dažādās saziņas sfērās, 
veidojot priekšstatu par aktuālajām tendencēm vācvalodīgo valstu politiskajā, 
ekonomiskajā un kultūras dzīvē.  
Kursa uzdevumi:  
1) Vārdu krājuma papildināšana un nostiprināšana gan mutiskajā, gan rakstiskajā 
komunikācijā minētajās jomās (sk. kursa plānu);  
2) Starpkultūru un tulkošanas kompetenču pilnveidošana un nostiprināšana.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Iegūs teorētiskas zināšanas mutiskajā un rakstiskajā komunikācijā;  
2. Padziļinās zināšanas vācvalodīgo valstu politiskajā, ekonomiskajā, un kultūras dzīvē; 
3. Papildinās teorētiskās zināšanas vācu val. gramatikā un tekstu konvencijās, īpašu 
vērību pievēršot tulkošanas kontekstam.  
 
Profesionālās kompetences:  
1. Studenti izprot būtiskākos komunikācijas aspektus tulkošanas kontekstā.  
2. Studentiem ir komunikācijas prasmes nozīmīgās ekonomikas, politikas un kultūras 
jomās .  
3. Studenti izprot un analizē minēto jomu valodas stila tekstu žanrus.  
4. Studenti prot iegūtās zināšanas izmantot mutiskās un rakstiskās saziņas situācijās.  
5. Spēj saprast, korekti veidot/tulkot vidēji sarežģītus tekstus attiecīgajās jomās;  
6. Orientēsies vācvalodīgo zemju politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves aktuālajos 
procesos, izpratīs šo tautu mentalitāti un uzvedības normas, orientēsies attiecīgajās 
starpkultūru saziņas formās;  
7. Papapildinās savas lingvistiskās, sociokultūras un interpersonālās kompetences. 
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Kursa plāns 

 Nr. 
p.k. 

Temats 
Nodarbības 

veids 
  

Plānotais 
apjoms 
stundās 

1. Mūsdienu diskursa aktuālās problēmas L 2 
L 1 2. Mūsdienu lietišķā vācu valoda. 
S 1 
L 1 3. Mutiskā un rakstiskā lietišķā komunikācija – 

svarīgākie aspekti. S 1 
L 1 4. Juridiskā valoda vācvalodīgajās zemēs. 
S 1 

5. Vācu valoda mūsdienu politiskajā kontekstā. S 2 
L 1 6. Politiskais mārketings un politiskā komunikācija. 

Mūsdienu mediju valoda I. S 1 
7. Mūsdienu mediju valoda II. Jaunās žurnālistikas 

valoda XXI gadsimtā. Interaktīvās komunikācijas 
valoda. Interneta valoda un stils. Kontroldarbs 

S 2 

8. Mūsdienu reklāmas valoda I. L 2 
9. Mūsdienu reklāmas valoda II. Reklāmas tekstu 

analīze. 
S 2 

L 2 10 Publicistiskā valoda. 
S 2 
L 1 11. Reliģiskā valoda mūsdienu dzīvē.  
S 1 
L 1 12. Diplomātiskā valoda. Etiķetes un protokola 

valoda. Kontroldarbs. S 1 
L 1 13. Valodas varietātes. 
S 2 

14. Secinājumi par vācu valodu mūsdienu diskursā. 
Noslēguma kontroldarbs. 

S 3 

Kopā     32  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lai students varētu kārtot eksāmenu, jāapmeklē lekcijas un aktīvi jāpiedalās semināru 
nodarbībās, jāstudē atbilstošā teorētiskā literatūra un jāseko līdzi aktuālajiem notikumiem 
ekonomikā un politikā. Jāveic visi mājasdarbi un 2 kontroldarbi. Eksāmenā jādemonstrē 
prasme izprast un tulkot doto tekstu.  
Vērtējumu veido:  
1. Darbs semināros un mājasdarbi – 25%,  
2. Kontroldarbi (2) – 25%,  
3. Referāts (apm. 10-15 min.) par kādu no tematiskajiem aspektiem – 20%  
4. Sekmīgi nokārtots eksāmens: diskusija+ noslēguma kontroldarba vērtējums – 30%  

Mācību pamatliteratūra 
1. Fosters, Dīns: Lietišķā etiķete Eiropā. Ceļvedis. 2005., Zvaigzne ABC  
2. Heringer, H. J.: Interkulturelle Kommunikation. A. France Verlag Tübingen und Basel 
2004  
3. Rozenbergs, Jānis: Latviešu valodas stilistika, Zvaigzne ABC, 1995  
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4. Nell, Wolfgang u.a.: Kulturwissenschaften. Geschichte, Grundlagen, Perspektiven. 2. 
erw. Aufl. Opladen: Westdeutscher Verlag 2000  
5. Veinberga, Sandra. Masmediji : prese,radio un televīzija, Rīga : Zvaigzne ABC, 2005  

Papildliteratūra 
1. Ammon, Ulrich: Die internationale Stellung der deutschen Sprache  
1991 Leinen, ISBN 978-3-11-013179-6  
2. LR civillikums/Lettlands Zivilgesetzbuch  
Rīga, 2006, Latvijas Vēstnesis ISBN9984731766  
3. Pischel, Susanne. Geschäftskorrespondenz: Mustertexte/ Darījumu korespondence: 
paraugteksti, Rīga: Zvaigzne ABC, 1997  
4. SCHULZ v.THUN, F.: 1998. Miteinander reden 3. Das „Innere Team“ und 
situationsgerechte Kommunikation, Reinbek Rowohlt.  
5. Snell-Hornby, Mary, König, Hans G., Kußmaul, Paul & Schmitt, Peter A. (Hrsg.) 
(1998). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg  
6. 250 FRAGEN ÜBER EUROPA UND DIE EUROPÄISCHE POLITIK 2008-2009 
EDITION, Depondt, Jos. http://www.depondt.eu/250mcqDE.htm 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Diplomatische Beziehungen  
http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2004/06/19/a0305  
2. Kommunikationsprobleme in der Wirtschaft: von A Pohosyan  
deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=977832740  
3. http://karrierebibel.de/sage-und-schweige-das-abc-der-diplomatie/  
4. Valsts valodas centrs  
Tulkošanas un terminoloģijas centrs  
http://www.vvk.lv/?sadala=180  
5. ES primāro tiesību aktu terminu vārdnīca: http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/vardnica-es-
prim.html  
6. Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca: 
http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/civillikums-vardnica.html  
7. http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm  
8. lpia.lv / TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCA  
http://www.lpia.lv/?id=9  
9. Latvijas Vēstnesis  
http://www.vestnesis.lv/  
10. 250 FRAGEN ÜBER EUROPA UND DIE EUROPÄISCHE POLITIK 2008-2009 
EDITION http://www.depondt.eu/250mcqDE.htm 
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Kursa nosaukums Rediģēšana tulkotājiem 

Kursa kods Valo5489 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 
  

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par redaktora darba īpatnībām un praktiskas 
iemaņas literāra teksta, īpaši tulkota teksta, rediģēšanā. Uzmanība pievērsta 
svarīgākajiem valodas kultūras, valodu kontaktu un tekstveides jautājumiem, kuru 
apguve nepieciešama sekmīgai dažādu paveidu un žanru tekstu rediģēšanai. 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par teksta rediģēšanu un 
pamatnorisēm izdevējdarbībā, zināšanas svarīgākajos latviešu valodas kultūras un 
tekstveides jautājumos, kā arī prasmes rediģēt dažādu paveidu un žanru tulkotus 
tekstus. 

Kursa plāns 
1. Rediģēšanas metodika. Izdevējdarbība. L2  
2. Literārā valoda un kodificētā norma. L2  
3. Teksta veidi: funkcionālie paveidi un žanri. L2 S2  
4. Galvenās latviešu valodas ortogrāfijas normas. L2 S2  
5. Valodu kontakti. Aizgūti valodas līdzekļi valodas kultūras aspektā. L2 S6  
6. Stilistiski ekspresīvu valodas līdzekļu lietojumos dažādu veidu tekstos. L2 S4  
7. Galvenās gramatisko formu lietošanas un sintaktisko konstrukciju izveides normas. 
S 4  
8. Galvenās interpunkcijas normas latviešu valodā S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1. Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts.  
2. Kursa laikā sekmīgi veikti 2 praktiskie darbi – teksta rediģēšana (50% gala 
vērtējuma).  
3. Sekmīgi nokārtots rakstveida eksāmens (50% gala vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 
Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga: Zvaigzne, 1993.  
Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.  
Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.  
Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. (2003) 

Papildliteratūra 
Rozenbergs J. The stylistics of Latvian. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004.  
Guļevska D., Miķelsone A., Porīte T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. 
Latviešu valoda. Rīga: Avots, 2002.  
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Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2007.  
Īpašvārdu rakstība. Rīga: Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998.  
Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. Rīga: Latvijas 
Republikas Valsts valodas centrs, 1999. 

Periodika un citi informācijas avoti 
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.  
Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rakstu krājums. 27 laidieni. (1965-1993)  
Latviešu valodas aģentūras mājaslapa www.valoda.lv  
Terminoloģijas komisijas mājaslapa http://termini.lza.lv/  
Vārdnīcas tiešsaistē www.tezaurs.lv 
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2. pielikums. Informācija par studiju programmas 
realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem 
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2. a) MĀCĪBSPĒKU SARAKSTS 
 

Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss LU Pamatdarba 
vieta 

1. Gunta Ločmele Dr.philol. profesore Ievēlēts LU - 

2. Maija  Brēde Dr.philol. profesore Ievēlēts LU  

3. Andrejs Veisbergs Dr.habil. 
philol. 

profesors Ievēlēts LU  

4. Sigma Ankrava Dr.habil. 
philol. 

profesore Ievēlēts LU  

5. Dace Liepiņa Dr. paed. asoc.profesore Ievēlēts LU  

6. Olga Ozoliņa Dr.philol. asoc.profesore Ievēlēts LU  

7. Ināra Penēze Dr.philol. asoc.profesore Ievēlēts LU  

8. Arvils Šalme Dr.philol. asoc.profesors Ievēlēts LU  

9. Jeļena  Vladimirska Dr.philol. asoc.profesore Ievēlēts LU  

10. Ilze Lokmane Dr.philol. docente Ievēlēts LU  

11. Ieva Sproģe Dr. paed. docente Ievēlēts LU  

12. Laura Karpinska Mg.philol. lektore Ievēlēts LU  

13. Svetlana Koroļova Mg.philol. lektore Ievēlēts LU  

14. Veneta Žīgure Mg.philol. lektore Ievēlēts LU  

15. Sanita Nemane Mg.philol. asistente Darba līgums 
ar LU 

 

16. Linda Gaile MAS; 
Mg.philol. 

pasniedzēja Darba līgums 
ar LU 

- 

17. Kaspars Kļaviņš 2. līmeņa 
augstākās 
profesionālās 
izgītības 
diploms; 

Tulka 
kvalifikācija 

pasniedzējs Darba līgums 
ar LU 

Sia 
„Mestako“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. b) MĀCĪBSPĒKU CV 
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Dr.Philol., profesores Guntas Ločmeles 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1961. 
 
Izglītība: 
2008. (1 ned.) Brisele, Beļģija. Eiropas Komisijas Mutvārdu tulkošanas 

ģenerāldirektorāts (SCIC). Tulku mācīšamas metodes. 
2001. – 2002. Kentas Universitāte, Ohaijo, ASV. Fulbraita programma profesoriem, 

pētniece.  
2001. (1 mēnesis) un 1999. (1 mēnesis) – Gūtenberga vārdā nosauktā Maincas Universitāte, 

Germersheima, Vācija. Tulkotāju/ tulku mācīšanas metodes, pielietojamā 
valodniecība.  

1998. (1 mēnesis) Savonlinnas Pielietojamās valodniecības institūts, Joensuu Universitāte, 
Somija. Tulkotāju mācīšanas metodes. 

1985. – 1988. klātienes aspirantūra Ļeņingradas Valsts Universitātes Filoloģijas 
fakultātes Angļu filoloģijas katedrā. Filoloģijas zinātņu kandidāte 
ģermāņu valodās. 

1979. – 1984. studijas LVU Svešvalodu fakultātē. Angļu valodas filologa, pasniedzēja, 
tulka kvalifikācija. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:    

2007. Latvijas Universitātes profesore 
1999. Latvijas Universitātes asociētā profesore   
1992. Nostrificēts filoloģijas doktores grāds, Dr.philol. 
1992. Latvijas Universitātes docente 
1988. Filoloģijas zinātņu kandidāte 

Nodarbošanās:   
Pamatdarbs: 
2011. – pašreiz  LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un 

tulkošanas nodaļas Tulkošanas katedras vadītāja p.i., PMSP 
Konferenču tulkošana direktora p.i. 

2008. – pašreiz  LU Humanitāro zinātņu fakultāte (līdz 2010. - MVF). Sastatāmās 
valodniecības un tulkošanas nodaļas vadītāja. Profesore. 

2006.–2007.  LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un 
tulkošanas nodaļas vadītāja p.i., PSP: Tulks direktora p.i. 

1999. – pašreiz PSP: Tulkotājs direktore. 
1999.–2008.  LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un 

tulkošanas nodaļa. Asociētā profesore. 
1996.–1999.  LU Svešvalodu fakultātes Sastatāmās valodniecības katedra. 

Docente. 
1992. –1996.  LU Valodu centra Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra. 

Docente.  
1988.–1992.   LU Svešvalodu katedra. Pasniedzēja. 
1984.–1985.  Daugavpils Pedagoģiskā Institūta Svešvalodu katedra. Pasniedzēja. 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Ločmele G. Valodas līdzekļu izvēle mūsdienu latviešu reklāmā. Valodas prakse: 
vērojumi un ieteikumi. 5. numurs /Atb. red. L. Lauze. Rīga : SIA „Arona Baltica”, 2010 

2. Ločmele G. Some Features of the Latvian Language of Advertising. Humanities and 
Social Sciences: Latvia, Volume 18, Issue I (Spring – Summer 2010), Riga: University of 
Latvia and EPC, Ltd, 2010, 33-56. 
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3. Ločmele G. Tulkotāja loma tūrismā neatkarīgajā Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados. 
Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 14 (2). Liepāja : LiePA, 2010, 209-218. 

4. Ločmele G. and A. Veisbergs. The other polysystem: The impact  
of translation on language norms and conventions in Latvia. Contexts,  
Subtexts and Pretexts, Baer, Brian James (ed.) John Benjamins, 2011. 

5. Ločmele G. Personalization and Inclusion in Latvian Advertising as a Result of 
Multicultural Processes. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, 
Volume 1, Veisbergs, A. (ed.) Riga: University of Latvia, 2011, 46-52.  

kopējais publicēto darbu skaits – 36; konferenču tēzes – 25 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Projekti: 

� Piedalās granta tēmas „Mūsdienu latviešu valodas izmaiņas kontrastīvajā aspektā (kontakti, 
tulkošana, aizgūšana)” izstrādē. 

� Piedalās Letonikas nacionālās programmas tēmas „Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un 
jaunaizguvumu datubāze” izstrādē. 

Organizatoriskais darbs: 
2005., 2007. gads – LU MVF  Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas organizētā 4. 
un 5. Starptautiskā simpozija par tulkošanas pragmatiskajiem jautājumiem orgkomitejas 
locekle. 
Zinātniskā rakstu krājuma „Sastatāmā un lietišķā valodniecība” redakcijas kolēģijas locekle. 
2009. gads – Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes Tulkošanas katedras krājuma 
„Vertimo studijos” redakcijas kolēģijas locekle. 

Docētie studiju kursi 
2 KP Pielietojamā terminoloģija un tulkošanas teorija (Dokt.) 
Valo5670 2 KP Tulkošanas teorija (Angļu filoloģijas MSP)  
Valo1228 2 KP Ievads valodniecībā (Bak.) 
Valo1430 2 KP Tulkošanas pamati (atsevišķi bloki) (Bak.) 
Valo1341 4 KP Tulkošanas teorijas pamati (Bak.) 
Valo2176 2 KP Tulkošanas teorija (atsevišķi bloki) (PSP) 
ValoP021 2 KP Ekonomikas tekstu tulkošana I (PSP) 
ValoP099 2 KP Publicistisko tekstu tulkošana I (PSP) 
ValoP101 2 KP Filmu un reklāmu tulkošana (PSP) 

Papildu ziņas par profesionālo darbību:  
HZF Domes locekle, iepriekš MVF Domes locekle 
1998. -2007. Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijas biedre 
 
2011. gada 12. aprīlī  
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Dr philol. prof. Maijas Brēdes 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1945. 
Izglītība: 
1972. - 1974.               Aspirantūras studijas LVU Svešvalodu fakultātē 
1964. - 1969.  Studijas LVU Svešvalodu fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1981. -  Filoloģijas zinātņu kandidāte 
1992. -  Latvijas Universitātes docente 
1992. -  Nostrificēts filoloģijas doktora grāds, Dr.philol. 
1999. -  Latvijas Universitātes asociētā profesore 
2005. -  Latvijas Universitātes profesore 

 
Nodarbošanās: 
Pamatdarbs: 
2010.             -  profesore LU Humanitāro zinātņu fakultātē 
2005.           -  profesore LU Moderno valodu fakultātē 
1999. – 2005.  -  asociētā profesore LU Moderno valodu fakultātē 
1992. – 1999.  -  docente LU Svešvalodu fakultātē 
1986. - 1991.  -  vec. pasniedzēja LU Svešvalodu fakultātē 
1970. - 1985.  -  asistente LVU Svešvalodu fakultātē 
1969. - 1970.  -  vec. laborante LVU Svešvalodu fakultātē 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1.M.Brēde. (2010) Valodas variācijas intonācijas stilu izpausmē. „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. Liepāja: Liepājas Universitāte, (67-74). 
2. M.Brēde. (2010) Stylistic Variation as Manifest in Intonation Styles. XI Baltistica 
Congress. Riga, 27.09.-30.09. 2010. Abstracts (27-29). 
3. M.Brēde.(2010) Shadowy Smudges in Language or One Day with Spoken Latvian. The 
Baltics as an Intersection of Civilizational Identities. 8th Conference on Baltic Studies in 
Europe. Darbai ior Dienos, 54. Kaunas: Vytauto Didžiojo univ., (199-216). 
4. M.Brēde. (2010) Ieskats britu angļu valodas praksē. Linguistica Lettica ,19, LVI žurnāls, 
Rīga, (123-133). 
5.M.Brēde. Stylistic Variation as Manifest in the Informational Style of Intonation (On the 
Basis of English and Latvian TV Broadcasts). Baltic Journal of English Language, Literature 
and Culture. Vol.1. Faculty of Humanities, UL. Riga, (4-13). 
6. M.Brēde. (2009) Summer Reading: Translation Versus Original. Lost and Found in 
Translation. The 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga (29-44).  
7. M.Brēde. (2009) Pragmatic Meanings of Discourse Markers. Applied Linguistics for 
Specialised Discourse. Conference Proceedings, May 22-23 (CD format), LU 
8. M.Brēde (kopdarbs ar B.Uziju, L.Karpinsku, D.Liepiņu, M.Treilonu)(2009) 
 Saistošā terminoloģija:valodas kodu uzziņas. Rīga, LU: SIA JUMI (90) 
 
kopējais publicēto darbu skaits – 72  

konferenču tēzes – 40  
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Projekti: 
LZP projekts “Mūsdienu latviešu valodas funkcionēšana kontaktsituācijā un tās 
atspoguļojums (tulkošana, terminoloģija un leksikogrāfija” (2002 – 2004) (vad. A.Veisbergs) 
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Starptautisks pētījumu projekts Smallink “Language Interactive Culture” (multimediju 
valodas apmācība) (2002 – 2004) (koordinators A.Veisbergs) 
“Letonikas” projekts “Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze” 
(2007) (vad. A.Veisbergs)  
“Letonikas” projekts “Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze” 
(2008) (vad. A.Veisbergs)  
Terminoloģiskās deskripcijas un preskripcijas saistošie un attīstības starpdisciplionārie 
aspekti (2008 – 2009) (vad. M.Brēde)  
“Letonikas” projekts “Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze” 
(2009) (vad. A.Veisbergs) 
“Latviešu valodas fonētika: teorija vs. prakse” (2009 – 2011) (vad.D.Markus) “Leksiskās 
sistēmas maiņas un to atspoguļojums vārdnīcās”(2010 – 2011) (vad.I.Jansone, koord. 
A.Veisbergs) 

Organizatoriskais darbs: 
LU Rakstu sērijas “Contrastive and Applied Linguistics” redkolēģijas locekle. 
Liepājas Universitātes rakstu krāj. “V ārds un tā pētīšanas aspekti” redkolēģijas locekle. 
Starptautiskās konferences “The 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation” 
(Riga, April, 2009) Rīcības komitejas locekle. 
DAAD stipendiju pieteikumu recenzente. 

Docētie studiju kursi 
Angļu valodas normatīvā fonētika un fonoloģija (BSP, A daļa, 4KP) 
Ievads valodniecībā ar novirzienu anglicistikā (BSP, A daļa, 4KP) 
Ievads valodniecībā (BSP, A daļa, 4KP) 
Angļu valodas teorētiskā gramatika  un fonētika (BSP, A daļa, 4KP) 
Angļu valodas variantu pamati (BSP, A daļa, 2KP) 
Angļu valodas diskursa intonācija (MSP, A daļa, 2KP) 
Fonētika un fonoloģija (MSP, B daļa, 2KP) 
Fonostilistika un fonosemantika (DSP) 
Praktiskā latviešu valoda kā svešvaloda (ārvalstu studentu SP) 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
LU MVF Domes sekretāre (līdz 1.09.2009) 
LU Valodniecības promocijas padomes sekretāre 
Filoloģijas doktora kandidātu promocijas darbu recenzēšana (9) 
LU Valodniecības DSP locekle 
LU Valodniecības PP locekle (no 2010.) 
LU Valodniecības PP sekretāres p.i. (01.01 – 14.04, 2011) 
LZP eksperte (līdz 12.07.2010) 
IALIC (International Association for Languages and Intercultural Communication) biedre 
 
2011. gada 12.aprīlī.                                                                  M.Brēde 
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Andreja Veisberga  dzīves un darba gājums (Curriculum vitae) 
 
Adrese:                                         (m)    Mazā Nometņu 55-3 , Rīga 2, LV-1002 
                                                       (d)    LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Sastatāmās       
                                                       valodniecības un tulkošanas katedra  

   Visvalža 4a, Rīga 11, LV-1050 
Telefons:                                       (m) 7617463,    (d) 9482396 
Dzimis:                                          22. 02. 1960. 
Ģimenes stāvoklis:                       precējies, 1 dēls     
 
Izglītība, kvalifik ācija,  1993  Habilitētais filoloģijas doktors 
zinātniskie grādi  1992     Filoloģijas doktors 
                                               1986     Filoloģijas zinātņu kandidāts 

1983 Augstākās izglītības diploms (angļu val. un literat.) 
Pasniedzējs, filologs, tulks 

Nodarbošanās, akadēmiskie   
nosaukumi    1994 -      LU, MVF fakultāte, profesors   

2010- Tulkošanas katedras vadītājs  
2006- Oksfordas Angļu vārdnīcas konsultants 
2000-  2009   LU, Moderno valodu fakultātes, Sastatāmās 

valodniecības un tulkošanas nodaļas vadītājs 
2003 – 2004 Eiropas Komisijas Tulku dienesta Latvijas

    koordinators 
    2004  ES Personāla atlases dienesta loceklis 

1991- 2000    LU, Svešvalodu fakultāte Sastatāmās 
valodniecības katedras vadītājs  

    1988- 1994    LU,    Svešvalodu fakultāte, docents  
    1987- 1988    LVU, Svešvalodu fakultāte, vec. pasniedzējs 
    1983- 1987    LVU, Svešvalodu fakultāte, asistents 

Fakultātē vadu sekojošos kursus bakalaura un maģistru programmu studentiem:  
Angļu valodas stilistika un leksikoloģija (2 krp) bak. 
Konsekutīvā tulkošana (5 krp) PMSP 
Sinhronā tulkošana (5 krp) PMSP 
Terminoloģijas pārvaldība (2krp) PMSP 
Tulkošanas terorija (2 krp) PMSP 
Valodu varianti (4 krp) Maģ. 

Vadu studentu zinātnisko darbu (maģistru, bakalaura darbi). Ir doktoranti. Nodarbojos ar 
zinātniskajiem pētījumiem leksikogrāfijas, tulkošanas zinātnes, sastatāmās valodniecības, idiomātikas, 
valodu kontaktu jomā. Man ir vairāk nekā 280 zinātnisko publikāciju (t.sk. monogrāfijas “Latvian 
Idioms”, Latvian and English Wordformation” 2001, „Konferenču tulkošana” 2007, 2009) un 
vārdnīcas (Jaunā latviešu-angļu vārdnīca 2005, Viltus draugi angļu un latviešu valodā) un vairāk nekā 
100 citu publikāciju.  Regulāri piedalos zinātniskās konferencēs, starp pēdējām minami plenārreferāti 
Šauļu universitātes konferencē „The World in  the Language” (2006), 30. IALB konferencē u.c. 21. 
gadsimtā esmu uzstājies ar lekcijām un lekciju kursiem Ženēvas Universitātē, Joensu Universitātē, 
Orhūzas Biznesa skolā, Lietuviešu valodas institūtā (2007), Eiropas parlamenta un Eiropas komisijas 
tulkošanas dienestos (2008, 2011). 
 

Kvalifik ācijas celšana 21. gs:  

1 mēnesis Maincas Universitātē (2000); 1 mēnesis Ženēvas Universitātē (2000) - Tulku apmācības 
speciālista diploms; Vārdnīcu centrā Oksfordas Universitātes Presē (2004) 

Īsi kursi ES institūcijās (2003, 2004, 2006), Austrijā - Zalcburga (2001, 2002, 2003), Tiroles vācu 
institūtā (2001, 2002, 2003, 2004) 

Apbalvojumi 

Britu padomes stipendijas laureāts 1991. gadā; Verbatim balva leksikogrāfij ā 1993. gadā.  
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Kembridžas starptautiskā biogrāfiju institūta “20. gs. sasnieguma balva” valodniecībā un leksikogrāfij ā 
(1999); Hornbija grants leksikogrāfij ā (2002, 2002, 2004); LR IZM Atzinības raksts (2005) 

LR II šķiras Atzinības krusts (2007) 

Rektora pateicība (2010) 

• Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs (2004-); Valsts valodas komisijas loceklis (2002-). 
• Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis (2005-) 
• Valsts valodas komisijas Rakstu galvenais redaktors (2005- ) 
• Valsts valodas aģentūras konsultatīvās padomes loceklis (2004- ) 
• Valsts valodas aģentūras projektu izvērtēšanas komisijas loceklis (2004- ) 
• Valsts valodas centra ekspertu padomes loceklis (1998-) 
• LU Senāta loceklis (2001-2004). 
• Latviešu valodas Habilitācijas un promociju padomes loceklis LU (1994-).  
• LU Valodniecības Profesoru padomes priekšsēdētājs (2000-).  
• LU Valodniecības Doktorantūras padomes loceklis (2000-) 
• Latviešu valodas centra ekspertu komisijas loceklis (1998 -). 
• Humanitāro zinātņu fakultātes Studiju programmu padomes priekšsēdētājs (1999 -). 

Žurnāla “Humanities and Social Sciences. Latvia” padomes loceklis (1993 - 2011).  
“Sastatāmās un lietišķās valodniecības” sērijas galvenais redaktors (1989 -).  
Valodniecības sērijas LU Zinātnisko rakstu galvenais redaktors (1999-) 
Baltic Journal of English Language, Literature and Culture galvenais redaktors  (2011-), 
Valsts valodas Komisijas Rakstu galvenais redaktors (2005-) 
Žurnāla “Linguistica Lettica” redakcijas loceklis (1997-) 
CLARIN Nacionālās konsultatīvās padomes loceklis (2009-) 
Baltic Graduate School in Linguistics (Tallinn) – padomes loceklis (2008-) 
Baltijas Asamblejas Balvas žūrijas loceklis (2009) 
 
Vairāku zinātnisko tēmu vadītājs;  

• Letonikas projekta vadītājs “Jaunveidojumu korpuss latviešu valodā” (2005-2009)  
• Letonikas projekta vadītājs „Latviešu valodas leksiskās sistēmas maiņas un to atspoguļojums 

vārdnīcās” (2010, 2011) 
• Orhūzas universitātes un Latvijas universitātes kopprojekta “LSP tulkošanas attīstība” vadītājs 

(2001- 2004).  
• EURALEX (Eiropas Leksikogrāfijas asociācijas) loceklis (1991-). 
• EUROTERMBANK projekta dalībnieks (2005-2006) 
• Dalībnieks Eiropas Komisijas LINEE (Languages in a Network of European Excellence) 

projektā (2007-2010). 
• Eiropas Komisijas SCIC; Eiropas Parlamenta un LU kopprojektu vadītājs mutiskajā tulkošanā 

(1997- 20011) 
Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta sertificētais sinhronais tulks (1997-) 
AIIC SECO vēstnieks Latvijā (1994-).  
Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijas priekšsēdētājs (1999 - 2003). 
LZP Ekspertu padomes loceklis (1999-2002). 
Ventspils Augstskolas gala eksāmenu komisijas priekšsēdētājs (2000-) 

Cita inform ācija 
Brīvi pārvaldu latviešu, angļu, krievu valodu, vājāk vācu un mazliet franču valodu. Daudz nodarbojos 
ar sinhrono, secīgo un rakstisko tulkošanu gan Latvijā, gan ārzemēs. Regulāri tulkoju  Eiropas 
Parlamentam, Komisijai, ILEA, NATO, USIA, EUROPOL, EUROJUST, Ziemeļvalstu padomei, LR 
Prezidenta kancelejai, LR Aizsardzības ministrijai un citām organizācijām. Daudz publikāciju angļu 
laikrakstā “The Guardian”, “Dienā”, „Latvijas Avīze”. Sauszemes karaspēka vārdnīcas (1998) un 
Lauksaimniecības vārdnīcas (1999) konsultants. Angļu - latviešu vārdnīcas konsultants (izdevn. 
“Zvaigzne”). TILDE projektu dalībnieks. Eiropas Padomes projekta “Latviešu valodas pamati” autors.  
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Sigmas Ankravas dzīves un darba gājums  
(Curriculum vitae) 

 
 
 
Dzimšanas gads: 1951  
Adrese: Kr. Valdemāra 106/108-116 
 LV 1013, Rīga; t. 7378070 
Personas kods: 260351 -12754 

Izglītība:  
 1969 - 74 LVU, Svešvalodu fakultāte, studente 
 1974 - 77 PSRS  ZA Austrumu pētniecības institūts, Maskava, aspirante 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1978 Filoloģijas zinātņu kandidāte 

1986 LVU Ārzemju literatūras katedras docente 
 1992 Filoloģijas zinātņu doktore 
 1999 Filoloģijas zinātņu habilitētā doktore 

Nodarbošanās: 
1977 LVU Ārzemju literatūras katedras asistente 
1978 LVU Ārzemju literatūras katedras pasniedzēja 
1984 LVU Ārzemju literatūras katedras vec. pasniedzēja 
1986 LVU Ārzemju literatūras katedras docente 
1991 -93 LU Ārzemju literatūras katedras vadītāja 
kopš 1996 LU Ārzemju literatūras katedras vadītāja 
1999 LU Ārzemju literatūras katedras asociētā profesore 

 2000 LU profesore, Literatūras un Kultūras nodaļas vadītāja 
 2003 LU profesore, MVF dekāna vietniece 

Zinātniskās publikācijas (skaits): 
Monogrāfijas                                 4 
Raksti zin. žurnālos, r.krāj.           24 
Konferenču tēzes                           13 
Citas zin. publikācijas                   4 
Grāmatu sastādīšana, ievadi          3 
Tulkotas grāmatas                         2 

Publicētā mācību literatūra (skaits): 
Raksti mācību grāmatās                4 
Mācību līdzekļi                             5 
Akadēmisko kursu programmas   3 

Citas publikācijas (skaits):        8 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Salīdzinošā literatūrzinātne: 

            Indijas anglofonā dzeja 
           Anglijas un Īrijas viduslaiku un renesanses literatūra 
           Britu salu vēsture un kultūra 
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Akadēmiskie kursi: 
Kopš  1977 Viduslaiku un renesanses literatūra 
  V. Šekspīrs 
  Lielbritānijas vēsture un kultūra 
1978 - 84 Indijas anglofonās literatūras vēsture 
1995 - 96  Dzejas teksta interpretācija 
kopš 1999 20. gadsimta politiskās teorijas un rakstniecība 
kopš 2007 Latvijas kultūras vēsture ( e-kurss, angļu val.) 

Goda nosaukumi un prēmijas: 
1994;2003 Fulbraita stipendiāte (ASV) 
1997   Kembridžas Universitātes stipendiāte (Lielbritānija) 

Citas aktivitātes: 
Kopš 1988  Latvijas Zinātnieku Savienības biedre 
1990 - 93 premjerministra padomniece humanitāros jautājumos 
1993 - 94   Latvijas Izglītības Ministrijas Zinātnes departamenta  
                        līdzstrādniece     
1997/2000  Latvijas Angļu Studiju Asociācijas (LSSE - Latvian  
                        society for the study of English) biedre un vadītāja 
kopš 2000 Latvijas Rakstnieku savienības biedre 
kopš 2002 Lielbritānijas Angļu Asociācijas korespondētājlocekle 
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PhD. Doc.Paed., asociētās profesores Daces Liepiņas 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1957. 
Izglītība                  1975. – 1980.  Latvijas Valsts Universitāte Svešvalodu fakultāte – 

Diploms: angļu valodas filologs, pasniedzējs, tulks 
                             1983. – 1986.  studijas aspirantūrā LVU Pedagoģijas un      

psiholoģijas katedrā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
1988. zinātņu kandidāts 
1992. pedagoģijas doktors /Dr. paed./  
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
no 2010.           LU Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas asociētā 

profesore 
1992.                pedagoģijas doktors /Dr. paed./  
1989. - 2010.   LU Humanitāro zinātņu fakultātes   Anglistikas nodaļas docente (līdz 

2009.g.: LU Moderno valodu fakultātes Anglistikas nodaļas docente, 
līdz 2005.g., līdz 2001. g.: LU Svešvalodu fakultātes Angļu 
filoloģijas katedras docente) 

1988.                   pedagoģijas zinātņu kandidāte    
 
Nodarbošanās: 
Pamatdarbs: 
2010. - pašreiz       LU Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas asociētā profesore 
1989. - 2010.     LU Humanitāro zinātņu fakultātes   Anglistikas nodaļas docente (līdz 

2009.g.: LU Moderno valodu fakultātes Anglistikas nodaļas 
docente, līdz 2005.g., līdz 2001. g.: LU Svešvalodu fakultātes 
Angļu filoloģijas katedras docente) 

1987. - 1989. LVU Svešvalodu fakultātes angļu filoloģijas katedras vecākā pasniedzēja  
1980. - 1987. LVU Svešvalodu fakultātes angļu filoloģijas katedras asistente  

Profesionālās kvalifikācijas celšana 
1996.     Fulbraita stipendija Amerikas studiju centrā Zalcburgā, Austrijā 
1994.     Fulbraita stipendija darbam Eklza Amerikas studiju centrā Londonā, 

Apvienotajā Karalistē.  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1.  Dynamics of the development of  terminology in the area of the administrative spatial 
reform   and its subsequent translation in English - Daugavpils Universitātes XVIII zinātnisko 
lasījumu rakstu krājums XVIII „Valoda dažādu kultūru kontekstā”, Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds „Saule”,  2008. g. 156. – 165. lpp. 

2. Transformations of meaning in Latvian translations of terminology in English – publicēts 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskās zinātniskās konferences „Vārds un tā 
pētīšanas aspekti” rakstu krājums 12(2) Liepāja, 2008. g., 112. – 119. lpp. 

3. Ambiguity problems in Latvian - English translations - Daugavpils Universitātes XIV 
zinātnisko lasījumu rakstu krājums XIX  „Valoda dažādu kultūru kontekstā”, Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”,  2009. gadā, 123. – 129. lpp. 

4. Potential ambiguity of probate-related terminology in English-Latvian translations – 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 12. starptautiskās zinātniskās konferences „Vārds un tā 
pētīšanas aspekti” rakstu krājums 13 (2) 163. - 167. lpp. 
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5. Convergence of competences in translation studies -  pieņemts publicēšanai Viļņas 
Universitātes Kauņas Humanitārās fakultātes  starptautiskās konferences „Texts and Contexts: 
Spectrum of transformations” rakstu krājumā, 2009. gadā, 6 lpp. 

6. Developmental and detrimental aspects of the impact of English on termformation in 
Latvian. – pieņemts publicēšanai (līdzautorība: Dace Liepiņa, Biruta Uzija): Polonia 
Universitātes starptautiskā konference “Languages and cultures in contact – then and now”, 
Polija, Čenstohova, 2009, 10 lpp.   

7. Juvenile justice in the Latvian criminal justice system and pertaining terminology in 
Latvian - pieņemts publicēšanai Daugavpils Universitātes XV zinātnisko lasījumu rakstu 
krājumā 2010. gadā, 6 lpp. 

8. Some notes on English terms  and their Latvian equivalents used in the area of restorative 
justice - pieņemts publicēšanai Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 13. starptautiskās zinātniskās 
konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti” rakstu krājumā 2010. gadā, 6 lpp. 

Mācību līdzeklis: 

L. Karpinska, B.Uzija, M. Brēde, D. Liepiņa, M. Treilona "Saistošā terminoloģija: valodas 
kodu uzziņas." Rīga: Latvijas Universitāte. 2009. - 90 lpp. ISBN 978-9984-30-168-6 

Kopējais publicēto darbu skaits – 27 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Projekti: 
 
2008 - LU pētniecības projekts Nr. ZP-132 "Terminoloģiskās deskripcijas un preskripcijas 
saistošie un attīstības starpdisciplinārie aspekti", pētniece   
2009. -   Providus projekts JLS/2007/JPEN/2001 “Restorative Justice in the Context of 
Juvenile Delinquency: the Baltic States in the European Dimension” – tulkotāja 
2009. - Valsts probācijas dienesta Individuālā projekta Nr.LV0024 „Latvijas probācijas un 
ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana” – tulkotāja  
 
Organizatoriskais darbs: 
1992. – 2009. Fakultātes domes locekle 
2006  -  2010. Fakultātes arodbiroja priekšsēdētājas vietniece 

 
Docētie studiju kursi 
Valo l489 Integrētā tekstu analīze 1 (BSP angl. fil., A daļa, 2.  kr.p.) 
Valo 2411 Integrētā tekstu analīze 2 (BSP angl. fil., A daļa, 2.  kr.p.) 
Valo 2273 Integrētā tekstu analīze 4 (BSP angl. fil., A daļa, 2.  kr.p.) 
Valo l391 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa 1 (BSP angl. fil., A daļa, 2 kr.p.) 
Valo l392 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa 2 (BSP angl. fil., A daļa, 2 kr.p.) 
Valo 2278 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa 4 (BSP angl. fil., A daļa, 2 kr.p.) 
Valo 3170 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa 5 (BSP angl. fil., A daļa, 4 kr.p.)  
SKSK 3009 ASV kultūras studijas (BSP, angl.fil, B daļa, 4 kr.p.) 
Valo 3169 Angļu valodas leksikoloģija un stilistika (BSP, angl.fil., A daļa, 4 kr.p.) 
Valo P004 Juridisko tekstu tulkošana no angļu valodas latviešu valodā (PSP „Tulkotājs 
”, B daļa, 2 kr.p.) 
Valo P097 Tekstu tulkošana no latviešu valodas angļu valodā (PSP „Tulkotājs ”, B daļa, 
2 kr.p.) 
Valo 5289 Nozaru leksika (G.Roziņa, D.Liepiņa) (PMSP „Konferenču tulks” . B daļa, 2 
kr.p.) Valo 5169 Atmiņa, smadzeņu darbība un svešvalodu apguve (MSP, B daļa, 2 
kr.p.) 
 
2011. gada 11 aprīlī  
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Dr.philol., asoc.profesores Olgas Ozoliņas  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads:  1944. 
Izglītība:  
1975.-1978. studijas Minskas valsts pedagoģiskā svešvalodu institūta klātienes  

aspirantūrā - franču valodas leksikoloģijas katedrā  
1962.-1967. studijas Minskas valsts pedagoģiskā svešvalodu institūta Franču valodas  

fakultātē 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1999.g.asoc.profesore 
   1983.g.docente 
   1993.g.filoloģijas doktore (Dr.philol.) 
   1979.g.filoloģijas zinātņu kandidāte 
Nodarbošanās: 
1999. asoc.profesore LU MVF Romānistikas nodaļā 
1983.-1998. docente LU Svešvalodu fakultātes Romāņu valodu nodaļā 
1971.-1982. vec.pasn.LU Svešvalodu fakultātes vācu un franču valodas katedrā 
1969.-1970. asistente LU Svešvalodu fakultātes vācu valodas katedrā 
1967.-1968. asistente Minskas valsts ped.svešval.institūta vēstures un gramatikas katedrā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Grammaticalisation et classes lexicogrammaticales dans la langue francaise (raports 
attributifs). In: Iliesku, Maria/ Siller-Runggaldier, Heidi/ Danler, Paul (edd.): Actes du XXVe 
Congres International de Linguistique et de Philologie romances. Innsbruck, 3-8 septembre 
2007. DeGruyter: 2010. Tome II, 379-386. 
2. Les émotions dans l’enseignement des langues. –ENJEUX, Revue de didactique du 
français, nr. 74, le 21 mars 2009, 10 
p.,http//www.fundp.ac.be/facultes/lettres/cedocef/enjeux.html. 
3. Le français dans un contexte plurilingue en Lettonie. –Viļņas Universitātes rakstu krājums, 
2009.gada septembris, CD, 8 p. 
4. La présence des cultures dans les manuels de français ne usage ne Lettonie. _Faire vivre les 
identité francophones. Québec, 2008. Actes du XIIe Congrès mondial de la FIPF, Tome II, 
Enjeux culturels et littéraires. Enjeux technologiques. Dialogues et Cultures Nr. 55, Québec, 
2009. 
5. Les émotions dans l’enseignement des langues. –ENJEUX, Revue de didactique du 
français, nr. 74, le 21 mars 2009, 10 p., 
http//www.fundp.ac.be/facultes/lettres/cedocef/enjeux.html. 
6. Les associations et la politique linguistique pour les langues en Lettonie. –Dialogues et 
Cultures, 53, FIPF, Actes de Vienne, Bruxelles, 2008, pp. 113-119. 
7. Quelques Aspects de la parémiologie comparative. –Actes du congres international de 
phraséologie et parémiologie, Santjago de Compostela y Lugo, 19-22 septembre 2006. – 
Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interculturellen Kommunikation, Band 43, 
Peter Lang , Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008, 219 – 231. 

Kopējais publicēto darbu skaits - 153, 
 t.sk.raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos - 118, 
 Mācību grāmatas un mācību līdzekļi - 5, 
 Konferenču tēzes - 30. 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
• Valodas attīstība, latviešu un franču valodas sastatāmie pētījumi, leksikogrāfija, valodas 

politika, frankofonija, lietišķā valodniecība. 
• Svešvalodu mācīšanas satura organizācijas un metodikas jautājumi skolā un augstskolā, 

skolotāju profesionālā un akadēmiskā sagatavošana, skolotāju izglītošana un 
tālākizglītošana. 
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• Lekciju lasīšana ārzemju augstskolās: Mačeratā (2009., Itālij ā), Orleānā (2007.), Nansī 
(2004., 2010.), Ruānā (2002., 2003., 2004., 2008.), Šamberī (2005.) (Francijā), Ekseterā 
(2002., Lielbritānijā). 

• Atsauksmes par disertācijām (2001.g., 2005.g.: Minskas Valsts Lingvistiskā universitāte; 
2002.g.: Latvijas Universitāte). 

• LU MVF un starptautiskā zinātnisko rakstu krājuma SYNERGIE redkolēģijas locekle. 
• Doktora disertāciju vadītāja (2009.g.: Jeļena Gridina, 2005.g.: Olga Billere). 
• Maģistra, bakalaura, kursa darbu vadīšana 
• Studentu bakalaura prakses un maģistra zinātniski pedagoģiskās prakses vadīšana. 
Docētie studiju kursi: 
Franču filoloģijas BSP: Franču valodas teorētiskā gramatika (A daļa, 2 kp.), Franču valodas 
vēsture (B daļa, 2 kp), Ievads romāņu filoloģijā (B daļa, 2 kp.), Franču valodas praktiskā 
gramatika: morfoloģija (A daļa, 4 kp.), Franču val. praktiskā gramatika: morfosintakse I (A 
daļa, 4 kp.), Franču val. praktiskā gramatika: morfosintakse II (A daļa, 4 kp.), Franču val. 
praktiskā gramatika: sintakse (A daļa, 4 kp.), Franču valodas lingvostilistiskā analīze (A daļa, 
2 kp.), Franču valodas pedagoģiskā prakse (B daļa, 2 kp.); Franču filoloģijas MSP: Franču 
valodas lingvodidaktika (B daļa, 2 kp.), Franču valodas funkcionālā gramatika (A daļa, 3 kp.), 
Frankofonija (B daļa, 2 k.p.), Zinātniski pedagoģiskā prakse (B daļa, 6 k.p.) 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
• LU HZF SPP un Domes locekle 
• Franču filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu direktore 
• LU MVF Romānistikas nodaļas vadītāja (2006.g. februāris - 2010.g.) 
• LU HZF Franču valodas un kultūras katedras vadītāja kopš 2010.g. 
• Universitātes promocijas padomes (valodniecība) locekle 
• VMC zinātnisko rakstu krājuma redakcijas kolēģijas locekle 
• Triju starptautisko konferenču organizācijas komiteju locekle (Rīga, 2004., 2007.g.) 
• Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas prezidente 
• Starptautiskās Romāņu lingvistikas biedrības locekle 
• Eiropas Fransuā Morjaka biedrības locekle 
• LR IZM Izglītības kvalitātes valsts dienesta ekspertu komisijas eksperte 
• Latvijas Pedagogu domes locekle 
• Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) valdes locekle 
• LR franču val. olimpiādes organizācijas komitejas priekšsēdētāja, Eiropas val. dienas 

organizācijas komitejas locekle. 
• Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle, 
• Starptautiskās Franču valodas pasniedzēju federācijas locekle (FIPF), 
• Starptautiskās Valodu pasniedzēju federācijas locekle (FIPLV). 
 
 
2010. gada 6. septembris     /O. Ozoliņa/ 
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Dr. philol., asociētās profesores Ināras Penēzes  
dzīves un darba gājums. 
( Curriculum vitae). 
 

Dzimšanas gads  1943 
Izglītība 
 2006., 1998., 1992. Stažēšanās Sanderlendas Universitātē (Lielbritānijā). 
 2000., 1990.  Stažēšanās Londonas Universitātes Bērbekas koledžā. 
 1976. – 1979. Aspirantūra LVU Svešvalodu fakultātē. 
 1962. – 1967. Studijas LVU Svešvalodu fakultātē. 
Akadēmiskie nosaukumi 
2003. LU asociētā profesore. 
1995. LU docente. 
1992.  pēc nostrifikācijas piešķirts filoloģijas doktora grāds. 
1984.  iegūts filoloģijas zinātņu kandidāta grāds. 
 
Nodarbošanās: 
Pamatdarbs. 
2010. līdz šim brīdim   LU HZF Anglistikas nodaļas asociētā profesore. 
2003. - 2010.  LU MVF Literatūras un kultūras nodaļas vadītāja. 
1995. – 2003.   Docente LU MVF Literatūras un kultūras nodaļā. 
1980. – 1995.  Vecākā pasniedzēja LVU Svešvalodu fakultātes Angļu val. 

katedrā. 
1967. – 1980.  Asistente LVU Svešvalodu fakultātes Angļu val. katedrā. 
 
Nozīmīgākās publikācijas (pēdējie divi gadi): 

1. Peneze I. ”Postcolonial Counter-discourses of Daniel Defoe’s Novel 
“Robinson Crusoe””. // Cultural Perspectives. Journal for Literary and British 
Cultural studies in Romania. No. 13. 2008, pp. 63. -  76. 

2. Penēze I. „” Viljama Bleika dzeja kā interteksts Džoisa Kerija romānā „Bez 
vidutāja”. Krāj. „Viljams Bleiks un angļu gotiskā literatūra”. Daugavpils 
Universitātes Komparatīvistikas institūts, 2009, 38. -  45. lpp. 

3. Peneze I. “Dystopian View on Postmodern World in Kazuo Ishiguro’s Novel 
“Never Let Me Go”” Daugavpils Universitātes  zinātnisko rakstu krājums.  
XII sējums. DU 2009, PP. 148 – 154.  

4. Peneze I. ‘’Objects as Symbols in Brian Friel’s Plays’’. Kultūras studijas. 
Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā. Daugavpils Universitātes zinātnisko 
rakstu krājums. DU 2011, 305. – 310. lpp.      

Kopējais publicēto darbu skaits – 25. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība. Projekti. 
Dalība britu izdevniecības Continuum projektā “Reception of Dickens in Europe” 
(2008 – 2012). Projekta vadītājs  Džons Hollingtons. 
 
Docētie kursi.  

1. Lielbritānijas kultūras studijas (BSP), 
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2. (SDSK1035) Īrijas valstsmācība (jauns kurss BSP). 
3. Romantisms angļu literatūrā (BSP),  
4. Angļu 19. gadsimta literatūra (BSP), 
5. Angļu klasicisma un Apgaismības literatūra (BSP), 
6. Salīdzinošā literatūrzinātne (MSP),  
7. Anglofonā īru literatūra (MSP), 
8. Anglofonā postkoloniālisma literatūra (MSP),  
9. Lielbritānijas kultūra (PSP). 

Papildus ziņas par profesionālo darbību. 
Dalība Eiropas Anglistikas studiju apvienībā (ESSE), vadot Latvijas Anglistikas 
studiju asociāciju. 
 
 
2011. gada 12. aprīlī. 
       Ināra Penēze. 
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Dr.philol. asoc. profesora Arvila Šalmes 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (Curriculum Vitae) 

 
Dzimšanas gads 1959 

1990–1994 Doktorantūra Latvijas Universitātē, Filoloģijas fakultātē, 
lietišķā valodniecība 

Izglītība 

1979–1984 Diploms Latviešu valodas un literatūras specialitātē 
Latvijas Universitātē 

Papildu izglītība 

 

2003 Tālākizglītības apliecība par piedalīšanos programmā  
„M ācību priekšmeta standarta novērtēšana un ieviešana 
pamatskolā”  LR IZM ISEC (nr.9014130286–42). 

  

2004 

Certificate by participated seminars run by consultants from 
the Institute of Education University of London, the Open 
University and the British Council. 

 2007 Mācību grāmatu zinātniskais recenzents (Latvijas IZM 
sertifikāts) 

 2011. 04. Certificate of attendance to a teacher training workshop 
(Training session „Language teaching with social 
media”). Riga  

Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 

2006 Filoloģijas doktors (Dr.pholol.) Lietišķās valodniecības 
apakšnozarē 

 1997 Filoloģija maģistrs (Mg.Philol.) Baltu filoloģijā 

Nodarbošanās no 2008  Asoc. profesors Sastatāmās valodniecības apakšnozarē  

 2006–2008 Docents LU Moderno Valodu fakultātes Sastatāmās 
valodniecības un tulkošanas nodaļā, Latviešu valodas 
studiju kursu vadītājs 

 1991–2006 Lektors LU Moderno Valodu fakultātes Sastatāmās 
valodniecības un tulkošanas nodaļā 

 1988–1991 Lektors LU  Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas 
katedrā 

 1984–1988 Latviešu valodas un literatūras skolotājs Rīgas 3. 
vidusskolā 

 1990–2005  Latviešu valodas un kultūras kursa vadītājs un 
koordinātors Minsteres universitātes projektā Balticum 
Intensivkurse der estnischen, lettischen und litauischen 
Sprache Vācijā 

Nozīmīgākās zinātniskās 
publikācijas un mācību 
literatūra: 
 

• Valodas komunikatīvo funkciju teorijas attīstība. LU Zinātniskie 
raksti. Contrastive and Applied Linguistics, XII. 2004., 148. – 158. 
lpp.  

• Valodas mācīšanas metodikas terminu aktualizācijas jautājumi. 
Referāts un tēzes akadēmiķa Jāņa Endzelīna 132. dzimšanas dienas 
atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rīgā 2005. 23.II 

• Termini „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: 
mācīšanās, mācīšana, novērtēšana” izdevumā latviešu valodā un 
latviešu lasītāja kompetence. LU Zinātniskie raksti. Kontrastīvie 
pētījumi XIV, 2007., 76. – 91. lpp. 

• Jaunvārdi izklaides satura publicistikā. (2007) Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”  Rakstu krājums 11. Liepāja: LiePa, 255. – 263. lpp.  

• “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, 
mācīšana, novērtēšana” (“Common European Framework of 
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Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment”). (2006). 
Eiropas Padome. Autoru kolektīvs. Rokasgrāmatas zinātniskā 
sagatavošana latviešu valodā. Rīga: VVA.  

• Novitātes latviešu valodas kā otrās valodas mācību priekšmetā 
izglītības pārmaiņu procesā (priekšmeta organizatoriskie un 
lingvistiskā satura jautājumi). (2006) Promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai. Rīga: LU. 

• Latviešu valoda kā otrā valoda valsts valodas atdzimšanas un 
izglītības pārmaiņu krustcelēs. Grām.: Latviešu valoda 15 
neatkarības gados. Lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, 
tendences. (2007). Rīga: „Zinātne”, 336. – 348. lpp. 

• Šalme A., Lazdiņa S. (2008). Latviešu valodas apguve 
mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes 
(Monogrāfija).  Latviešu valodas apguves valsts aģentūra. Rīga: 
LVAVA 

• Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas augstskolās. (2008). 
Valsts valodas aģentūras projekts (A.Šalmes vad.). Rīga: VVA 

• Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi. 
Monogrāfija. (Manuskripts. Plānots izdot 2011. gada beigās) 

• Lingvodidaktikas terminu vārdnīca. V.Skujiņas vad. (Manuskripts. 
Plānots izdot 2011. gada septembrī) 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība 
 

• Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze 
(Valsts pētījumu programma „Letonika”, LZP). Projekta vadītājs 
prof. A.Veisbergs No 2007.gada janvāra. Turpinājums no 2010. 
gada. 

• Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs: situācijas 
apzināšana. Latviešu valodas aģentūras projekts. Projekta vadītājs.  
2007. – 2008. 

• Latviešu valodas apguves studiju un pētniecības attīstība Latvijas 
Universitātē. LU Zinātniskās infrastruktūras attīstības projekts. 
Projekta vadītājs. No 2007.gada novembra līdz 2008. gada jūlijam. 

• Mācību līdzekļu autoru sagatavošanas programma. Latviešu valodas 
aģentūras projekts. 2009. – 2010.  

Kopējais publicēto darbu skaits  50 
Konferenču tēzes 20 
 
Docētie studiju kursi 
 

• Latviešu zinātnes valodas un terminoloģijas pamati  (A daļa 2 
kredītp.)  

• Latviešu valodas stilistika  (B  daļa 4 kredītp.)  
• Latviešu valodas funkcionāla stilistika  (B daļa 2 kredītp.) 
• Praktiskā latviešu valoda „Erasmus” studentiem  (B daļa 4  kredītp.) 
• Latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguves metodika                 

(B daļa 4 kredītp.) 
 
 

 
A. Šalme  

 
21.04. 2011.               
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Dr.filol., asoc.prof. Jelena Vladimirska 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1969. 

Izglītība: 

1998 - 2004.g. Filoloģijas doktora grāds Universitāte « Paris III Sorbonne Nouvelle » 
(Parīze, Francija) 
1995 - 1996.g. Maģistra grāds Valodniecībā (D.E.A.: Padziļināto Studēju Programma) 
Universitāte «  Paris III Sorbonne  Nouvelle » (Parīze, Francija)   
  
1986 - 1991.g. Franču un angļu valodas pasniedzējas diploms Svešvalodu 
Pedagoģiskais Institūts (Minska, Baltkrievija) 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2007.g.     Latvijas Universitātes asociētā profesore. 
2005.g – 2007.g.  Latvijas Universitātes docente. 
1998.g. – 2005.g.  Latvijas Universitātes lektore     
 
Nodarbošanās: 

2007.g.   LU Asociētā profesore. 
2005.g – 2007.g.  LU Docente. 
1998.g. – 2005.g.  Latvijas Universitātes lektore  
1998.g. – 2008.g.   Franču valodas pasniedzēja Francijas Kultūras Centrā  
1991.g. – 2009.g   Franču valodas skolotāja un metodiskas komisijas 

vadītāja Rīgas 40. vidusskolā. 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

1. MONOGRĀFIJA: Vladimirska E, L’exclamation dans le dialogue oral : 
exemple du français et du russe (Izsaucieni un izsaukuma teikumi runu 
dialogos: franču un krievu valodas piemēros), Pars-Gap,Ophrys, 2005, 
(122p.).  

 RAKSTI: 
2. Vladimirska E, L'Exclamation dans le dialogue oral en français (Izsaucieni runu 

dialogos franču valodā), in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, PEETERS, 
Belgique, t. CI 2006, fasc.1, p. 133-153; 

3. Vladimirska E, Vraiment: l'identité sémantique et les variations discursives, 
("Vraiment": semantiskas identitātes un diskursīvas variācijas), in H. T. Valentim & 
B. Moreira, Estudos Linguísticos / Linguistic Studies 2. Lisboa: Colibri / CLUNL, 
2008, pp. 275-286, ISSN 1647-0346 

4. Vladimirska E., A propos de Bien entendu, bien sûr, naturellement. (Bien 
entendu, bien sûr, naturellement: funkcionālais un semantiskais apraksts) in 
Information Grammaticale № 119, Paris, Société pour l'Information 
Grammaticale – Peeters, 2008, pp. 3-7.. 

5.   Vladimirska, E. Les Mots du discours l’opération de rectification : exemple des MD 
vraiment, pas vraiment et bien entendu (date prévue de la parution – juillet 2010), in 
"La Rectification à l'oral et à l'écrit" dans la collection "L'Homme dans la langue ", 
Ophris, Paris; 
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Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 10 
Konferenču tēzes: 4 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. No 1998. g. : Centre de Recherche sur le Français Contemporain, Université Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle. (Parīzes 3 "Sorbonne Nouvelle" Universitātes Laikmetīgās Franču Valodas Izpētes Centrs). 
Projekts: "La recherche sur l'oral". Projekta vadītāja Profesors Mary-Annick Morel 
(morel@idf.ext.jussieu.fr); 
2. No 2005. g. : Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF), Paris7 – CNRS (Universitātes 
Parīze 7 un CNRS Formālās Lingvistikas Laboratorija). Projekts: "Mots du Discours" (Diskursīvie 
Vārdi). Projekta vadītājs Profesors Denis Paillard (dpaillar@longuist.jussieu.fr) 

• Adverbes et mots du discours (Apstākļa vārdi un diskursīvie vārdi), Workshop 
international sur les Adverbes de phrase, Université de Paris 7, Parīze, 2006.g. 15. 
Sept.; 

• A propos de VRAIMENT ("Vraiment" apskatīšana), Colloque international 
"Connectives and discouse markers", Universidade Nova de Lisboa, Lisbona, 2006g. 
2-3 nov.; 

• Le paradoxal et le naturel dans le discours : à propos du MD "naturellement",  
Conférence internationale "Le paradoxe et ses usages", Université de Pécs, Peča, 
Ungārija,  2007.g. 22. – 24. martā, (conférencier invité OSWALD DUCROT, 
EHESS).  

• Le français oral spontané: théorie et application, Innovations  in Language 
Teaching and Learning in the Multicultural Context,  International Nordic-
Baltic Conference of the World Federation of Language Teacher Association 
(Fédération internationale des professeurs de langues vivantes)  (FIPLV), 
Riga, Latjija 2007.g. 15.-16. Jun.  

•  Bien entendu et l’opération de la rectification, Colloque nationale française "La 
Rectification à l’oral et à l’écrit", Paris 3 – ILPGA, Parīze, 2008.g. 13. Sept.  

• Bien entendu vs  Naturellement : deux façons de spécifier l’assertion, Workshop 
international  "Mots du discours dans les langues romanes", Oslo, 2008g. 28. – 29. 
Nov. 

• Vraiment / Veramente: analogie et contrastes, (referāta sagatovošana),  Colloque 
international "Marqueurs du discours dans les langues romanes: une approche 
contrastive" Madrida, 2010.g . 5.-7. majā  

 
Akadēmiskie kursi: 

• Franču valodas sistemātiska fonētika (32 st., 1 sem. BSP); 
• Franču valodas teorētiska fonētika (32 st., 5 sem. BSP); 
• Franču valodas suprasegmentala analīze (64 st., 6 – 7 sem BSP); 
• Romāņu valodniecība (32 st., 9/11 sem. MSP); 
• Franču valodniecība: pragmatika (32 st., 10/12 sem. MSP); 
• Mūsdienu franču literāro tekstu analīze. (32 st., 10/12 sem. MSP); 
• Tekstu lingvistiska: metodoloģijas un praktiskais pielietojums (32 st., 10/12 sem. 

MSP); 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

• 2008- 2010.g. Franču filoloģijas MSP Direktore. 
• 2009 – 2010g. Starptautiskā projektā piedalisanas : Campus Europea, Moodle Server 

HOOK UP – 2010, contributors. 
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Dr. philol., doc.  Ilze Lokmane 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1964 

Izglītība:   1982-1987  Studijas LU Filoloģijas fakultātē 
   1988-1993  Aspirantūra LU Filoloģijas fakultātes  

Baltu valodu katedrā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1994   Filoloģijas maģistre 
   2005   Filoloģijas doktore  

2006   Latvijas Universitātes docente 
Nodarbošanās: 

1987-1988 Latvijas Universitāte, Baltu valodu katedra, 
pasniedzēja stažiere 
1993-1998 Latvijas Universitāte, Baltu valodu katedra, asistente 
1998-2006 Latvijas Universitāte, Baltu valodu katedra, lektore 

1999-2006 Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras vēstures un 
teorijas katedra, lektore  

2006-2008 Latvijas Universitāte, Baltu valodu katedra, docente 

Kopš 2008 Latvijas Universitāte, Latviešu un vispārīgās 
valodniecības katedra, docente 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Lokmane I. The Use of the Infinitive in Latvian and Norwegian: the Contrastive Aspect // 
Kalbų studijos. – Kaunas: Technologija, 2005. – p. 21–25. 

Lokmane I. Konsituatīvi saistītu izteikumu stilistiskā un emocionālā ekspresija // Lietuvių ir 
latvių gretinamosios stilistikos klausimai. – Šiaulai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2006. – 
380–392 p. 

Lokmane I. Liekvārdība plašsaziņas līdzekļos // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. – 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. –  1. – 31.–38. lpp. 

Lokmane I. Konsituatīvo saistījumu tipi mūsdienu latviešu valodā. Promocijas darba 
kopsavilkums. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. – 80 lpp. 

Lokmane I., Kalnača A. – Studentu pētnieciskie darbi un zinātniskais stils // Valodas 
kvalitāte. – Rīga: Valsts valodas komisija, 2006. – 69.–76.lpp. 

Lokmane I. Divdabju semantika un sintaktiskās funkcijas plašsaziņas līdzekļos // Letonikas 
pirmais kongress. Valodniecības raksti. – Rīga: LZA, 2006. – 223–229.lpp. 

Lokmane I. Izteikuma semantiskā struktūra // Baltu filoloģija. – Rīga: LU, 2005. – XIV. (2.) – 
111.–126.lpp. 
Lokmane I. Sintaktisko struktūru veidojuma kļūdas publicistikā // Valodas prakse: vērojumi 
un ieteikumi. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. –  2. – 93.–104. lpp.  
Lokmane I. Datīva funkciju paplašināšanās mūsdienu latviešu valodā // Valoda – 2007. 
Valoda dažādu kultūru kontekstā. – Daugavpils, 2007. – XVII. – 272.-278. lpp. 
Bušs O., Joma D., Kalnača A., Lokmane I. u.c. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā 
vārdnīca. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007. – 623 lpp. 
Lokmane I. Politikas valodas semantiskais aspekts // Latvijas Universitātes raksti. 
Valodniecība. Latvistika. 728. sējums. – Rīga: LU, 2008. – 81.-91. lpp. 
Lokmane I. Dehumanised Language – Manipulation or Senselessness? // Daina Teters (ed.) 
Metamorphoses of the Mind. – Riga: Latvian Academy of Culture, 2008. – p.75-84. 
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Lokmane I. Darbības vārdu gramatizēšanās sastatāmā aspektā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 
– Liepāja: LiePa, 2008. – 12 (1). – 259–268.lpp. 
Lokmane I. Vienkārša teikuma strukturālie tipi latviešu valodā un dzimtās valodas mācībā 
skolā // Latvijas Universitātes raksti. Valodniecība. Latvistika un somugristika. 746. sējums. – 
Rīga: LU, 2009. – 55.-63. lpp. 
Lokmane I. Publicistikas valodas vieta funkcionālo paveidu un stilu sistēmā // Valoda: 
nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. – Rīga: LU, 2009. – 5.-13. lpp. 
Lokmane I. Pārmaiņas vārdu semantikā un saistāmībā reklāmas katalogos // Valoda: nozīme 
un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. – Rīga: LU, 2009. – 89.-97. lpp. 
Lokmane I. Nomināla izteicēja semantika un vieta teikumā // Vārds un tā pētīšanas aspekti, 
13(1). – Liepāja: LiePA, 2009. – 113.-121. lpp. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Kopš 2007 - Starptautisks zinātnisks projekts Europodians: Language Courses for Mobile 
Technologies (projekta dalībniece)  
Kopš 2007 - LU Zinātniskās pētniecības projekts Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā 
(projekta vadītāja)  
Kopš 2008 - LU Zinātniskās pētniecības projekts Latvistika un somugristika Latvijas Universit ātē: 
pētījumi gramatik ā (projekta dalībniece)  
Kopš 2008 - LU Zinātniskās pētniecības projekts Mūsdienu latviešu valodas gramatika. 1. daļa. 
Pilotprojekts (projekta dalībniece) 
Kopš 2009 - Starptautisks zinātnisks projekts Evidenciālis baltu valodās (projekta dalībniece)  
2005-2007 - VVA un LU Latviešu valodas institūta sadarbības projekts 
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdn īca (projekta dalībniece)  
 
Akadēmiskie kursi: 
 
Mūsdienu latviešu valodas sintakse     A daļa 4 KP 

Mūsdienu latviešu valodas leksikoloģija  A daļa 3 KP 

Teorētiskā lingvistika: morfonoloģija un semantika  B daļa 4 KP 

Stilistika un tekstveide  A daļa 2 KP 

Stilistika valodas kultūras aspektā A daļa 4 KP 

Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika B daļa 4 KP 

Vispārīgā valodniecība (valodas teorija un 
metodoloģija) 

A daļa 2 KP 

Preses un reklāmas valoda B daļa 3 KP 

Etnolingvistika un pragmatika B daļa  4 KP 

 
Papildu  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Profesionālās studiju programmas „Literārais redaktors” direktore 
Profesionālās studiju programmas „Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs” 
direktore 
 
 
2011. gada 14. februāris 
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Ģermānistikas nod. docentes Dr. paed. Ievas Sproģes dzīves un darba gājums 
CURRICULUM VITAE 

Dzimšanas gads: 1963 

Izglītība: 1971.-1982. Rīgas 5. vidusskola 
 1982.-1987. LU Svešvalodu fak. Vācu val. un lit. spec. 
 01.09.1992. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta doktorante 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
 20. 07.1995.- "Maģistrs vācu valodas filoloģijā“ - LU diploms  
 09.07.1998. – Dr. Paed. 
Nodarbošanās:  
 kopš 01.09.2001. Docente LU Moderno val. fakultātes/sākot ar 

2010.g.- Humanitāro zinātņu fakultātes Ģermānistikas nod. (līdz šim 
brīdim) 

 (papildus uz stundām) no 01.08. 2004. Konrāda Adenauera fonda 
zinātniskā līdzstrādniece 

 18.03.1998. - 01.08.2001. Austrijas vēstniecība tulks/tulkotāja 
(+prese, pārskatu, ziņojumu gatavošana, projektu koordinēšana, 
biroja darbs) 

 Vienlaikus lektore LU Moderno val. Fakultātē 
 25.07.1997. – 15.03.1998. Nacionālais Rehabilitācijas centrs 

„Vaivari“ : administrācijas sekretāre, tulks, projektu koordinatore 
 Vienlaikus lektore LU Moderno val. Fakultātē 
 01.09.95.-01.04.1996. TV-Kanāls-4 –administratīvā sekretāre, 

programmu direktore, redaktore 
 1991. – 03.10.1998. LU Svešv. fakultāte. Vācu val./un lit. katedra, 

lektore 
 07.01. 1987.-1991. Rīgas 2. vsk. vācu val. Skolotāja 

Tālākizglītība  31. 09 – 02. 10. 2008.   
    Integrētās mediācijas konference Koblencā. Sertifikāts 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskā darba virzieni: Tulkošanas zinātne/translatoloģija; valodas teorijas, 
starpkultūru komunikācija, mediācija; 
mutiskās un rakstiskās tulkošanas stratēģiju apguve un attīstīšana; integrētās mediācijas 
ieviešana Latvijā; 
tulkošanas, kā arī komunikācijas problēmas komunikatīvajā didaktikā.  

Dalība zinātniskās konferencēs, projektos . Pārskats par pēdējo gadu 
• „M ācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu pilnveide” nolikuma 
identifikācijas Nr. VISC 2009/ , Līguma Nr.:25/12-42.04 
• Projekts – Adventure Sphere Europe- Brīnumainā Eiropa -vingrinājumu rokasgrāmata 
skolotājam par ES, projekta partneri: 1) Education and Culture DG, Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency 2) Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 3) Faculty of 
Pedagogy and Psychology, University of Latvia, 4) Jaan Tönisson Institute 
• Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un 
mentoru profesionālā pilnveide”  Vienošanās 
Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 (pašlaik) 
• Metodisko ieteikumu izstrāde atbilstoši sākumskolas izglītojamo vecumposmam, lai 
nodrošinātu svešvalodas (vācu valodas) pēctecīgu apguvi./ Valsts izglītības satura centrs
 (2010.XII-2011.IV) 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 2 g.):  
• Deutsch-lettische Kooperation in der Lehrerbildung (Kruze, A./Sproge, I.) 
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In: (Flagmeyer, D./Mortag, I.) (Hrsg.): Horizonte. Neue Wege in der Lehrerbildung und 
Schule, Leipziger Universitätsverlag, 2008, S. 88-93 

• Zur Rolle der Übersetzung im Germanistikstudium. In: Valoda. Tulkosana. Starpkultūru 
komunikācija. (80.-89.lpp.) Ventspils Augstskola: LPA LiePA 2008. g. 360 lpp. 

• Radošās domāšanas veicināšana tulkošanas nodarbībās 
12. Konference Liepājas Pedagoģijas Augstskolā Vārds un tā pētīšanas aspekti, Rakstu 

krājums 12 (2), 209.-220. lpp. 
• Übersetzungen im DaF-/Übersetzungsunterricht 
In: Am Rande im Zentrum. Beiträge zum VII. Nordischen Germanistentreffen SAXA-Verlag 

in Koeln, 2009, 456-463 
• Brīnumainā Eiropa” Vingrinājumu rokasgrāmata par ES (Adventure Sphere Europ) 

līdzautore (LU, Konrāda Adenauera fonda, J. Tenisona Institūta (Igaunija)- ES sadarbības 
projekts), Nordik-Tapals, 2010 

• Sagatavošanā: Ievads mediācijā kā studiju priekšmets skolotāju izglītībā , (Nolasīts LU 
zinātniskajā konferencē PSP fak. 11.02. 2010., tiks publicēts 2011.g. aprīlī ) 

„(Fremd)sprache als Äußerung der Identität – Lettisch in Deutcshland im 20. und 21. 
Jh.,   19.05.2011. J.V. Gäetes Maincas Univ. 

Konferenču organizēšana 
• LU un KAS organizētas konferences „Tilti, kas vieno Eiropu“gatavošana 2007.g. aprīlī  
• 2009. g. LU un KAS organizētās konferences „20 gadi pēc Berlīnes mūra krišanas“ 

Vadītie maģistra, bakalauru darbi 
Vadīti vidēji 6 maģsitru, 4-6 bakalauru darbi un kvalifikācijas darbi mācību gadā 

Docētie studiju kursi: 2009./2011. m.g.: 
Starpkultūru komunikācijas lingvistiskie aspekti (MSP, 2 KP/B), Valodas teorijas (MSP, 2 
KP/A), Literāro tekstu tulkošana (MSP, 2 KP/B), Zinātniskā prakse I, II, III (MSP un PSP, 
A), Konsekutīvā un sarunu tulkošana (PSP, 2 KP/B), Sinhronā tulkošana MSP, (PSP, 2 
KP/A), Publicistisko tekstu tulkošana(PSP 2 KP/A), Ekonomikas tekstu tulkošana (PSP 2 
KP/A), Konsekutīvā un sarunu tulkošana (MSP, 2 KP/B), Ievads mediācijā (MSP, 2 KP/B), 
Kontrastīvās studijas (BSP, 2KP/B), C valoda tulkotājiem (PSP, 2KP), Ekonomisko tekstu 
tulkošana (PSP, 2KP), Juridisko tekstu tulkošana (PSP, 2KP), Komunikatīvās kompetences 
novērtēšana Eiropas kontekstā (Ped.tālākizgl., 2KP). 
Izstrādātās studiju programmas  
Organizatoriskais darbs  

Darbs eksāmenu komisijās. 
Līdzdalība starptautiskos sadarbības projektos. 
Tulka, tulkotāja, mediatora, projektu koordinatora darbs 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību 
Latvijas zvērinātu mediatoru asociācijas līdzdibinātāja un biedre, Starptautiskās Integrētās 
mediācijas asociācijas biedre, biedre Verein Deutsche Sprache, MGV (Mitteldeutscher 
Germanistenverband)-biedre 
Regulāra darbība vietējās un starptautiskajās konferencēs un semināros. 
Pētījumu un rezultātu regulāra publicēšana- vismaz viena publikācija gadā. 
Tulka, tulkotāja, mediatora darbs. 

15.04.2011. 
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Lauras Karpinskas 

 dzīves un darba gājums 
Vārds    
Uzvārds 
Personas kods 
Adrese 
Telefons 
e-pasts 

Laura 
Karpinska 
061272-13052 
Rīga, Bramberģes iela 48, LV-1058 
29285636, 67934243 
laurak@apollo.lv, laurak@lanet.lv 

Izglītība: 1991-1995. Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, studente 
1995-1999. Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, filoloģijas maģistratūras 
studente 
Kopš 2004.  Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, lietišķās valodniecības 
doktorantūras studente 

Akadēmiskie 
nosaukumi  un 
zinātniskie grādi: 

1999. Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā 
 
 

Nodarbošanās: 1996 – 2001. asistente LU Svešvalodu fakultātē, Angļu filoloģijas katedrā 
Kopš 2001. lektore LU Moderno valodu fakultātes Anglistikas nodaļā 
 

Stažēšanās: 2005. gada 17. martā seminārs “Bakalaura un maģistra programmu rakstu darbu 
vērtēšanas principi Latvijā un Eiropā.” LU, MVF, Rīga. 
2005. gada 8. jūnijā Pearson Education Ltd. konference “The History of Innovation: 
Meeting the Needs of Today and Tomorrow”, Rīga. 
2006. gada 6.-9. septembrī XII EURALEX Starptautiskais kongress, Turīna, Itālija. 
2007. gada 12.-14. septembrī Rīgas Biznesa Skolas (Sadarbībā ar Bufalo Universitāti) 
organizētais seminārs „Elektronisko resursu lietošana universitātēs”, Rīga. 
2008. gada 24. aprīlī Macmillan un SIA Jānis Roze organizētais seminārs “Teacher 
Training Day”, Rīga. 
2008. gada 9. maijā konference lietišķajā valodniecībā “Innovations in Teaching ESP 
at Tertiary Level”, LU, MVF sadarbībā ar izdevniecību Pearson Longman, Rīga. 
2008. gada 15.-19. jūlij ā XIII EURALEX Starptautiskais kongress Barselona, Spānija. 
2009. gada 13. februārī LU MVF un PLT Testēšanas centra organizētais seminārs 
“Pearson Language Tests”, MVF, Rīga. 
2009. gada 24. martā izdevniecības Pearson Longman un RIIM organizētā konference 
“Izgl ītība digitālajā laikmetā: tehnoloģiju izmantošana un mācīšanās procesa 
individualizēšana”, Rīga.                                   

  
Zinātniskās 
intereses: 

Angļu-latviešu leksikogrāfijas tradīcijas un jaunāko nostādņu izpēte.Vienvalodas 
vispārējo skaidrojošo un divvalodu vārdnīcu mikro- un makrostruktūras īpatnības. 
Korpusa izmantošana vārdnīcu sastādīšanā. 

 
Piedalīšanās projektos:    
2004. gadā dalība LU Akadēmiskās attīstības projektā: mācību grāmatas “English for 

Advanced Students” izstrādāšana un publicēšana. Projekta vadītāja doc. M.Treilona. 
2007. gadā dalība Valsts valodas aģentūras pasūtītajā projektā Ventspils Augstskolā: 

„Situācijas apzināšana vārdnīcu izstrādes un publicēšanas jomā Latvijā”. Projekta vadītājs 
asoc.prof. J.Baldunčiks. 

2008. gadā dalība LU Pētniecības projektā „Terminoloģiskās deskripcijas un 
preskripcijas saistošie un attīstības starpdisciplinārie aspekti”. Projekta vadītāja prof. 
M.Brēde. 

Zinātniskā darbība, publikācijas: 
Latvijas Universitātes 63. konference, vispārīgās valodniecības sekcija. Referāts: “Vārdnīcu 
lietošana atsaucēm”. Rīga, 2005.g. 4. februārī. 10 lpp. 
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Starptautiskā zinātniskā konference Viļņas Universitātē, Kauņas Humanitārā fakultātē “Texts 
and Contexts: Spectrum of Transformations”, 2005. g. 13.-14. oktobrī. Referāts: ‘The Role of 
Corpora in Compiling of Modern English Monolingual and Bilingual Dictionaries”. In: 
"Texts and Contexts: Spectrum of Transformations", gen. ed. Jadvyga Kruminiene, ISSN 
2029-1515. Vilnius: Vilnius University Press, 2008, 82-88 p. 
10. starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā “V ārds un tā 
pētīšanas aspekti 2005. g. 1. -2.dec. Referāts: “Mega, Macro and Microstructural Peculiarities 
of English-Latvian Dictionaries – Some Problems and Solutions”. – Vārds un tā pētīšanas 
aspekti. 10. Rakstu krājums. Liepāja, 2006, lpp. 297–303. ISSN 1407-4737 
Latvijas Universitātes 64. konference, vispārīgās valodniecības sekcija. Referāts: “Mācību 
vārdnīcās iekļauto ilustratīvo piemēru īpatnības”. Rīga, 2006.g. 3. februārī., 9 lpp. 
12. EURALEX (Eiropas leksikogrāfu savienības) starptautiskais kongress Itālij ā, Turīnā 
2006. g. 6.-9. septembrī. Referāts: “English-Latvian Lexicographic Practice: Some Typical 
Structural Features, Problems and Possible Innovations”. - EURALEX 2006 Proceedings. 
Edizioni dell’Orso Alessandria, 2006, lpp. 537-542. ISBN 88-7694-918-6 
11. starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā “V ārds un tā 
pētīšanas aspekti 2006. g. 30. nov.-1.dec. Referāts: “Illustrative Examples in English 
Monolingual and Bilingual Dictionaries”. - Vārds un tā pētīšanas aspekti. 11. Rakstu krājums. 
Liepāja, 2007, lpp. 335–342. ISSN 1407-4737 
Latvijas Universitātes 65. konference, vispārīgās valodniecības sekcija. Referāts: “Šķirkļa 
struktūras attīstība angļu-latviešu vārdnīcās”. Rīga, 2007.g. 2. februārī., 9 lpp. 
12. starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā “V ārds un tā 
pētīšanas aspekti 2007. g. 29.-30. nov. Referāts: “The Problem of Equivalence in English-
Latvian Dictionaries”. - Vārds un tā pētīšanas aspekti. 12. Rakstu krājums. Liepāja, 2008, lpp 
78-87.  ISSN 1407-4737 
Latvijas Universitātes 66. konference, vispārīgās valodniecības sekcija. Referāts: 
“Metalanguage in Bilingual Dictionaries”. Rīga, 2008.g., 8 lpp. 
13. starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Universitātē “V ārds un tā pētīšanas aspekti 
2008. g. 27.-28. nov. Referāts: “Sense Ordering in Polysemous Entries: The Case of 
Contemporary English-Latvian Dictionaries”, referāts iesniegts publicēšanai. 
Latvijas Universitātes 67. konference, vispārīgās valodniecības sekcija. Referāts: “English-
Latvian Lexicography Before World War II”. Rīga, 2009.g. 3. februārī, 9 lpp.  
 
Pedagoģiskā darbība:  

Sagatavotie mācību līdzekļi                      Mācību grāmata “English for Advanced Studies” (sadarbībā ar M. Treilonu, J. 
Dorošenko). - Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga. 2005.- 255 lpp. 
ISBN 9984-36-850-5 

Docētie studiju kursi   
Integētā tekstu analīze - 4 kr.p., BSP, A daļa 
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa- 4 kr.p., BSP, A daļa 
Leksikoloģija un stilistika – 4 kr.p., BSP, A daļa  
(kopā ar doc. D.Liepiņa, lekt. L.Apse) 
Ekonomikas tekstu tulkošana II - 2 kr.p., PSP “Tulkotājs”, B daļa 
Publicistisko tekstu tulkošana I - 2 kr.p., PSP “Tulkotājs”, A daļa 
Leksikogrāfija – 4 kr.p., MSP, B daļa (kopā ar asoc.prof. J.Dorošenko) 

 

Laura Karpinska 

30. 03. 2009                              
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M.filol., lektores Svetlanas Koroļovas 
      dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1964. 
 
Izglītība:    

1995.   Latvijas Universitāte, maģistra grāds valodas mācīšanā (M.filol.). 

1981. – 1987.    Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte. Angļu valodas 
pasniedzēja un filologa kvalifikācija. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1996. – Latvijas Universitātes lektore 

  1996. – M.filol. 

Nodarbošanās: 
Pamatdarbs: 
1996. – pašreiz   Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Sastatāmās 

valodniecības un tulkošanas nodaļa, lektore. 
1991. – 1996.  Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte, Sastatāmās 

valodniecības katedra, asistente. 

1987. – 1991.  Rīgas Tehniskā Universitāte, Svešvalodu katedra, st.pasniedzēja.
  
 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. S.Koroļova (2005) “Some Challenges of Terminology Translation”, Contrastive 
and Applied Linguistics, XII Volume, Riga:  SIA JUMI, 52-57 lpp. 

2. S.Koroļova (2005) “Polysemous Terms as Translation Challenge”, Laumane 
A.(Ed.) The 9th International Conference “The Word. Aspects of Investigation”, 
Liepaja, 47-52 lpp. 

3. S.Koroļova (2010) “Rendering Cohesion in Translation: Didactic Aspects”, 
BSRUN 4. starptautiskās konferences zinātnisko rakstu krājumā “Quality and 
Qualifications in Translation and Interpreting”, Grodņas Universitāte, 69-73 lpp. 

kopējais publicēto darbu skaits – 13  
konferenču tēzes – 7 
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Projekti: 
1. Startautisks EK projekts 2009.g. – 2010.g. „ European Masters in Translation“, 
projekta dalībniece.  
2. Startautisks ERASMUS NETWORK projekts 2010.g. – 2013.g. „Optimising 
Professional Translator Training in a Multilingual Europe” (OPTIMALE), projekta 
dalībniece.  
 
 
 
Organizatoriskais darbs: 
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2005. g. - pašreiz   -  LU MVF/HZF Angļu filoloģijas bakalaura programmas gala darbu 
pārbaudes komisijas sekretāre.     
2005. g. - pašreiz   - LU MVF/HZF  PSP „Tulkotājs” gala darbu pārbaudes komisijas 
loceklis. 
 2005. g. - pašreiz   - LU MVF/HZF  PSP „Tulkotājs” iestājpārbaudījumu komisijas 
loceklis. 
 
Docētie studiju kursi: 
Angļu valoda  Āzijas studiju programmas studentiem I (Āzijas studiju BSP, B daļa 4 k.p.) 
Angļu valoda  Āzijas studiju programmas studentiem II (Āzijas studiju BSP, B daļa 4 k.p.) 
Tulkošanas pamati (Angļu filoloģijas BSP, B daļa, 2 k.p.) 
Tulkošanas semināri (Angļu filoloģijas BSP, B daļa, 4 k.p.) 
Specializēto tekstu tulkošana PSP studentiem (no latviešu uz angļu) (PSP Tulkotājs, B daļa, 2 
k.p.) 
Tulkošanas prakse I PSP studentiem (PSP Tulkotājs, A daļa, 6 k.p.) 
Tulkošanas prakse II PSP studentiem (PSP Tulkotājs, A daļa, 6 k.p.) 
Tulkošanas prakse III PSP studentiem (PSP Tulkotājs, A daļa, 10 k.p.) 
Ievads tulkošanas teorijā (PSP Tulkotājs, A daļa, 2 k.p.) 
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I – (Somugru studijas, BSP, B daļa, 4 k.p.) 
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II – (Somugru studijas, BSP, B daļa, 4 k.p.) 
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa III – (Somugru studijas, BSP, B daļa, 4 k.p.) 
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV – (Somugru studijas, BSP, B daļa, 4 k.p.) 
 
Izstrādātie studiju kursi: 
Tulkošanas pamati (Angļu filoloģijas BSP) 
Tulkošanas semināri (Angļu filoloģijas BSP) 
Specializēto tekstu tulkošana PSP studentiem (no latviešu uz angļu) (PSP Tulkotājs) 
Ievads tulkošanas teorijā (PSP Tulkotājs) 
 
Kvalifikācijas celšana: 
2005.g. marts -jūn. Tālākizglītības programma “Augstskolas didaktika: teorijas un 

prakse“ (160 stundas), LU PPF, Pedagoģijas nodaļa 
2006.g. oktobris vieslektore LEONARDO programmā, Orhūzas Biznesa Skolā, Dānijā 
2007.g. augusts 19. CETRA Vasaras Skola doktorantūras studentiem, Lēvenes 

Universitātē, Beļģijā 
2010.g. 28. okt. Seminārs „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tiesību aktu tulkošana 

un sadarbības procesi pēc Lisabonas līguma”, organizatori - Valsts 
valodas centrs sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Terminoloģijas komisiju, Rīgā 

2011.g. 8.-9. apr. Seminārs valodu pasniedzējiem "Language Teaching with 
Social Media" (16 akademiskas stundas), organizatori -  EK projekta 
"Socialie mediji un valodu apguve: 6 pamatdialogi" pārstāvniecība 
Latvijā 

 
 
2011.gada 11. aprīlī 
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                                                         Mg.philol. Venetas Žīgures  
                                                         dzīves un darba gājums (CV)                  
   
    Dzimšanas gads:                   1954.   
    Izglītība : 
    2003. – 2008.                          Studijas doktorantūrā  LU Moderno valodu fakultātē. 
    1972. – 1978.                          LVU Svešvalodu fakultāte. Angļu valodas un 

literatūras specialitāte. 
    Akadēmiskais nosaukums  un zin.grāds:  
                                                   1996. – Latvijas Universitātes lektore 
                                                   1994. -  Mg. philol.         
 Nodarbošanās:  
 Pamatdarbs:  
 1996.g. – pašreiz           lektore MVF  Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā 
 1991. – 1996.                asistente LU Svešvalodu fakultātes Satatāmās valodniecības katedrā 
 1972 – 1990.                  tulkotāja Veselības aizsardzības ministrijas Tehniskās informācijas 

nodaļā.  
 
Zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
”English-Latvian False Friends in Legal Language.” Pragmatic Aspects of 
Translation.Proceedings of the 4th Riga International Symposium. Rīga, 2006.g.  192 
– 204.lpp. 
„Valodas dinamikas radītās izmaiņas angļu-latviešu viltusdraugu kopumā.” Vārds un 
tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 9. Liepāja, 2006.g.  418 -423.lpp. 
Leksiskās interferences problēmas ekonomikas tekstu tulkošanā.”V ārds un tā 
pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 12 (2), Liepāja, 2008.g.  267-275.lpp. 
„Jaundarinājumi latviešu valodā 21.gadsimtā.” A.Veisbergs, M.Brēde, G.Ločmele, 
A.Šalme, V.Žīgure. Letonika trešais kongress.  Zin raksti. LZA, Rīga, 2009.g. 211-
223.lpp. 
”Acquisition of LATVIAN as Foreign Language at European Institutions of Higher 
Education.” Pētījuma rezultātu apkopojums.  Autori A. Šalme, V.Žīgure, L.Vaivode. 
VVA, Rīga.  2009.g.  1 –15.lpp. 
Praktiskās latviešu valodas mācību kurss (A1/A2 moduļi) elektroniskā formā 
Erasmus/Campus Europae projekta Hookup! ietvaros. Mācību līdzeklis paredzēts 
Erasmus apmaiņas programmas LU studentu apmācībai. 2010.g. 
” An Approach to the Classification of English-Latvian False Friends.” Raksts 
iesniegts publicēšanai krājumam XXI  Zinātniskie lasījumi. Daugavpils universitāte. 
2011.g. 
 
Kopējais publicēto darbu skaits:   17 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Projekti: 
1. VVA projekts „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs”. (2007. 
g.maijs-decembris), projekta dalībniece (vad. asoc.prof. A.Šalme) 
2. Projekts „Letonika. Jaunveidojumu korpuss latviešu valodā.” (2007.- 2009.g.), 
projekta dalībniece (vad. prof. A.Veisbergs) 
3. Erasmus un Campus Europae valodu mācīšanas e-vidē projekta Hookup! vadītāja 
LU  (2008.- 2010.g.) 
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Organizatoriskais darbs: 
Intensīvo latviešu valodas kursu Erasmus/Campus Europae apmaiņas studentiem LU 
programmas (sadarbībā ar LU Ārlietu departamentu) izstrāde un koordinēšana no 
2006./2007. akad.g. 
Intensīvo latviešu valodas kursu vadīšana janvārī un augustā  Erasmus/Campus 
Europae apmaiņas programmas studentiem LU no 2006./2007.akad.g. 
Erasmus apmaiņas studentu LU koordinatore HZF no 2006./2007.akad.g. 
PSP Tulkotājs iestājpārbaudījumu  un gala pārbaudījumu komisijas sekretāre no 
2006./2007.akad.g. 
 
Docētie studiju kursi: 
 Lietišķo tekstu tulkošana  - Angļu filol. BSP   (B daļa 2KP) 
Semināri tulkošanā – Angļu filol. BSP  (B daļa 4 KP) 
Specializēto tekstu tulkošana - PSP Tulkotājs  (B daļa 2KP) 
C valoda (angļu) tulkotājiem - PSP Tulkotājs  (B daļa 2KP) 
Kultūras aspekti tulkošanā - PSP Tulkotājs   (B daļa 2KP) 
Tulkošanas prakse I (mācību tulkojuma prezentācija) - PSP Tulkotājs  (A daļa 10 KP) 
Tulkošanas prakse II (mācību tulkojuma prezentācija)  - PSP Tulkotājs  (A daļa 10 
KP) 
Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem (A1/A2)  (B daļa 4 KP) 
Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem (B1)  (B daļa 4 KP) 
Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem ( C1)  (B daļa  4 KP) 
 
 
06.04.2011.g. 
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Mag. Fil., viesasistentes Sanitas Nemanes 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

 
Dzimšanas gads:  1973. 

 
Izglītība: 

   
2008.gada 30.jūnijs  Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā 
    Latvijas Universitāte 

2004.    SIA „Špona partneri” 
Tālākizglītības kursi 

    Pedagoģija. Psiholoģija. B1 (72 stundas) 

2001.gada septembris Bakalaura grāds Modernajā filoloģijā 
    (Maîtrise Lettres Modernes) 

Aviņonas Universitāte, Francija 

2000.gada jūnijs Licenciāta grāds Franču valodā un literatūrā 
(Licence Lettres Modernes) 
Aviņonas Universitāte, Francija 

29.05.1998.   Universitātes Diploms 
Franču valodā, literatūrā un civilizācijā 
Franču valodas institūts ārzemju studentiem 
Aix en Provence, Francija 

1991.-1993.    Mākslas bakalaura divi kursi 
Kultūras teorijas, vēstures un administrēšanas 
nodaļa, Latvijas Kultūras akadēmija 

 
Nodarbošanās: 
Pamatdarbs: 

2010. – pašreiz Latvijas Universitāte, Humanitāro Zinātņu 
fakultāte. Franču valodas viesasistente. 

2007. - pašreiz  Rīgas Humanitārā privātģimnāzija. 
    Franču valodas skolotāja. 

2006. – pašreiz  Zolitūdes ğimnāzija. Franču valodas skolotāja. 

2005. – 2007.  Archetypon S.A. filiāle Latvijā. 
Tulks (franču valoda). 

2003. – 2005.  Bulduru Kristīgā Akadēmija.  
    Franču valodas pasniedzēja. 

2002. – 2003. Liepājas Pedagoģiskā Akadēmija 

Franču valodas pasniedzēja. 
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Docētie studiju kursi 

Juridisko tekstu tulkošana  (PSP Tulkotājs, B daļa, 2 KP)  

Publicistisko tekstu tulkošana II  (PSP Tulkotājs, B daļa, 2 KP) 

Tulkošanas prakse I (mācību tulkojumu prezentācija) (PSP Tulkotājs, A daļa, 6 KP) 

Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu prezentācija) (PSP Tulkotājs, A daļa, 10 KP) 

Kontrastīvās studijas I: franču (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa)  (BSP Moderno 
valodu un biznesa studijas B daļa, 4 KP) 

Kontrastīvās studijas II: franču (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa)  (BSP Moderno 
valodu un biznesa studijas B daļa, 4 KP) 

 
 
 
 
2011. gada 26. aprīlī  
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Lindas Gailes 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1970  
 
IZGLĪTĪBA 
 
2008.-2009. 
studijas Bāzeles universitātes Eiropas studiju institūtu (Europainstitut der Universität 

Basel); Starpdisciplinārajā Maģistra programmā „Eiropas 
Intergrācija” (iegūtais Maģistra grāds – MAS (Master of 
Advanced Studies in European Integration, Major in Conflict 
and Development) 

  
2000.-2001. 
absolvējusi konferenču tulka profesionālo programmu Ženēvas tulku un tulkotāju 
institūtā (ETI Genève) 
 
1997.-2000. 
absolvējusi tulkotāja profesionālo programmu (spāņu, vācu, krievu valodās) Grācas 
universitātes Translatoloģijas institūtā 
 
1992.-1998. 
absolvējusi Grācas „Karl-Franzens” universitātes Romāņu un Ģermāņu valodu 
institūtu (spāņu un vācu val.; iegūtais Maģistra grāds - Mag. phil.) 
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
kopš 2005.g. – Latvijas Universitātes pasniedzēja 
2001.-2005. Latvijas Universitātes lektore 
2000.g. – Ventspils Augsskolas lektore 
2009.g. – Master of Advanced Studies (MAS) for European Integration 
1998.g. – Mag. phil. vācu un spāņu valoda 
 
 
Akadēmiskā darba pieredze: 
 
kopš 2004.g.  
lektore (kopš 2007.g. pasniedzēja) LU Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās 
valodniecības un tulkošanas nodaļā; mutvārdu tulkošanas nodarbību vadīšana, 
pierakstu tehnika, starpkultūru komunikācija 
2001.–2002.  
lektore LU Moderno Valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas 
nodaļā 
2000.02.–2000.06. 
Lektore Ventspils Augstskolas tulkošanas studiju fakultātē 
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
 
„Nomen-Verb-Verbindungen in der Antizipation beim Dolmetschen aus dem Deutschen ins 
Lettische” (2011). Publikācija Latvijas Universitātes HZF Sastatāmās valodniecības un 
tulkošanas nodaļas zinātniskajā krājumā. 
 
„Frazeoloģismi mutvārdu tulkošanā – vārds, idioma, nozīme” (2010) – Referāts un 
publikācija 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „V ārds un tā pētīšanas aspekti”. 
Liepājas Universitāte, 2010.g. 2.-3.decembris. 
 
„Die Bedeutung des Hintergrundwissens beim Dolmetschen interkultureller 
Veranstaltungen” (2006) – referāts un publikācija (2007) starptautiskajā tulku un tulkotāju 
konferencē Bernē, ASTTI 40. gadu jubilejā. 
 
„Bitte eine Schale, einen Verlängerten oder Kaffee mit Milch!“ – Dolmetscher als 
Kulturmittler. (2006) – publikācija izdevumā „Hieronymus“, Berne, Starptautiskajā asociācijā 
ASTTI. 
 
„Dolmetscher als Kulturmittler“ (2005) - referāts 4. simpozijā, pragmatiskie aspekti 
tulkošanā. 
 
 
Docētie studiju kursi: 
 
Mutvārdu tulkošana (sinhronā un secīgā tulkošana), pierakstu tehnika mutvārdu tulkošanā - 
Maģistra programma „Konferenču tulks” un PSP „Tulks”), A. daļa 
Rakstveida tulkošana – specializēto tekstu tulkošana – PSP „Tulkotājs” A.daļa 
Specializēto tekstu tulkošana – Vācu filoloģijas Maģistra programma, B. daļa 
Kultūras studijas vāciski runājošajās valstīs – Vācu filoloģijas Maģistra programma, B.daļa 
Lietišķā sarakste – Tulkošanas studiju programma, A. daļa 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 
2010.g. 11. līdz 15. janvāris – kvalifikācijas celšanas kursi mutvārdu tulkošanas 
pasniedzējiem Briselē  
2006.g. februāris – marts – tālākizglītības kursi mutvārdu tulkošanas pasniedzējiem (ETI, 
Ženēvas universitāte) 
22.11.2004. – 26.11.2004. – seminārs mutvārdu tulkošanas pasniedzējiem Briselē (SCIC) 
2003. – 2004. – līdzdalība projektā „ES sekundārās likumdošanas tulkošana un publicēšana”. 
kopš 2005.gada – sadarbība ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru projektos – mutvārdu un 
rakstiskā tulkošana 
 
 
 
 

/L. Gaile/ MAS; Mag.phil. 
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Lektora Kaspara Kļaviņa 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1979. 
 
Izglītība: 
2004. – 2005. Latvijas Universitātes otrā līmeņa augstākā profesionālā studiju 

programma „Konferenču tulks“. Iegūtā kvalifikācija – tulks. 
Valodu kombinācija vācu – latviešu – vācu. 

. 
1999. – 2003.  Ventspils Augstskola  (VeA) (Tulkošanas studiju fakultāte 

vācu-krievu-latviešu tulks/tulkotājs) Iegūtā kvalifikācija: 
Profesionālā tulkotāja un tulka kvalifikācija tulkošanai vācu-
krievu-latviešu valodā. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   2010. – Latvijas Universitātes lektors 

   
Nodarbošanās: 
Pamatdarbs: 
2005. – pašreiz  Sia „Mestako“ direktors, tulkošanas programmas SDL Trados 

sertificēts pasniedzējs.. 
2007. – pašreiz.  Paralēli darbam SIA "Mestako" - Inteliģentās tulkošanas 

programmas SDL Trados pasniedzējs Ventspils augstkolas 
tulkošanas studiju fakultātes maģistra programmas studentiem, 
LU tulkošanas studiju maģistru programmas studentiem. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Zinātnisko publikāciju un mācību literatūras nav. 
 
 
Docētie studiju kursi 
ValoP168 Terminogrāfija un datorprasme tulkotājiem, 2 KP 
ValoP022 Ekonomikas tekstu tulkošana II, 2 KP 
Valo5486 Sagatavošanās profesijai, 2 KP 
Datorizētā tulkošana. Ventspils augstskola. 
 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
Katru gadu piedalos profesionālajās nozares konferencēs, kur tiek prezentē;eti 
jaunākie tehnoloģiskie risinājumi, metodikas utt. Tekom, Localisation World, 
MemoqFest u.c. 
 
 
2011. gada 18. aprīlī 
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3. pielikums. Stud�jošo, absolventu, darba dev�ju aptauju 
materi�li, anketu paraugi 
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Stud�jošo anketu paraugi  

ValoP097 Tulkošana no latviešu valodas ang�u, v�cu un cit�s valod�s (5)

Vid NovirzeJaut�jums 

6.2 1.3 
Studiju kursa izkl�sts atbilda kursa aprakstam skat�t studiju kursa 
aprakstu

6.8 .45 Studiju kursa izkl�sts lieki nedubl�ja citu kursu 
6.8 .45 Pasniedz�js t�mu izkl�st�ja saprotami 
6.8 .45 Pasniedz�ja izmantot�s metodes veicin�ja studiju kursa apguvi 

6.2 1.3 
Pasniedz�ja ieteikt� literat�ra un materi�li bija viegli pieejami un 
lietder�gi 

6 0 
E-kurs� pieejamie materi�li pal�dz�ja studiju kursa apguv� ja kursam 
nebija e-kursa, j�atz�m� atbilžu variants „0”

6.8 .45 
P�rbaudes darbu saturs un apjoms semestra laik� veicin�ja studiju kursa 
apguvi 

6.8 .45 Pasniedz�ja konsult�cijas bija pieejamas 

6 1.22 
Studiju kursa laik� sasniedzu studiju rezult�tus, kas aprakst�ti kursa 
aprakst� skat�t studiju kursa aprakstu

6.8 .45 Labpr�t klaus�tos v�l k�du kursu pie š� pasniedz�ja 

ValoP099 Publicistisko tekstu tulkošana I (6)

Vid NovirzeJaut�jums 

6.5 1.22 
Studiju kursa izkl�sts atbilda kursa aprakstam skat�t studiju kursa 
aprakstu

6.5 1.22 Studiju kursa izkl�sts lieki nedubl�ja citu kursu 
7 0 Pasniedz�js t�mu izkl�st�ja saprotami 
7 0 Pasniedz�ja izmantot�s metodes veicin�ja studiju kursa apguvi 

6.2 1.3 
Pasniedz�ja ieteikt� literat�ra un materi�li bija viegli pieejami un 
lietder�gi 

6 0 
E-kurs� pieejamie materi�li pal�dz�ja studiju kursa apguv� ja kursam 
nebija e-kursa, j�atz�m� atbilžu variants „0”

6.83 .41 
P�rbaudes darbu saturs un apjoms semestra laik� veicin�ja studiju kursa 
apguvi 

7 0 Pasniedz�ja konsult�cijas bija pieejamas 

6.33 1.21 
Studiju kursa laik� sasniedzu studiju rezult�tus, kas aprakst�ti kursa 
aprakst� skat�t studiju kursa aprakstu

7 0 Labpr�t klaus�tos v�l k�du kursu pie š� pasniedz�ja 
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Questionnaire on PSP : Translation 

Autumn 2010 

I. GENERAL INFORMATION 

Please rate your overall satisfaction with the Programme  

Very satisfied    

Fairly satisfied    

No opinion/neutral    

Rather dissatisfied    

Very dissatisfied    

Please tell us why you feel that way: 

There are many practical tasks ; different choices and variants are often discussed in 
classes, focusing on their strong and weak points, thus assuring that in many cases there 
exists more than one possible way of translating a word or a phrase.  In addition, the 
programme gives an opportunity to work with Trados Studio 2009, which could be 
beneficial for the students who  

would like to work for a translation agency. 

II. COURSES

Please rate your satisfaction with individual courses 

a) Translation Theory

Very satisfied    

Fairly satisfied    

No opinion/neutral    

Rather dissatisfied    

Very dissatisfied    

Please tell us why you feel that way : 

I am not taking the course as part of the translators’ programme, since it was already 
included in the MA programme. 

b) LSP Text Translation: Political and Journalistic Discourse I 

Very satisfied    
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Fairly satisfied    

No opinion/neutral    

Rather dissatisfied    

Very dissatisfied    

Please tell us why you feel that way : 

The provided texts deal with current issues and contain terminology that could prove 
to be problematic when encountered in a task given by an employer; in addition, all 
students have to be active during the classes due to the fact that many tasks are done 
and discussed right away. 

c) Practice of Translation I 

Very satisfied    

Fairly satisfied    

No opinion/neutral    

Rather dissatisfied    

Very dissatisfied    

Please tell us why you feel that way : 

The students have a chance to focus on individual work, which is an important part of 
the translator’s profession. 

d) Terminography and Text Management Tools for Translators 

Very satisfied    

Fairly satisfied    

No opinion/neutral    

Rather dissatisfied    

Very dissatisfied    

Please tell us why you feel that way : 

The students have the chance to work with Trados Studio 2009; since Trados is a 
popular programme, such a chance is beneficial for the students’ future careers. The 
teacher also makes sure that all students are able to carry out the set tasks. 

e) Translation of LSP Texts from English, German and Other 
Languages into Latvian 

Very satisfied    

Fairly satisfied    

No opinion/neutral   
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Rather dissatisfied    

Very dissatisfied    

Please tell us why you feel that way : 

The texts provided for translation are varied and various strategies of dealing with 
them are discussed. 

f) Translation from Latvian into English, German and Other Languages 

Very satisfied    

Fairly satisfied    

No opinion/neutral   

Rather dissatisfied    

Very dissatisfied    

Please tell us why you feel that way : 

The chosen texts for translating are topical and varied ; in addition, the teachers give 
practical advice as to how to deal with some practical issues when translating. 

g) Language C for Translators (French) 

Very satisfied    

Fairly satisfied    

No opinion/neutral    

Rather dissatisfied    

Very dissatisfied    

Please tell us why you feel that way : 

I like that it is possible to start from the very beginning (language-wise), since there 
was no opportunity for me to learn French before. The chosen material is suitable for 
beginners, and the classes are organized in such a way that everybody has to 
speak/read, eliminating the possibility that the student comes to a class without 
actually learning anything.  

h) Language C for Translators I (German) 

Very satisfied    

Fairly satisfied    

No opinion/neutral    

Rather dissatisfied    

Very dissatisfied    
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Please tell us why you feel that way : 

My language C course is French. 

III. OVERALL QUALITY

Faculty provide timely feedback about student progress  

Faculty are responsive to student needs    

Programme requirements are clear and reasonable   

Instruction materials are appropriate for programme requirements 

If you have other comments, please specify below:  

Please indicate your language combination : 

EN/LV/EN  

DE/LV/DE  

FR/LV/EN  

Thank you. 

Please send the form in electronically (gunlo@lanet.lv )  
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Absolventu atsauksmes skat. 

http://www.hzf.lu.lv/programmas/tulkotajs-absolventi/

----- Original Message -----  

From: Krist�ne Veisa  

To: gunlo@lanet.lv  

Sent: Wednesday, February 09, 2011 4:50 PM 

Subject: Re: Par praksi 

Sveicin�ti!  

Paldies! 

Diemž�l pie Jums vairs nevar�šu aiziet un izlaidum� neb�šu, jo nu jau 2 ned��as esmu 
atpaka� Slov�nij� — iepatik�s tik �oti, ka turpm�k str�d�šu Latvijas v�stniec�b� :) 

Prakse bija patieš�m noder�ga, jo var�ju daudz vair�k uzzin�t par projektu vad�t�ju darbu 
tulkošan�. Lai gan man jau iepriekš bija tulkošanas pieredze, tagad ar� zinu, k� notiek 
dokumentu apstr�de pirms un p�c tulkošanas. V�l apguvu jaunas programmas un, protams, 
uzlaboju ang�u valodas zin�šanas. 

Ja ar� turpm�k ir t�da iesp�ja, noteikti iesaku uz šejieni s�t�t ar� citus studentus! 

Pielikum� pievienoju zi�ojumu no prakses vietas. 

Ar cie�u 

Krist�ne Veisa 
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4. pielikums.  Prakses l�gumi 
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5. pielikums.  Prakses nolikums 
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Apstiprin�ts HZF FSPP 
S�d� 05.01.2011 

LU Humanit�ro zin�t�u fakult�tes 
Profesion�l�s ma�istra studiju programmas „Rakstisk� tulkošana” 

prakses nolikums 

Nolikums izstr�d�ts saska�� ar Noteikumiem par otr� l�me�a profesion�l�s augst�k�s 
izgl�t�bas valsts standartu (LR MK noteikumi Nr. 481) un Latvijas Universit�tes 
studiju programmu nolikumu (LU Sen�ta 29.03.2004. l�mums Nr. 236)   

Visp�r�gie noteikumi 
1. Nolikums reglament� prakses norisi profesion�laj� ma�istra studiju 

programm� „Rakstisk� tulkošana”. 
2. Realiz�jam� profesion�l� ma�istra studiju programma „Rakstisk� tulkošana” 

ir otr� l�me�a profesion�l� studiju programma, p�c kuras apguves pieš�ir 
piekt� l�me�a profesion�lo kvalifik�ciju, un prakse 26 kred�tpunktu apjom� ir 
š�s programmas apguves oblig�ta da�a. 

Prakses m�r�i un galvenie uzdevumi
Prakses m�r�is ir pan�kt teor�tisko zin�šanu nostiprin�šanu praks�, pilnveidojot 
iema�as tulkošan�. 
Prakses uzdevumi ir: 

1) att�st�t un pilnveidot prasmes tulkošan�; 
2) padzi�in�t zin�šanas darb� ar terminolo�iju; 
3) pilnveidot prasmes tekstu redi��šan� un noform�šan�, k� ar� darb� ar 

tulkošanas programm�m; 
4) str�d�jot valsts iest�d�, priv�tuz��mum� vai ar� veicot l�gumdarbu, padzi�in�t 

zin�šanas par tulkojuma sagatavošanas procesu no pas�t�juma sa�emšanas l�dz 
nodošanai, darba pl�nošanu un organiz�ciju, tulkot�ja profesion�lo �tiku. 

Prakses vietas: 
LU, ES instit�cijas, tulkošanas a�ent�ras, valsts iest�des un priv�tie uz��mumi. 

Prakses ilgums un norise 
Tulkošanas prakse kopum� veido 26 kred�tpunktus. Prakse sadal�ta trij�s da��s un 
notiek trijos semestros. Prakses nov�rt�jums notiek p�c pirm�, otr� un treš� semestra, 
kad studenti atskait�s par prakses norisi (prakses dienasgr�mata, izzi�as no darba 
dev�jiem). 

Prakses vad�ba 
Praksi vada HZF doc�t�js un prakses koordinators (iest�d�).  
Prakses vad�t�js ir profesion�l�s ma�istra studiju programmas direktors vai k�ds cits 
fakult�tes doc�t�js, kas atbild par to, lai praktikanti iev�ro prakses iest�des vad�t�ja 
nor�d�jumus, prakses iest�des iekš�j�s k�rt�bas noteikumus, darba aizsardz�bas 
pras�bas, tulka �tiku un citus saistošus nosac�jumus. Vi�š apstiprina prakses 
v�rt�jumu, �emot v�r� prakses iest�des atsauksmi par praktikantu un citus krit�rijus. 
Prakses vad�t�js no fakult�tes var tikt main�ts ar studiju programmu padomes l�mumu.  

Prakses vad�t�js:
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� izv�las studiju prakses vietu; 
� saska�o un sagatavo apmekl�jumu pl�nu; 
� kop� ar studentiem piedal�s tulkošanas pas�kumos. 

Prakses koordinators iest�d�: 
� organiz� praktikanta darbu saska�� ar prakses nolikumu un saska�oto prakses 

grafiku;  
� nodrošina praktikantu ar to inform�ciju un materi�liem (tas ietver ar�

normat�vos aktus, prezent�ciju materi�lus, bibliot�kas resursus), kas ir 
nepieciešami un saist�ti ar prakses uzdevumiem; 

� nodarbina praktikantu ar prakses priekšmetu saist�tiem darbiem un neizmanto 
ar prakses priekšmetu nesaist�tos darbos bez praktikanta piekrišanas; 

� iepaz�stina praktikantu ar valsts iest�des vai priv�tuz��muma iekš�jo k�rt�bu, 
administr�cijas pras�b�m, konfidencialit�tes nosac�jumiem;  

� nov�rt� un sniedz fakult�tei atsauksmi par praktikanta veikto darbu, t� apjomu 
un kvalit�ti. 

Prakses v�rt�šana  
Lai ieg�tu prakses kred�tpunktus ir kop� j�nostr�d� pilnas 520 stundas.  
-j�piedal�s oblig�taj�s individu�laj�s nodarb�b�s: prakse ietver lielu patst�v�gu darbu 
da��j� pasniedz�ja vad�b�.  
- j�veic terminolo�ijas, dokumentu sagatavošanas tulkošanai, redi��šanas, tulkošanas 
u.c. ar tulkošanas darbu saist�ti  prakses vad�t�ja vai koordinatora uzdevumi 
Visas aktivit�tes tiek analiz�tas un re�istr�tas prakses dienasgr�mat�. 
-j�iesniedz prakses dienasgr�mata 
-j�iesniedz prakses atskaite 
- j�pievieno atsauksme no prakses vietas par praktikanta veikto darbu 
-j�piedal�s un j�sniedz prezent�cijas prakses semin�ru laik�. 

� Prakses atskaite ietver:  
� Prakses norises laika un apjoma aprakstu 
� Praktikanta veikto uzdevumu aprakstu 
� v�l�jumus prakses pilnveidošanai 

���� Prakses dienasgr�matas rakst�šana 
Katrs students visu prakses laiku raksta prakses dienasgr�matu. Prakses 
dienasgr�mata ir individu�ls prakses procesa att�lojums. Taj� students sistem�tiski 
veic ierakstus par veicamajiem darbiem, to t�m�m, apjomu, darba valod�m, k� ar�
sniedz darba pašv�rt�jumu.  

Prakses piel�dzin�šana 
Ja programmas studentam ir vismaz divu gadu pieredze tulkot�ja darb�, ko apliecina 
attiec�g�s darbavietas (darbavietu) izzi�a (izzi�as), Tulkošanas praksi š�ds students 
var veikt sav� valsts iest�d� vai priv�tuz��mum�, prakses beig�s iesniedzot padar�to 
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apliecinošus dokumentus. Prakses vad�t�js prakses norises gait� iepaz�stas ar studenta 
darbu vi�a darbaviet�. 
Prakses piel�dzin�šanu p�c programmas direktora priekšlikuma veic studiju 
programmu padome. 

Prakses dokument�cija
Students atskait�s par padar�to, iesniedzot prakses viet� un fakult�t� prakses atskaiti 
un fakult�t� – atsauksmi no prakses vietas. Prakses dokumenti j�iesniedz 1 ned��as 
laik� p�c tulkošanas prakses beig�m. Prakses dokumentus pie�em un re�istr�
programmas lietvede un p�rs�ta vai pret parakstu izsniedz tos prakses vad�t�jam 
v�rt�juma sagatavošanai. Zi�as par re�istr�ciju programmas lietvede iesniedz prakses 
virsvad�t�jam. 

Prakses aizst�v�šana un v�rt�šana 

Piecu dienu laik� p�c prakses dokumentu re�istr�cijas prakses vad�t�js organiz�
komisijas s�di, kur� inform� par studenta prakses v�rt�jumu. P�c tam komisija 
pie�em gal�go v�rt�jumu un pazi�o to studentiem. Str�d�gos gad�jumos komisija 
v�rt�jumu pie�em balsojot. Prakses v�rt�jums tiek fiks�ts protokol�. Par sekm�gi 
nok�rtotu praksi studentam tiek ieskait�ts studiju programm� noteiktais kred�tpunktu 
skaits (6, 10 un 10 k. p.). 

Praktikanta pien�kumi
Praktikants ir atbild�gs par konkr�to prakses uzdevumu veikšanu, k� ar� valsts iest�des 
vai priv�tuz��muma iekš�j�s k�rt�bas noteikumu un saskarsmes kult�ras normu 
iev�rošanu. 

Prakses dienasgr�mata
(katrs prakses uzdevums aprakst�ms p�c š�da pl�na): 
Datums 
Uzdevums 
Pašnov�rt�jums 
Prakses vad�t�ja nov�rt�jums 

Prakses v�rt�šanas pamatpricipi un krit�riji. 
Atbilstoši MK noteikumiem 481 (2001. gads) 

V�rt�jot otr� l�me�a profesion�l�s augst�k�s izgl�t�bas programmas apguvi, iev�ro 
š�dus pamatprincipus:  
zin�šanu un prasmju v�rt�šanas atkl�t�bas princips  
v�rt�juma oblig�tuma princips — nepieciešams ieg�t pozit�vu v�rt�jumu par 
programmas oblig�t� satura apguvi. 
Programmas apguves v�rt�šanas pamatformas ir eks�mens ar v�rt�jumu 10 ballu 
skal�. 
  
Prakses v�rt�juma krit�riji:
Izpild�tais tulkošanas apjoms lappus�s (1 lappuse – 1800 rakstu z�mes ar atstarp�m), 
Prakses iest�des koordinatora v�rt�jums, 
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Prakses vad�t�ja v�rt�jums, 
Prakses dienasgr�matas kvalit�te, 
Studenta mutiski paust�s atzi�as par prakses norisi.
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6. pielikums.  Akad�misk� person�la piedal�šan�s 
starptautiskajos projektos, LZP un citu 
instit�ciju finans�tajos projektos atskaites 
period�
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Maija Br�de 

LZP projekts “M�sdienu latviešu valodas funkcion�šana kontaktsitu�cij� un t�s 
atspogu�ojums (tulkošana, terminolo�ija un leksikogr�fija” (2002 – 2004) (vad. 
A.Veisbergs) 
LZP projekts “M�sdienu latviešu valodas izmai�as kontrast�vaj� aspekt� (kontakti, 
tulkošana, aizg�šana)” (2005-2007). Vad�t�js A. Veisbergs. 
Starptautisks p�t�jumu projekts Smallink “Language Interactive Culture” (multimediju 
valodas apm�c�ba) (2002 – 2004) (koordinators A.Veisbergs) 
“Letonikas” projekts “Latviešu valodas skaidrojošo v�rdn�cu un jaunaizguvumu 
datub�ze” (2007) (vad. A.Veisbergs)  
“Letonikas” projekts “Latviešu valodas skaidrojošo v�rdn�cu un jaunaizguvumu 
datub�ze” (2008) (vad. A.Veisbergs)  
Terminolo�isk�s deskripcijas un preskripcijas saistošie un att�st�bas starpdisciplion�rie 
aspekti (2008 – 2009) (vad. M.Br�de)  
“Letonikas” projekts “Latviešu valodas skaidrojošo v�rdn�cu un jaunaizguvumu 
datub�ze” (2009) (vad. A.Veisbergs) 
“Latviešu valodas fon�tika: teorija vs. prakse” (2009 – 2011) (vad.D.Markus) “Leksisk�s 
sist�mas mai�as un to atspogu�ojums v�rdn�c�s”(2010 – 2011) (vad.I.Jansone, koord. 
A.Veisbergs) 

Laura Karpinska 

2007. gad� dal�ba Valsts valodas a�ent�ras pas�t�taj� projekt� Ventspils Augstskol�: 
„Situ�cijas apzin�šana v�rdn�cu izstr�des un public�šanas jom� Latvij�”. Projekta 
vad�t�js asoc.prof. J.Baldun�iks. 

2008. gad� dal�ba LU P�tniec�bas projekt� „Terminolo�isk�s deskripcijas un 
preskripcijas saistošie un att�st�bas starpdisciplin�rie aspekti”. Projekta vad�t�ja prof. 
M.Br�de. 

Svetlana Koro�ova 

1. Startautisks EK projekts 2009.g. – 2010.g. „ European Masters in Translation“, 
projekta dal�bniece.  
2. Startautisks ERASMUS NETWORK projekts 2010.g. – 2013.g. „Optimising 
Professional Translator Training in a Multilingual Europe” (OPTIMALE), projekta 
dal�bniece.  
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Dace Liepi�a 

2008 - LU p�tniec�bas projekts Nr. ZP-132 "Terminolo�isk�s deskripcijas un 
preskripcijas saistošie un att�st�bas starpdisciplin�rie aspekti", p�tniece   
2009. -   Providus projekts JLS/2007/JPEN/2001 “Restorative Justice in the Context of 
Juvenile Delinquency: the Baltic States in the European Dimension” – tulkot�ja 
2009. - Valsts prob�cijas dienesta Individu�l� projekta Nr.LV0024 „Latvijas prob�cijas 
un ieslodz�juma vietu sist�mas person�la kapacit�tes celšana” – tulkot�ja  

Gunta Lo�mele 

� LZP projekts “M�sdienu latviešu valodas izmai�as kontrast�vaj� aspekt� (kontakti, 
tulkošana, aizg�šana)” (2005-2007). Vad�t�js A. Veisbergs. 

� Piedal�s Letonikas nacion�l�s programmas t�mas „Latviešu valodas skaidrojošo 
v�rdn�cu un jaunaizguvumu datub�ze” izstr�d� (kopš 2006. gada). Vad�t�js A. 
Veisbergs. 

Ilze Lokmane 

Kopš 2007 - Starptautisks zin�tnisks projekts Europodians: Language Courses for 
Mobile Technologies (projekta dal�bniece)  
Kopš 2007 - LU Zin�tnisk�s p�tniec�bas projekts Latviešu valoda m�sdienu kult�ras 
situ�cij� (projekta vad�t�ja)  
Kopš 2008 - LU Zin�tnisk�s p�tniec�bas projekts Latvistika un somugristika Latvijas 
Universit�t�: p�t�jumi gramatik� (projekta dal�bniece)  
Kopš 2008 - LU Zin�tnisk�s p�tniec�bas projekts M�sdienu latviešu valodas 
gramatika. 1. da�a. Pilotprojekts (projekta dal�bniece) 
Kopš 2009 - Starptautisks zin�tnisks projekts Evidenci�lis baltu valod�s (projekta 
dal�bniece)  
2005-2007 - VVA un LU Latviešu valodas instit�ta sadarb�bas projekts Valodniec�bas 
pamatterminu skaidrojoš� v�rdn�ca (projekta dal�bniece)  

In�ra Pen�ze 

Dal�ba britu izdevniec�bas Continuum projekt� “Reception of Dickens in Europe” (2008 
– 2012). Projekta vad�t�js  Džons Hollingtons. 
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Ieva Spro�e 

� „M�c�bu priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu pilnveide” 
nolikuma identifik�cijas Nr. VISC 2009/ , L�guma Nr.:25/12-42.04 
� Projekts – Adventure Sphere Europe- Br�numain� Eiropa -vingrin�jumu 
rokasgr�mata skolot�jam par ES, projekta partneri: 1) Education and Culture 
DG, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 2) Konrad-
Adenauer-Stiftung e.V. 3) Faculty of Pedagogy and Psychology, University of 
Latvia, 4) Jaan Tönisson Institute 

� Eiropas Soci�l� fonda projekts „Inovat�va un praks� balst�ta pedagogu 
izgl�t�bas ieguve  
un mentoru profesion�l� pilnveide”  Vienošan�s 
Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 
(pašlaik) 

� Metodisko ieteikumu izstr�de atbilstoši s�kumskolas izgl�tojamo vecumposmam, 
lai nodrošin�tu svešvalodas (v�cu valodas) p�ctec�gu apguvi./ Valsts izgl�t�bas 
satura centrs
(2010.XII-2011.IV)

Arvils Šalme 

� Latviešu valodas skaidrojošo v�rdn�cu un jaunaizguvumu datub�ze (Valsts 
p�t�jumu programma „Letonika”, LZP). Projekta vad�t�js prof. A.Veisbergs No 
2007.gada janv�ra. 

� Latviešu valodas k� svešvalodas apguve Eiropas valst�s: situ�cijas apzin�šana. 
Valsts valodas a�ent�ras projekts. Projekta vad�t�js. No 2007.gada maija l�dz 
2008. gada maijam. 

� Latviešu valodas apguve maz�kumtaut�bu izgl�t�b�: tendences, att�st�ba, ietekmes
(Metodikas rokasgr�mata skolot�jiem).  Latviešu valodas apguves valsts 
a�ent�ras projekts. Projekta autori A.Šalme, S.Lazdi�a. No 2007.gada j�nija l�dz 
2008. gada j�nijam. 

� Latviešu valodas apguves studiju un p�tniec�bas att�st�ba Latvijas Universit�t�. 
LU Zin�tnisk�s infrastrukt�ras att�st�bas projekts. Projekta vad�t�js. No 2007.gada 
novembra l�dz 2008. gada j�lijam. 

� M�sdienu latviešu valodas izmai�as kontrast�vaj� aspekt� (kontakti, tulkošana, 
aizg�šana) LZP projekts (2005-2007). Vad�t�js A. Veisbergs. 

� Pasaules Bankas Izgl�t�bas att�st�bas projekta maz�kumtaut�bu pamatizgl�t�bas 
LAT2 standarta un programmas izstr�des nacion�lais eksperts (2000 – 2004). 

Andrejs Veisbergs 

� Letonikas projekta vad�t�js “Jaunveidojumu korpuss latviešu valod�” (2005-2009)  
� Letonikas projekta vad�t�js „Latviešu valodas leksisk�s sist�mas mai�as un to 

atspogu�ojums v�rdn�c�s” (2010, 2011) 
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� LZP projekts “M�sdienu latviešu valodas izmai�as kontrast�vaj� aspekt�
(kontakti, tulkošana, aizg�šana)” (2005-2007). Vad�t�js A. Veisbergs. 

� Orh�zas universit�tes un Latvijas universit�tes kopprojekta “LSP tulkošanas 
att�st�ba” vad�t�js (2001- 2004).  

� EURALEX (Eiropas Leksikogr�fijas asoci�cijas) loceklis (1991-). 
� EUROTERMBANK projekta dal�bnieks (2005-2006) 
� Dal�bnieks Eiropas Komisijas LINEE (Languages in a Network of European 

Excellence) projekt� (2007-2010). 
� Eiropas Komisijas SCIC; Eiropas Parlamenta un LU kopprojektu vad�t�js 

mutiskaj� tulkošan� (1997- 20011) 

Veneta Ž�gure 

1. VVA projekts „Latviešu valodas k� svešvalodas apguve Eiropas valst�s”. (2007. 
g.maijs-decembris), projekta dal�bniece (vad. asoc.prof. A.Šalme) 
2. Projekts „Letonika. Jaunveidojumu korpuss latviešu valod�.” (2007.- 2009.g.), projekta 
dal�bniece (vad. prof. A.Veisbergs) 
3. Erasmus un Campus Europae valodu m�c�šanas e-vid� projekta Hookup! vad�t�ja LU  
(2008.- 2010.g.) 

Je�ena Vladimirska 

1. No 1998. g. : Centre de Recherche sur le Français Contemporain, Université Paris 
3 Sorbonne Nouvelle. (Par�zes 3 "Sorbonne Nouvelle" Universit�tes Laikmet�g�s Fran�u 
Valodas Izp�tes Centrs). Projekts: "La recherche sur l'oral". Projekta vad�t�ja Profesors 
Mary-Annick Morel (morel@idf.ext.jussieu.fr); 
2. No 2005. g. : Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF), Paris7 – CNRS 
(Universit�tes Par�ze 7 un CNRS Form�l�s Lingvistikas Laboratorija). Projekts: "Mots du 
Discours" (Diskurs�vie V�rdi). Projekta vad�t�js Profesors Denis Paillard 
(dpaillar@longuist.jussieu.fr) 

Linda Gaile 

2003. – 2004. – l�dzdal�ba projekt� „ES sekund�r�s likumdošanas tulkošana un 
public�šana”. 
kopš 2005.gada – sadarb�ba ar T�risma att�st�bas valsts a�ent�ru projektos – mutv�rdu un 
rakstisk� tulkošana 
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7. pielikums. Akad�misk� person�la galven�s zin�tnisk�s 
publik�cijas un sagatavot� m�c�bu literat�ra 
atskaites period�
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Maija Br�de 

1. M.Br�de. (2010) Shadowy Smudges in Language or One Day with Spoken Latvian. 
The Baltics as an Intersection of Civilizational Identities. 8th Conference on Baltic 
Studies in Europe: Roads and Crossroads. Darbai ir Dienos, 54. Kaunas: Vytauto 
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Lokmane I. Dat�va funkciju paplašin�šan�s m�sdienu latviešu valod� // Valoda – 2007. 
Valoda daž�du kult�ru kontekst�. – Daugavpils, 2007. – XVII. – 272.-278. lpp. 
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Bušs O., Joma D., Kalna�a A., Lokmane I. u.c. Valodniec�bas pamatterminu skaidrojoš�
v�rdn�ca. – R�ga: LU Latviešu valodas instit�ts, 2007. – 623 lpp. 
Lokmane I. Politikas valodas semantiskais aspekts // Latvijas Universit�tes raksti. 
Valodniec�ba. Latvistika. 728. s�jums. – R�ga: LU, 2008. – 81.-91. lpp. 
Lokmane I. Dehumanised Language – Manipulation or Senselessness? // Daina Teters 
(ed.) Metamorphoses of the Mind. – Riga: Latvian Academy of Culture, 2008. – p.75-84. 
Lokmane I. Darb�bas v�rdu gramatiz�šan�s sastat�m� aspekt� // V�rds un t� p�t�šanas 
aspekti. – Liep�ja: LiePa, 2008. – 12 (1). – 259–268.lpp. 
Lokmane I. Vienk�rša teikuma struktur�lie tipi latviešu valod� un dzimt�s valodas 
m�c�b� skol� // Latvijas Universit�tes raksti. Valodniec�ba. Latvistika un somugristika. 
746. s�jums. – R�ga: LU, 2009. – 55.-63. lpp. 
Lokmane I. Publicistikas valodas vieta funkcion�lo paveidu un stilu sist�m� // Valoda: 
noz�me un forma. Plašsazi	as l�dzek�u valoda. – R�ga: LU, 2009. – 5.-13. lpp. 
Lokmane I. P�rmai	as v�rdu semantik� un saist�m�b� rekl�mas katalogos // Valoda: 
noz�me un forma. Plašsazi	as l�dzek�u valoda. – R�ga: LU, 2009. – 89.-97. lpp. 
Lokmane I. Nomin�la izteic�ja semantika un vieta teikum� // V�rds un t� p�t�šanas 
aspekti, 13(1). – Liep�ja: LiePA, 2009. – 113.-121. lpp. 

Olga Ozoli�a 

1. Grammaticalisation et classes lexicogrammaticales dans la langue francaise (raports 
attributifs). In: Iliesku, Maria/ Siller-Runggaldier, Heidi/ Danler, Paul (edd.): Actes du 
XXVe Congres International de Linguistique et de Philologie romances. Innsbruck, 3-8 
septembre 2007. DeGruyter: 2010. Tome II, 379-386. 
2. Les émotions dans l’enseignement des langues. –ENJEUX, Revue de didactique du 
français, nr. 74, le 21 mars 2009, 10 p., 
http//www.fundp.ac.be/facultes/lettres/cedocef/enjeux.html. 
3. Le français dans un contexte plurilingue en Lettonie. –Vi�	as Universit�tes rakstu 
kr�jums, 2009.gada septembris, CD, 8 p. 
4. La présence des cultures dans les manuels de français ne usage ne Lettonie. _Faire 
vivre les identité francophones. Québec, 2008. Actes du XIIe Congrès mondial de la 
FIPF, Tome II, Enjeux culturels et littéraires. Enjeux technologiques. Dialogues et 
Cultures Nr. 55, Québec, 2009. 
5. Les associations et la politique linguistique pour les langues en Lettonie. –Dialogues et 
Cultures, 53, FIPF, Actes de Vienne, Bruxelles, 2008, pp. 113-119. 
6. Quelques Aspects de la parémiologie comparative. –Actes du congres international de 
phraséologie et parémiologie, Santjago de Compostela y Lugo, 19-22 septembre 2006. – 
Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interculturellen Kommunikation, Band 
43, Peter Lang , Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008, 219 – 231. 

Kop�jais public�to darbu skaits - 153, 
 t.sk.raksti zin�tniskos žurn�los un rakstu kr�jumos - 118, 
 M�c�bu gr�matas un m�c�bu l�dzek�i - 5, 
 Konferen�u t�zes - 30. 
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Kop�jais public�to darbu skaits – 25. 

Ieva Spro�e 

� Deutsch-lettische Kooperation in der Lehrerbildung (Kruze, A./Sproge, I.) 
In: (Flagmeyer, D./Mortag, I.) (Hrsg.): Horizonte. Neue Wege in der Lehrerbildung und 
Schule, Leipziger Universitätsverlag, 2008, S. 88-93 
� Zur Rolle der Übersetzung im Germanistikstudium. In: Valoda. Tulkosana. Starpkult�ru 

komunik�cija. (80.-89.lpp.) Ventspils Augstskola: LPA LiePA 2008. g. 360 lpp.
� Radoš�s dom�šanas veicin�šana tulkošanas nodarb�b�s 

12. Konference Liep�jas Pedago�ijas Augstskol� V�rds un t� p�t�šanas aspekti, Rakstu 
kr�jums 12 (2), 209.-220. lpp. 
� Übersetzungen im DaF-/Übersetzungsunterricht
In: Am Rande im Zentrum. Beiträge zum VII. Nordischen Germanistentreffen SAXA-
Verlag in Koeln, 2009, 456-463 
� Br�numain� Eiropa” Vingrin�jumu rokasgr�mata par ES (Adventure Sphere Europ) 
l�dzautore (LU, Konr�da Adenauera fonda, J. Tenisona Instit�ta (Igaunija)- ES sadarb�bas 
projekts), Nordik-Tapals, 2010 
� Sagatavošan�: Ievads medi�cij� k� studiju priekšmets skolot�ju izgl�t�b� , (Nolas�ts LU 
zin�tniskaj� konferenc� PSP fak. 11.02. 2010., tiks public�ts 2011.g. apr�l� )
„(Fremd)sprache als Äußerung der Identität – Lettisch in Deutcshland im 20. und 21. Jh.,   
19.05.2011. J.V. Gäetes Maincas Univ. 
Konferen�u organiz�šana 
� LU un KAS organiz�tas konferences „Tilti, kas vieno Eiropu“gatavošana 2007.g. 
apr�l�
� 2009. g. LU un KAS organiz�t�s konferences „20 gadi p�c Berl�nes m�ra 
krišanas“
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Arvils Šalme 

� Valodas komunikat�vo funkciju teorijas att�st�ba. LU Zin�tniskie raksti. 
Contrastive and Applied Linguistics, XII. 2004., 148. – 158. lpp.  

� Valodas m�c�šanas metodikas terminu aktualiz�cijas jaut�jumi. Refer�ts un t�zes 
akad�mi�a J�	a Endzel�na 132. dzimšanas dienas atceres starptautiskaj�
zin�tniskaj� konferenc� R�g� 2005. 23.II 

� Termini „Eiropas kop�g�s pamatnost�dnes valodu apguvei: m�c�šan�s, 
m�c�šana, nov�rt�šana” izdevum� latviešu valod� un latviešu las�t�ja 
kompetence. LU Zin�tniskie raksti. Kontrast�vie p�t�jumi XIV, 2007., 76. – 91. 
lpp. 

� Jaunv�rdi izklaides satura publicistik�. (2007) V�rds un t� p�t�šanas aspekti”  
Rakstu kr�jums 11. Liep�ja: LiePa, 255. – 263. lpp.  

� Dialogs jauniem cilv�kiem. (2003) Latviešu valoda k� otr� valoda vidusskolai. 
Skol�na gr�mata un darba burtn�ca. III da�a. R�g�: Apg�ds “SI”. 

� Dialogs. (2003) A. Šalmes red. Latviešu valodas izl�dzinošais kurss 7. – 9.  
klasei.  R�g�: Apg�ds “SI”. 

� Šalme, A., �dris, P. (2004 atk�rtots un papildin�ts izdevums) Do it in Latvian!  
Latviešu valodas s�kumi pašm�c�bai. R�ga: Apg�ds “SI” 

� Autoru kolekt�vs. LAT2 pieaugušo skolot�js.(2003). R�ga: LVAVP.  
� Autoru kolekt�vs/A.Šalme eksperts un l�dzautors darba grupas sast�v� (2004). 

Latviešu valodas k� otr�s valodas (LAT2)  pamatizgl�t�bas standarts 
maz�kumtaut�bu skol�m. Latviešu valodas k� otr�s valodas (LAT2)  
pamatizgl�t�bas programmas  maz�kumtaut�bu skol�m. Izgl�t�bas un zin�tnes 
ministrija ISEC.    

� “Eiropas kop�g�s pamatnost�dnes valodu apguvei: m�c�šan�s, m�c�šana, 
nov�rt�šana” (“Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment”). (2006). Eiropas Padome. Autoru kolekt�vs. 
Rokasgr�matas zin�tnisk� sagatavošana latviešu valod�. R�ga: VVA.

� Novit�tes latviešu valodas k� otr�s valodas m�c�bu priekšmet� izgl�t�bas 
p�rmai�u proces� (priekšmeta organizatoriskie un lingvistisk� satura jaut�jumi). 
(2006) Promocijas darbs filolo�ijas doktora gr�da ieg�šanai. R�ga: LU. 

� Latviešu valoda k� otr� valoda valsts valodas atdzimšanas un izgl�t�bas p�rmai�u 
krustcel�s. Gr�m.: Latviešu valoda 15 neatkar�bas gados. Lingvistisk� situ�cija, 
attieksme, procesi, tendences. (2007). R�ga: „Zin�tne”, 336. – 348. lpp. 

� Šalme A., Lazdi	a S. (2008). Latviešu valodas apguve maz�kumtaut�bu izgl�t�b�: 
tendences, att�st�ba, ietekmes (Monogr�fija).  Latviešu valodas apguves valsts 
a�ent�ra. R�ga: LVAVA 

� Latviešu valodas k� svešvalodas apguve Eiropas augstskol�s. (2008). Valsts 
valodas a�ent�ras projekts (A.šalmes vad.). R�ga: VVA 
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Andrejs Veisbergs 

Vair�k nek� 280 zin�tnisko publik�ciju (t.sk. monogr�fijas “Latvian Idioms”, Latvian and 
English Wordformation” 2001, „Konferen�u tulkošana” 2007, 2009) un v�rdn�cas (Jaun�
latviešu-ang�u v�rdn�ca 2005, Viltus draugi ang�u un latviešu valod�) un vair�k nek� 100 
citu publik�ciju. Regul�ra dal�ba zin�tnisk�s konferenc�s, starp p�d�j�m minami 
plen�rrefer�ti Šau�u universit�tes konferenc� „The World in  the Language” (2006), 30. 
IALB konferenc� u.c.

2005 

Tulkojumspiediens -- guvums vai apdraud�jums? Valsts Valodas Komisija. Raksti. 
1.s�jums. R�ga:VVK 2005. 187-201. 

Tulkojumu ietekme uz latviešu valodas leksiku  21. gs. s�kum�. Valodu kontakti un 
mijiedarb�ba. J. Endzel�na starptautisk�s zin�tnisk�s konferences materi�li. LU, LVI. 67-
68.  

Ideology in Dictionaries -- Definitions of Political Terms. In: Symposium on 
Lexicography XI. Lexicographica. Series Maior 115. Tuebingen. Max Niemeyer Verlag, 
2005. 537-547. 

Reproduction of Latvian Proper Names in English Sources. In: Contrastive and Applied 
Linguistics. Vol XIII. R�ga: LU, SCTN, 2005. 163-178. 

Jaun� latviešu – ang�u v�rdn�ca. 2. red. R�ga: Zvaigzne 2005. 839.lpp. 

Mutv�rdu tulkošanas pamati. R�ga: LU. 2005. -128 lpp. 

Challenges to Latvian in the Global Free Market World.  The Third International 
Scientific Conference “ Language and Culture”. Abstracts. Moscow. 23-25.9.2005. 29-
30. 

East Wind, West Wind in Translation (What the English Tsunami has Brought to 
Latvian). In: Abstracts of the Fourth Riga Symposium on Pragmatic Aspects of 
Translation. Riga: UL. 2005. 28-30. 

Do it in Latvian. (Editor) R�ga. 2005. 

Latviešu valoda un Eiropas savien�ba: meda�as divas puses. Valodas prakse un ieteikumi. 
R�ga: LUAA. 2005. 11-18. 

2006 

 East Wind, West Wind in Translation (What the English Tsunami has  
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Brought to Latvian). In: Proceedings of the Fourth Riga Symposium on  
Pragmatic Aspects of Translation. Riga: VVK, SVTN. 2006. 148-168. 

Proceedings of the Fourth Riga Symposium on Pragmatic Aspects of 
Translation. Riga: VVK, SVTN. 2006. (Editor) 

Valodas kvalit�te. Valsts valodas komisijas Raksti. 2. R�ga: VVK  
2006. (redaktors) 

Valodas att�st�ba, p�rmai	as un kvalit�te. In: Valodas kvalit�te. Valsts  
 valodas komisijas Raksti.2. R�ga: VVK 2006. 118-142. 

Jaunv�rdu struktur�lais sal�dzin�jums. Valodas strukt�ra un valodas  
 vien�bu funkcijas. Endzel�na starptautisk�s konferences materi�li. R�ga:  
 LU LVI, 2006. 55-56. 

Jaunv�rdi un valodas att�st�bas virziens. 42. Artura Ozola dienas  
 konference. T�zes. R�ga: LU. 2006. 32-33.

Nazi and Soviet Dysphemism and Euphemism in Latvian. In: Baltic  
 Postcolonialism. Ed. V. Kelertas. Amsterdam, New York: Rodopi.  
 2006. 139-164. 

Latviešu valodas zin�tniskais stils (ietekmes un att�st�ba). In: Lietuviešu 
un latviešu sastat�m�s stilistikas jaut�jumi. Šiauliai: ŠU.2006. 102-111. 

Latvian Proper Names in English Sources (A Historical and Synchronic 
Glimpse). In: Humanities and Social Sciences. Latvia. Latvia: Literary  
and Linguistic Studies.1(47) 2006. 36-55. 

Latvian in the Turmoil: Survival through Change. In: Language, Diversity  
and Integration in the Enlarged EU: Challenges and Opportunities. Abstracts. 
Kaunas: VMU, 2006. 73-74. 

Itaetuuli kaeaentyi laensituuleksi eli mitae englannin tsunami on tuonut  
 latviaan. In: Rozentals-seura vuosukirja. 2006.10-20 

Systemic and Structural Changes in Latvian as a result of English  
 Influence”. Abstracts. 20th Confrence of Baltic Studies. George  
 Washington University. Washington. 2006. p.65. 

Dictionaries and Interpreters. In: Proceedings XII EURALEX  
 International Congress. Torino: Edizioni dell’Orso. 1219 - 1226. 

Metaphors in Latvian Politics. Abstracts „The World in the Language”  
Šiaulia: Šiauliu Universitetas. 2006. 57-58. 
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Terminology and Interpreting and Translation. Abstracts. Terminology of  
 National Languages and Globalization. Vilnius: Lietuviu Kalbos  
 Institutas. 2006. 47-48. 

Lingua minoritaria i integracio a Letonia i als estats baltics/Minority  
 Language and Integration Issues in Latvia and the Baltic States. In:  
 Abstracts of the 5th International Symposium on Minority Languages.  

Barcelona 19-21.10.2006. p.17. 

Interpreting Wordplay – Chance or System. In: Interdisciplinarity on  
 Translation. Istanbul: Les Editions ISIS. T.2. 2006. 237-250. 

Kurp ej, latviešu valoda?  Letonika. Pirmais kongress. Valodniec�bas  
 raksti. R�ga: LZA 2006. 357-363 

Systemic and Structural Changes in Latvian as a Result of Recent  
 English Influence. In: Journal of Baltic Studies. Vol XXXVII, No.4.  
 2006.  467- 481. 

LU Raksti. Valodniec�ba. Sl�vistikas trad�cijas Baltij�. 707. s�jums. 
 (Galvenais redaktors). R�ga:LU. 2006. 

Latviešu �pašv�rdu atveide ang�u valod� – prakse un tendences.  
Linguistica Lettica 15. R�ga. LU LVI. 2006. 158-178. 

P�risms un latviešu valoda. Valodas prakse: v�rojumi un ieteikumi, 2.  
 R�ga: LU.2006. 24-36. 

Dictionaries and Interpreters. In: Baltic Horizons. Tallinn: Eurouniversity. 
6. 2006. 74- 83 

Latvian Lexicography. Encyclopedia of Language and Linguistics.  
 Elsevier. 727-728. 

Lithuanian Lexicography.  Encyclopedia of Language and Linguistics.  
 Elsevier. 284-285. 

LU Raksti. Valodniec�ba. Somugristika. 708. s�jums. (Galvenais redaktors). R�ga: LU. 
2006. 

Latviešu politisk�s metametaforas. M�sdienu valoda m�sdienu sabiedr�b�. Starptautisk�s 
konfernces materi�li.  R�ga: LU LVI. 2006.76-78. 

2007 
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Latviešu valoda 15 neatkar�bas gados. R�ga: Zin�tne 2007. -587.lpp (redaktors un 
l�dzautors) 

Translating Humour in Helen Fielding’s novel „Bridget Jone’s Diary” (a Contrastive 
Study of Lithuanian and Latvian). In: Contrastive and Applied Linguistics (Ed. A. 
Veisbergs) 14. Riga: SVTN, 2007. 92-114. (co-author) 

Contrastive and Applied Linguistics (Ed. A. Veisbergs) 14. Riga: SVTN, 2007.  

Latvian Political Metaphor. In: The Baltic Region between Geramany and Russia. 7th 
Conference on Baltic Studies in Europe. Abstracts. Lueneburg: Nordost Institut. 2007. 
125 p. 

Latvian kieli Neuvostoliitossa. In: Miehitetty Latvia. Ed. Marjo Mela. Keuruu 2007. 134-
153. 

Konferen�u tulkošana. R�ga: Zvaigzne. 2007. 183p. (monogr�fija) 

Semantic aspects of reversal of a set of bilingual dictionaries. In  Dictionary Visions, 
Research and Practice. Ed. by Henrik Gottlieb and Jens Erik Mogeson. John Benjamins 
2007. 71-82. 

Latviešu politisk� metafora. Akad�misk� dz�ve. 44. 2007. 14-20. 

Occasional and Systematic Shifts in Word-formation and idiom use in Latvian as a a 
result of translation. In: Lexical Creativity, Texts and Contexts. (Ed. Judith Munat). 
Vol.58. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 2007. 239-263. 

How to Cope with the EU Demands and the Domestic Market in Conference 
Interpreting? In: Quality and Qualifications in Translation and Interpreting. Kaliningrad: 
I. Kant State University Press. 2007. 12-18. 

Ies�kum� bija v�rds, jeb B�beles izcelsmes frazeolo�ija latviešu valod� (17.-21. gs.). 
Latviešu valoda – past�v�g� un main�g�. VVK rakstu 3. s�jums. R�ga: Zin�tne/VVK. 
2007. 8-31 

Current Metaphors in Latvian Politics. In: Humanities and Social Sciences. Latvia 4 (53). 
2007.  31-44. 

Jaunv�rdi un valodas att�st�bas virziens. Baltu filolo�ija. XVI 2007.133-140 

2008 

Ang�u valoda – drauds vai liels drauds? Linguistica Lettica. 17. 2008. 234-238. 
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Modern Linguistic Assymetries – the Impact on Latvian. In: English – the lazy Way out? 
Riga: DCLTI. 2008.  5-34. 

The Lost Dichotomy: When „Translation Language” Becomes the  ‘Real’ One. In 
Proceedings, Actes of the 18th World Congress of the International Federation of 
Translators. Shanghai: Foreign Languages Press. CD. 2008. 1-16.

Pag�tnes un šodienas latviešu politisk� metafora. Letonikas  otrais kongress. 
Valodniec�bas raksti-2. R�ga: LZA. 266-279. 

 „Translation Language” and the „Real Language” – Blending of the Reality and 
Concepts” In: Univer-cities: Translation, Languages and Internationalization. Abstracts. 
University of Alicante. 2008. 39-40. 

2009
When „Translation Language” Becomes the „Real” One. The 5th Riga Symposium on 
Pragmatic Aspects of Translation. „Lost and Found in Translation”. Abstracts. Riga LU. 
2009. p. 20. 

Valodniec�ba. Latvistika un somugristika. LU Raksti 746. s�jums. 2009. (galvenais 
redaktors) 

Translation Language – a Vehicle for Change. In Applied Linguistics for Specialized 
Discourse. Book of Abstracts. Riga: LU. p. 30. 

Translation Language – a Vehicle for Change. In: Conference Proceedings. Applied 
Linguistics for Specialized Discourse. CD. Riga: LU.  ISBN 978-9984-39-789-4 

Tulkojums – kult�rv�sturisks notikums II. VVK raksti. 5. s�jums. R�ga: Zin�tne. 2009. 
(galvenais redaktors) 

B�beles frazeolo�ijas šodienas lietojums valod�. In: Tulkojums – kult�rv�sturisks 
notikums II. VVK raksti. 5. s�jums. R�ga: Zin�tne. 2009. 206-221. 

When „Translation language” Becomes the Real One. In: „Lost and Found in 
Translation. Proceedings of the 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of 
Translation. R�ga: DCLTI. 2009. 232-251. 

Konferen	u tulkošana. R�ga: Zvaigzne. 2009. 

Jaundarin�jumi latviešu valod� 21. gs. Letonika 3. kongress. Zin�tniski raksti. 211-223. 
(kopdarbs) 

Latviešu valoda: past�v�s, kas p�rv�rt�sies. Filolo�ijas un m�kslas zin�tnes Latvijas 
Universit�t� 1919-2009. Red. Ausma Cimdi	a. R�ga: LU. 2009. 22-27 
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Atbild�ga attieksme pret latviešu valodu.  Latvija. P�rskats par tautas att�st�bu 2008/9. 
Atbild�gums. red. J. Rozenvalds, I. Ijabs. LU SPPI. 2009. 55-60. (kop� ar Inu Druvieti) 

Translation Language: The Major Force in Shaping Modern Latvian. Vertimo Studijos. 2. 
Vilnius: Universito Leiydykla. 2009. pp. 54-70. 

Latvian kielen muutokset ja laatu. In: Karjalasta Latviaan. Keuruu: Suomi toisena 
kielena. 138-173. 

Migr�cijas ietekme uz valodas vidi Latvij�. R�ga: Zin�tne. 2009. (l�dzautors) 

Lithuanian and Latvian Lexicography Compared (a Diachronic Study). In: Fifth 
International Conference on Historical Lexicography and Lexicology. University of 
Oxford. 72-73. 

A Responsible Attitude towards the Latvian Language. Latvia. Human Development 
Review. 2008/2009.  Ed. Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs. Riga: LU, ASPRI. 2010. 58-64. 

Vai tieš�m �s�k nevar? Valodas prakse: v�rojumi un ieteikumi. R�g�: LVA. 2010. 81-88. 

Citas 
� Apraksts. Tendences m�sdienu latviešu valod�: leksika un terminolo�ija. Be��ijas 

latviešu zi�as. 2009.13. 5.lpp 
� ‘Nasing spešl” vai lab�k tom�r lab� valsts valod�. www.ESMaja.lv
� Past�v�s, kas p�rv�rt�sies. Diena. 26.9. 2009. 
� Ne nauda izš�irs valodas likteni. LA. 20.3.2010Latishskij ne ischeznet pervim.  
� Telegraf 18.6.2010 Intervija 

Je�ena Vladimirska 

1. MONOGR�FIJA: Vladimirska E, L’exclamation dans le dialogue oral : 
exemple du français et du russe (Izsaucieni un izsaukuma teikumi runu dialogos: 
fran�u un krievu valodas piem�ros), Pars-Gap,Ophrys, 2005, (122p.).  

 RAKSTI: 
2. Vladimirska E, L'Exclamation dans le dialogue oral en français (Izsaucieni runu 

dialogos fran�u valod�), in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 
PEETERS, Belgique, t. CI 2006, fasc.1, p. 133-153; 

3. Vladimirska E, Vraiment: l'identité sémantique et les variations discursives, 
("Vraiment": semantiskas identit�tes un diskurs�vas vari�cijas), in H. T. Valentim 
& B. Moreira, Estudos Linguísticos / Linguistic Studies 2. Lisboa: Colibri / 
CLUNL, 2008, pp. 275-286, ISSN 1647-0346 

4. Vladimirska E., A propos de Bien entendu, bien sûr, naturellement. (Bien 
entendu, bien sûr, naturellement: funkcion�lais un semantiskais apraksts) in 
Information Grammaticale � 119, Paris, Société pour l'Information 
Grammaticale – Peeters, 2008, pp. 3-7.. 
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5.   Vladimirska, E. Les Mots du discours l’opération de rectification : exemple des 
MD vraiment, pas vraiment et bien entendu (date prévue de la parution – juillet 
2010), in "La Rectification à l'oral et à l'écrit" dans la collection "L'Homme dans 
la langue ", Ophris, Paris; 

Raksti zin�tniskos žurn�los un rakstu kr�jumos: 10 
Konferen�u t�zes: 4 

Veneta Ž�gure 

”English-Latvian False Friends in Legal Language.” Pragmatic Aspects of 
Translation.Proceedings of the 4th Riga International Symposium. R�ga, 2006.g.  192 – 
204.lpp. 
„Valodas dinamikas rad�t�s izmai	as ang�u-latviešu viltusdraugu kopum�.” V�rds un t�
p�t�šanas aspekti. Rakstu kr�jums 9. Liep�ja, 2006.g.  418 -423.lpp. 
Leksisk�s interferences probl�mas ekonomikas tekstu tulkošan�.”V�rds un t� p�t�šanas 
aspekti. Rakstu kr�jums 12 (2), Liep�ja, 2008.g.  267-275.lpp. 
„Jaundarin�jumi latviešu valod� 21.gadsimt�.” A.Veisbergs, M.Br�de, G.Lo�mele, 
A.Šalme, V.Ž�gure. Letonika trešais kongress.  Zin raksti. LZA, R�ga, 2009.g. 211-
223.lpp. 
”Acquisition of LATVIAN as Foreign Language at European Institutions of Higher 
Education.” P�t�juma rezult�tu apkopojums.  Autori A. Šalme, V.Ž�gure, L.Vaivode. 
VVA, R�ga.  2009.g.  1 –15.lpp. 
Praktisk�s latviešu valodas m�c�bu kurss (A1/A2 modu�i) elektronisk� form�
Erasmus/Campus Europae projekta Hookup! ietvaros. M�c�bu l�dzeklis paredz�ts 
Erasmus apmai	as programmas LU studentu apm�c�bai. 2010.g. 
” An Approach to the Classification of English-Latvian False Friends.” Raksts iesniegts 
public�šanai kr�jumam XXI  Zin�tniskie las�jumi. Daugavpils universit�te. 2011.g. 
Kop�jais public�to darbu skaits:   17 

Linda Gaile 

„Nomen-Verb-Verbindungen in der Antizipation beim Dolmetschen aus dem Deutschen 
ins Lettische” (2011). Publik�cija Latvijas Universit�tes HZF Sastat�m�s valodniec�bas 
un tulkošanas noda�as zin�tniskaj� kr�jum�. 

„Frazeolo�ismi mutv�rdu tulkošan� – v�rds, idioma, noz�me” (2010) – Refer�ts un 
publik�cija 15. starptautiskaj� zin�tniskaj� konferenc� „V�rds un t� p�t�šanas aspekti”. 
Liep�jas Universit�te, 2010.g. 2.-3.decembris. 

„Die Bedeutung des Hintergrundwissens beim Dolmetschen interkultureller 
Veranstaltungen” (2006) – refer�ts un publik�cija (2007) starptautiskaj� tulku un 
tulkot�ju konferenc� Bern�, ASTTI 40. gadu jubilej�.
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„Bitte eine Schale, einen Verlängerten oder Kaffee mit Milch!“ – Dolmetscher als 
Kulturmittler. (2006) – publik�cija izdevum� „Hieronymus“, Berne, Starptautiskaj�
asoci�cij� ASTTI.

„Dolmetscher als Kulturmittler“ (2005) - refer�ts 4. simpozij�, pragmatiskie aspekti 
tulkošan�. 
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8. pielikums. Studiju programmas materi�li tehniskais un 
metodiskais nodrošin�jums 
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DATORKLASES UN TO RESURSI 

Humanit�ro zin�t�u fakult�tes studentiem ir pieejamas tr�s datorklases: 

1. 314. telpa ir paredz�ta grupu darbam un patst�v�g�m studij�m (36 datori) 
Papildus tehnika un apr�kojums: 
 1 datu projektors 
 1 kodoskops 

1 printeris 
1 skaneris 
1 televizors ar VHS un DVD 
CD un kasešu atska�ot�js 

Uzinstal�t�s datorprogrammas: 
 Windows XP SP3 

Microsoft Office 2003 
Microsoft Security Essentials 
WordSmith Tools 
Audacity 
Hot Potatoes u.c. 

2. 325. telpa paredz�ta grupu darbam (19 datori) 
Papildus tehnika un apr�kojums: 

1 datu projektors 
 1 kl�pjdators 
 1 printeris 

CD un kasešu atska�ot�js 
Uzinstal�t�s datorprogrammas: 
 Windows 7 Professional 

Microsoft Office 2010 
Microsoft Security Essentials 
SDL Trados Studio 2009 SP3 
SDL Trados Suite 2007 PRO 
SDL MultiTerm Desktop 2009 SP4 
Audacity u.c. 

3. 203. telpa paredz�ta grupu darbam (24 datori) (b�s vasar� 2011) 
 1 printeris 

1 skaneris 
1 kl�pjdators 
1 datu projektors 

Uzinstal�t�s datorprogrammas: 
 Windows 7.0 Professional 

Microsoft Office 2010 
Kaspersky Antivirus 2011 
Audacity u.c. 

Visiem datoriem ir pieeja internetam. 

12 auditorij�s ir stacion�ri projektori ar datoru un ska�u. 
Vasaras br�vlaik� paredz�ts uzst�d�t v�l 5 auditorij�s datoru ar projektoru un ska�u. 
Ir pieejami 4 p�rn�s�jamie komplekti (dators+projektors+ska�a), 8 audio magnetolas, 2 DVD 
atska�ot�ji, 1 Blu-ray disku atska�ot�js, 3 diktafoni, 1 digit�lais fotoapar�ts, 1 digit�l�
videokamera, 1 dokumentu kamera, 2 kodoskopi. 
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Profesion�l� ma�istra studiju programma 
„Rakstisk� tulkošana” 

Dati no Latvijas Universit�tes bibliot�kas uz 10.05. 2011.  
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Profesion�l�s ma�istra studiju programmas 
„Rakstisk� tulkošana” 

m�c�bu literat�ras nodrošin�jus  
Latvijas Universit�tes bibliot�k�

M�c�bu pamatliterat�ra Kursa nosaukums 

Nos. sk. 
sarakst�

Nos. sk 
LUB 

Piez�mes 

A da�a
Latviešu valodas funkcion�l�
stilistika tulkot�jiem

6 6  

Terminogr�fija un datorprasme 
tulkot�jiem

3 2  

Tulkošanas teorija [Tulk P] 
[2VAL2476*Valo2176]

4 4  

Sagatavošan�s profesijai 4 3  
Tulkošanas prakse I (tulkoto 
tekstu anal�ze)

4 4  

Tulkošanas prakse II (m�c�bu 
tulkojumu prezent�cija)

4 4  

Tulkošanas prakse III 
(specializ�cija pa nozar�m)

4 4  

Ma�istra darbs 4 4  
KOP� A DA�� 33 31 94% 

   
Specializ�to tekstu tulkošana no 
ang�u, v�cu un cit�m valod�m 
latviešu valod�

12 8 1 IZD. VEC�KS IZD. 

Publicistisko tekstu tulkošana 3 3  

Ekonomikas tekstu tulkošana 3 3  
Juridisko tekstu tulkošana 6 3  

Filmu un rekl�mu tulkošana 4 3  

Starpkult�ru projekti 3 1  

Biznesa tekstu tulkošana 10 9  

Medic�nas tekstu tulkošana 8 6  
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Ieteicam�s LU abon�t�s datub�zes 

Uzzi	u datub�zes: 
� Britannica online  
� Letonika 
� Oxford Reference Online: Premium Collection  
� RUBRIKON  

E-gr�matu datub�ze: 
� Ebrary  

E-žurn�lu datub�zes: 

� EBSCO Central & Eastern European Academic Source 
� EBSCO   Academic Search Complete
� Cambridge Journals Online (CJO)  
� Eastview Social Sciences & Humanities  
� JSTOR (datub�ze pieejama LU Soci�lo zin�t�u fakult�t�, Lomonosova iel� 1a) 

Tulkošana no latviešu valodas 
ang�u, v�cu un cit�s valod�s 

5 3  

Valodu varianti 4 2 1 IZD. VEC�KS IZD. 

Valstm�c�ba (Lielbrit�nija) 4 1  

Valstm�c�ba (Francijas 
sabiedr�ba) 

5 1  

Frankofonija 6 1  

Funkcion�l� stilistika [fran�u] 5 1  

Eiropas Savien�ba tulkošanas 
kontekst� (v�cu - latviešu - v�cu)* 

6 4  

V�cu valoda m�sdienu diskurs�
tulkot�jiem 

5 4  

Redi��šana tulkot�jiem 4 4  

   
   

KOP� B DA�� 93 57 61% 
Kop�  126 88 70% 
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9. pielikums. Metodiskie nor�d�jumi, k� izstr�d�t  
ma�istra darbu 
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Ma�istra darba v�rt�šanas krit�riji. 
Ma�istra darba v�rt�šan� tiek �emta v�r�: 
1. Ma�istra darba kvalit�te: 
–darba temata aktualit�te, studenta prasme prec�zi noformul�t ma�istra darba m�r�i; 
–darba satura atbilst�ba izv�l�tajam tematam; 
–darba uzdevuma izpilde; 
–izdar�to secin�jumu patst�v�ba; 
–novit�tes elementi; 
–darba strukt�ras lo�iskums un atbilst�ba p�t�majai probl�mai; 
–adekv�tas metodolo�ijas izv�le; 
–prasme veikt probl�mas teor�tisko anal�zi un konkr�tu teoriju pielietojums; 
–iema�as str�d�t ar inform�cijas avotiem (mekl�t, atlas�t, izv�rt�t, analiz�t); 
–darba tehnisk� noform�juma atbilst�ba šo nor�d�jumu pras�b�m; 
–korekta zin�tnisk�s rakstu valodas stila lietošana, prec�za datorzin�t�u terminolo�ijas 
lietošana darb�; 
–citu autoru veikuma atspogu�ošana, prec�za atsau	u un nor�žu lietošana. 
2. Darba vad�t�ja atsauksme. 
3. Recenzija. 
4. Darba autora zi�ojums - prasme zin�tniski, koncentr�ti un argument�ti iepaz�stin�t 
ar veikto p�t�jumu, zin�tniski argument�ti pamatot savu viedokli, formul�t 
secin�jumus, nor�d�t turpm�kos iesp�jamos p�t�juma virzienus. 

5. Atbildes uz jaut�jumiem, prasme diskut�t un argument�ti aizst�v�t savu viedokli 

Pras�bas kred�tpunktu ieg�šanai 

P�tniec�bas un eksperiment�lo datu v�kšana un apkopojums - 30%  
S�kotn�jais ma�istra darba satura izkl�sts - 30%  
Ma�istra darba aizst�v�šana - 40% 
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Metodiskie nor�d�jumi, k� izstr�d�t ma�istra darbu. 

CONVENTIONS FOR WRITING THE MASTER THESIS 

GENERAL REGULATIONS 
Studenti, kas apg�st profesion�lo ma�istra programmu „Rakstisk� tulkošana”  raksta 
ma�istra darbu par ar tulkošanu saist�tiem jaut�jumiem (valodnieciskiem, tulkot�ja 
darba, profesijas, �tikas utt.) vai ar terminolo�iju un valodu sastat�jumu saist�t�m 
probl�m�m. 
Citos aspektos pras�bas un nosac�jumi ma�istra darba izpildei ir vien�di ar citu HZF 
ma�istra darba izstr�des nosac�jumiem (Skat. t�l�k) 
Ma�istra darbs var b�t latviešu, ang�u, v�cu vai fran	u valod�. 

Vienotas pras�bas nosl�guma darbu izstr�dei un aizst�v�šanai LU: 
http://www.hzf.lu.lv/studijas/studijudarbi/ un 
http://www.hzf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/noteikumi-un-
kartibas/kartiba-nosleguma-darbi-2.doc 

A MA thesis is ‘a student’s research work, which demonstrates acquisition of 
theoretical and practical knowledge, methodological and organisational skills in a 
field or sub-field in the amount identified in the study programme. The thesis should 
prove the ability of a student to carry out research containing elements of innovation 
and practical application and to draft independent decisions’ (UL Senate Decision No. 
162 of 28.04.2003 ‘Regulation on Final Tests at the University of Latvia’). 

The MA thesis writing process consists of several stages, each with its own 
interim deadline: 

1) The Application (see Appendix 1), which is addressed to Head of the relevant 
Department and signed by the adviser, in which the author proposes a theme 
for the MA thesis; 

2) The Research Proposal, in which the author formulates the research problem, 
briefly describes the theoretical background and the methodology of the 
planned research as well as adds the Outline of the MA thesis;  

3) The Draft of the MA thesis, which includes a review of literature, a detailed 
description of the research methods, research results and a discussion of these 
results; 

4) The Presentation of the Draft; 
5) The Submission of the Final Version of the MA thesis, in which all the 

suggestions and changes noted by the adviser have been implemented;  
6) The Presentation of the Master thesis. 

Students should submit two bound copies of the MA thesis (at least one copy bound 
in hard cover) and an electronic copy (as a PDF file) to the secretary indicated. 

The MA thesis has to be written in compliance with UL regulation No. 1/180 
of July 4, 2006 ‘On Final Tests’ and the requirements set by the Faculty of Modern 
Languages.  
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LENGTH OF THE MASTER THESIS 

The length of the thesis is set between 60 to 70 pages. The limits of length include an 
introduction, chapters, conclusions, theses, and references but exclude appendices. 
Only under exceptional circumstances will permission be granted to exceed the limits. 
A student who needs to exceed the limits should submit a formal application to Head 
of the relevant Department, supported by his/ her advisor, but not later than one 
month before the date of the submission of the MA thesis. 

STRUCTURE OF THE MASTER THESIS 

1. COVER (see Appendix 2) 

2. TITLE PAGE (see Appendix 3) 

3. ACKNOWLEDGEMENTS (optional) 
Most MA theses include this page in which the writer acknowledges the assistance 
received. Typically the acknowledgements are brief and include thanking the staff, 
the participants of the research, any funding source and others. 

4. ANOT
CIJA  
It should be a precise translation of the abstract (see point 5 below) 

5. ABSTRACT  
The length of the abstract is not more than 850 characters with spaces. It should 
comprise the following information: 

� background/topic; 
� purpose; 
� methods; 
� results; 
� conclusions. 

Key words: 3-7 words or phrases. 
Key words characterize the theme, results and research methods of the MA thesis. 

6. TABLE OF CONTENTS (see Appendix 4) 

7. LIST OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS (optional) 

8. INTRODUCTION:  
The introduction should state clearly and concisely: 

� background of the study; 
� significance of the problem; 
� goal of the research paper; 
� hypothesis (or tasks in literature); 
� enabling objectives; 
� research methods;  
� data collection techniques (where applicable); 
� research subjects/participants/population (where applicable); 



187

� corpus of texts analysed (where applicable); 
� short summary (1-2 sentences) of the chapters. 

9. CHAPTERS 
This body of the thesis deals with the theoretical and empirical aspects of the research 
and should be organised in chapters and subchapters, with chapter and subchapter 
headings. Each chapter should start with a short (e.g., a paragraph long) introduction 
and conclude with a paragraph that briefly summarizes the chapter, draws conclusions 
and looks ahead to the next chapter, indicating the readers what they may expect. The 
thesis comprises: 
� Literature review – a review of the theoretical and empirical literature, providing 

the theoretical background to the problem under research. 
� Empirical research – empirical data are used to validate the proposed hypothesis:

� Methodology – a description of the methodology used in the study. 
Depending on the field of research, the methodology section may comprise:  
- research context; characteristics of the subjects (in quantitative studies)/ 

participants (in qualitative studies); 
- data collection instruments/ research tools, e.g. questionnaires; 
- procedure of the research; 
- description of the corpus of texts analysed; 
- analysis of the data. 

� Results of the study – a presentation of the results, organized in terms of the 
hypothesis:  

- discussion of the findings; 
- summary of the results. 

10. CONCLUSIONS 
The chapters are followed by relevant conclusions drawn on the basis of the data. This 
section briefly summarizes the main findings of the research and may describe 
practical implications, limitations of the research and directions for future 
investigations. Thus, it comprises:
� an introductory paragraph including a restatement of the goal and the hypothesis; 
� summary of the research results; 
� discussion of their meaning in a broader context, including strengths and 

weaknesses of the research, and recommendations and suggestions for further 
research. 

11. THESES 
Theses are the most significant findings made while performing the research. 10-12 
theses would be sufficient. 

12. REFERENCES 
References is a list of books, articles and other sources used while writing the MA 
thesis. Only the sources referred to in the body of the thesis should be listed. If the 
advisor considers it relevant, an additional list of sources called Bibliography (sources 
available or consulted) can be added. Items in the references should be numbered and 
listed alphabetically: 
� Latin characters (English, Latvian, then German); 
� Cyrillic characters (Russian); 
� Internet sources without the author and the title.
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The section below outlines the most common entries for writing items in the 
references. If any questions are not answered here, one should consult his/her advisor. 

� Book by one author: 
Name of author   Year of 

publication    
Title       Place of 

publication   
Publisher 

Cook, G. (1989) Discourse. Oxford: Oxford University Press. 

  
� Book by several authors: 
Give the names in the same order as they are on the title page.  

Dowman, J. and Shepheard, J. (2002) Teaching English as a Foreign Language.
London: Hodder and Staughton. 

� Chapter or article in an edited collection: 
Coady, J. (1979) A psycholinguistic model of the ESL reader. In R. Mackay, 
B.Barkman, and R. R. Jordan (eds.), Teaching Reading Skills. (pp.219-223)
London: Longman. 

� Book with an editor: 
Celce-Murcia, M. (ed.), (2001) Teaching English as a Second or Foreign 
Language. Boston: Heinle & Heinle. 

� Dictionaries and encyclopaedias: 
Longman Dictionary of English Language and Culture (1992) Essex: Longman. 

� Journal or magazine article:
Name of 
author   

Year of 
publication     

Title     Journal                Volume  Number
/issue  

Page 
numbers

Brown, 
B.

(1994) Reading for 
research.

Journal of
Education,

1 (1): 21-4.

� MA Thesis:
Lapi�a, A. (2002) Teaching Listening. Unpublished MA thesis. Riga: University 
of Latvia. 

� Internet sources: 
For the information taken from the Internet, all bibliographical details available 
should be given. Write the document’s URL (Internet address) after Available from, 
and the date when it was Accessed, that is, the date on which the source has been 
viewed or downloaded:  

Brown, B. (2003) Research. London: University of London. Available from 
http://www.oup.com/elt/global/ [Accessed January 2, 2003]. 

If only the Internet address is known, it should appear at the end of the list under a 
separate heading Internet sources, numbered anew, for example, 

Internet sources
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1) Available from http://www.oup.com/elt/global/ [Accessed January 2, 2003]. 

� If there is no publishing date, (n. d.) is written instead of the year both in the 
body of the text and in the list of references, for example, (Brown, n.d.: 5). 

13. GLOSSARY (optional) 
Glossary may contain definitions of the key terms. Include definitions only when 

� the term is often used ambiguously in the research area; 
� the term is a general one, and you wish to modify it. 

14. APPENDIX/APPENDICES (optional) 
Appendices should comprise only the material that is relevant to the research. The 
following material is appropriate for appendices: tests, questionnaires, teaching 
materials used or designed, visual aids, less important tables and figures, text corpora, 
or other kinds of illustrative material. Appendices should be numbered with Arabic 
numbers, provided with headings and credited properly (if relevant), for example, 

Appendix 1 
Lesson Plan 

15. ATTESTATION PAGE (Dokument�r� lapa) (see Appendix 5) 
The Master thesis is original research; therefore, any kind of plagiarism is forbidden. 
A student submitting a Master thesis should declare that he/she has not used any 
unacknowledged sources i.e., all sources from which the information is derived are 
acknowledged in the body of the thesis. 

FORMATTING 

The text should be written and organized according to the following requirements: 

Paper, font, point size, page numbers 
� A4 size white paper, text on one side; 
� Word processed using Times New Roman; 
� Unjustified or ragged right edge; 
� 14pt. for headings, centred; 
� 12pt. for the main text of the thesis and long quotations; 
� 11pt. for the captions of tables and figures; 
� 10 pt. for footnotes. 
The pages should be numbered consecutively (see Appendix 4). The position of page 
numbers should be centred. 

Spacing 
� 1.5 spacing throughout the MA thesis, including the list of references; 
� Long quotations, footnotes, tables and figures are single spaced  

Margins 
� 2.0 cm for top, bottom, and right margins; 3.0 cm for left margins; 
� each paragraph should be indented by 1 cm, except the first.

Chapters and subchapters 
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Each chapter should start on a new page and should contain at least two subchapters, 
if used at all. Subchapters should not start on a new page. Capital letters in bold are 
used for headings; small letters in bold should be used for subheadings. A full stop 
should not be used after the heading or subheading. One empty line should be left 
before and one empty line after each heading. 

Abbreviations 
The first time an abbreviation is used, the term should be spelt out in full, with the 
abbreviation shown in brackets immediately afterwards, e.g. English for Specific 
Purposes (ESP). Further on, the term may be shown as an abbreviation. The use of 
abbreviations should be consistent. 

Tables and figures 
Conventionally, tables are referred to as Tables, while anything pictorial (be it a graph 
or a photograph) is called a Figure. They should be written in italic, given a caption 
and numbered by chapter, i.e., the first figure in chapter two would be Figure 2.1, the 
first table in chapter two would be Table 2.1, the second table would be Table 2.2 and 
so on. The caption itself should in bold, for example, Figure 1.1 Caption. 

The captions of tables are written above, whereas the captions of figures are 
written below the data. 

In-text citations 
� The quotation, paraphrase and summary of the author’s words or ideas should 

be acknowledged. The author’s surname, the year of publication and the page 
numbers should be credited:  

‘The study of “speaker meaning” is called pragmatics’ (Yule, 1996:3). 
� If reference is to the whole work, it is not necessary to give a page number: 

Stern (1983) argues that the language user knows the rules governing his 
native language. 

� If more than one source is cited, they are placed in a chronological rather than an 
alphabetical order: 

A number of research studies have been conducted into the effect of 
motivation on language acquisition (Smith, 1995; Brown, 1997; Anderson, 
2002). 

� Short quotations should be incorporated within the text: 
According to Jordan, ‘It is important to acknowledge the source of the 
quotations; otherwise, you may be accused of plagiarism’ (2001: 98). 

Note: When quoting, single quotation marks should be used. When the quoted 
material contains yet another quotation, the second quotation should be enclosed 
in double quotation marks: 

Bach and Harnish argue that ‘“speak colloquially” is almost as empty as 
“speak idiomatically” is obscure if it has nothing to do with using idioms’ 
(1982: 188).  

� Longer quotations (more than three lines in length) are set out separately. They 
should be single-spaced, and indented from the left hand margin by five 
characters: 

Jordan considers that 
the main features [italics added] of academic writing are as follows: it 
is formal in an impersonal […] style (often using impersonal pronouns 
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and phrases and passive verb forms); cautious language [may, might, 
would, can, could, seem, appear a. o.] is frequently used in reporting 
research and making claims (2000: 88). 

Square brackets [ ] tell the reader that the writer has added his or her own words 
to the quotation. An ellipsis in square brackets […] is used to show that part of the 
quotation has been omitted.  

� To refer to an Internet source without the author and the title, Online 1 should 
be written. In the list of references, the sources are mentioned in order of 
appearance in the text: 

A number of research studies have been conducted into the effect of 
motivation on language acquisition (Online 1). 

� If there are more than three authors, all their names should appear when a 
reference to the publication is made for the first time. Then, only the first author 
should be mentioned followed by et al. meaning ‘and others’. In the list of 
references, all the authors should be named, for example, (Waters et al., 1999). 

� Use ibid. (Latin for ‘in the same place’) to avoid repeating the author’s name if 
the text continuously refers to the same source: 

Quotations are the exact words of the author, which should be accurate, with 
the same punctuation and spelling (ibid.). 

Note: If the page number is different, it should be added, for example, (ibid.: 1-2). 
� If a reference is made to two different items by the same author in the same 

year, a or b is added to the date, for example, (Cook, 1999a, 1999b). The same 
letters should be used in the list of references.  

� If a reference to a course book is made in the body of the text, it is more 
convenient to cite also the title.  

� When a literary work is first introduced in the text, the title and the author should 
be mentioned; the publication date may be omitted. If one book is under analysis, 
only page numbers can be written. A full reference should be given in the list of 
references. 

� If a work is produced by an organization, the name of the organization should be 
used instead of the author’s surname. In the running text, a proper reference with 
the corporate author and publishing date should be given, for example, (Ministry 
of Education and Science, 1995).
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Appendix 1 Application
Humanit�ro  zin�t�u fakult�tes 

noda�as vad�t�jam/ai/ 

   
 (v�rds, uzv�rds)  

ma�istra studiju programmas 

 semestra studenta/es 

(v�rds, uzv�rds) 

(studenta apliec�bas Nr.) 

iesniegums. 

L�dzu apstiprin�t ma�istra darba tematu (nosaukums j�nor�da latviešu un ang�u 
valod�): 

Darba vad�t�js:   
 (v�rds, uzv�rds)  
   
R�g�,    
 (datums)  (studenta paraksts) 
   
   
Saska�ots:    
 (darba vad�t�ja paraksts)   (datums) 
  
  
Apstiprinu: Noda�as vad�t�js/ja    
  (paraksts)  (datums) 
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Appendix 2  Cover of Master Thesis  

LATVIJAS UNIVERSIT
TE 

MA�ISTRA DARBS 

R�GA 2009 
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Appendix 3 Title Page of Master Thesis

UNIVERSITY OF LATVIA 
FACULTY OF HUMANITIES 

DEPARTMENT OF CONTRASTIVE LINGUISTICS, TRANSLATION AND 
INTERPRETING  

[pt 16, centred] 

TITLE IN ENGLISH 
[pt 18, Bold, Centred] 

TITLE IN LATVIAN 
[pt 16, Bold, Centred] 

MASTER THESIS 
[pt 16, Centred] 

Author: Name, surname 
         [pt 14, Bold] 

        Matriculation Card 
Adviser: prof./assoc.prof./doc./Dr.Philol. Inta Liepa  

[pt 14, Align Right] 

RIGA 2009 
[pt 16, Centred] 
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Appendix 4  Sample of Table of Contents  

TABLE OF CONTENTS 

List of abbreviations and acronyms…………………………………….….1 
Introduction………………………………………………………………...2 
1 Heading for first chapter…………………………………………............4 

1.1 First subchapter……………………………………………….15 
1.2 Second subchapter…………………………………………….20 

1.2.1 first subchapter………………………………………25 
1.2.2 second subchapter……………………………………29 

2 Heading for second chapter…………………………….………………..35 
2.1 First subchapter………………………………………………..49 
2.2 Second subchapter………………………………………….….50 
2.3 Third subchapter……………………………………………….56 

Conclusions………………………………………………………………...58 
Theses………………………………………………………………………60 
References………………………………………………………………….63 
Glossary…………………………………………………………………….64 
Appendix 1 Title …………………………………………………………...65 
Appendix 2 Title…………………………………………………………....66 
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Appendix 5 Sample of Attestation Page (Dokument�r� lapa) 

 Ma�istra darbs „Nosaukums ang�u valod�” (nosaukums latviešu valod�) 
izstr�d�ts LU Humanit�ro zin�t�u valodu fakult�t�. 

 Ar savu parakstu apliecinu, ka p�t�jums veikts patst�v�gi, izmantoti tikai taj�
nor�d�tie inform�cijas avoti un iesniegt� darba elektronisk� kopija atbilst izdrukai. 

 Autors: Ieva Kalna   I.Kalna    15.06.2005. 

Rekomend�ju darbu aizst�v�šanai 
Vad�t�ja: profesore Dr.Philol. Inta Kalni�a I.Kalnina 20.06.2005.  

Recenzents: docents Dr.Philol. J�nis B�rzi�š  

Darbs iesniegts Sastat�m�s valodniec�bas un tulkošanas noda�� 20.06.2007. 

 Lietvede/Studiju metodi�e: Ineta B�rzi�a I.Berzina 20.06.2007. 

Darbs aizst�v�ts ma�istra gala p�rbaud�juma komisijas s�d�
 ……………… prot. Nr. ….., v�rt�jums ……………….. 

Komisijas sekret�re: lektore Anda Koci�a A.Koci�a 
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10. pielikums. Latvijas un �rzemju studiju programmas, 
    ar kur�m veikta sal�dzin�šana 



PROFESION�L�  
MA�ISTRA STUDIJU PROGRAMMA  
„JURIDISKO TEKSTU TULKOŠANA” 

Programmas direktore:  

asoc.prof. Dr. philol. Dipl.iur.  Valda Rudziša 

1. Studiju programmas uzdevumi un pl�notie rezult�ti
2. Pras�bas attiec�b� uz iepriekš�jo izgl�t�bu
3. Iest�jp�rbaud�jumi
4. Ieg�stam� kvalifik�cija un gr�ds
5. Programmas strukt�ra

�� �������	
��������	��������	��	
�������	
���������	

Programmas galvenie uzdevumi ir: 

� izgl�tot augsta l�me�a speci�listus juridisko tekstu tulkošan�; 

� �stenot padzi�in�tu zin�šanu apguvi translatolo�ij�, kas nodrošina iesp�ju 
patst�v�gi izstr�d�t tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pas�t�jumus 
aizvien jaun�s ar juridisko terminolo�iju  saist�t�s nozar�s; 

�  sekm�t tulkošanas speci�listu konkur�tsp�ju main�gos soci�lekonomiskajos 
apst�k�os un starptautiskaj� darba tirg�, t. sk. Eiropas Savien�bas instit�cij�s. 

Studiju rezult�ti  
ir speci�listi tulkošan�, kuri apguvuši 

� prasmi saprast augsta l�me�a sarež��t�bas pak�pes juridiskus tekstus avotvalod� un, 
�emot v�r� tulkojam� teksta veidu un adres�tu to kvalitat�vi p�rtulkot atbilst�gaj�
m�r�valod�. 

� kompetences tulkošanas pakalpojumu sniegšan�, pie�emot daž�das gr�t�bas 
pak�pes tulkošanas pas�t�jumus attiec�gaj�s darba valodu kombin�cij�s, darbojoties 
Latvijas valsts p�rvaldes iest�d�s, ties�baizsardz�bas instit�cij�s, k� ar� starptautisk�s 
organiz�cij�s, jo �paši ES instit�cij�s, ar� priv�tos uz��mumos, t.sk. tulkošanas 
birojos;apliecinot sp�ju patst�v�gi apg�t visdaž�d�k�s tulkojamo nozaru tekstu 
jomas, k� ar� efekt�vi organiz�t apjom�gu tulkošanas pas�t�jumu izpildi.  

� sp�ju integr�t daž�dos studiju kursos apg�t�s zin�šanas un iema�as noteiktu 
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tulkošanas pas�t�jumu izpildei 

� sp�ju pielietot praks� studiju laik� apg�t�s svešvalodu un starpkult�ru zin�šanas un 
kompetences, nodrošinot visu veidu daudzvalodu un multimediju komunik�ciju.  

� tulkošanas pakalpojumu sniegšanas prasmi: studenti apg�st prasmi p�rdot 
pakalpojumus, veikt p�rrunas ar pas�t�t�ju, pl�not laiku un budžetu, izrakst�t r��inus, 
pied�v�t tulkojumus, kas atbilst pas�t�t�ja kvalit�tes pras�b�m, k� ar� att�sta sp�jas 
patst�v�gi pie�emt l�mumus savas kompetences ietvaros un organiz�t savu darbu. 
Sadarb�b� ar pas�t�t�jiem no priv�t� sektora – prasme p�rliecin�t, ka tulkošana ir 
svar�gs ekonomisks faktors, ka kvalitat�vi   

� prasmes iev�rot nozares profesion�lo �tiku,  

� un izpratuši tulkošanas noz�mi ne tikai starptautisk�s organiz�cij�s, t.sk. Eiropas 
Savien�b�, bet ar� priv�to uz��mumu starptautiskaj� sadarb�b� un ekonomiskaj�
izaugsm�

� kompetences tulkoto tekstu redi��šan�, tostarp ar� prasmi sniegt teksta 
kopsavilkumu.

� sp�j orient�ties taj�s ties�bu apakšnozar�s, kur�s veicams tulkojums (nozaru 
kompetence) un izmantot taj� lietoto terminolo�iju, k� ar� atrisin�t aktu�las 
juridisk�s terminolo�ijas probl�mas atbilst�gaj�s darba valod�s (ang�u, fran	u vai 
v�cu, latviešu val.), 

� sp�j redi��t paša un citu tulkotos tekstus,  

� inform�cijas ieguves prasmes, izmantojot   

� prasmi izmantot tulkošanas proces� modern�s tulkošanas tehnolo�ijas (piem�ram, 
datoriz�t�s tulkošanas programmat�ras) 

un kuri ir ieguvuši padzi�in�tas teor�tisk�s zin�šanas un p�tniec�bas iema�as, sp�jot 

� patst�v�gi veikt p�tniecisko darbu translatolo�ijas jom� un noform�t to atbilstoši 
pras�b�m, 

� risin�t profesion�las probl�mas, kas ir saist�tas ar profesion�l�s �tikas jaut�jumiem 

� lietot nozares terminolo�iju, tehniskos standartus, 

� lietot ar nozari saist�tos normat�vos aktus, 

� iev�rot nozares profesion�lo �tiku, 

� izmantot zin�šanas tulkošanas teorij� un metodik�, 

� analiz�t, v�rt�t un izmantot savas nozares p�t�jumus un modern�s tehnolo�ijas. 

� Prasmi sekm�gi turpin�t studijas augst�ka l�me�a programm�s. 

��	��������	���������	��	��
��������	��������	
Profesion�laj� ma�istra studiju programm� „Juridisko tekstu tulkošana) uz�ems 

personas ar iepriekš ieg�tu  

� 	etrgad�gu profesion�lo bakalaura gr�du tulkošan� vai 

�  tr�sgad�gu akad�misko bakalaura gr�du cit� zin�t�u nozar� un viengad�go 
profesion�lo studiju programmu tulkošan� vai 

�  profesion�lo kvalifik�ciju, kura ieg�ta pabeidzot vismaz 	etru gadu 
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studiju programmu. Personas, kuras pabeigušas 	etrgad�gu studiju 
programmu, kura nav tulkošanas programma, j�b�t  pieredzei tulkošan�, 
respekt�vi personas, kuras patst�v�gi un lab� l�men� apguvušas tulkošanas 
metodiku un kur�m ir labas zin�šanas attiec�gaj�s darba valod�s. 
Nepieciešam�s zin�šanas un prasmes tiks p�rbaud�tas iest�jp�rbaud�jumu 
test�. 

��	 �����
�����������	
	
Reflektantiem ir j�k�rto iest�jp�rbaud�jumi : 

a) kompleksais tests latviešu valod�;  
b)  teksta tulkojums no ang�u valodas (1.svešvaloda) latviešu valod�,  
c) p�rrunas. 

!�	 �"�������	����	��	�����#�������		
	

Ieg�stamais gr�ds: profesion�lais ma�istrs juridisko tekstu tulkošan�; ieg�stam�
kvalifik�cija: tulkot�js. 

$����������	������"��	
	

Programmas ilgums    1,5 gads (3 semestri) – pilna laika kl�tienes studijas 

Programmas apjoms   60 kred�tpunkti (turpm�k tekst� KP) 
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PROFESION
L
 MA�ISTRA STUDIJU PROGRAMMA 

%&'( ) �*+	,-*�,'	,'.*+/0102	
profesion�l� ma�istra gr�da juridisko tekstu tulkošan� un tulkot�ja kvalifik�cijas  

ieg�šanai

Kursa nosaukums St. 
ned./

I sem. st.ned. II sem. 
st.ned. 

III 
sem. 
st.ned. 

K
P 

1. Studiju kursi, kas nodrošina jaun�ko sasniegumu 
apguvi nozares teorij� un praks� – 26 KP

     

Latviešu valodas pragmatiskie aspekti juridiskajos tekstos, lekt. 
Dei	mane 

2  2  2 

Priv�tties�bas, LV, asoc.prof. V.Rudziša 2 2   2 
Publisk�s ties�bas, LV, lekt. Gr�be 2 2   2 
Eiropas Savien�bas iest�des un to funkcijas, LV*), prof.J.  S�lis 2 2   2 
Eiropas Savien�bas tiesiskais regul�jums, LV*), as.prof..Rudziša 2 2   2 
Eiropas Savien�bas ties�bu aktu  tulkošana EN-LV, doc. 
R. Milti�a

4 2  2  4 

Eiropas Savien�bas ties�bu aktu  tulkošana DE-LV/FR-LV 
(obl.izv�le:v�cu vai fran�u val) asoc.prof. V.Rudziša, doc. A.Skr�bane

2  2/2  2 

Starptautisko organiz�ciju ties�bas, LV, lekt.Gr�be 2 2   2 
Starptautisko organiz�ciju dokumentu tulkošanas �patn�bas EN-LV, 
lekt. G.Dreijers 

2  2  2 

Juridisk�s terminolo�ijas sist�mas un to atveide EN, DE, FR, LV(reizi 
div�s ned���s EN-LV visiem un reizi div�s ned���s visiem DE-LV vai 

FR-LV) asoc.prof. V.Rudziša, doc. A.Skr�bane 

2  2(1+1/1)  2 

Dokumentu tulkošana komercties�b�s EN-LV, doc. R.  Milti�a 2 2   2 
Dokumentu tulkošana komercties�b�s DE-LV/FR-LV (obl.izv�le:v�cu 

vai fran�u val.,)doc. R.Milti�a, asoc.prof. V.Rudziša, doc. A.Skr�bane 
2  2   

2. P�tniecisk� darba, jaunrades darba, projekt�šanas darba un 
vad�bzin�bu studiju kursi – 6 KP 

    

Datoriz�t� tulkošan, asist. K. K�avi�š/lekt. Ješkevics 2 2   2 

Tulkošanas darba organiz�cija un vad�ba, EN, DE, FR, LV 
asist. K.K�avi�š, doc. R.Milti�a, asoc.prof. V.Rudziša, doc. A.Skr�bane

4 4 (2+2/2)  4 

3. Pedago�ijas un psiholo�ijas studiju kursi – 2 KP     

P�tniec�bas darba principi un metodes, LV, prof.J.  S�lis 2  2  2 

4. Prakse – 6 KP 6   6  6 

5. Valsts p�rbaud�jums (ma�istra darba izstr�de un 
aizst�v�šana) – 20 KP

  20 20 

      Kop�:     60 
EN – ang�u valoda 
DE –v�cu valoda 
LV– latviešu valoda 
*) kursa ietvaros galvenie j�dzieni tiek sniegti ar� ang�u ,v�cu un fran	u  valod�
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11. pielikums. Atsauksmes no atz�t�m augstskol�m 







12. pielikums. Atsauksmes no profesion�l�m organiz�cij�m 
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13. pielikums. Profesijas standarts 











14. pielikums. Rekl�mas un informat�vie izdevumi par studiju 

iesp�j�m 



Tulkot�js 
Profesion�lo studiju programma* 

Profesion�lo studiju programma „Tulkot�js” ir p�cdiploma studiju programma, kuras 
m�r�is ir sagatavot studentus tulkot�ja darbam Eiropas instit�cij�s un daž�d�s iest�d�s 
Latvij�. 

T� k� tulkošana ir viens no Eiropas Komisijas daudzvalod�bas strat��ijas centr�lajiem 
elementiem, Eiropas Komisijas p�rst�vniec�ba Latvij� ir sniegusi atbalstu profesion�lo 
studiju programmai „Tulkot�js”, iesaistot to projekt� „Visiting translator”. Šo 
programmu, kur� EK tulkot�ji ierodas dal�bvalstu universit�t�s pasniegt tulkošanu un 
apg�t dal�bvalsts valodu, pied�v� EK Tulkošanas �ener�ldirektor�ts. 

Ieg�stam� kvalifik�cija: tulkot�js  
Studiju programmas forma: PLK – 3 dienas ned��� no plkst. 16.30 - 21.30  
Studiju programmas ilgums: PLK – 3 semestri* 

Studiju virzieni: ang�u-latviešu : latviešu-ang�u; 

  v�cu-latviešu : latviešu-v�cu; 

  fran�u-latviešu-ang�u : ang�u-latviešu-fran�u 

Studiju maksa (pilna programmas apguve): 2 250 Ls 
(p�d�j� gad� studiju maksa ir par vienu semestri*) 

Studiju maksa (1. studiju gad�): 1500 Ls 

*Programma tiek p�rakredit�ta par divgad�gu profesion�lo ma�istra studiju programmu 

Uz�emšanas pras�bas: 

Konkursa v�rt�juma krit�rijs: iest�jp�rbaud�jums; 
- 250 v�rdu gara ekonomiski politiska teksta tulkošana no attiec�g�s svešvalodas (-�m) 
latviešu valod� un 150 v�rdu gara teksta tulkošana no latviešu valodas svešvalod� (-�s) 
bez v�rdn�cas pal�dz�bas. 
- Intervija valodu un motiv�cijas p�rbaudei.

Iepriekš�j� izgl�t�ba: humanit�ro zin�t�u bakalaura gr�ds filolo�ij� vai tam piel�dzin�ma otr�
l�me�a profesion�l� augst�k� izgl�t�ba vai augst�k� izgl�t�ba; 

Papildu nosac�jumi: 
1) nepieciešamas �oti labas attiec�go svešvalodu zin�šanas un izcilas latviešu valodas 

zin�šanas, 
2) dz�ves g�juma apraksts (CV);  

Piez�me: Re�istr�joties studij�m, j�nor�da studiju virziens.  
ang�u – latviešu : latviešu – ang�u; ang�u – v�cu – latviešu : latviešu – ang�u – v�cu; 
ang�u – fran	u – latviešu : latviešu – ang�u – fran	u.



Lai ieg�tu tulkot�ja kvalifik�ciju, studentiem: 

- j�apg�st m�c�bu programm� paredz�tie kursi: tulkošanas teorija, terminogr�fija 
un datoriz�t� tulkošana, latviešu valodas funkcion�l� stilistika, praktisk�s 
tulkošanas kursi (valodu kombin�cij�s no x latviešu valod� un no latviešu valodas 
x valod�) daž�d�s jom�s (sabiedrisk�s zin�tnes, ES, inženierzin�tnes, humanit�r�s 
zin�tnes, medic�na, dabas zin�tnes un dai�literat�ra); semin�ri tulkošanas kult�ras 
aspektos, valodu variantos, filmu un rekl�mu tulkošana, juridisko, ekonomisko un 
publicistisko tekstu tulkošana 

- j�izstr�d� un j�aizst�v diplomdarbs par probl�m�m, kas saist�tas ar tulkošanas 
teoriju vai praksi; 

- j�nok�rto kvalifik�cijas eks�mens. 

PSP Tulkot�js programma pied�v� studentiem lieliskas prakses iesp�jas. Katru gadu 
studentiem tiek pied�v�ta iesp�ja stud�t programmas Erasmus ietvaros vair�k�s Eiropas 
universit�t�s, ar kur�m nosl�gti studentu un akad�misk� person�la apmai�as l�gumi. 

Karjeras iesp�jas: 

Programmas absolventiem ir liel�kas iesp�jas uzvar�t EPSO konkursos un k��t par 
tulkot�jiem Eiropas Komisijas Tulkošanas �ener�ldirektor�t� vai tikt izraudz�tiem par 
stažieriem Tulkošanas �ener�ldirektor�t� vai Eiropas Centr�laj� bank�. Daudzi 
programmas absolventi jau str�d� par štata tulkot�jiem vai l�gumtulkot�jiem ES iest�d�s. 
Citi str�d� tulkošanas birojos, Latvijas valsts iest�d�s vai priv�tuz��mumos, �rvalstu 
uz��mumos, v�stniec�b�s u.c. 

Papildu inform�cija: 

R�ga, Visvalža iela 4a, t�lr. 67034821

Programmas direktors: prof. Gunta Lo	mele, e-pasts: Gunta.Locmele@lu.lv, 
  t�lr. 67034820 konsult�cijas pirmdien�s plkst. 14.00 - 16.00; 

 ceturtdien�s plkst. 16.00 - 18.00.  
Koordinatori: 
rika Krautmane, e-pasts: Erika.Krautmane@lu.lv, 
 asoc.prof. Ivars Orehovs, e-pasts: Ivars.Orehovs@lu.lv, 

http://www.hzf.lu.lv/programmas/profesionalas/
http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2011-2012-rudens/tulkotajs/
http://twitter.com/tulkotajs_lu

Programmas inform�cijas stundas Visvalža iel� 4a: 

21. mart� plkst. 15:00 – 401. auditorij� (z�l�) un 339. auditorij�
13. j�nij� plkst. 19:00 – 420. auditorij�









Interpreter and Translator Training 

at the University of Latvia

«I have many swift arrows in my quiver which speak to 
the wise, but for the crowd they need interpreters...»

(Olympian Odes)

«Common European thought is the fruit of the 
immense toil of translators. Without translators, 
Europe would not exist...»

(Milan Kundera)

«Translation is the language of Europe»

(Umberto Eco)



I n t e r p r e t e r  a n d  T r a n s l a t o r  T r a i n i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L a t v i a

Interpreting is oral translation of a spoken message or text. Interpreting should not 
be confused with translation which concerns written texts. They are different in a 
number of important respects:

! both interpreting and translation are communication, but interpreting is 
first and foremost oral communication and interpreters need to be expert 
oral communicators;

! while translators often have relatively unlimited opportunity to make 
alterations and improvements before submitting the final version, 
interpreters are required to create a finished product in “real time” without 
a possibility of going back and making revisions;

! interpreters must ensure that any background knowledge which they are 
likely to need has been acquired in advance; seeking colleagues advice or 
consulting reference works is not generally possible during the actual 
process of interpreting;

! interpreters are performers who are constantly making split-second 
decisions and taking communicative risks; consequently they typically 
experience higher stress levels while on the job than most translators.

 There are basically three kinds of interpreting.

Consecutive interpreting 

The interpreter is with the delegates, listens to the speech and renders it in the first 
person, at the end or at regular intervals, in a different language, generally with the 
aid of a few notes.

Simultaneous interpreting

The interpreter works in a booth with at least one colleague. The speaker in the 
meeting room speaks in the microphone, the interpreter receives the sound 
through a headset and renders the message into the microphone almost 
simultaneously. 

Whispering

T h i s  i s  u s e d  a s  a  
compromise between the 
two: the interpreter sits 
with the delegates and 
whispers the interpretation 
of the speaker's message 
to his/her listeners. 
P ro fess iona l  w r i t t en  
translation is generally 
p r a c t i c e d  i n t o  t h e  
translator 's dominant 
language. 



I n t e r p r e t e r  a n d  T r a n s l a t o r  T r a i n i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L a t v i a

Have you ever thought of doing a postgraduate course to train as an 
interpreter or a translator to work in the local market and for the European 
institutions? If you have, come to the University of Latvia.

The Department of Contrastive Linguistics, Translation and Interpreting of 
the University of Latvia is running two training programmes: Professional MA in 
Conference Interpreting and Professional Studies Programme in Translation 
(a second-level professional higher education programme). Both have been 
launched in co-operation with the European institutions, which started in 1997. 

The EU institutions have provided the funding for two EU-standard teaching 
laboratories and recognised the Faculty of Modern Languages as its single co-
operation partner in Latvia training professional conference interpreters. 

Since 2009, the Faculty of Modern Languages runs a Professional MA programme 
for Conference Interpreting which trains interpreters for the needs of EU 
institutions providing the training in a more intensive mode according to 
Euromaster standards. 

MA in Conference 
Interpreting

General Description
The programme is a two-year full-
t ime pos tg radua te  course  
designed to prepare students to 
work as professional interpreters 
in the EU institutions as well as in 
trade and industry, government 
departments and agencies, 
scientific institutions and the 
media. Being an MA programme, it 
also is designed to impart to students the insights and skills that will allow them to 
autonomously carry out original descriptive research into translation and its 
various cultural functions. During the course students enhance their foreign 
language skills, acquire consecutive and simultaneous interpreting skills covering 
texts in economics and business, law and politics, science and technology, as well 
as such subjects as theory of interpreting and translation, public speech, Latvian as 
target language, EU and international organisations, terminology management. 
This is a four-semester course with three semesters of intensive training and the 
last semester dedicated to the writing of the MA research paper. At the end of each 
semester students must pass end-of-term examinations scoring a total of 80 credit 
points. The language combinations are English/Latvian; English/French/Latvian 
and English/German/Latvian.
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To obtain the MA degree students have to:
! pass exams in the above mentioned subjects,
! write an MA paper on translation or interpreting related theoretical and 

practical issues,
! pass the qualification exam in consecutive and simultaneous interpreting.

Admission 
In order to be admitted to the programme, the applicant must have a Bachelor's 
degree in any field and excellent knowledge of the respective languages. 
Admission exams include:

! a written general knowledge test in Latvian;
! an interview in all relevant languages to check the applicant's motivation and 

language fluency;
! an oral reproduction of short, structured speeches from candidate's foreign 

language(s) into Latvian.

Assistance of the EU institutions
The European Commission provides 
pedagogical assistance to the programme by 
sending trainers from the Joint Interpreting 
and Conference Service (JICS) to work with 
students during one week a month. This way 
students acquire interpreting standards to be 
met working for the EU institutions. JICS also 
awards bursaries to students. 

Degree
On completion of the programme graduates 
are awarded a Professional MA degree in 
Conference Interpreting.

Career  opportunities
Our graduates constitute majority of Latvian 
interpreters in the EU institutions  the 
Commission Service (JICS), European 
Parliament and Court of Justice. Each year 
about five graduates pass the accreditation 
test and become staff or freelance interpreters 

for the EU institutions. Others work as staff or freelance interpreters in Latvian state 
or private institutions, foreign businesses, embassies, etc.

Contacts: Programme director Andrejs Veisbergs, Room 421, Visvalþa 4a, 
Riga LV-1050; tel. +371-67034816, fax: +371-67227802, 
e-mail: anveis@lanet.lv
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Professional Studies Programme in Translation 
As translation is one of the central aspects of the European Commission's strategy 
for multilingualism, the European Commission's Representation in Latvia has 
supported the Professional Studies Programme in Translation by involving it into 
“Visiting Translator” scheme operated by the DG Translation (DGT), as well as by 
organizing seminars and conferences about the role of translators in the EU. Since 
2008 the Programme has been participating in the European Master in Translation 
(EMT) project that aims at making a network of EMT-compliant programmes.

General Description
The programme is a 1,5 
y e a r s  f u l l - t i m e  
pos tgraduate  course  
designed to prepare 
students to work as 
professional translators in 
the EU institutions as well 
as in trade and industry, 
government departments 
and agencies, scientific 
institutions and the media. 
During the course students 
enhance their dominant 
language and foreign 
language skills, acquire 
translation skills covering texts in economics and business, law and politics, 
science and technology, as well as such subjects as theory of translation and CAT 
(Computer Assisted Translation) tools. This is a three-semester course with two 
semesters of intensive training and practice of translation and the last semester 
dedicated to the writing of the Diploma paper and to translation internships. At the 
end of each course students must pass examination scoring a total of 60 credit 
points (90 ECTS credits). The language combinations currently available are 
English/Latvian; English/French/Latvian and German/Latvian.

To obtain the second-level professional higher education degree (Translator's 
qualification certificate) students have to:
! pass examinations in all the above subjects,
! write a Diploma paper on translation related theoretical and practical issues,
! pass the qualification exam in translation.

Admission 
In order to be admitted to the programme, the applicant must have a Bachelor's 
degree in any field and excellent knowledge of the respective languages. 
Admission exams include:
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! a translation of a 250 word text from candidate's foreign language(s) into 
Latvian and of a 150 word text from Latvian into candidate's foreign 
language(s) without a dictionary;

! an interview in relevant languages to check the applicant's motivation and 
language fluency.

Degree
On completion of the programme graduates are awarded a degree in translation 
and the qualification “Translator”.

Career opportunities
The programme will give you a competitive advantage in competing for posts in the 
EU Commission's translation services, in being selected for an in-house 
traineeship at the Directorate-General for Translation or at the European Central 
Bank. Many of our graduates have passed the competitions and become staff or 
freelance translators for the EU institutions. Others work as staff or freelance 
translators in translation agencies, Latvian state or private institutions, foreign 
businesses, embassies, etc.

Contacts: Programme director Gunta Loèmele, Room 421, Visvalþa 4a, 
Riga LV-1050; tel. +371-67034816, fax: +371-67227802, 
e-mail: 

This material is published with the support of the European Commission 
Representation in Latvia (ECR). Since 2007, ECR hosts a Translation 
Directorate-General Field Office for Multilingualism, with the task to promote EU 
multilingualism policy and language learning and career opportunities at the EU 
institutions, especially in translation. If you would like to find out more about those 
issues, please write to or call +371 67085431.

gunlo@lanet.lv

dgt-riga@ec.europa.eu  
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15. pielikums. Profesion�l�s ma�istra studiju programmas 
„Rakstisk� tulkošana” diploma pielikuma 
paraugs 
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  LATVIJAS UNIVERSIT�TE
Re�. Nr. 3341000218 

Rai�a bulv�ris 19. R�ga. Latvija. LV-1586: t�lr. 7034301; 7034320; fakss 7034513; 
e-pasts lu@lanet.lv 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto N�ciju 
Izgl�t�bas, zin�tnes un kult�ras organiz�cijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objekt�vu inform�ciju un nodrošin�tu kvalifik�ciju 
apliecinošu dokumentu (piem�ram, diplomu, sertifik�tu) akad�misku un profesion�lu 
atz�šanu. Diploma pielikum� ir iek�autas zi�as par diplom� min�t�s personas sekm�gi 
pabeigto studiju b�t�bu l�meni, kontekstu, saturu un statusu. Taj� neiek�auj nor�des 
par kvalifik�cijas nov�rt�jumu un l�dzv�rt�bu, k� ar� ieteikumus t� atz�šanai. Inform�ciju 
sniedz vis�s asto��s sada��s. Ja k�d� sada�� inform�ciju nesniedz, nor�da iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma S�rija  Nr.  )

1. ZI�AS PAR KVALIFIK�CIJAS IEGUV�JU 

1.1. V�rds:  Tests

1.2. Uzv�rds:  Tests

1.3. Dzimšanas datums (diena/m�nesis/gads): 00.00.0000.

1.4. Studenta identifik�cijas numurs vai personas kods:  Tests

2. ZI�AS PAR KVALIFIK�CIJU 

2.1. Kvalifik�cijas nosaukums: 

Tulkot�js 

2.2. Galven�(-s) studiju joma(-s) 

Latv. 
Tulkošanas teorija, terminogr�fija, latviešu valodas stilistika, publisk� runa, 
ekonomikas, juridisko, publicistisko, zin�tniski tehnisko runu tulkošana, 
starptautisk�s organiz�cijas. 

Angl. Theory of Interpretation, Terminography, Latvian Stylistics, Public 
Speech. as well as Commercial, Legal, Socio-political, Scientific and Technical 
Speech Interpretation, International Organizations 

2.3.  Kvalifik�cijas pieš��r�jas iest�des nosaukums un statuss: 
Latvijas Universit�te, valsts akredit�ta (06.08.1999.), valsts dibin�ta, universit�te 

2.4.   Studijas administr�još�s iest�des nosaukums un statuss: 
t� pati, kas min�ta  2.3. punkt�

2.5. M�c�bu valoda un eksamin�cijas valoda: 
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 Latviešu, ang�u 

3. ZI�AS PAR KVALIFIK�CIJAS L�MENI 

3.1. Kvalifik�cijas l�menis: 
Otrais profesion�lais gr�ds 

3.2. Ofici�lais programmas ilgums, programmas s�kuma un beigu datums: 
  2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kred�tpunkti, 120 ECTS kred�tpunkti,  

05.09.2011. –   07.2013. 

3.3. Uz�emšanas pras�bas: 
Bakalaura gr�ds vai augst�k� profesion�l� izgl�t�ba ar ties�b�m stud�t ma�istrant�r�

4. ZI�AS PAR STUDIJU SATURU UN REZULT�TIEM 

4.1.Studiju veids: pilna laika studijas

4.2. Programmas pras�bas:  

- apg�t tulkot�jam nepieciešamos tulkošanas teorijas pamatus un daž�du tekstu 
veidu tulkošanas iema�as, k� ar� pilnveidot dzimt�s valodas lietojumu;  
- apg�t tulkot�ja darbam nepieciešam�s terminogr�fijas zin�šanas;  
- pieredz�juša tulkot�ja vad�b� veikt tulkošanas praksi (26 kred�tpunkti) 
tulkošanas a�ent�r� SKRIVANEK, Tulkošanas un terminolo�ijas centr� vai cit�
iest�d� vai uz��mum�, t�s rezult�tus apkopot Ma�istra darb� (20 kred�tpunkti);  
- apg�t tulkošanai nepieciešamos ekonomikas, jurispudences pamatus, k� ar�
zin�šanas par Eiropas Savien�bas un starptautiskaj�m instit�cij�m;  
- apg�t ekonomikas, publicistisko, juridisko, zin�tniski tehnisko tekstu tulkošanu 
latviešu - ang�u, ang�u - latviešu valod�.

4.3. Programmas sast�vda�as un personas ieg�tais nov�rt�jums/atz�mes/kred�tpunkti: 

A DA�A (OBLIG�T� DA�A) 

Kursa nosaukums  Kred�tpunkti  ECTS kred�ti V�rt�jums 

Latviešu valodas funkcion�l� stilistika tulkot�jiem 4 6  

Terminogr�fija un datorprasme tulkot�jiem  2 3  

Tulkošanas teorija 2  3  

Sagatavošan�s profesijai 2 3  

PRAKSE 

Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu anal�ze) 6 9  

Tulkošanas prakse II (m�c�bu tulkojumu prezent�cija) 10 15  

Tulkošanas prakse III (specializ�cija pa nozar�m) 10 15  

VALSTS P�RBAUD�JUMI 

Ma�istra darbs 20  30  

B DA�A (IEROBEŽOT�S IZV�LES DA�A) 

Kursa nosaukums  Kred�tpunkti  ECTS kred�ti V�rt�jums 

Specializ�to tekstu tulkošana no ang�u, v�cu un cit�m 
valod�m latviešu valod�

2 3  

Publicistisko tekstu tulkošana   2 3  



253

Ekonomikas tekstu tulkošana 2 3  

Juridisko tekstu tulkošana 2 3  

Filmu un rekl�mu tulkošana 2 3  

Starpkult�ru projekti 2 3  

Biznesa tekstu tulkošana 2 3  

Medic�nas tekstu tulkošana 2 3  

Tulkošana no latviešu valodas ang�u, v�cu un cit�s valod�s 2 3  

Valodu varianti  2 3  

Valstm�c�ba (Lielbrit�nija) 2 3  

Redi��šana tulkot�jiem  2 3  

4.4. Atz�mju sist�ma un nor�d�jumi par atz�mju iedal�jumu: 

Atz�me (noz�me)  Atz�mes �patsvars š�s programmas absolventu vid�  

10 (izcili) 4%
9 (teicami) 27%
8 (�oti labi) 35%

7 (labi) 23%
6 (gandr�z labi) 10%

5 (viduv�ji) 6%
4 (gandr�z viduv�ji) 2%
3–1 (neapmierinoši) 0%

Kvalifik�cijas �pašnieka vid�j� sv�rt� atz�me: 8.5 

4.5. Kvalifik�cijas klase: "Standarta" 
    Kvalifik�cijas klases "Standarta" pieš�iršanas krit�rijus sk. 6.1. punkt�. 

5. ZI�AS PAR KVALIFIK�CIJU 

5.1. Profesion�lais statuss:  
Ties�bas str�d�t tulkot�ja profesij�

6. PAPILDINFORM�CIJA

6.1. S�k�ka inform�cija: 
Šis diploma pielikums ir der�gs tikai kop� ar diplomu S�rija    Nr. 
Diploma pielikumu ang�u valod� izsniedz Latvijas Universit�te. 

Latvijas Universit�tes Rakstisk�s tulkošanas  studiju programmu licenc�jusi 
Latvijas Republikas Izgl�t�bas un zin�tnes ministrija   

Papildin�jums punktam 4.4.
Kvalifik�cijas �pašnieka vid�jo sv�rto atz�mi r��ina p�c formulas: av=sum(a*f)/sum(f), 
kur: av – vid�j� sv�rt� atz�me, a – studenta ieg�tais v�rt�jums par katru programmas 
A un B da�as kursu, f – š� kursa apjoms kred�tpunktos. 

Papildin�jums punktam 4.5.
Kvalifik�cija klases "Standarta" pieš�iršanas krit�rijs: – izpild�tas visas programmas 
pras�bas. 
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6.2. Papildinform�cijas avoti: 

Latvijas Universit�te
Rai	a bulv�ris 19, R�ga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-67034444,                                                 
fakss: +371-67225039; e-pasts: lu@lu.lv

Akad�misk�s Inform�cijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
Va
	u iel� 2, R�ga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-76225155, fakss: +371-

67221006, e-pasts: ieva@aic.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRIN�JUMS 

7.1. Datums: 28.04.2008.

7.2. Paraksts un t� atšifr�jums:____________________ M.Auzi	š

7.3. Pielikuma apstiprin�t�ja amats: Latvijas Universit�tes rektors

7.4. Z�mogs vai spiedogs: 

8. ZI�AS PAR AUGST�K�S IZGL�T�BAS SIST�MU VALST�

Sk. n�kam�s divas lappuses 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Humanitāro zinātņu fakultāte 

 

 

 

  

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS   

STUDIJU PROGRAMMAS 

TULKOTĀJS  

 

IKGADĒJIE PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI 

 

par 2005./2006. akadēmisko gadu 

par 2006./2007. akadēmisko gadu 

par 2007./2008. akadēmisko gadu 

par 2008./2009. akadēmisko gadu 

par 2009./2010. akadēmisko gadu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apstiprināts     

MVF Domes sēdē   

26.10.2006.    

Protokols Nr. 2   

MVF Domes priekšsēdētājs  

Doc. I. Orehovs…………….. 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Moderno valodu fakultāte 
 

 

 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

Tulkotājs 

kods: 46222 09 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

par 2005./2006. akadēmisko gadu 

 

 

Studiju programma akreditēta  

no 2005. g. 19. oktobra līdz 2011. g. 31. decembrim 

Studiju programmas direktors 

 

Dr.philol.,asoc. prof. G. Ločmele 

 

Apstiprināts  

MVF studiju programmu 

padomes sēdē 26.10. 2006.  

Protokola Nr.2  

Padomes priekšsēdētāja p.i. 

Asoc. prof. I. Plaude…………………………… 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  



1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. Kopš profesionālo studiju programma „Tulkotājs‖ akreditēta ar LR 

Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas 2005. g. 19. oktobra 

lēmumu Nr. 944 uz 6 gadiem – līdz 2011. gada 31.decembrim, izmaiľas studiju 

programmas saturā un tās praktiskajā realizācijā nav notikušas.  

1.2. Profesionālo studiju programmas Tulkotājs mērķis ir nodrošināt 

studentiem ar humanitāro zinātľu bakalaura grādu filoloģijā vai tam 

pielīdzināmu augstāko profesionālo vai augstāko akadēmisko izglītību otrā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartam atbilstošas studijas un 

izglītot Tulkotāja profesijas piektajam kvalifikācijas līmenim atbilstošus 

speciālistus ─ Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgus 

tulkotājus.       

PSP Tulkotājs uzdevumi: 

 Īstenot tādu programmas saturu, lai nodrošinātu piektajam kvalifikācijas 

līmenim atbilstošas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas: 

- veidotu tulkošanas teorētisko pamatu;  

- dotu zināšanas par terminoloģiju, terminogrāfiju un elektroniskiem 

tulkošanas līdzekļiem; 

- attīstītu iemaľas juridisku, politisku un ekonomikas tekstu tulkošanā; 

 nodrošināt elastīgu programmu, kas attīstītu izpratni par politiskajiem, 

ekonomiskajiem un tiesiskajiem procesiem, kas veido tulkojamo tekstu 

kontekstu;  

 iepazīstināt ar profesionālās ētikas problēmām, audzināt atbildīgus tulkotājus; 

 iepazīstināt ar tulkotājiem izvirzītām prasībām Eiropas kontekstā, veidot 

studentu spējas uzľemties tulkošanas projektu vadību; 

 tulkošanas prakses laikā ievadīt studentus Latvijas un Eiropas Savienības 

darba tirgū; 

 veicināt studentu radošo domāšanu un patstāvīgu zināšanu paplašināšanu, kā 

arī rosināt tos tālākām studijām maģistrantūrā un doktorantūrā. 

Pēc programmas salīdzināšanas ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu jāatzīmē, ka tā pilnībā atbilst LR MK noteikumu Nr.481 V. nodaļai 

―Profesionālo programmu obligātais saturs‖. Pēc satura studiju programma ir 

atbilstoša arī Tulkotāja profesijas 5.kvalifikācijas līmeņa standartam. Veicot 

salīdzinājumu, tika ľemts vērā profesijas standarta nodarbinātības apraksts, pienākumi 

un uzdevumi. Tika konstatēta ļoti cieša atbilstība starp standartā iekļautajiem 

formulējumiem un profesionāla tulkotāja darba saturu, proti, standarts nosaka, ka šajā 

profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot tekstus apgūtajās valodās, spēj tulkot dažāda 

tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām, 

spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju, spēj rediģēt 

pašu un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot datortehniku, internetu un citus tehniskos 



līdzekļus. Programma atbilst arī starptautiskajiem standartiem un ES prasībām – tiek 

nodrošināta tulkošanas iespēja no divām svešvalodām dzimtajā valodā.  

Otrā līmeľa augstākā profesionālo studiju programma Tulkotājs tiek realizēta 

LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā. 

Programma izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu 

likumam, Profesionālās izglītības likumam un augstāk minētajiem standartiem. 

Absolventi iegūst 5.līmeľa tulkotāja kvalifikāciju. 

Studiju forma ir pilna laika klātienes studijas. 

Imatrikulācijas noteikumi nosaka, ka profesionālajā studiju programmā Tulkotājs, 

nokārtojot iestājpārbaudījumu, var studēt personas, kam ir humanitāro zinātľu 

bakalaura grāds filoloģijā vai tam pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība 

vai augstākā izglītība citās zinātnes nozarēs ar nosacījumu, ka viľām ir 

pietiekoši labas attiecīgo valodu zināšanas. Iestājpārbaudījums ietver:  

250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojumu no 

angļu/vācu/franču/dāľu/krievu valodas (valodām, ja izvēlētajā programmas 

virzienā ir divas svešvalodas) latviešu valodā un 150 vārdu gara teksta 

tulkojumu no latviešu valodas svešvalodā (svešvalodās) bez vārdnīcas; 

 interviju valodu un motivācijas pārbaudei. 

Bez labām attiecīgo valodu zināšanām reflektantiem jābūt spējām analizēt tekstus un 

strādāt stresa apstākļos. Reflektantiem jābūt labām latviešu valodas zināšanām, 

izpratnei par aktuāliem politiskiem un ekonomiskiem notikumiem (īpaši saistībā ar 

ES). 

 Reflektanti tiek uzľemti programmā konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumā 

iegūto punktu skaita.  

Tulkotāja kvalifikācijas piešķiršanai nepieciešams sekmīgi izpildīt studiju 

programmu Tulkotājs, sekmīgi aizstāvēt diplomdarbu un nokārtot valsts 

pārbaudījumu. 

Studiju programmas ilgums – 3 semestri jeb 1,5 gadi pilna laika klātienes 

studijās. 

Programmā iekļautie kursi sadalīti divās daļās: A – obligātie kursi un B – 

izvēles kursi, kas ļauj studentiem veidot savam zināšanu līmenim un profesionālās 

darbības specializācijai atbilstošāku studiju programmas izvēles daļu. 

 Programmas kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti, tai skaitā: 

 Obligātie (A daļas) kursi - 42 kredītpunkti, kas sastāda 70% no kopējā apjoma, 

no tiem:  

26 kredītpunkti – prakse (Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze) – 6 

k.p.; Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu prezentācija) – 10 k.p.; Tulkošanas 

prakse III (specializācija pa nozarēm) – 10 k.p.); 

10 kredītpunkti – diplomdarbs un valsts pārbaudījums; 

 Izvēles (B daļas) kursi – 18 kredītpunkti, kas sastāda 30% no kopējā apjoma. 

Nozares teorētiskie un vispārizglītojošie kursi (Tulkošanas teorija, Latviešu valodas 

tipoloģiskās pazīmes, Latviešu valodas funkcionālā stilistika, Terminogrāfija un 

datorprasme tulkotājiem, Valodu varianti, Ekonomikas teorijas pamati) A daļā sastāda 

2 kredītpunktu apjomu, bet B daļā 10 kredītpunktus. Profesionālās specializācijas 

studiju kursi (Publicistisko tekstu tulkošana I, Publicistisko tekstu tulkošana II, 

Ekonomikas tekstu tulkošana I, Ekonomikas tekstu tulkošana II, Juridisko tekstu 

tulkošana, Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās, Specializēto 



tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā, Filmu un reklāmu 

tulkošana, C valoda tulkotājiem I, C valoda tulkotājiem II) A daļā, neieskaitot praksi 

un diplomdarbu, veido 4 kredītpunktus no programmas kopējā apjoma, bet B daļā 16 

kredītpunktus. 

Teorētiskie kursi, piemēram, „Tulkošanas teorija‖, „Valodu varianti‖ un 

„Ekonomikas teorijas pamati‖, tiek pasniegti lekciju (50 %) un semināru (50%) veidā. 

Lekcijās pasniegtais teorētiskais materiāls tiek ilustrēts ar praktiskiem piemēriem.  

Praktiskie tulkošanas kursi tiek organizēti moduļos: tiek organizēti semināri, 

notiek komandas (grupu) darbs, kurā tiek izmantotas modernās grupu darba metodes 

(klausītāju reakcijas komanda, prāta vētra, konference, diskusiju grupa, 

demonstrējums u.c.), notiek rezultātu apspriešana un savas izraudzītās tulkošanas 

stratēģijas pamatošana, kā arī patstāvīgais darbs. Tematiskos moduļus noslēdz 

kontroltulkojumi. To mērķis ir regulāri pārbaudīt studentu iegūtās zināšanas un 

sekmēt kursu apguvi.  

Individuālais darbs. Studentiem regulāri jāveic patstāvīgi tulkojumi. 

Individuālā darba rezultāti tiek nosūtīti pasniedzējam elektroniskā veidā. Darba 

mērķis – veicināt studentu spēju patstāvīgi veikt uzdevumus. Mācību procesā studenti 

rediģē savu kolēģu patstāvīgi veiktos tulkojumus, apmainoties ar tiem pa elektronisko 

pastu, tā mācoties objektīvi vērtēt savus un kolēģu darba rezultātus. 

 Projekti. Terminogrāfijas kursā studenti strādā pie kopīga tulkošanas projekta, 

kas pilnībā noris elektroniski. Tiek izraudzīts projekta vadītājs, noteikti termiľi, 

veidotas terminu bāzes, noris tulkošana un rediģēšana. Darba mērķis – tuvināt mācību 

procesu reālajai tulkošanas tirgus situācijai.  

Elektroniskie līdzekļi tiek izmantoti visos kursos. Terminogrāfijas kurss 

iekļauj teorētiskas studijas elektroniskā vidē (materiāli internetā), kā arī praktiskus 

seminārus pasniedzēja vadībā datoru laboratorijā: studenti izmanto interneta resursus, 

kā arī veido savas terminoloģijas datu bāzes. Lekciju un praktisko nodarbību laikā 

lieto tehniskos līdzekļus: kodoskopu, datorprojicēšanu. Sinhronās tulkošanas 

nodarbības notiek īpaši aprīkotā sinhronās tulkošanas telpā. Šādas metodes 

nepieciešamas, lai mācību procesu pēc iespējas tuvinātu reālajiem profesionālās 

dzīves apstākļiem. Pēc studentu ieteikuma tika izveidota elektronisko diskusiju vide 

ar adresi tulkotaji@lanet.lv, kuras priekšrocības tika pilnībā izmantotas. 

Visas pasniegšanas metodes orientētas uz studentu radošu līdzdalību zināšanu 

apguves procesā, kā arī sakľojas profesionālo programmu orientācijā uz praktisko 

iemaľu attīstīšanu un nostiprināšanu.  

Atbilstoši kursu tematikai uz nodarbībām tiek regulāri uzaicināti vieslektori – 

profesionāli tulkotāji, kas dalās ar savu pieredzi un informē par nozares aktualitātēm.  

Tādejādi gan pēc satura, gan organizācijas un realizācijas programma atbilst 

standartos iekļautajām prasībām. Programmas iespējamā pilnveide varētu notikt, 

vairāk veidojot teorētiskos kursus interneta vidē. 

 

2. Studiju programmā studējošie.  

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa sadarbojas ar profesionālās 

studiju programmas studentiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu mācību 

procesu. Studenti aktīvi piedalās mācību procesa pilnveidošanā. 

mailto:tulkotaji@lanet.lv


 Pirmkārt, notiek regulārā pārrunas ar visu grupu studentiem par mācību 

procesa plānošanu (par studiju kursu secību, nodarbībām, par prakses organizāciju un 

eksāmeniem).  

 Otrkārt, katra semestra beigās notiek aptaujas un pārrunas par studiju kursiem, 

praktisko darbu saturu un nozīmi profesionālajā sagatavotībā. To rezultātus ľem vērā 

nākošā semestra mācību procesa plānošanā. 

 Treškārt, pirms valsts eksāmena konsultācijās analizē mācību procesa 

realizāciju, pasniedzēji kopā ar studentiem izsaka priekšlikumus mācību procesa 

pilnveidošanai. 

Profesionālo studiju programmu izpilde un pilnveidošana ir cieši saistīta ar 

studentu ieteikumiem un līdzdalību. Studenti izteikuši vēlēšanos veidot lielāku saskari 

ar savā nākotnes profesijā strādājošiem cilvēkiem. Tāda tika nodrošināta, pārskata 

periodā uzaicinot uz semināriem Jāľa Rozes apgāda direktori Renāti Punku, ES 

līgumtulkotāju Renāti Ābeltiľu, Baltic VIP valodas sistēmu menedžeri Ligitu Kauķi, 

EK tulkotāju Francoise Pichonnier, kas nolasīja kursu par juridisko tekstu tulkošanu 

Eiropas Komisijā, EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvniecības vadītāju Latvijā 

Konrad Fuhrmann, kas nolasīja kursu tulkošanā uz franču valodu. Tāpat studentiem 

bijusi iespēja lekcijās personīgi iepazīties ar profesionāliem tulkotājiem M. Knollu,  

V. Bisenieku, S. Brici  u. c. (kopā 15 vieslektori). Tālāka profesijas izpēte studentiem 

turpināsies Tulkošanas prakses III gaitā, kurā saskarsme ar citiem speciālistiem 

profesijā būs lielāka un kuras laikā studenti prakses semināros varēs dalīties iespaidos 

par gūtajiem profesionālajiem panākumiem un mācībām un pēc savas iniciatīvas varēs 

iesaistīt semināros arī jauniepazītus speciālistus. 

 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti.  

Tiek veiktas studentu aptaujas, tiek veikta to analīze un vajadzības gadījumā izdarītas 

izmaiľas studiju kursā vai nodarbību organizācijā. Pārskata periodā tika aptaujāti 

dažādu grupu studenti, kopējais aptaujāto studentu skaits – 20 studenti.  

 Rezultāti visi aptaujātie uzskata, ka kopumā ir apmierināti ar saľemto studiju 

kvalitāti, tos apmierina gan saľemtās zināšanas un prasmes, gan veids, kādā materiāls 

tiek pasniegts un zināšanas vērtētas.  

Tehniskais nodrošinājums, ko studenti un pasniedzēji var izmantot mācību 

procesā, tiek vērtēts samērā atšķirīgi. Studenti pozitīvi vērtē dažādu materiālu un 

elektronisko līdzekļu pieejamību, iespēju strādāt arī ar TRADOS tulkošanas atmiľas 

programmu, kas iegādāta par fakultātes līdzekļiem pēc vienošanās ar programmas 

ražotājiem TRADOS GmbH Vācijā par cenu atlaidi. Taču studenti vēlētos jaudīgākus 

datorus. 

Visi pasniedzēji novērtēti kā augstas klases speciālisti savās jomās, īpašu uzticību 

pasniedzēji pelna tāpēc, ka paši ir praktizējoši tulkotāji un tulki. Visi studenti 

atzīmējuši savu profesionālo izaugsmi un pārliecību, kā arī to, ka ieguvuši praktiskās 

iemaľas darbā ar informācijas meklēšanu, vērtēšanu un izmantošanu. Programma esot 

palīdzējusi apzināties vēl esošās profesionālās nepilnības, likusi nopietnāk izturēties 

pret savu profesiju un mudinājusi turpināt mācības. Atsevišķi studenti pat minējuši, ka 

programma izraisījusi lūzumu viľu domāšanā, radot izpratni par to, kas tad īsti ir 

tulkošana. 

Aptaujā liela vērība tika pievērsta franču/latviešu/angļu virzienam. Tā studenti 

vēlējās lielākas iespējas veikt stažēšanos ārzemēs. Šāda iespēja ar Francijas Kultūras 



centra atbalstu tika nodrošināta vienai studentei, kas vienu mēnesi pavadīja Marc 

Bloch Strasbūras 2. Universitātē. Turpmākas stažēšanās iespējas šī virziena 

studentiem nodrošinās jauni sadarbības līgumi ar šo universitāti, kā arī ar Universite 

Catholique de l'Ouest, Angers Francijā. 

 (skat. 1. tabulu): 

1.tabula 

Studiju programmas atsevišķu kritēriju novērtējums studentu anketās  

 ( aptaujātie) 

Kritērijs Novērtējums  

Pozitīvs 

Pozitīvas piezīmes 

Kritiskas piezīmes 

Programmas kopējais vērtējums + Apmaiľas programmu 

skaita palielināšanas 

nepieciešamība (tiek 

risināts) 

Lekciju materiāli + Lielākas tekstu 

dažādības 

nepieciešamība (ľemts 

vērā) 

Lielākas praktiskās 

daļas iekļaušana 

teorētiskajos kursos 

(daļēji izpildīts) 

Kursa mācību grāmatas 

(izdotas) 

Pasniedzēju profesionalitāte + Lielāka studentu 

iesaiste grupu darbā 

(izpildīts) 

Lielāka pasniedzēja 

dalība tulkošanas 

versiju piedāvāšanā 

(noris darbs) 

Tehniskais nodrošinājums + 

Jaunu metožu apguve 

informācijas meklēšanā 

internetā  

TRADOS apguve  

TRADOS kurss tiek 

nodrošināts 

Studentu profesionālā izaugsme +  

Vēlēšanās strādāt profesijā + 

Daudzi vēlas kļūt par 

ES līgumtulkotājiem 

 

 

Ir izteikti priekšlikumi atjaunot tehnisko nodrošinājumu un pilnveidot mācību 

literatūru. kas ticis īstenots. Izteikta vēlēšanās strādāt mazākās grupās, lai 



uzlabotu individuālo darbu. Šī ieteikuma  īstenošana nav iespējama materiālu 

apsvērumu dēļ. 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti. 

Sīkāk sniedzot informāciju par teorētiskajiem kursiem un to docētāju darbu, vidēji 

60% ir pilnībā apmierināti ar pasniegto materiālu un pasniedzēja darba metodēm, 10% 

tos uzskata par izciliem, savukārt 30% ir izteikuši kritiskas piezīmes. Tas liecina par 

programmas studentu vēlēšanos iegūt praktiskas zināšanas un prasmes, kuru lietderību 

pamato teorijas atziľas. Studentu aptauja rāda, ka studenti augstu vērtē teorētiskos 

kursus, taču vēlētos saľemt arī pasniedzēju izstrādātas kursa mācību grāmatas. Šāda 

iespēja tiek nodrošināta Tulkošanas teorijas, Konsekutīvās un Sinhronās tulkošanas 

kursos (jaunums - Andreja Veisbergs „Mutvārdu tulkošanas pamati‖), kā arī 

Ekonomikas teorijas pamatu kursā. 

 

Praktiskie kursi visumā tiek vērtēti atzinīgi. Vidēji 80% studentu ir pilnībā 

apmierināti ar lekciju materiāla pasniegšanu, 15% domā, ka atsevišķās nodarbībās 

saľemtā informācija ir ļoti aizraujoša un rosinoša, savukārt 5% atsevišķus kursus 

apzīmē kā vienmuļus. Kritiskās piezīmes tika izteiktas par franču/latviešu/angļu 

virziena praktiskās tulkošanas kursa (Publicistisko tekstu tulkošana) pārāk nelielo 

ievirzi Eiropas institūciju tēmās. Tāpat izteikts aicinājums šajā kursā pieaicināt 

lektoru, kam franču valoda ir dzimtā. Šie trūkumi tika novērsti otrajā semestrī, 

pieaicinot vieslektori - Eiropa Komisijas Tulkošanas dienesta tulkotāju Francoise 

Pichonnier. No aptaujas rezultātiem var secināt, ka kopumā praktisko nodarbību 

materiāli ir pietiekami augstā līmenī un vispusīgi, jo to atzīmējuši aptuveni 85% 

aptaujāto. Pēc aptaujas datiem vairumu studentu apmierina tematisko bloku sistēma 

praktiskās tulkošanas tēmu apguvē. Studenti minējuši, ka atsevišķi kursi ir tomēr 

pārāk īsi pilnīgai nozares apguvei, taču dod labu ievirzi patstāvīga zināšanu 

padziļināšanai. Studenti ir apmierināti ar specialitātes terminu izskaidrojumu viľiem 

kā topošajiem speciālistiem. 

  

Studenti izteikuši priekšlikumus par to, kādus kursus vēl būtu jāiekļauj 

programmā (daiļliteratūras tulkošana, dažādu svešvalodu kursi, latviešu valodas 

gramatika). Programmas apjoms tikai daļēji ļauj atrisināt šīs problēmas, taču 

2006./2007. akad. gadā Latviešu valodas tipoloģijas pamatu kursā tiks iekļauts 

kontrastīvs materiāls par latviešu valodas gramatiku un sintaksi.  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti.  

2005./2006. gadā programmai nebija absolventu, jo tika īstenota pāreja uz 1,5 gadu 

garu programmu. Iepriekšējā gada absolventu aptaujas rezultāti ir ļoti pozitīvi. Tiek 

atzīmēta akadēmiskā personāla profesionalitāte. Par programmas pasniedzēju augsto 

kompetences līmeni liecina arī absolventu vēlēšanās sadarboties ar pasniedzējiem arī 

pēc darba atrašanas ES tulkošanas dienestos, 2006. gadā no absolventu puses tika 

izteikts lūgums nolasīt lekciju kursu par finanšu terminoloģiju ES Tulkošanas dienestā 

Luksemburgā. Vairāki min, ka darbu atraduši, pateicoties studijām programmā un 

tāpēc secina, ka programmas konkurētspēja ir liela. Izteikts ieteikums kursā 

pievērsties arī daiļliteratūras tekstiem, kas daļēji tiek īstenots, taču atsevišķs 

daiļliteratūras tulkošanas kurss ir nākotnes iecere. Pēc aptaujāto ieteikuma tiek 

gatavota lekcija par pašnodarbinātā darba organizāciju. 

 



 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Atskaites periodā notikušas izmaiľas akadēmiskā un administratīvā 

personāla sastāvā: programmā bija nodarbināti 18 docētāji no LU MVF (1 profesors, 

5 asociētie profesori, 4 docenti, 7 lektori un 1 asistents) un 1 docētājs no LU EVF, kā 

arī MVF administratīvais personāls - lietvede. Samērā lielais docētāju skaits uz 

studentu skaidrojams ar to, ka programma tiek realizēta pa virzieniem. Turklāt lielāka 

daļa docētāju strādā vairākās programmās. Vairāki kursi ir ar padziļinātu 

specializāciju dažādās jomās, tāpēc to docēšanā piedalās divi vai pat trīs mācībspēki. 

Vairāki docētāji paaugstinājuši savu profesionālo kvalifikāciju. Arvilam Šalmem pēc 

doktora disertācijas piešķirts filoloģijas doktora akadēmiskais grāds un docenta amats. 

Anna Mutore pēc disertācijas aizstāvēšanas Sorbonas Universitātē Parīzē 2006. gada 

rudenī saľēmusi filoloģijas doktora akadēmisko grādu. 2006./07. akad. gadā 

programmā atgriezīsies pasniedzēja Aiga Kramiľa, kas pēc ES eksāmena 

nokārtošanas gadu strādāja Briselē. ES eksāmenu nokārtojusi arī asoc. prof. Ilze 

Plaude. Personāla atlase un atjaunošana notiek uz doktorantūras bāzes, kā kritēriju 

izvirzot arī kandidāta pieredzi tulkošanā. Asistente Dace Strēle studē doktorantūrā, ir 

tulkotāja un bijusi redaktore apgādā Zvaigzne ABC. Turpmāk viľa docēs Latviešu 

valodas tipoloģisko iezīmju kursu.   

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā. 

  Programmas docētāji atskaites periodā piedalījušies 54 konferencēs, 3 

konferenču organizēšanā, ir 69 zinātniskas publikācijas. Nodaļā katru gadu tiek izdots 

rakstu krājums „Sastatāmā un lietišķā valodniecība‖ „Sastatāmā un lietišķā 

valodniecība‖, kur iekļauti dažādu autoru pētījumi tulkošanas teorijas, leksikogrāfijas 

un leksikoloģijas jomās. 5 no programmās nodarbinātajiem pasniedzējiem strādā pie 

zinātniskās tēmas Nr. 928 (Latviešu valodas eiropeizācija‖, 12 docētāji piedalījušies 

dažāda veida projektos. 2005. gadā nodaļa kopā ar Valsts valodas komisiju organizēja 

kārtējo starptautisko simpoziju „Tulkošanas pragmatiskie aspekti‖, kurā piedalījās arī 

EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta (SCIC) pārstāvis. 

Arvils Šalme un Anna Mutore pabeidza uz aizstāvēja savu doktora disertāciju. 

Studenti iesaistās pētniecībā, izstrādājot diplomdarbus, kā arī organizējot un 

piedaloties dažādās aptaujās par tulkošanas tirgus izmaiľām un kvalitātes 

jautājumiem.  

Pētnieciskā darba rezultātus izmanto kursu pilnveidē un studentu diplomdarbu 

vadīšanā. Studenti papildina zināšanas, apmeklējot nodaļas organizētās konferences. 

Pasniedzēju profesionālā darbība tulkošanas jomā ir liels devums jauno tulkotāju 

sagatavošanā. 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā.  

Izmaiľu programmas finansējumā nav. Tāpat kā iepriekš programma tiek 

finansēta gan no mācību maksas, gan no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. 

2005./2006. g. programmu atbalstīja Francijas vēstniecība Latvijā ar stipendiju 

nodrošināšanu labākajiem studentiem zināšanu apguvei Francijas universitātēs. LR 

Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi 20 budžeta vietas sakarā ar tulkotāju 

nepieciešamību ES paplašināšanās vajadzībām. Programmas metodiskais 



nodrošinājums papildināts ar EK Tulkošanas direktorāta dāvinājumu - sērijas 

"Terminology and Translation" sējumiem un nodaļas izdoto rakstu krājumu 

„Sastatāmā un lietišķā valodniecība‖. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Mācības notiek 420. telpā, kuras datornodrošinājums iegādāts no Orhūzas, 

Dānijas valdības un LU projekta līdzekļiem. Sinhronās tulkošanas nodarbības notiek 

310. telpā, kuras tehnisko aprīkojumu apmaksājusi Eiropas Komisija. Tā ir speciāli 

aprīkotā laboratorijā ar ES standartiem atbilstošu Philips aparatūru.  

Visvalža ielas 4a 420., 421. un 310 telpās iekārtota neliela bibliotēka, kuras 

resursi pieejami arī profesionālās programmas Tulkotājs studentiem. EK Tulkošanas 

direktorāts pārskata periodā papildinājis nodaļas bibliotēku ar sērijas "Terminology 

and Translation" sējumiem. 

5. Ārējie sakari 

5.1. Sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā notikušas šādi jauni pasākumi –Jāľa Rozes apgāda direktores Renātes Punkas, 

ES līgumtulkotājas Renātes Ābeltiľas, EK tulkotājas Francoise Pichonnier un EK 

Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvniecības vadītāja Latvijā Konrad Fuhrmann 

lekcijas. Baltic VIP valodas sistēmu menedžere Ligitu Kauķi novadīja seminārus par 

TRADOS. LU un starptautiskais tulkošanas birojs „Skrivanek‖ parakstījuši līgumu 

par sadarbību studentu prakses nodrošināšanā. Izveidota sadarbība ar Baltic Media, 

palīdzot viľiem kadru meklēšanā programmas absolventu vidū. Turpinās sadarbība ar 

Eiropas Centrālo banku studentu prakses organizēšanā, tāpat turpinās aizsāktā 

sadarbība ar Tulkošanas un terminoloģijas centru, Austrijas un Šveices biblioteku, LU 

Pedagoģijas un Psiholoģijas muzeju (studenti gatavo un tulko materiālus šim 

muzejam) 

 

5.2. Darba devēju interviju, aptauju rezultāti, būtiskākie ierosinājumi 

secinājumi un priekšlikumi studiju programmas pilnveidei.  

Darba devēji augstu vērtē programmas absolventu profesionalitāti (8-10 punkti 

10 punktu sistēmā). Par programmas prestižu liecina arī tas, ka ASV bruľoto spēku 

speciālisti absolventu vidū atlasīja kandidātus NATO samita gatavošanai Rīgā. Arī citi 

darba devēji, kas jau nodarbina programmas beidzējus (ziľu dienests BNS), lūdz 

programmai palīdzību nākamo darbinieku atlasē. Tāpat palīdzību tulkotāja meklēšanā 

lūgusi LR Ģenerālprokuratūra. Īpaši ieteikumi nav izteikti. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robežām;  

Atskaites periodā sākusies mācībspēku sadarbība ar LU Filoloģijas fakultātes 

realizēto PSP Literārais redaktors, iezīmējusies sadarbība ar Rīgas Juridiskās 

augstskolas veidoto juristu-lingvistu izglītošanas programmu, turpinās sadarbība ar 

Ventspils Augstskolu. Starptautiskā mērogā padziļinājusies sadarbība ar EK 

Tulkošanas dienestu Briselē, sākusies sadarbība ar Eiropas Savienības finansēto 

intensīvo doktorantūras studiju programmu CETRA (Lēvene, Beļģija).  

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 



Ľemot vērā lielo pieprasījumu pēc tulkotājiem ES iestādēs un vietējā tirgū, 

iespējams paredzēt, ka programmas beidzējiem nebūs grūti atrast darbu profesijā. 

Vērtējot tulkotāju sagatavošanas programmas Latvijā, nopietnākais tulkotāju 

sagatavošanas centrs ir Ventspils augstskola, taču tās atrašanās tālu no galvenā 

tulkošanas darba tirgus centra – Rīgas – zināmā mērā nosaka tās ierobežojumus 

konkurencē. Pastāv ciešākas sadarbības potenciāls ar Rīgas Juridisko augstskolu. 

Iezīmējusies sadarbība ar vadošo lokalizācijas uzľēmumu Baltijā sabiedrību „Tilde‖, 

kuru vajadzētu izvērst. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde. 

  Tā kā akreditācijas gaitā eksperti uz ārējie partneri izteikuši tikai pozitīvas 

piezīmes par programmu, pārskata periodā turpināta aizsākto uzdevumu izpilde – 

nodrošinot tikpat veiksmīgu programmas īstenošanu vēl ciešākā sadarbībā ar ārējiem 

partneriem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Pašu izvirzītie uzdevumi ir daļēji 

izpildīti: 

1. Regulāri tiek veikta kursu satura saskaľošana. 

2. Tiek veidota plaša sadarbība ar ārvalstu augstskolu docētājiem, uzaicinot tos 

nolasīt lekcijas atsevišķos studiju kursos. 

3. Rosināta labāko studentu tālāko izglītību ar mērķi iesaistīt tos maģistru un 

doktora studijās. 

4. Veicināta studentu stažēšanos ārvalstu augstskolās. 

5. Rasta iespējas esošā akadēmiskā personāla regulārai kvalifikācijas 

paaugstināšanai, veicinātas viľu studijas doktorantūrā un stažēšanās ārvalstu 

augstskolās. 

6. Paaugstināta akadēmiskā personāla zinātniski – pētnieciskā darba kvalitāte, 

veicinot iesaistīšanos lietišķo un zinātnisko projektu izstrādē, tādejādi 

paaugstinot arī docētāju praktiskā darba pieredzi. 

7. Rīkota ikgadējās zinātniskā konference, iesaistot tajās aktīvākos studentus un 

tādējādi nodrošinot pieredzes apmaiľu par veiktajiem pētījumiem un 

aktuālākajām tulkošanas teorijas un prakses problēmām. 

8. Regulāri tiek izskatīti jautājumi par mācību procesa tehnisko un metodisko 

nodrošinājumu. Šajā jomā pastāv finansējuma ierobežojumi. Pasniedzēji 

gatavo jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 

9. Tiek pētīts programmas absolventu viedoklis un darba devēju iespējamais 

pieprasījumu, tā turpinot darbu pie programmas paplašināšanas un pilnveides. 

 

Starp vēl izpildāmiem minami šādi uzdevumi: 

 

10. studiju kursu docētājiem praktisko darbu ietvaros vairāk iekļaut noteiktu 

uzdevumu izpildi, izmantojot tulkošanas atmiľu un citus tulkošanai paredzētus 

datorrīkus. 

11. Piedalīties praktiskās pieredzes apmaiľās un semināros, kas tiek organizēti 

Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijā. 

Jauns pašu izvirzīts uzdevums - panākt vēl ciešāku docētāju iesaisti starptautiskajā 

tulkošanas pētniecības apritē, tā dodot lielāku teorētisko pamatu studentiem, arī tiek 

sekmīgi īstenots. 

 



7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Atskaites periodā veikta programmas stipro un vājo pušu analīze (skat. 

2.tabulu): 

2.tabula 

Profesionālo studiju programmas Tulkotājs 

 stipro un vājo pušu novērtējums 

 

Stiprās puses Vājās puses 

1. Programma aizpilda noteiktu nišu 

profesionālās ievirzes un tālākizglītības 

jomā atbilstoši darba tirgus mainīgajām 

prasībām. 

2. Programmas saturs atbilst tulkotāja 

profesijas standarta prasībām un 

saskaľots ar profesionālās izglītības 

valsts standartu. 

3. LU iegūstamajai profesijai un 

diplomam ir augsts prestižs, jo šeit 

strādā pieredzējuši un augsti kvalificēti 

mācību spēki. 

4. Sniedz iespēju potenciālajiem 

studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko 

izglītību citās nozarēs un labām 

atbilstošu valodu zināšanām apgūt 

tulkotāja specialitāti pilna laika 

klātienes studijās. 

5. Sniedz iespēju labākajiem 20 

studentiem saľemt studijām budžeta 

finansējumu. 

6. Studiju procesa un prakses tuvināšana, 

mācību procesā iesaistot tulkošanas 

speciālistus, organizējot mācību 

prakses. 

7. Studentu iespējas izmantot attīstīto 

universitātes infrastruktūru un veikt 

zinātniski - pētniecisko darbu studiju 

laikā. 

8. Karjeras iespējas programmas 

beidzējiem. 

9. Laba sadarbība ar profesionālajām 

organizācijām Latvijā un starptautiskā 

sadarbības pieredze. 

10. Labs nodrošinājums ar mācību 

līdzekļiem un programmas realizācijai 

atbilstošs tehniskais nodrošinājums. 

1. Mācību spēku aizplūde uz ES 

institūcijām un jaunu profesionālu 

mācībspēku piesaistes grūtības (darba 

apmaksas jautājumi). 

2. Grūtības nodrošināt atbilstošas 

prakses vietas visiem programmas 

studentiem. 

3. Saspringts un intensīvs studiju 

process, kuru studentiem nākas 

apvienot ar pamatdarbu. 

4. Neregulāras iespējas studiju procesā 

iesaistīt ārzemju mācībspēkus (darba 

apmaksas jautājumi, atkarība no 

projektiem, ārējiem apstākļiem, kā 

piem., darba plānošanas ES 

institūcijās). 

 

 

 

Iespējas Draudi 

1. Padarīt efektīvāku studiju procesu, 

plašāk izmantojot datortehnikas 

1. Konkurences saasināšanās 

profesionālo studiju spektrā līdz ar 



iespējas (TRADOS tulkošanas rīku 

aprīkojums jauniem datoriem) 

2. Iekļaut programmā jaunus specializētus 

kursus (lokalizēšana, daiļliteratūras 

tulkošana u.c.) atbilstoši vietējā un 

pasaules tulkošanas tirgus attīstības 

tendencēm 

3. Veicināt akadēmiskā personāla 

stažēšanos, nodrošinot teorijas un 

prakses vienotību, ārzemju pieredzes 

efektīvāku izmantošanu studiju procesā 

4. Veicināt studentu interesi par zinātniski 

- pētniecisko darbību, sniegt tās 

pamatus prakses atskaišu un 

diplomdarba izstrādes un aizstāvēšanas 

gaitā 

5. Racionalizēt bibliotēku un lasītavu 

darba organizāciju nedēļas nogalēs 

6. Rast jaunas studentu apmaiľas iespējas, 

veidojot jaunus sadarbības projektus. 

demogrāfisko procesu radīto studentu 

skaita potenciālo samazinājumu 

2. Sabiedrības materiālās labklājības 

augsmes neatbilstība studiju maksas 

iespējamam pieaugumam un inflācijas 

procesiem tautsaimniecībā 

3. Izglītības prestiža samazināšanās 

humanitāro zinātľu jomā, attiecīgi 

palielinoties dabas zinātľu prestižam 

potenciālo studentu vidū 

4. Grūtības studiju programmu īsā laikā 

aktualizēt atbilstoši darba tirgus 

mainīgajām prasībām un studējošo 

interesēm 

 

Pozitīvā studentu motivācija un griba darboties ir galvenais priekšnoteikums 

programmas veiksmīgai īstenošanai arī turpmāk. 

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati).  

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  38 20 - - - - 58 18 21 3 

2006  17 36 - - - - 53 13 - 2 

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
1
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 20      17 10 

u.t.t.         

 

                                                 
1
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. 

oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006. u.t.t. 

Profesori 1 1  

Asociētie profesori 5 5  

Docenti 4 4  

Lektori: 7 7  

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu     

citi*    

Asistenti: 1   

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  1   

citi*    

Akadēmiskais personāls KOPĀ 18 18  

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 

1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. u.t.t 

Viesprofesori    

Viesdocenti    

Vieslektori: 1   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

 1  

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu   1  

citi*    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 1 1  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 



 2005. 2006. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 6 6  

Ieguvuši doktora grādu 2   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

5 5  

Akadēmiskajā atvaļinājumā  1  

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005. 2006. u.t.t. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 

un citos projektos (projektu skaits) 

10 12  

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

20 25  

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

32 35  

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

33 33  



 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. u.t.t. u.t.t. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2   

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

 2   

    

    

Studējošo apmaiľa      

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2   

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
  Apmaiľa ir īstermiľa stažēšanās ES institūcijās, mācības ES universitātēs. 



Apstiprināts     

MVF Domes sēdē   

2 

25.10.2007.    

         Protokols Nr.   

MVF Domes priekšsēdētājs  

Doc. I. Orehovs…………….. 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Moderno valodu fakultāte 

 
 

 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

Tulkotājs 

kods: 46222 09 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

par 2006./2007. akadēmisko gadu 

 

Studiju programma akreditēta  

no 2005. g. 19. oktobra līdz 2011. g. 31. decembrim 

Studiju programmas direktors 

 

Dr.philol., prof. G. Ločmele 

 

Apstiprināts  

MVF studiju programmu 

padomes sēdē 25.10. 2007.  

Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs  

Prof. A. Veisbergs…………………………… 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  



 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. Profesionālo studiju programma „Tulkotājs‖ akreditēta ar LR Izglītības un 

zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas 2005. g. 19. oktobra lēmumu Nr. 944 uz 

6 gadiem – līdz 2011. gada 31.decembrim. Pārskata periodā notikušas sekojošas 

izmaiľas studiju programmas saturā un tās praktiskajā realizācijā: 

 apstiprināts kurss „Angļu un latviešu valodas kontrastīvā tipoloģija‖, B 

daļa, 2 kp; 

 apstiprināts kurss „Kultūras aspekti tulkošanā‖, B daļa, 2 kp. 

Programmā ir 30 budžeta vietas. Visas izmaiľas balstītas uz iepriekšējā 

pārskata periodā studentu anketās izteiktajiem priekšlikumiem. 

1.2. Profesionālo studiju programmas Tulkotājs mērķis ir nodrošināt 

studentiem ar humanitāro zinātľu bakalaura grādu filoloģijā vai tam 

pielīdzināmu augstāko profesionālo vai augstāko akadēmisko izglītību otrā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartam atbilstošas studijas un 

izglītot Tulkotāja profesijas piektajam kvalifikācijas līmenim atbilstošus 

speciālistus ─ Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgus 

tulkotājus.       

PSP Tulkotājs uzdevumi: 

 Īstenot tādu programmas saturu, lai nodrošinātu piektajam kvalifikācijas 

līmenim atbilstošas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas: 

- veidotu tulkošanas teorētisko pamatu;  

- dotu zināšanas par terminoloģiju, terminogrāfiju un elektroniskiem 

tulkošanas līdzekļiem; 

- attīstītu iemaľas juridisku, politisku un ekonomikas tekstu tulkošanā; 

 nodrošināt elastīgu programmu, kas attīstītu izpratni par politiskajiem, 

ekonomiskajiem un tiesiskajiem procesiem, kas veido tulkojamo tekstu 

kontekstu;  

 iepazīstināt ar profesionālās ētikas problēmām, audzināt atbildīgus tulkotājus; 

 iepazīstināt ar tulkotājiem izvirzītām prasībām Eiropas kontekstā, veidot 

studentu spējas uzľemties tulkošanas projektu vadību; 

 tulkošanas prakses laikā ievadīt studentus Latvijas un Eiropas Savienības 

darba tirgū; 

 veicināt studentu radošo domāšanu un patstāvīgu zināšanu paplašināšanu, kā 

arī rosināt tos tālākām studijām maģistrantūrā un doktorantūrā. 

Pēc programmas salīdzināšanas ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu jāatzīmē, ka tā pilnībā atbilst LR MK noteikumu Nr.481 V. nodaļai 

―Profesionālo programmu obligātais saturs‖. Pēc satura studiju programma ir 

atbilstoša arī Tulkotāja profesijas 5.kvalifikācijas līmeņa standartam. Veicot 



salīdzinājumu, tika ľemts vērā profesijas standarta nodarbinātības apraksts, pienākumi 

un uzdevumi. Tika konstatēta ļoti cieša atbilstība starp standartā iekļautajiem 

formulējumiem un profesionāla tulkotāja darba saturu, proti, standarts nosaka, ka šajā 

profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot tekstus apgūtajās valodās, spēj tulkot dažāda 

tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām, 

spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju, spēj rediģēt 

pašu un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot datortehniku, internetu un citus tehniskos 

līdzekļus. Programma atbilst arī starptautiskajiem standartiem un ES prasībām – tiek 

nodrošināta tulkošanas iespēja no divām svešvalodām dzimtajā valodā.  

Otrā līmeľa augstākā profesionālo studiju programma Tulkotājs tiek realizēta 

LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā. 

Programma izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu 

likumam, Profesionālās izglītības likumam un augstāk minētajiem standartiem. 

Absolventi iegūst 5.līmeľa tulkotāja kvalifikāciju. 

Studiju forma ir pilna laika klātienes studijas. 

Imatrikulācijas noteikumi nosaka, ka profesionālajā studiju programmā Tulkotājs, 

nokārtojot iestājpārbaudījumu, var studēt personas, kam ir humanitāro zinātľu 

bakalaura grāds filoloģijā vai tam pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība 

vai augstākā izglītība citās zinātnes nozarēs ar nosacījumu, ka viľām ir 

pietiekoši labas attiecīgo valodu zināšanas. Iestājpārbaudījums ietver:  

 250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojumu no 

angļu/vācu/franču/dāľu/krievu valodas (valodām, ja izvēlētajā programmas 

virzienā ir divas svešvalodas) latviešu valodā un 150 vārdu gara teksta 

tulkojumu no latviešu valodas svešvalodā (svešvalodās) bez vārdnīcas; 

 interviju valodu un motivācijas pārbaudei. 

Bez labām attiecīgo valodu zināšanām reflektantiem jābūt spējām analizēt tekstus un 

strādāt stresa apstākļos. Reflektantiem jābūt labām latviešu valodas zināšanām, 

izpratnei par aktuāliem politiskiem un ekonomiskiem notikumiem (īpaši saistībā ar 

ES). 

 Reflektanti tiek uzľemti programmā konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumā 

iegūto punktu skaita.  

Tulkotāja kvalifikācijas piešķiršanai nepieciešams sekmīgi izpildīt studiju 

programmu Tulkotājs, sekmīgi aizstāvēt diplomdarbu un nokārtot valsts 

pārbaudījumu. 

Studiju programmas ilgums – 3 semestri jeb 1,5 gadi pilna laika klātienes 

studijās. 

Programmā iekļautie kursi sadalīti divās daļās: A – obligātie kursi un B – 

izvēles kursi, kas ļauj studentiem veidot savam zināšanu līmenim un profesionālās 

darbības specializācijai atbilstošāku studiju programmas izvēles daļu. 

 Programmas kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti, tai skaitā: 

 Obligātie (A daļas) kursi - 42 kredītpunkti, kas sastāda 70% no kopējā apjoma, 

no tiem:  

26 kredītpunkti – prakse (Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze) – 6 

k.p.; Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu prezentācija) – 10 k.p.; Tulkošanas 

prakse III (specializācija pa nozarēm) – 10 k.p.); 

10 kredītpunkti – diplomdarbs un valsts pārbaudījums; 

 Izvēles (B daļas) kursi – 18 kredītpunkti, kas sastāda 30% no kopējā apjoma. 



Nozares teorētiskie un vispārizglītojošie kursi (Tulkošanas teorija, Angļu un latviešu 

valodas kontrastīvā tipoloģija, Latviešu valodas funkcionālā stilistika, Terminogrāfija 

un datorprasme tulkotājiem, Valodu varianti, Ekonomikas teorijas pamati) A daļā 

sastāda 2 kredītpunktu apjomu, bet B daļā 10 kredītpunktus. Profesionālās 

specializācijas studiju kursi (Publicistisko tekstu tulkošana I, Publicistisko tekstu 

tulkošana II, Ekonomikas tekstu tulkošana I, Ekonomikas tekstu tulkošana II, 

Juridisko tekstu tulkošana, Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās 

valodās, Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu 

valodā, Filmu un reklāmu tulkošana, Kultūras aspekti tulkošanā, C valoda tulkotājiem 

I, C valoda tulkotājiem II) A daļā, neieskaitot praksi un diplomdarbu, veido 4 

kredītpunktus no programmas kopējā apjoma, bet B daļā 18 kredītpunktus. 

Teorētiskie kursi, piemēram, „Tulkošanas teorija‖, „Valodu varianti‖ un 

„Ekonomikas teorijas pamati‖, tiek pasniegti lekciju (50 %) un semināru (50%) veidā. 

Lekcijās pasniegtais teorētiskais materiāls tiek ilustrēts ar praktiskiem piemēriem.  

Praktiskie tulkošanas kursi tiek organizēti moduļos: tiek organizēti semināri, 

notiek komandas (grupu) darbs, kurā tiek izmantotas modernās grupu darba metodes 

(klausītāju reakcijas komanda, prāta vētra, konference, diskusiju grupa, 

demonstrējums u.c.), notiek rezultātu apspriešana un savas izraudzītās tulkošanas 

stratēģijas pamatošana, kā arī patstāvīgais darbs. Tematiskos moduļus noslēdz 

kontroltulkojumi. To mērķis ir regulāri pārbaudīt studentu iegūtās zināšanas un 

sekmēt kursu apguvi.  

Individuālais darbs. Studentiem regulāri jāveic patstāvīgi tulkojumi. 

Individuālā darba rezultāti tiek nosūtīti pasniedzējam elektroniskā veidā. Darba 

mērķis – veicināt studentu spēju patstāvīgi veikt uzdevumus. Mācību procesā studenti 

rediģē savu kolēģu patstāvīgi veiktos tulkojumus, apmainoties ar tiem pa elektronisko 

pastu, tā mācoties objektīvi vērtēt savus un kolēģu darba rezultātus. 

 Projekti. Terminogrāfijas kursā studenti strādā pie kopīga tulkošanas projekta, 

kas pilnībā noris elektroniski. Tiek izraudzīts projekta vadītājs, noteikti termiľi, 

veidotas terminu bāzes, noris tulkošana un rediģēšana. Darba mērķis – tuvināt mācību 

procesu reālajai tulkošanas tirgus situācijai.  

Elektroniskie līdzekļi tiek izmantoti visos kursos. Terminogrāfijas kurss 

iekļauj teorētiskas studijas elektroniskā vidē (materiāli internetā), kā arī praktiskus 

seminārus pasniedzēja vadībā datoru laboratorijā: studenti izmanto interneta resursus, 

kā arī veido savas terminoloģijas datu bāzes, strādā ar tulkošanas programmu 

„Trados‖. Lekciju un praktisko nodarbību laikā lieto tehniskos līdzekļus: kodoskopu, 

datorprojicēšanu. Sinhronās tulkošanas nodarbības notiek īpaši aprīkotā sinhronās 

tulkošanas telpā. Šādas metodes nepieciešamas, lai mācību procesu pēc iespējas 

tuvinātu reālajiem profesionālās dzīves apstākļiem. Pēc studentu ieteikuma tika 

izveidota elektronisko diskusiju vide ar adresi tulkotaji@lanet.lv, kuras 

priekšrocības tika pilnībā izmantotas. 

Visas pasniegšanas metodes orientētas uz studentu radošu līdzdalību zināšanu 

apguves procesā, kā arī sakľojas profesionālo programmu orientācijā uz praktisko 

iemaľu attīstīšanu un nostiprināšanu.  

Atbilstoši kursu tematikai uz nodarbībām tiek regulāri uzaicināti vieslektori – 

profesionāli tulkotāji, kas dalās ar savu pieredzi un informē par nozares aktualitātēm.  

Tādejādi gan pēc satura, gan organizācijas un realizācijas programma atbilst 

standartos iekļautajām prasībām. Programmas iespējamā pilnveide varētu notikt, 

vairāk veidojot teorētiskos kursus interneta vidē. 

 

mailto:tulkotaji@lanet.lv


2. Studiju programmā studējošie.  

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa sadarbojas ar profesionālās 

studiju programmas studentiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu mācību 

procesu. Studenti aktīvi piedalās mācību procesa pilnveidošanā. 

 Pirmkārt, notiek regulārā pārrunas ar visu grupu studentiem par mācību 

procesa plānošanu (par studiju kursu secību, nodarbībām, par prakses organizāciju un 

eksāmeniem).  

 Otrkārt, katra semestra beigās notiek aptaujas un pārrunas par studiju kursiem, 

praktisko darbu saturu un nozīmi profesionālajā sagatavotībā. To rezultātus ľem vērā 

nākošā semestra mācību procesa plānošanā. 

 Treškārt, pirms valsts eksāmena konsultācijās analizē mācību procesa 

realizāciju, pasniedzēji kopā ar studentiem izsaka priekšlikumus mācību procesa 

pilnveidošanai. 

Profesionālo studiju programmu izpilde un pilnveidošana ir cieši saistīta ar 

studentu ieteikumiem un līdzdalību. Studenti izteikuši vēlēšanos veidot lielāku saskari 

ar savā nākotnes profesijā strādājošiem cilvēkiem. Tāda tika nodrošināta, pārskata 

periodā uzaicinot uz semināriem kompānijas Tilde pārstāvi – projekta EuroTermBank 

direktori Signi Rirdanci, EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvniecības vadītāju 

Latvijā Konrad Fuhrmann. Tāpat studentiem bijusi iespēja lekcijās personīgi 

iepazīties ar profesionāliem tulkotājiem M. Knollu,  

V. Bisenieku, izdevniecības „Zvaigzne ABC‖ pārstāvjiem S. Brici, S. Silgali u.c.;  

Programmā viesojušies politologs Ivars Ījabs; Erich Grubel "Eike Sandberg in 

Lettland", Aīda Krūze, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas 

vadītāja, asoc. prof. Zanda Rubene  u. c. (kopā 12 vieslektori). Tālāka profesijas 

izpēte studentiem turpinās Tulkošanas prakses III gaitā, kurā saskarsme ar citiem 

speciālistiem profesijā ir lielāka un kuras laikā studenti prakses semināros dalās 

iespaidos par gūtajiem profesionālajiem panākumiem un mācībām un pēc savas 

iniciatīvas var iesaistīt semināros arī jauniepazītus speciālistus. 

 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti.  

Tiek veiktas studentu aptaujas, tiek veikta to analīze un vajadzības gadījumā izdarītas 

izmaiľas studiju kursā vai nodarbību organizācijā. Pārskata periodā tika aptaujāti 

dažādu grupu studenti, kopējais aptaujāto studentu skaits – 47 studenti.  

 Rezultāti visi aptaujātie uzskata, ka kopumā ir apmierināti ar saľemto studiju 

kvalitāti, tos apmierina gan saľemtās zināšanas un prasmes, gan veids, kādā materiāls 

tiek pasniegts un zināšanas vērtētas.  

Tehniskais nodrošinājums, ko studenti un pasniedzēji var izmantot mācību 

procesā, tiek vērtēts samērā atšķirīgi. Studenti pozitīvi vērtē dažādu materiālu un 

elektronisko līdzekļu pieejamību, iespēju strādāt arī ar TRADOS tulkošanas atmiľas 

programmu, kas iegādāta par fakultātes līdzekļiem pēc vienošanās ar programmas 

ražotājiem TRADOS GmbH Vācijā par cenu atlaidi. Taču studenti vēlētos jaudīgākus 

datorus. 

Visi pasniedzēji novērtēti kā augstas klases speciālisti savās jomās, īpašu uzticību 

pasniedzēji pelna tāpēc, ka paši ir praktizējoši tulkotāji un tulki. Visi studenti 

atzīmējuši savu profesionālo izaugsmi un pārliecību, kā arī to, ka ieguvuši praktiskās 



iemaľas darbā ar informācijas meklēšanu, vērtēšanu un izmantošanu. Programma esot 

palīdzējusi apzināties vēl esošās profesionālās nepilnības, likusi nopietnāk izturēties 

pret savu profesiju un mudinājusi turpināt mācības. Atsevišķi studenti pat minējuši, ka 

programma izraisījusi lūzumu viľu domāšanā, radot izpratni par to, kas tad īsti ir 

tulkošana. 

Aptaujā liela vērība tika pievērsta franču/latviešu/angļu virzienam. Tā studenti 

vēlējās lielākas iespējas veikt stažēšanos ārzemēs. Šāda iespēja ar Francijas Kultūras 

centra atbalstu tika nodrošināta vienai studentei, kas vienu mēnesi pavadīja Marc 

Bloch Strasbūras 2. Universitātē. Turpmākas stažēšanās iespējas šī virziena 

studentiem nodrošinās jauni sadarbības līgumi ar šo universitāti, kā arī ar Universite 

Catholique de l'Ouest, Angers Francijā. Turklāt franču/latviešu/angļu virziena 

studentei Dacei Cakulei tika nodrošināta stažēšanās  ECB Frankfurtē, savukārt 

vācu/latviešu/vācu virziena studente stažējās Maincas Universitātē Germersheimā. 

 (novērtējumu kopsavilkumu skat. 1. tabulā): 

1.tabula 

Studiju programmas atsevišķu kritēriju novērtējums studentu anketās  

 ( aptaujātie) 

Kritērijs Novērtējums  

Pozitīvs 

Pozitīvas piezīmes 

Kritiskas piezīmes 

Programmas kopējais vērtējums 60% pilnībā 

apmierināti, 

31% daļēji 

apmierināti, 

9% apmierināti 

Apmaiľas programmu 

skaita palielināšanas 

nepieciešamība (tiek 

risināts), vieslektoru 

skaita palielināšana 

lielākai saskarei ar 

profesiju (atrisināta 

caur prakses vietām)  

Lekciju materiāli + Lielākas tekstu 

dažādības 

nepieciešamība (ľemts 

vērā) 

Lielākas praktiskās 

daļas iekļaušana 

teorētiskajos kursos 

(daļēji izpildīts) 

Lielāka iespēja tulkot 

no dzimtās valodas 

svešvalodā (ľemts 

vērā) 

Pasniedzēju profesionalitāte +  

Tehniskais nodrošinājums + 

Jaunu metožu apguve 

informācijas meklēšanā 

internetā  

TRADOS apguve  

TRADOS kurss tiek 

nodrošināts 

Studentu profesionālā izaugsme +  



Vēlēšanās strādāt profesijā + 

Daudzi vēlas kļūt par 

ES līgumtulkotājiem 

 

 

Ir izteikti priekšlikumi atjaunot tehnisko nodrošinājumu. Šī ieteikuma  

īstenošana pagaidām nav bijusi iespējama materiālu apsvērumu dēļ. 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti. 

Sīkāk sniedzot informāciju par teorētiskajiem kursiem un to docētāju darbu, vidēji 

70% ir pilnībā apmierināti ar pasniegto materiālu un pasniedzēja darba metodēm, 10% 

tos uzskata par izciliem, savukārt 20% ir izteikuši kritiskas piezīmes. Tas liecina par 

programmas studentu vēlēšanos iegūt praktiskas zināšanas un prasmes, kuru lietderību 

pamato teorijas atziľas. Studentu aptauja rāda, ka studenti augstu vērtē teorētiskos 

kursus, arī to, ka var saľemt arī pasniedzēju izstrādātas kursa mācību grāmatas. Šāda 

iespēja tiek nodrošināta Tulkošanas teorijas, Konsekutīvās un Sinhronās tulkošanas 

kursos (jaunums - Andreja Veisbergs „Konferenču tulkošana‖), kā arī Ekonomikas 

teorijas pamatu kursā. 

 

Praktiskie kursi visumā tiek vērtēti atzinīgi. Vidēji 80% studentu ir pilnībā 

apmierināti ar lekciju materiāla pasniegšanu, 15% domā, ka atsevišķās nodarbībās 

saľemtā informācija ir ļoti aizraujoša un rosinoša, savukārt 5% atsevišķus kursus 

vēlas redzēt praktiskākus. Kritiskās piezīmes tika izteiktas par kursu Latviešu valodas 

stilistika, kurā studenti vēlējās saľemt konkrētus piemērus, praktiskus (tai skaitā 

gramatikas) uzdevumus. No aptaujas rezultātiem var secināt, ka kopumā praktisko 

nodarbību materiāli ir pietiekami augstā līmenī un vispusīgi, jo to atzīmējuši aptuveni 

85% aptaujāto. Pēc aptaujas datiem vairumu studentu apmierina tematisko bloku 

sistēma praktiskās tulkošanas tēmu apguvē. Studenti ir apmierināti ar specialitātes 

terminu izskaidrojumu viľiem kā topošajiem speciālistiem. 

  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti.  

Absolventu aptaujas rezultāti ir ļoti pozitīvi. Tiek atzīmēta akadēmiskā personāla 

profesionalitāte. Par programmas pasniedzēju augsto kompetences līmeni liecina arī 

absolventu vēlēšanās sadarboties ar pasniedzējiem arī pēc darba atrašanas ES 

tulkošanas dienestos, 2006. gadā no absolventu puses tika izteikts lūgums 

programmas vadītājai nolasīt lekciju kursu par finanšu terminoloģiju ES Tulkošanas 

dienestā Luksemburgā. Vairāki absolventi min, ka darbu atraduši, pateicoties studijām 

programmā un tāpēc secina, ka programmas konkurētspēja ir liela. Pēc aptaujāto 

ieteikuma tika sagatavota lekcija par pašnodarbinātā darba organizāciju. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Atskaites periodā nav notikušas izmaiľas akadēmiskā un administratīvā 

personāla sastāvā: programmā bija nodarbināti 18 docētāji no LU MVF (1 profesors, 

5 asociētie profesori, 4 docenti, 7 lektori un 1 asistents) un 1 docētājs no LU EVF, kā 

arī MVF administratīvais personāls - lietvede. Samērā lielais docētāju skaits uz 

studentu skaidrojams ar to, ka programma tiek realizēta pa virzieniem. Turklāt lielāka 

daļa docētāju strādā vairākās programmās. Vairāki kursi ir ar padziļinātu 

specializāciju dažādās jomās, tāpēc to docēšanā piedalās divi vai pat trīs mācībspēki. 



Vairāki docētāji paaugstinājuši savu profesionālo kvalifikāciju. Arvilam Šalmem pēc 

doktora disertācijas piešķirts filoloģijas doktora akadēmiskais grāds un docenta amats. 

Anna Mutore pēc disertācijas aizstāvēšanas Sorbonas Universitātē Parīzē 2006. gada 

rudenī saľēmusi filoloģijas doktora akadēmisko grādu. 2006./07. akad. gadā 

programmā atgriezusies pasniedzēja Aiga Kramiľa, kas pēc ES eksāmena 

nokārtošanas gadu strādāja Briselē un pēc atgriešanās aizstāvējusi filoloģijas doktora 

disertāciju translatoloģijā. ES eksāmenu nokārtojusi arī asoc. prof. Ilze Plaude. 

Personāla atlase un atjaunošana notiek uz doktorantūras bāzes, kā kritēriju izvirzot arī 

kandidāta pieredzi tulkošanā. Asistente Dace Strēle studē doktorantūrā, ir tulkotāja un 

bijusi redaktore apgādā Zvaigzne ABC. Viľa izstrādājusi un turpmāk docēs Angļu un 

latviešu valodas kontrastīvās tipoloģijas kursu.   

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā. 

  Programmas docētāji atskaites periodā piedalījušies 58 konferencēs, 5 

konferenču organizēšanā, ir 46 zinātniskas publikācijas. Nodaļā katru gadu tiek izdots 

rakstu krājums „Sastatāmā un lietišķā valodniecība‖, kur iekļauti dažādu autoru 

pētījumi tulkošanas teorijas, leksikogrāfijas un leksikoloģijas jomās. 5 no programmās 

nodarbinātajiem pasniedzējiem strādā pie zinātniskās tēmas Nr. 928 („Mūsdienu 

latviešu valodas izmaiľas kontrastīvajā aspektā‖, piedalās Letonikas nacionālās 

programmas projektā „Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca un jaunaizguvumu datu 

bāze‖, 12 docētāji piedalījušies dažāda veida projektos.  

Arvils Šalme un Anna Mutore pabeidza uz aizstāvēja savu doktora disertāciju. 

Studenti iesaistās pētniecībā, izstrādājot diplomdarbus, kā arī organizējot un 

piedaloties dažādās aptaujās par tulkošanas tirgus izmaiľām un kvalitātes 

jautājumiem.  

Pētnieciskā darba rezultātus izmanto kursu pilnveidē un studentu diplomdarbu 

vadīšanā. Studenti papildina zināšanas, apmeklējot nodaļas organizētās konferences. 

Pasniedzēju profesionālā darbība tulkošanas jomā ir liels devums jauno tulkotāju 

sagatavošanā. 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā.  

Izmaiľu programmas finansējumā nav. Tāpat kā iepriekš programma tiek 

finansēta gan no mācību maksas, gan no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. 

Programmu atbalsta Francijas vēstniecība Latvijā ar stipendiju nodrošināšanu 

labākajiem studentiem zināšanu apguvei Francijas universitātēs. LR Izglītības un 

zinātnes ministrija piešķīrusi 30 budžeta vietas sakarā ar tulkotāju nepieciešamību ES 

paplašināšanās vajadzībām. Programmas metodiskais nodrošinājums papildināts ar 

EK Tulkošanas direktorāta dāvinājumu - sērijas "Terminology and Translation" 

sējumiem un nodaļas izdoto rakstu krājumu „Sastatāmā un lietišķā valodniecība‖. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Mācības notiek 420. telpā, kuras datornodrošinājums iegādāts no Orhūzas, 

Dānijas valdības un LU projekta līdzekļiem. Sinhronās tulkošanas nodarbības notiek 

310. telpā, kuras tehnisko aprīkojumu apmaksājusi Eiropas Komisija. Tā ir speciāli 

aprīkotā laboratorijā ar ES standartiem atbilstošu Philips aparatūru.  



Visvalža ielas 4a 420., 421. un 310 telpās iekārtota neliela bibliotēka, kuras 

resursi pieejami arī profesionālās programmas Tulkotājs studentiem. EK Tulkošanas 

direktorāts pārskata periodā papildinājis nodaļas bibliotēku ar sērijas "Terminology 

and Translation" sējumiem. Taču 420. un 421. telpu stāvoklis nav apmierinošs (piem., 

apgaismojuma ziľā). Šobrīd telpās līdzekļu trūkuma dēļ ir ieildzis remonts. 

5. Ārējie sakari 

5.1. Sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā notikušas šādi jauni pasākumi – semināri ar kompānijas Tilde pārstāvi – 

projekta EuroTermBank direktori Signi Rirdanci, EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta 

pārstāvniecības vadītāja Latvijā Konrad Fuhrmann lekcijas. LU un starptautiskais 

tulkošanas birojs „Skrivanek‖ parakstījuši līgumu par sadarbību studentu prakses 

nodrošināšanā (sk. http://www.skrivanek.cz/en/aktuality.php). Izveidota sadarbība ar 

Baltic Media 

(sk. http://www.balticmedia.com/nouvelles.php?lang_id=1&menu=36&id=86), 

palīdzot viľiem kadru meklēšanā programmas absolventu vidū. Pārskata periodā 

nostiprināta sadarbība ar tulkošanas biroju Euroscript Latvia. Turpinās sadarbība ar 

Eiropas Centrālo banku studentu prakses organizēšanā, tāpat turpinās aizsāktā 

sadarbība ar Tulkošanas un terminoloģijas centru, Austrijas un Šveices bibliotēku, 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļu,  LU Pedagoģijas un 

Psiholoģijas muzeju (studenti gatavo un tulko materiālus šim muzejam), Britu 

Padomi. Turpinās sadarbība ar izdevniecību Zvaigzne ABC. 

 

5.2. Darba devēju interviju, aptauju rezultāti, būtiskākie ierosinājumi 

secinājumi un priekšlikumi studiju programmas pilnveidei.  

Darba devēji augstu vērtē programmas absolventu profesionalitāti (8-10 punkti 

10 punktu sistēmā). Par programmas prestižu liecina arī tas, ka ASV bruľoto spēku 

speciālisti absolventu vidū atlasīja kandidātus NATO samita gatavošanai Rīgā. Arī citi 

darba devēji, kas jau nodarbina programmas beidzējus (ziľu dienests BNS), lūdz 

programmai palīdzību nākamo darbinieku atlasē. Tāpat palīdzību tulkotāja meklēšanā 

lūgusi LR Ģenerālprokuratūra. Īpaši ieteikumi nav izteikti. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robežām;  

Atskaites periodā turpinājusies mācībspēku sadarbība ar LU Filoloģijas 

fakultātes realizēto PSP Literārais redaktors, iezīmējusies sadarbība ar Rīgas 

Juridiskās augstskolas veidoto juristu-lingvistu izglītošanas programmu, turpinās 

sadarbība ar Ventspils Augstskolu. Starptautiskā mērogā turpinājusies sadarbība ar EK 

Tulkošanas dienestu Briselē, tulkošanas dienestu ECB Frankfurtē, turpinājusies 

sadarbība ar Eiropas Savienības finansēto intensīvo doktorantūras studiju programmu 

CETRA (Lēvene, Beļģija), programmas mācībspēki nolasījuši lekcijas ārvalstu 

universitātēs (G. Ločmele Maincas Universitātes Germersheimas Pielietojamās 

valodniecības un kultūras studiju institūtā). Arī ārvalstu lektori 

SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros pārskata periodā lasījuši lekciju kursus 

programmā (Pekka Kujamaki, Joensuu Universitātes Savonlinnas Tulkošanas studiju 

institūts Somijā; Pierre Bouillon, Universite Catholique de l'Ouest, Angers Francijā).  

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Ľemot vērā lielo pieprasījumu pēc tulkotājiem ES iestādēs un vietējā tirgū, 

iespējams paredzēt, ka programmas beidzējiem nebūs grūti atrast darbu profesijā. 



Vērtējot tulkotāju sagatavošanas programmas Latvijā, nopietnākais tulkotāju 

sagatavošanas centrs ir Ventspils augstskola, taču tās atrašanās tālu no galvenā 

tulkošanas darba tirgus centra – Rīgas – zināmā mērā nosaka tās ierobežojumus 

konkurencē. Ir iestrādes kopīgu studentu diploma semināru veidošanā. Pastāv 

ciešākas sadarbības potenciāls ar Rīgas Juridisko augstskolu, kuras programmā 

„Jurists-lingvists‖ studijas turpina arī PSP: Tulkotājs beidzēji. Izveidojusies sadarbība 

ar vadošo lokalizācijas uzľēmumu Baltijā sabiedrību „Tilde‖, kuras speciāliste Signe 

Rirdance nākamajā pārskata periodā tiek iesaistīta programmas realizācijā. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde. 

  Tā kā akreditācijas gaitā eksperti uz ārējie partneri izteikuši tikai pozitīvas 

piezīmes par programmu, pārskata periodā turpināta aizsākto uzdevumu izpilde – 

nodrošinot tikpat veiksmīgu programmas īstenošanu vēl ciešākā sadarbībā ar ārējiem 

partneriem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Pašu izvirzītie uzdevumi ir daļēji 

izpildīti: 

1. Regulāri tiek veikta kursu satura saskaľošana. 

2. Tiek veidota plaša sadarbība ar ārvalstu augstskolu docētājiem, uzaicinot tos 

nolasīt lekcijas atsevišķos studiju kursos. 

3. Rosināta labāko studentu tālākā izglītība ar mērķi iesaistīt tos maģistru un 

doktora studijās. 

4. Veicināta studentu stažēšanās ārvalstu augstskolās. 

5. Rasta iespējas esošā akadēmiskā personāla regulārai kvalifikācijas 

paaugstināšanai, veicinātas viľu studijas doktorantūrā un stažēšanās ārvalstu 

augstskolās. 

6. Paaugstināta akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darba kvalitāte, 

veicinot iesaistīšanos lietišķo un zinātnisko projektu izstrādē, tādejādi 

paaugstinot arī docētāju praktiskā darba pieredzi. 

7. Rīkota ikgadējā zinātniskā konference, iesaistot tajās aktīvākos studentus un 

tādējādi nodrošinot pieredzes apmaiľu par veiktajiem pētījumiem un 

aktuālākajām tulkošanas teorijas un prakses problēmām. 

8. Regulāri tiek izskatīti jautājumi par mācību procesa tehnisko un metodisko 

nodrošinājumu. Šajā jomā pastāv finansējuma ierobežojumi. Pasniedzēji 

gatavo jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 

9. Tiek pētīts programmas absolventu viedoklis un darba devēju iespējamais 

pieprasījumu, tā turpinot darbu pie programmas paplašināšanas un pilnveides. 

 

Starp vēl izpildāmiem minami šādi uzdevumi: 

 

10. studiju kursu docētājiem praktisko darbu ietvaros vairāk iekļaut noteiktu 

uzdevumu izpildi, izmantojot tulkošanas atmiľu un citus tulkošanai paredzētus 

datorrīkus. 

11. Piedalīties praktiskās pieredzes apmaiľās un semināros, kas tiek organizēti 

Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijā. 

Jauns pašu izvirzīts uzdevums - panākt vēl ciešāku docētāju iesaisti starptautiskajā 

tulkošanas pētniecības apritē, tā dodot lielāku teorētisko pamatu studentiem, arī tiek 

sekmīgi īstenots. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 



Atskaites periodā veikta programmas stipro un vājo pušu analīze (skat. 

2.tabulu): 

2.tabula 

Profesionālo studiju programmas Tulkotājs 

 stipro un vājo pušu novērtējums 

 

Stiprās puses Vājās puses 

1. Programma aizpilda noteiktu nišu 

profesionālās ievirzes un tālākizglītības 

jomā atbilstoši darba tirgus mainīgajām 

prasībām. 

2. Programmas saturs atbilst tulkotāja 

profesijas standarta prasībām un 

saskaľots ar profesionālās izglītības 

valsts standartu. 

3. LU iegūstamajai profesijai un 

diplomam ir augsts prestižs, jo šeit 

strādā pieredzējuši un augsti kvalificēti 

mācību spēki. 

4. Sniedz iespēju potenciālajiem 

studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko 

izglītību citās nozarēs un labām 

atbilstošu valodu zināšanām apgūt 

tulkotāja specialitāti pilna laika 

klātienes studijās. 

5. Sniedz iespēju labākajiem 30 

studentiem saľemt studijām budžeta 

finansējumu. 

6. Studiju procesa un prakses tuvināšana, 

mācību procesā iesaistot tulkošanas 

speciālistus, organizējot mācību 

prakses. 

7. Studentu iespējas izmantot attīstīto 

universitātes infrastruktūru un veikt 

zinātniski - pētniecisko darbu studiju 

laikā. 

8. Karjeras iespējas programmas 

beidzējiem. 

9. Laba sadarbība ar profesionālajām 

organizācijām Latvijā un starptautiskā 

sadarbības pieredze. 

10. Labs nodrošinājums ar mācību 

līdzekļiem un programmas realizācijai 

atbilstošs tehniskais nodrošinājums. 

1. Mācību spēku aizplūde uz ES 

institūcijām un jaunu profesionālu 

mācībspēku piesaistes grūtības (darba 

apmaksas jautājumi). 

2. Grūtības nodrošināt atbilstošas 

prakses vietas visiem programmas 

studentiem. 

3. Saspringts un intensīvs studiju 

process, kuru studentiem nākas 

apvienot ar pamatdarbu. 

4. Neregulāras iespējas studiju procesā 

iesaistīt ārzemju mācībspēkus (darba 

apmaksas jautājumi, atkarība no 

projektiem, ārējiem apstākļiem, kā 

piem., darba plānošanas ES 

institūcijās). 

5. Infrastruktūras daļēja novecošanās. 

6. Vidējās un augstākās izglītības 

nosacīts nepietiekams skaits atbilstošu 

kandidātu studijām 

franču/latviešu/angļu virzienā.   

 

 

 

Iespējas Draudi 

1. Padarīt efektīvāku studiju procesu, 

plašāk izmantojot datortehnikas 

iespējas (jauni datori, TRADOS 

1. Konkurences saasināšanās 

profesionālo studiju spektrā līdz ar 

demogrāfisko procesu radīto studentu 



tulkošanas rīku aprīkojums jauniem 

datoriem) 

2. Iekļaut programmā jaunus specializētus 

kursus (lokalizēšana, daiļliteratūras 

tulkošana u.c.) atbilstoši vietējā un 

pasaules tulkošanas tirgus attīstības 

tendencēm 

3. Veicināt akadēmiskā personāla 

stažēšanos, nodrošinot teorijas un 

prakses vienotību, ārzemju pieredzes 

efektīvāku izmantošanu studiju procesā 

4. Veicināt studentu interesi par zinātniski  

pētniecisko darbību, sniegt tās pamatus 

prakses atskaišu un diplomdarba 

izstrādes un aizstāvēšanas gaitā 

5. Racionalizēt bibliotēku un lasītavu 

darba organizāciju nedēļas nogalēs 

6. Rast jaunas studentu apmaiľas iespējas, 

veidojot jaunus sadarbības projektus. 

skaita potenciālo samazinājumu 

2. Sabiedrības materiālās labklājības 

augsmes neatbilstība studiju maksas 

iespējamam pieaugumam un inflācijas 

procesiem tautsaimniecībā 

3. Izglītības prestiža samazināšanās 

humanitāro zinātľu jomā, attiecīgi 

palielinoties dabas zinātľu prestižam 

potenciālo studentu vidū 

4. Grūtības studiju programmu īsā laikā 

aktualizēt atbilstoši darba tirgus 

mainīgajām prasībām un studējošo 

interesēm 

 

Pozitīvā studentu motivācija un griba darboties ir galvenais priekšnoteikums 

programmas veiksmīgai īstenošanai arī turpmāk. 

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati).  

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2004/5  38 20 - - - - 58 18 21 3 

2005/6  17 36 - - - - 53 13 - 2 

2006/7  17/2 20/16     55 18 26 10 

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
2
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 20      17 10 

2006/7 19 36     55 12 

 

                                                 
2
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. 

oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006/7  

Profesori 1 2  

Asociētie profesori 5 4  

Docenti 4 4  

Lektori: 7 7  

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu     

citi*    

Asistenti: 1 1  

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  1 1  

citi*    

Akadēmiskais personāls KOPĀ 18 18  

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 

1. oktobri) 

Amats  2005. 2006/7  

Viesprofesori    

Viesdocenti    

Vieslektori: 1   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

 2  

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu   2  

citi*    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 1 2  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 



 2005. 2006/7. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 6 6  

Ieguvuši doktora grādu 2 2  

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

5 6  

Akadēmiskajā atvaļinājumā  1  

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005. 2006/7 u.t.t. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 

un citos projektos (projektu skaits) 

10 12  

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

20 58  

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

32 46  

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

33 -  



 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006/7 u.t.t. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2 1  

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

 2 2  

    

    

Studējošo apmaiľa      

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2 2  

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
  Apmaiľa ir īstermiľa stažēšanās ES institūcijās, mācības ES universitātēs. 



Apstiprināts     

MVF Domes sēdē   

2 

30.10.2008.    

         Protokols Nr.   

MVF Domes priekšsēdētājs  

Doc. I. Orehovs…………….. 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Moderno valodu fakultāte 
 

 

 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

Tulkotājs 

kods: 46222 09 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

par 2007./2008. akadēmisko gadu 

 

Studiju programma akreditēta  

no 2005. g. 19. oktobra līdz 2011. g. 31. decembrim 

Studiju programmas direktors 

 

Dr.philol., prof. G. Ločmele 

 

Apstiprināts  

MVF studiju programmu 

padomes sēdē 30.10. 2008.  

Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs  

Prof. A. Veisbergs…………………………… 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  

 



1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. Profesionālo studiju programma „Tulkotājs‖ akreditēta ar LR Izglītības un 

zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas 2005. g. 19. oktobra lēmumu Nr. 944 uz 

6 gadiem – līdz 2011. gada 31.decembrim. Pārskata periodā izmaiľas studiju 

programmas saturā un tās praktiskajā realizācijā nav notikušas. 

Programmā ir 30 budžeta vietas.  

1.2. Profesionālo studiju programmas Tulkotājs mērķis ir nodrošināt 

studentiem ar humanitāro zinātľu bakalaura grādu filoloģijā vai tam 

pielīdzināmu augstāko profesionālo vai augstāko akadēmisko izglītību otrā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartam atbilstošas studijas un 

izglītot Tulkotāja profesijas piektajam kvalifikācijas līmenim atbilstošus 

speciālistus ─ Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgus 

tulkotājus. 

PSP Tulkotājs uzdevumi: 

 Īstenot tādu programmas saturu, lai nodrošinātu piektajam kvalifikācijas 

līmenim atbilstošas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas: 

- veidotu tulkošanas teorētisko pamatu;  

- dotu zināšanas par terminoloģiju, terminogrāfiju un elektroniskiem 

tulkošanas līdzekļiem; 

- attīstītu iemaľas juridisku, politisku un ekonomikas tekstu tulkošanā; 

 nodrošināt elastīgu programmu, kas attīstītu izpratni par politiskajiem, 

ekonomiskajiem un tiesiskajiem procesiem, kas veido tulkojamo tekstu 

kontekstu;  

 iepazīstināt ar profesionālās ētikas problēmām, audzināt atbildīgus tulkotājus; 

 iepazīstināt ar tulkotājiem izvirzītām prasībām Eiropas kontekstā, veidot 

studentu spējas uzľemties tulkošanas projektu vadību; 

 tulkošanas prakses laikā ievadīt studentus Latvijas un Eiropas Savienības 

darba tirgū; 

 veicināt studentu radošo domāšanu un patstāvīgu zināšanu paplašināšanu, kā 

arī rosināt tos tālākām studijām maģistrantūrā un doktorantūrā. 

Pēc programmas salīdzināšanas ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu jāatzīmē, ka tā pilnībā atbilst LR MK noteikumu Nr.481 V. nodaļai 

―Profesionālo programmu obligātais saturs‖. Pēc satura studiju programma ir 

atbilstoša arī Tulkotāja profesijas 5.kvalifikācijas līmeņa standartam. Veicot 

salīdzinājumu, tika ľemts vērā profesijas standarta nodarbinātības apraksts, pienākumi 

un uzdevumi. Tika konstatēta ļoti cieša atbilstība starp standartā iekļautajiem 

formulējumiem un profesionāla tulkotāja darba saturu, proti, standarts nosaka, ka šajā 

profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot tekstus apgūtajās valodās, spēj tulkot dažāda 

tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām, 

spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju, spēj rediģēt 



pašu un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot datortehniku, internetu un citus tehniskos 

līdzekļus. Programma atbilst arī starptautiskajiem standartiem un ES prasībām – tiek 

nodrošināta tulkošanas iespēja no divām svešvalodām dzimtajā valodā.  

Otrā līmeľa augstākā profesionālo studiju programma Tulkotājs tiek realizēta 

LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā. 

Programma izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu 

likumam, Profesionālās izglītības likumam un augstāk minētajiem standartiem. 

Absolventi iegūst 5.līmeľa tulkotāja kvalifikāciju. 

Studiju forma ir pilna laika klātienes studijas. 

Imatrikulācijas noteikumi nosaka, ka profesionālajā studiju programmā Tulkotājs, 

nokārtojot iestājpārbaudījumu, var studēt personas, kam ir humanitāro zinātľu 

bakalaura grāds filoloģijā vai tam pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība 

vai augstākā izglītība citās zinātnes nozarēs ar nosacījumu, ka viľām ir 

pietiekoši labas attiecīgo valodu zināšanas. Iestājpārbaudījums ietver:  

250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojumu no 

angļu/vācu/franču/dāľu/krievu valodas (valodām, ja izvēlētajā programmas 

virzienā ir divas svešvalodas) latviešu valodā un 150 vārdu gara teksta 

tulkojumu no latviešu valodas svešvalodā (svešvalodās) bez vārdnīcas; 

 interviju valodu un motivācijas pārbaudei. 

Bez labām attiecīgo valodu zināšanām reflektantiem jābūt spējām analizēt tekstus un 

strādāt stresa apstākļos. Reflektantiem jābūt labām latviešu valodas zināšanām, 

izpratnei par aktuāliem politiskiem un ekonomiskiem notikumiem (īpaši saistībā ar 

ES). 

 Reflektanti tiek uzľemti programmā konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumā 

iegūto punktu skaita.  

Tulkotāja kvalifikācijas piešķiršanai nepieciešams sekmīgi izpildīt studiju 

programmu Tulkotājs, sekmīgi aizstāvēt diplomdarbu un nokārtot valsts 

pārbaudījumu. 

Studiju programmas ilgums – 3 semestri jeb 1,5 gadi pilna laika klātienes 

studijās. 

Programmā iekļautie kursi sadalīti divās daļās: A – obligātie kursi un B – 

izvēles kursi, kas ļauj studentiem veidot savam zināšanu līmenim un profesionālās 

darbības specializācijai atbilstošāku studiju programmas izvēles daļu. 

 Programmas kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti, tai skaitā: 

 Obligātie (A daļas) kursi - 42 kredītpunkti, kas sastāda 70% no kopējā apjoma, 

no tiem:  

26 kredītpunkti – prakse (Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze) – 6 

k.p.; Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu prezentācija) – 10 k.p.; Tulkošanas 

prakse III (specializācija pa nozarēm) – 10 k.p.); 

10 kredītpunkti – diplomdarbs un valsts pārbaudījums; 

 Izvēles (B daļas) kursi – 18 kredītpunkti, kas sastāda 30% no kopējā apjoma. 

Nozares teorētiskie un vispārizglītojošie kursi (Tulkošanas teorija, Angļu un latviešu 

valodas kontrastīvā tipoloģija, Latviešu valodas funkcionālā stilistika, Terminogrāfija 

un datorprasme tulkotājiem, Valodu varianti, Ekonomikas teorijas pamati) A daļā 

sastāda 2 kredītpunktu apjomu, bet B daļā 10 kredītpunktus. Profesionālās 

specializācijas studiju kursi (Publicistisko tekstu tulkošana I, Publicistisko tekstu 

tulkošana II, Ekonomikas tekstu tulkošana I, Ekonomikas tekstu tulkošana II, 



Juridisko tekstu tulkošana, Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās 

valodās, Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu 

valodā, Filmu un reklāmu tulkošana, Kultūras aspekti tulkošanā, C valoda tulkotājiem 

I, C valoda tulkotājiem II) A daļā, neieskaitot praksi un diplomdarbu, veido 4 

kredītpunktus no programmas kopējā apjoma, bet B daļā 18 kredītpunktus. 

Teorētiskie kursi, piemēram, „Tulkošanas teorija‖, „Valodu varianti‖ un 

„Ekonomikas teorijas pamati‖, tiek pasniegti lekciju (50 %) un semināru (50%) veidā. 

Lekcijās pasniegtais teorētiskais materiāls tiek ilustrēts ar praktiskiem piemēriem.  

Praktiskie tulkošanas kursi tiek organizēti moduļos: tiek organizēti semināri, 

notiek komandas (grupu) darbs, kurā tiek izmantotas modernās grupu darba metodes 

(klausītāju reakcijas komanda, prāta vētra, konference, diskusiju grupa, 

demonstrējums u.c.), notiek rezultātu apspriešana un savas izraudzītās tulkošanas 

stratēģijas pamatošana, kā arī patstāvīgais darbs. Tematiskos moduļus noslēdz 

kontroltulkojumi. To mērķis ir regulāri pārbaudīt studentu iegūtās zināšanas un 

sekmēt kursu apguvi.  

Individuālais darbs. Studentiem regulāri jāveic patstāvīgi tulkojumi. 

Individuālā darba rezultāti tiek nosūtīti pasniedzējam elektroniskā veidā. Darba 

mērķis – veicināt studentu spēju patstāvīgi veikt uzdevumus. Mācību procesā studenti 

rediģē savu kolēģu patstāvīgi veiktos tulkojumus, apmainoties ar tiem pa elektronisko 

pastu, tā mācoties objektīvi vērtēt savus un kolēģu darba rezultātus. 

 Projekti. Terminogrāfijas kursā studenti strādā pie kopīga tulkošanas projekta, 

kas pilnībā noris elektroniski. Tiek izraudzīts projekta vadītājs, noteikti termiľi, 

veidotas terminu bāzes, noris tulkošana un rediģēšana. Darba mērķis – tuvināt mācību 

procesu reālajai tulkošanas tirgus situācijai. Arī tulkošanas teorijas kursā sadarbībā ar 

„Zvaigzne ABC‖ Daiļliteratūras redakciju notiek ārzemju daiļliteratūras recenzēšana 

projekts. 

Elektroniskie līdzekļi tiek izmantoti visos kursos. Terminogrāfijas kurss 

iekļauj teorētiskas studijas elektroniskā vidē (materiāli internetā), kā arī praktiskus 

seminārus pasniedzēja vadībā datoru laboratorijā: studenti izmanto interneta resursus, 

kā arī veido savas terminoloģijas datu bāzes, strādā ar tulkošanas programmu 

„Trados‖. Lekciju un praktisko nodarbību laikā lieto tehniskos līdzekļus: kodoskopu, 

datorprojicēšanu. Sinhronās tulkošanas nodarbības notiek īpaši aprīkotā sinhronās 

tulkošanas telpā. Šādas metodes nepieciešamas, lai mācību procesu pēc iespējas 

tuvinātu reālajiem profesionālās dzīves apstākļiem. Pēc studentu ieteikuma tika 

izveidota elektronisko diskusiju vide ar adresi tulkotaji@lanet.lv, kuras 

priekšrocības tika pilnībā izmantotas. 

Visas pasniegšanas metodes orientētas uz studentu radošu līdzdalību zināšanu 

apguves procesā, kā arī sakľojas profesionālo programmu orientācijā uz praktisko 

iemaľu attīstīšanu un nostiprināšanu.  

Atbilstoši kursu tematikai uz nodarbībām tiek regulāri uzaicināti vieslektori – 

profesionāli tulkotāji, kas dalās ar savu pieredzi un informē par nozares aktualitātēm.  

Tādejādi gan pēc satura, gan organizācijas un realizācijas programma atbilst 

standartos iekļautajām prasībām. Programmas iespējamā pilnveide varētu notikt, 

vairāk veidojot teorētiskos kursus interneta vidē. Otrs pilnveides virziens – Trados 

programmas mācīšanas pilnveide, lai nodrošinātu studentu sertificēšanu pēc 

programmas apguves. 

 

2. Studiju programmā studējošie.  

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  

mailto:tulkotaji@lanet.lv


Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa sadarbojas ar profesionālās 

studiju programmas studentiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu mācību 

procesu. Studenti aktīvi piedalās mācību procesa pilnveidošanā. 

 Pirmkārt, notiek regulārā pārrunas ar visu grupu studentiem par mācību 

procesa plānošanu (par studiju kursu secību, nodarbībām, par prakses organizāciju un 

eksāmeniem).  

 Otrkārt, katra semestra beigās notiek aptaujas un pārrunas par studiju kursiem, 

praktisko darbu saturu un nozīmi profesionālajā sagatavotībā. To rezultātus ľem vērā 

nākošā semestra mācību procesa plānošanā. 

 Treškārt, pirms valsts eksāmena konsultācijās analizē mācību procesa 

realizāciju, pasniedzēji kopā ar studentiem izsaka priekšlikumus mācību procesa 

pilnveidošanai. 

Profesionālo studiju programmu izpilde un pilnveidošana ir cieši saistīta ar 

studentu ieteikumiem un līdzdalību. Studenti izteikuši vēlēšanos veidot lielāku saskari 

ar savā nākotnes profesijā strādājošiem cilvēkiem. Tāda tika nodrošināta, pārskata 

periodā uzaicinot uz semināriem kompānijas Tilde pārstāvi – projekta EuroTermBank 

direktori Signi Rirdanci, EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvniecības vadītāju 

Latvijā Ivaru Apini, izdevniecības „Zvaigzne ABC‖ Daiļliteratūras redakcijas 

starptautisko sakaru vadītāju Santu Silgali, Izdevniecības „Atēna‖ vadītāju Karstenu 

Lomholtu. Tālāka profesijas izpēte studentiem turpinās Tulkošanas prakses III gaitā, 

kurā saskarsme ar citiem speciālistiem profesijā ir lielāka un kuras laikā studenti 

prakses semināros dalās iespaidos par gūtajiem profesionālajiem panākumiem un 

mācībām un pēc savas iniciatīvas var iesaistīt semināros arī jauniepazītus speciālistus. 

 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti.  

Tiek veiktas studentu aptaujas, tiek veikta to analīze un vajadzības gadījumā izdarītas 

izmaiľas studiju kursā vai nodarbību organizācijā. Pārskata periodā tika aptaujāti 

dažādu grupu studenti, kopējais aptaujāto studentu skaits – 43 studenti.  

 Rezultāti visi aptaujātie uzskata, ka kopumā ir apmierināti ar saľemto studiju 

kvalitāti, tos apmierina gan saľemtās zināšanas un prasmes, gan veids, kādā materiāls 

tiek pasniegts un zināšanas vērtētas.  

Tehniskais nodrošinājums, ko studenti un pasniedzēji var izmantot mācību 

procesā, tiek vērtēts samērā atšķirīgi. Studenti pozitīvi vērtē dažādu materiālu un 

elektronisko līdzekļu pieejamību, iespēju strādāt arī ar TRADOS tulkošanas atmiľas 

programmu, kas iegādāta par fakultātes līdzekļiem pēc vienošanās ar programmas 

ražotājiem TRADOS GmbH Vācijā par cenu atlaidi. Taču studenti vēlētos šo 

programmu apgūt tulkošanas laboratorijā. Piezīmes izpelnījušās šaurās telpas, kurās 

visiem studentiem nepietiekot vietas. Daži studenti vēlētos vēl lielākus pasniedzēju 

sastādītu glosāriju apjomus, kuros būtu doti vārdnīcās neatrodamu vārdu skaidrojumi.  

Visi pasniedzēji novērtēti kā augstas klases speciālisti savās jomās, īpašu uzticību 

pasniedzēji pelna tāpēc, ka paši ir praktizējoši tulkotāji un tulki. Studenti atzīmējuši 

savu profesionālo izaugsmi un pārliecību. Dažiem programma esot palīdzējusi rast 

pašapziľu profesijā. 

 (novērtējumu kopsavilkumu skat. 1. tabulā): 

1.tabula 

Studiju programmas atsevišķu kritēriju novērtējums studentu anketās  



 ( aptaujātie) 

Kritērijs Novērtējums  

Pozitīvs 

Pozitīvas piezīmes 

Kritiskas piezīmes 

Programmas kopējais vērtējums 50 pilnībā 

apmierināti, 

 50 apmierināti 

 

Lekciju materiāli + Vēlēšanās pirms 

lekcijas saľemt 

pasniedzēja 

prezentāciju 

elektroniski, 

Vēlēšanās saľemt 

vārdnīca neatrodamu 

vārdu skaidrojumu 

Pasniedzēju profesionalitāte + Atsevišķas 

piezīmes par 

pasniedzēju stilu un 

vienā nodarbībā 

pasniegtās 

informācijas 

apjomu , kas 

ľemtas vērā 

Tehniskais nodrošinājums +  TRADOS kurss tiek 

nodrošināts, vēlēšanās 

saľemt programmas 

ražotāju sertifikātu 

Tulkošanas 

laboratorijas 

datornodrošinājums 

Studentu profesionālā izaugsme +  

Vēlēšanās strādāt profesijā + 

 

 

 

Ir izteikti priekšlikumi atjaunot tehnisko nodrošinājumu. Šī ieteikuma  

īstenošana pagaidām nav bijusi iespējama materiālu apsvērumu dēļ. Tiek 

meklētas kopfinansējuma iespējas. 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti. 

Sīkāk sniedzot informāciju par teorētiskajiem kursiem un to docētāju darbu, vidēji 

60% ir pilnībā apmierināti ar pasniegto materiālu un pasniedzēja darba metodēm,20 % 

tos uzskata par izciliem, savukārt 20% ir izteikuši kritiskas piezīmes. Studentu aptauja 

rāda, ka studenti augstu vērtē teorētiskos kursus, arī to, ka tajos tiek nodrošināti 

praktiskie projekti. Tulkošanas teorijas, Konsekutīvās un Sinhronās tulkošanas kursos, 

kā arī Ekonomikas teorijas pamatu kursā studentiem tiek piedāvātas docētāju 

izstrādātas grāmatas. 



 

Praktiskie kursi visumā tiek vērtēti atzinīgi. Vidēji 50% studentu ir pilnībā 

apmierināti ar lekciju materiāla pasniegšanu, 30% domā, ka atsevišķās nodarbībās 

saľemtā informācija ir ļoti aizraujoša un rosinoša, savukārt 20% izsaka kritiskas 

piezīmes. Kritiskās piezīmes izteiktas par kursu, kura docētāja tikai sāk strādāt 

programmā un vēl nav guvusi lielu pieredzi. No aptaujas rezultātiem var secināt, ka 

kopumā praktisko nodarbību materiāli ir pietiekami augstā līmenī un vispusīgi, jo to 

atzīmējuši aptuveni 85% aptaujāto. Studenti ir apmierināti ar specialitātes terminu 

kompetento skaidrojumu viľiem kā topošajiem speciālistiem. 

  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti.  

Absolventu aptaujas rezultāti ir ļoti pozitīvi. Tiek atzīmēta akadēmiskā personāla 

profesionalitāte. Par programmas pasniedzēju augsto kompetences līmeni liecina arī 

absolventu vēlēšanās sadarboties ar pasniedzējiem arī pēc darba atrašanas ES 

tulkošanas dienestos, 2007. gadā no absolventu puses tika izteikts lūgums 

programmas docētājam prof. A. Veisbergam nolasīt lekciju kursu par terminoloģiju 

ES Tulkošanas dienestā Luksemburgā, kas arī tika izdarīts. Vairāki absolventi min, ka 

darbu atraduši, pateicoties studijām programmā un tāpēc secina, ka programmas 

konkurētspēja ir liela. Tiek minēts, ka pasniedzēju ieinteresētība, darba prasme, 

zināšananas un viľu pasniegto kursu saturs bijis galvenais faktors, kas personīgi 

palīdzējis apgūt profesionāla tulkotāja karjerai vajadzīgās zināšanas un prasmes, un  

pilnībā izmantot patlaban esošās iespējas darba tirgū. Pēc aptaujāto atkārtota lūguja 

vēlreiz tiek gatavota lekcija par pašnodarbinātā darba organizāciju. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Atskaites periodā nav notikušas būtiskas izmaiľas akadēmiskā un 

administratīvā personāla sastāvā, franču studentu nepietiekama skaita dēļ tika realizēts 

tikai angļu: latviešu virziens. Tāpēc programmā bija nodarbināti 12 docētāji no LU 

MVF (2 profesori, 1 asociētais profesors, 4 docenti, 4 lektori un 1 asistents) un 1 

docētājs no LU EVF, kā arī MVF administratīvais personāls - lietvede. Lielāka daļa 

docētāju strādā vairākās programmās. Vairāki kursi ir ar padziļinātu specializāciju 

dažādās jomās, tāpēc to docēšanā piedalās divi vai pat trīs mācībspēki. Vairāki 

docētāji paaugstinājuši savu profesionālo kvalifikāciju. Arvilam Šalmem pēc doktora 

disertācijas iznākusi monogrāfija. Pasniedzēja Aiga Kramiľa Vācijā iesniegusi 

publicēšanai savu filoloģijas doktora disertācijas tekstu par translatoloģiju. Personāla 

atlase un atjaunošana notiek uz doktorantūras bāzes, kā kritēriju izvirzot arī kandidāta 

pieredzi tulkošanā. Asistente Dace Strēle studē doktorantūrā, ir tulkotāja un bijusi 

redaktore apgādā Zvaigzne ABC. Viľa izstrādājusi un docē Angļu un latviešu valodas 

kontrastīvās tipoloģijas kursu.  Programmā iesaistījās asoc. prof. Ilze Norvele un asist. 

Signe Rirdance no TILDES. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā. 

  Programmas docētāji atskaites periodā piedalījušies 30 referātiem piedalījušies 

32 konferencēs (Liepājā, Lodzā, Briselē, Tallinā, LU u.c.), 14 konferenču  un 

semināru organizēšanā, ir 36 zinātniskas publikācijas. Nodaļa izdevusi rakstu krājumu 

„English - the Lazy Way out? Maybe... But is it Worth it?‖, kur iekļauti dažādu autoru 

pētījumi tulkošanas teorijas, leksikogrāfijas un leksikoloģijas jomās. 5 no programmās 

nodarbinātajiem pasniedzējiem piedalās Letonikas nacionālās programmas projektā 



„Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca un jaunaizguvumu datu bāze‖, 5 docētāji 

piedalījušies dažāda veida projektos (tajā skaitā divos ES Struktūrfondu finansētos, 

kuru rezultātā iznākusi monogrāfija un izstrādāta koncepcija. Ieva Zālīte, kas 

programmā strādāja līdz 2008. g. 30. jūnijam ir iztulkojusi Majas Pitamikas grāmatu 

"Es to protu", kas izdota 2008. g. Valtera un Rapas izdevniecībā. 

 

Studenti iesaistās pētniecībā, izstrādājot diplomdarbus, kā arī organizējot un 

piedaloties dažādās aptaujās par tulkošanas tirgus izmaiľām un kvalitātes 

jautājumiem.  

Pētnieciskā darba rezultātus izmanto kursu pilnveidē un studentu diplomdarbu 

vadīšanā. Studenti papildina zināšanas, apmeklējot nodaļas organizētās konferences. 

Pasniedzēju profesionālā darbība tulkošanas jomā ir liels devums jauno tulkotāju 

sagatavošanā. 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā.  

Izmaiľu programmas finansējumā nav. Tāpat kā iepriekš programma tiek 

finansēta gan no mācību maksas, gan no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. 

Programmu atbalsta Francijas vēstniecība Latvijā ar stipendiju nodrošināšanu 

labākajiem studentiem zināšanu apguvei Francijas universitātēs. LR Izglītības un 

zinātnes ministrija piešķīrusi 30 budžeta vietas sakarā ar tulkotāju nepieciešamību ES 

paplašināšanās vajadzībām. Programmas metodiskais nodrošinājums papildināts ar 

nodaļas izdoto rakstu krājumu „English - the Lazy Way out? Maybe... But is it Worth 

it?‖. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Mācības notiek 420. telpā, kuras datornodrošinājums bija iegādāts no Orhūzas, 

Dānijas valdības un LU projekta līdzekļiem. Datori ir fiziski nolietojušies un izgājuši 

no ierindas, tiek meklētas iespējas jaunas tulkošanas laboratorijas izveidei. Pagaidām 

studentiem tiek nodrošinātas studiju darba iespējas citās MVF datorklasēs. Sinhronās 

tulkošanas nodarbības notiek 310. telpā, kuras tehnisko aprīkojumu apmaksājusi 

Eiropas Komisija. Tā ir speciāli aprīkotā laboratorijā ar ES standartiem atbilstošu 

Philips aparatūru.  

Visvalža ielas 4a 420., 421. un 310 telpās iekārtota neliela bibliotēka, kuras 

resursi pieejami arī profesionālās programmas Tulkotājs studentiem. Apgaismojuma 

nepietiekamība telpās pārskata periodā novērsta, jo telpās ir noticis remonts. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. Sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā notikušas šādi jauni pasākumi – semināri ar kompānijas Tilde pārstāvi – 

projekta EuroTermBank direktori Signi Rirdanci (kura pārskata perioda laikā arī 

kļuvusi par programmas mācībspēku), EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta 

pārstāvniecības vadītāja Latvijā Ivara Apiľa lekcijas. Sadarbība ar EK pārstāvniecību 

paplašinājusies. Programmas docētāji kā lektori un sekcijas vadītāji piedalījušies EK  

pārstāvniecības, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LR Ārlietu ministrijas 



organizētajā konferencē "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - daudzvalodības 

praktiskā pieredze" Rīga, 2008. gada 3. jūlijā.LU un starptautiskais tulkošanas birojs 

„Skrivanek‖ pēc līgumu parakstīšanas izvērsuši sadarbību. Turpināta sadarbība ar 

Baltic Media 

(sk. http://www.balticmedia.com/nouvelles.php?lang_id=1&menu=36&id=86), 

palīdzot viľiem kadru meklēšanā programmas absolventu vidū. Pārskata periodā 

turpinātam sadarbība ar tulkošanas biroju Euroscript Latvia. Turpinās sadarbība ar 

Eiropas Centrālo banku studentu prakses organizēšanā, tāpat turpinās aizsāktā 

sadarbība ar Tulkošanas un terminoloģijas centru, Austrijas un Šveices bibliotēku, 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļu,  LU Pedagoģijas un 

Psiholoģijas muzeju (studenti gatavo un tulko materiālus šim muzejam), Britu 

Padomi. Turpinās sadarbība ar izdevniecību Zvaigzne ABC, pēc kuras pasūtījuma 

studenti recenzē ārzemju autoru darbus. 

 

5.2. Darba devēju interviju, aptauju rezultāti, būtiskākie ierosinājumi 

secinājumi un priekšlikumi studiju programmas pilnveidei.  

Darba devēji augstu vērtē programmas absolventu profesionalitāti (8-10 punkti 

10 punktu sistēmā). Darba devēji, kas jau nodarbina programmas beidzējus (piem., 

ziľu dienests BNS), lūdz programmai palīdzību nākamo darbinieku atlasē. Īpaši 

ieteikumi nav izteikti. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robežām;  

Atskaites periodā turpinājusies mācībspēku sadarbība ar LU Filoloģijas 

fakultātes realizēto PSP Literārais redaktors, turpinās sadarbība ar Ventspils 

Augstskolu. Starptautiskā mērogā turpinājusies sadarbība ar EK Tulkošanas dienestu 

Luksemburgā, tulkošanas dienestu ECB Frankfurtē, turpinājusies sadarbība ar Eiropas 

Savienības finansēto intensīvo doktorantūras studiju programmu CETRA (Lēvene, 

Beļģija), programmas mācībspēki nolasījuši lekcijas ārvalstu universitātēs (G. 

Ločmele Maincas Universitātes Germersheimas Pielietojamās valodniecības un 

kultūras studiju institūtā, A. Veisbergs EK Tulkošanas dienestā Luksemburgā). Arī 

ārvalstu lektori SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros pārskata periodā 

lasījuši lekciju kursus programmā (Pierre Bouillon, Universite Catholique de l'Ouest, 

Angers Francijā).  

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Ľemot vērā lielo pieprasījumu pēc tulkotājiem ES iestādēs un vietējā tirgū, 

iespējams paredzēt, ka programmas beidzējiem nebūs grūti atrast darbu profesijā. 

Vērtējot tulkotāju sagatavošanas programmas Latvijā, nopietnākais tulkotāju 

sagatavošanas centrs ir Ventspils augstskola, taču tās atrašanās tālu no galvenā 

tulkošanas darba tirgus centra – Rīgas – zināmā mērā nosaka tās ierobežojumus 

konkurencē. Pārskata periodā sadarbība ar Ventspili ir kļuvusi ciešāka (kopīgi 

zinātniski pētījumi ar Ventspils docētājiem). Ventspils tulkošanas maģistrantūru ir 

izvēlējušies daži PSP: Tulkotājs absolventi. Arvien vēl pastāv ciešākas sadarbības 

potenciāls ar Rīgas Juridisko augstskolu, kuras programmā „Jurists-lingvists‖ studijas 

turpina arī daži PSP: Tulkotājs beidzēji. Ir iespējas sadarboties ar Daugavpils 

Universitāti, kur arī sākusies tulkotāju sagatavošana Latgales reģionam. Izveidojusies 

sadarbība ar vadošo lokalizācijas uzľēmumu Baltijā sabiedrību „Tilde‖, kuras 

speciāliste Signe Rirdance šajā pārskata periodā tika iesaistīta programmas realizācijā. 



 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde. 

  Pārskata periodā turpināta aizsākto uzdevumu izpilde – nodrošinot veiksmīgu 

programmas īstenošanu vēl ciešākā sadarbībā ar ārējiem partneriem gan Latvijā, gan 

ārpus tās robežām. Pašu izvirzītie uzdevumi ir daļēji izpildīti: 

1. Regulāri tiek veikta kursu satura saskaľošana. 

2. Tiek veidota sadarbība ar ārvalstu augstskolu docētājiem, uzaicinot tos nolasīt 

lekcijas atsevišķos studiju kursos. 

3. Rosināta labāko studentu tālākā izglītība ar mērķi iesaistīt tos maģistru un 

doktora studijās. 

4. Rasta iespējas esošā akadēmiskā personāla regulārai kvalifikācijas 

paaugstināšanai, veicinātas viľu studijas doktorantūrā, piešķirot arī radošos 

atvaļinājumus, un stažēšanās ārvalstu augstskolās. 

5. Paaugstināta akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darba kvalitāte, 

veicinot iesaistīšanos lietišķo un zinātnisko projektu izstrādē, tādejādi 

paaugstinot arī docētāju praktiskā darba pieredzi. 

6. Rīkota ikgadējā zinātniskā konference, iesaistot tajās aktīvākos studentus un 

tādējādi nodrošinot pieredzes apmaiľu par veiktajiem pētījumiem un 

aktuālākajām tulkošanas teorijas un prakses problēmām. 

7. Regulāri tiek izskatīti jautājumi par mācību procesa tehnisko un metodisko 

nodrošinājumu. Šajā jomā pastāv finansējuma ierobežojumi. Pasniedzēji 

gatavo jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 

8. Tiek pētīts programmas absolventu viedoklis un darba devēju iespējamais 

pieprasījumu, tā turpinot darbu pie programmas paplašināšanas un pilnveides. 

9. Atbilstoši plānotajam programmā iekļauti lokalizēšanas teorētiskie pamati 

(sadarbībā ar TILDI) un daiļliteratūras tulkošanas problēmas (sadarbībā ar 

Zvaigzni ABC) 

 

Starp vēl izpildāmiem minami šādi uzdevumi: 

 

10. studiju kursu docētājiem praktisko darbu ietvaros vairāk iekļaut noteiktu 

uzdevumu izpildi, izmantojot tulkošanas atmiľu un citus tulkošanai paredzētus 

datorrīkus. 

Jauns pašu izvirzīts uzdevums - panākt vēl ciešāku docētāju iesaisti starptautiskajā 

tulkošanas pētniecības apritē, tā dodot lielāku teorētisko pamatu studentiem, arī tiek 

sekmīgi īstenots. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Atskaites periodā veikta programmas stipro un vājo pušu analīze (skat. 

2.tabulu): 

2.tabula 

Profesionālo studiju programmas Tulkotājs 

 stipro un vājo pušu novērtējums 

 

Stiprās puses Vājās puses 

1. Programma aizpilda noteiktu nišu 

profesionālās ievirzes un tālākizglītības 

1. Mācību spēku aizplūde uz ES 

institūcijām un jaunu profesionālu 



jomā atbilstoši darba tirgus mainīgajām 

prasībām. 

2. Programmas saturs atbilst tulkotāja 

profesijas standarta prasībām un 

saskaľots ar profesionālās izglītības 

valsts standartu. 

3. LU iegūstamajai profesijai un 

diplomam ir augsts prestižs, jo šeit 

strādā pieredzējuši un augsti kvalificēti 

mācību spēki. 

4. Sniedz iespēju potenciālajiem 

studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko 

izglītību citās nozarēs un labām 

atbilstošu valodu zināšanām apgūt 

tulkotāja specialitāti pilna laika 

klātienes studijās. 

5. Sniedz iespēju labākajiem 30 

studentiem saľemt studijām budžeta 

finansējumu. 

6. Studiju procesa un prakses tuvināšana, 

mācību procesā iesaistot tulkošanas 

speciālistus, organizējot mācību 

prakses. 

7. Studentu iespējas izmantot attīstīto 

universitātes infrastruktūru un veikt 

zinātniski - pētniecisko darbu studiju 

laikā. 

8. Karjeras iespējas programmas 

beidzējiem. 

9. Laba sadarbība ar profesionālajām 

organizācijām Latvijā un starptautiskā 

sadarbības pieredze. 

10. Labs nodrošinājums ar mācību 

līdzekļiem un programmas realizācijai 

atbilstošs tehniskais nodrošinājums. 

mācībspēku piesaistes grūtības (darba 

apmaksas jautājumi). 

2. Grūtības nodrošināt atbilstošas 

prakses vietas visiem programmas 

studentiem. Īpašas problēmas ar 

prakses vietu finansējumu ārzemēs 

3. Saspringts un intensīvs studiju 

process, kuru studentiem nākas 

apvienot ar pamatdarbu. 

4. Neregulāras iespējas studiju procesā 

iesaistīt ārzemju mācībspēkus (darba 

apmaksas jautājumi, atkarība no 

projektiem, ārējiem apstākļiem, kā 

piem., darba plānošanas ES 

institūcijās). 

5. Infrastruktūras novecošanās. 

6. Vidējās un augstākās izglītības 

nosacīts nepietiekams skaits atbilstošu 

kandidātu studijām 

franču/latviešu/angļu un arī 

vācu/latviešu/vācu virzienos.   

 

 

 

Iespējas Draudi 

1. Veicināt akadēmiskā personāla 

stažēšanos, nodrošinot teorijas un 

prakses vienotību, ārzemju pieredzes 

efektīvāku izmantošanu studiju procesā 

2. Veicināt studentu interesi par zinātniski  

pētniecisko darbību, sniegt tās pamatus 

prakses atskaišu un diplomdarba 

izstrādes un aizstāvēšanas gaitā 

3. Rast jaunas studentu apmaiľas iespējas, 

veidojot jaunus sadarbības projektus 

4. Rast SOCRATES/ERASMUS prakses 

iespējas ārzemēs 

1. Konkurences saasināšanās 

profesionālo studiju spektrā līdz ar 

demogrāfisko procesu radīto studentu 

skaita potenciālo samazinājumu 

2. Sabiedrības materiālās labklājības 

augsmes neatbilstība studiju maksas 

iespējamam pieaugumam un inflācijas 

procesiem tautsaimniecībā 

3. Izglītības prestiža samazināšanās 

humanitāro zinātľu jomā, attiecīgi 

palielinoties dabas zinātľu prestižam 

potenciālo studentu vidū 

4. Grūtības studiju programmu īsā laikā 

aktualizēt atbilstoši darba tirgus 



mainīgajām prasībām un studējošo 

interesēm 

 

Pozitīvā studentu motivācija un griba darboties ir galvenais priekšnoteikums 

programmas veiksmīgai īstenošanai arī turpmāk. 

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati).  

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2004/5  38 20 - - - - 58 18 21 3 

2005/6  17 36 - - - - 53 13 - 2 

2006/7  17/2 20/16     55 18 26 10 

2007/8  17 20     37  20  

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
3
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 20      17 10 

2006/7 19 36     55 12 

2007/8 17 20     37  10 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. 

oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006/7 2007/8 

Profesori 1 2 2 

Asociētie profesori 5 4 1 

Docenti 4 4 4 

Lektori: 7 7 4 

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu     

                                                 
3
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



citi*    

Asistenti: 1 1 1 

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  1 1  

citi*    

Akadēmiskais personāls KOPĀ 18 18 12 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 

1. oktobri) 

Amats  2005. 2006/7 2007/8 

Viesprofesori    

Viesdocenti    

Vieslektori: 1   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

 2 3 

t.sk:       ar doktora grādu    1 

ar maģistra grādu   2 2 

citi*    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 1 2 3 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005. 2006/7. 2007/8 

Studē doktorantūrā 6 6 6 

Ieguvuši doktora grādu 2 2 1 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

5 6 6 

Akadēmiskajā atvaļinājumā  1 2 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 



 2005. 2006/7 2007/8 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 

un citos projektos (projektu skaits) 

10 12 10 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

20 58 32 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

32 46 36 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

33 - - 



 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006/7 2007/8 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2 1 2 

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

 2 2 1 

    

    

Studējošo apmaiľa      

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2 2  

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
  Apmaiľa ir īstermiľa stažēšanās ES institūcijās, mācības ES universitātēs. 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Pārskata periodā būtiskas izmaiľas studiju programmas saturā un tās 

praktiskajā realizācijā nav notikušas. Teorētiskie un praktiskie tulkošanas kursi vēl 

vairāk saturiski tuvināti gan vietējā, gan starptautiskā darba tirgus prasībām, lai 

pilnībā realizētu programmas mērķi – nodrošinātu studentiem ar humanitāro zinātľu 

bakalaura grādu filoloģijā vai tam pielīdzināmu augstāko profesionālo vai augstāko 

akadēmisko izglītību otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartam 

atbilstošas studijas un izglītotu Tulkotāja profesijas piektajam kvalifikācijas līmenim 

atbilstošus speciālistus ─ Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgus 

tulkotājus. 

 

PSP Tulkotājs uzdevumi salīdzināti ar jaunveidotā Eiropas tulkošanas maģistra 

līmeľa programmu tīkla EMT prasībām par kompetencēm, kuras studentiem jāiegūst 

pēc programmas apguves. Konstatēta šādu uzdevumu atbilstība: 

 Īstenot tādu programmas saturu, lai nodrošinātu piektajam kvalifikācijas 

līmenim atbilstošas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas: 

- veidotu tulkošanas teorētisko pamatu (konstatēta atbilsme tulkošanas 

pakalpojumu sniegšanas kompetencei tās starppersoniskajā un 

tulkojuma sagatavošanas dimensijā un starpkultūru kompetencei tās 

sociolingvistiskajā un tekstveides dimensijā); 

- dotu zināšanas par terminoloģiju, terminogrāfiju un elektroniskiem 

tulkošanas līdzekļiem (konstatēta atbilsme informācijas ieguves, 

tematiskajai un tehnoloģiskajai kompetencei); 

- attīstītu iemaľas juridisku, politisku un ekonomikas tekstu tulkošanā 

(konstatēta atbilsme valodas zināšanu kompetencei, tulkošanas 

pakalpojumu sniegšanas kompetencei tulkojuma sagatavošanas 

dimensijā, starppersoniskajai kompetencei tās tekstveides dimensijā, kā 

arī informācijas ieguves un tematiskajai kompetencei); 

 nodrošināt elastīgu programmu, kas attīstītu izpratni par politiskajiem, 

ekonomiskajiem un tiesiskajiem procesiem, kas veido tulkojamo tekstu 

kontekstu;  

 iepazīstināt ar profesionālās ētikas problēmām, audzināt atbildīgus tulkotājus 

(atbilsme tulkošanas pakalpojumu sniegšanas kompetencei tās 

starppersoniskajā dimensijā); 

 iepazīstināt ar tulkotājiem izvirzītām prasībām Eiropas kontekstā, veidot 

studentu spējas uzľemties tulkošanas projektu vadību (konstatēta atbilsme 

tulkošanas pakalpojumu sniegšanas kompetencei tās starppersoniskajā un 

tulkojuma sagatavošanas dimensijā un starpkultūru kompetencei tās 

sociolingvistiskajā dimensijā, kā arī valodu un tehnoloģiskajai kompetencei); 

 tulkošanas prakses laikā ievadīt studentus Latvijas un Eiropas Savienības 

darba tirgū (atbilsme visām nepieciešamajām kompetencēm); 



 veicināt studentu radošo domāšanu un patstāvīgu zināšanu paplašināšanu, kā 

arī rosināt tos tālākām studijām maģistrantūrā un doktorantūrā. 

Konstatētas arī dažas neatbilstības – mārketinga zināšanas, kas programmas 

beidzējiem būtu nepieciešamas, lai veidotu klientu bāzi, programmā tiek tikai 

ieskicētas, nevis pilnībā izveidotas. Tāpat ir dziļāk jāizstrādā studentu snieguma 

vērtējums atbilstoši starptautiskajiem tulkošanas kvalitātes standartiem. 

Programmas daļēja atbilsme starptautiskajiem standartiem un ES prasībām 

vērojama valodas kompetences ziľā – tiek nodrošināta tulkošanas iespēja no divām 

svešvalodām dzimtajā valodā, kas ir ES obligāta prasība, taču ne visi programmas 

studenti to var kvalitatīvi veikt nepietiekamu otrās svešvalodas zināšanu dēļ.  

Šīs problēmas daļējs risinājums ir kurss „C valoda tulkotājiem‖, taču divu 

semestru laikā, kad šis kurss tiek piedāvāts, pilnībā apgūt svešvalodu nav iespējams, 

ja tā nav apgūta bakalaura programmā. Otrs risinājums varētu būt divu svešvalodu 

zināšanu iekļaušana imatrikulācijas noteikumos, taču tas samazinātu studentu skaitu 

programmā. 

Programmas esošie Imatrikulācijas noteikumi nosaka, ka profesionālajā 

studiju programmā Tulkotājs, nokārtojot iestājpārbaudījumu, var studēt 

personas, kam ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai tam 

pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība vai augstākā izglītība citās zinātnes 

nozarēs ar nosacījumu, ka viņām ir pietiekoši labas attiecīgo valodu zināšanas. 

Iestājpārbaudījums ietver:  

250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojumu no angļu/vācu/franču valodas 

(valodām, ja izvēlētajā programmas virzienā ir divas svešvalodas) latviešu 

valodā un 150 vārdu gara teksta tulkojumu no latviešu valodas svešvalodā 

(svešvalodās) bez vārdnīcas; 

 interviju valodu un motivācijas pārbaudei. 

Bez labām attiecīgo valodu zināšanām reflektantiem jābūt spējām analizēt tekstus un 

strādāt stresa apstākļos. Reflektantiem jābūt labām latviešu valodas zināšanām, 

izpratnei par aktuāliem politiskiem un ekonomiskiem notikumiem (īpaši saistībā ar 

ES). 

Studiju programmas ilgums – 3 semestri jeb 1,5 gadi pilna laika klātienes 

studijās ir pietiekams nepieciešamo kompetenču apguvei. 

Programmā iekļautie kursi visumā atbilst nepieciešamo kompetenču apguvei. 

Lai palielinātu šo atbilsmi, pārskata periodā aktualizēts vairāku kursu saturs, 

nodrošinot lielāku studentu iesaisti gan kopīgas terminoloģijas datubāzes veidošanā 

(Ekonomikas tekstu tulkošana I), gan mārketinga kompetences attīstīšanā (individuāla 

tulkojumu portfeļa veidošana). Vairāku kursu docēšanā iesaistīti vairāki mācībspēki, 

lai studenti gūtu pilnīgāku priekšstatu par dažādajām viľu profesijas dimensijām. 

Lai studenti kļūtu par kompetentiem tulkotājiem, ļoti svarīgs ir viľu 

individuālais darbs. Studentiem regulāri jāveic patstāvīgi tulkojumi. Darba mērķis – 

veicināt studentu spēju patstāvīgi veikt uzdevumus, tajā skaitā pielietojot 

elektroniskos tulkošanas rīkus. Šāda darba veikšanai studentiem būtu nepieciešama arī 

regulāri pieejama datortelpa, kurā būtu uzstādīti tulkošanas rīki. Vēlams, lai šāda 

klase būtu jaunveidojamās Humanitāro zinātľu fakultātes telpās.  

Projekti. Pārskata periodā terminogrāfijas kursā studenti strādājuši pie kopīga 

tulkošanas projekta, kas pilnībā noritējis elektroniski. Tika izraudzīts projekta 

vadītājs, noteikti termiľi, veidotas terminu bāzes, noritējusi tulkošana un rediģēšana. 



Darba mērķis – tuvināt mācību procesu reālajai tulkošanas tirgus situācijai. Arī 

tulkošanas teorijas kursā sadarbībā ar „Zvaigzne ABC‖ Daiļliteratūras redakciju 

noticis ārzemju daiļliteratūras recenzēšana projekts. 

Elektroniskie līdzekļi izmantoti visos kursos. Studenti izmantojuši interneta 

resursus, kā arī veidojuši savas terminoloģijas datu bāzes, strādājuši ar tulkošanas 

programmu „Trados SDL‖. Mutvārdu tulkošanas nodarbības notikušas īpaši aprīkotā 

sinhronās tulkošanas telpā. Šādas metodes nepieciešamas, lai mācību procesu pēc 

iespējas tuvinātu reālajiem profesionālās dzīves apstākļiem. Izveidotās elektronisko 

diskusiju vides ar adresi tulkotaji@lanet.lv priekšrocības tika pilnībā izmantotas. 

Atbilstoši kursu tematikai uz nodarbībām regulāri uzaicināti vieslektori – 

profesionāli tulkotāji, kas dalījušies ar savu pieredzi un informējuši par nozares 

aktualitātēm.  

Programmas iespējamā pilnveide varētu notikt, vairāk veidojot teorētiskos kursus 

interneta vidē. Otrs pilnveides virziens – Trados SDL programmas mācīšanas 

pilnveide, lai nodrošinātu studentu sertificēšanu pēc programmas apguves.  

 

2. Studiju programmā studējošie.  

 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  

 

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa sadarbojas ar profesionālās studiju 

programmas studentiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu mācību procesu. 

Studenti aktīvi piedalās mācību procesa pilnveidošanā. 

 Pirmkārt, notiek regulārā pārrunas ar visu grupu studentiem par mācību 

procesa plānošanu (par studiju kursu secību, nodarbībām, par prakses organizāciju un 

eksāmeniem).  

 Otrkārt, katra semestra beigās notiek aptaujas un pārrunas par studiju kursiem, 

praktisko darbu saturu un nozīmi profesionālajā sagatavotībā. To rezultātus ľem vērā 

nākošā semestra mācību procesa plānošanā. 

 Treškārt, pirms valsts eksāmena konsultācijās analizē mācību procesa 

realizāciju, pasniedzēji kopā ar studentiem izsaka priekšlikumus mācību procesa 

pilnveidošanai. 

Profesionālo studiju programmu izpilde un pilnveidošana ir cieši saistīta ar 

studentu ieteikumiem un līdzdalību. Studenti izteikuši vēlēšanos veidot lielāku saskari 

ar savā nākotnes profesijā strādājošiem cilvēkiem. Tāda tika nodrošināta, pārskata 

periodā uzaicinot kā stundu pasniedzēju kompānijas Tilde pārstāvi – projekta 

EuroTermBank direktori Signi Rirdanci, aicinot uz vieslekcijām EK Tulkošanas 

ģenerāldirektorāta pārstāvniecības vadītāju Latvijā Ivaru Apini, izdevniecības 

„Zvaigzne ABC‖ Daiļliteratūras redakcijas starptautisko sakaru vadītāju Santu Silgali 

un projektu vadītāju Elvisu Ozolu, tulkošanas biroja „Skrivanek‖ vadītāju Aigu 

Veckalni u.c. vadības pārstāvjiem, SIA Nordtext vadītāju Kristapu Kveldi, SIA 

LINGMASTER vadītāju Ligitu Ķauķi. 

Tālāka profesijas izpēte studentiem turpinās Tulkošanas prakses III gaitā, kurā 

saskarsme ar citiem speciālistiem profesijā ir lielāka un kuras laikā studenti prakses 

semināros dalās iespaidos par gūtajiem profesionālajiem panākumiem un mācībām un 

pēc savas iniciatīvas var iesaistīt semināros arī jauniepazītus speciālistus. 

 

mailto:tulkotaji@lanet.lv


2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti.  

Veiktas studentu aptaujas un to analīze, un izdarītas izmaiľas nodarbību 

organizācijā. Pārskata periodā tika aptaujāti dažādu grupu studenti, kopējais aptaujāto 

studentu skaits – 36 studenti.  

 Rezultāti visi aptaujātie uzskata, ka kopumā ir apmierināti ar saľemto studiju 

kvalitāti, tos apmierina gan saľemtās zināšanas un prasmes, gan veids, kādā materiāls 

tiek pasniegts un zināšanas vērtētas.  

Studenti ļoti atzinīgi vērtē sadarbību ar tulkošanas profesijas pārstāvjiem, arī ar 

izdevējiem grāmatu recenzēšanas projektā. Daži vēlētos apgūt arī daiļliteratūras 

tulkošanu, kas arī tika nodrošināts tulkošanas prakses nodarbībās. 

Tehniskais nodrošinājums, ko studenti un pasniedzēji var izmantot mācību 

procesā, tiek vērtēts samērā atšķirīgi. Studenti pozitīvi vērtē dažādu materiālu un 

elektronisko līdzekļu pieejamību, iespēju strādāt arī ar TRADOS tulkošanas atmiľas 

programmu, taču uzskata, ka atvēlētajā auditorijas stundu skaitā vien pilnvērtīgi 

programmu apgūt nav iespējams. Studenti vēlētos programmas lietošanu patstāvīgi 

pilnveidot tulkošanas laboratorijā, kurā varētu veikt arī individuālo darbu. Turklāt viľi 

vēlētos apgūt šīs programmas plašāk. Piezīmes izpelnījušās šaurās telpas, kurās 

visiem studentiem nepietiek vietas kopumā un pie datoriem.  

Visi pasniedzēji novērtēti kā augstas klases speciālisti savās jomās, īpašu uzticību 

pasniedzēji pelna tāpēc, ka paši ir praktizējoši tulkotāji un tulki. Studenti atzīmējuši 

savu profesionālo izaugsmi un pārliecību. Dažiem programma esot palīdzējusi rast 

pašapziľu profesijā. 

 (novērtējumu kopsavilkumu skat. 1. tabulā): 

1.tabula 

Studiju programmas atsevišķu kritēriju novērtējums studentu anketās  

 ( aptaujātie) 

Kritērijs Novērtējums  

Pozitīvs 

Pozitīvas piezīmes 

Kritiskas piezīmes 

Programmas kopējais vērtējums 40 pilnībā 

apmierināti, 

 60 apmierināti 

 

Lekciju materiāli +  

Pasniedzēju profesionalitāte + Atsevišķas 

piezīmes par 

pasniedzēju stilu un 

vienā nodarbībā 

pasniegtās 

informācijas 

apjomu, kas ľemtas 

vērā 

Tehniskais nodrošinājums +  TRADOS kurss tiek 

nodrošināts, vēlēšanās 

apgūt to vēl dziļāk un 



saľemt programmas 

ražotāju sertifikātu 

Tulkošanas 

laboratorijas 

datornodrošinājums 

Studentu profesionālā izaugsme +  

Vēlēšanās strādāt profesijā + 

 

 

 

Ir izteikti priekšlikumi atjaunot tehnisko nodrošinājumu. Šī ieteikuma 

īstenošana pagaidām nav bijusi iespējama materiālu apsvērumu dēļ. Tiek 

meklētas iespējas sadarboties ar citām fakultātēm. 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti. 

Sīkāk sniedzot informāciju par teorētiskajiem kursiem un to docētāju darbu, vidēji 

50% ir pilnībā apmierināti ar pasniegto materiālu un pasniedzēja darba metodēm,20 % 

tos uzskata par izciliem, savukārt 30% ir apmierināti un izteikuši konstruktīvas 

piezīmes, lai vēl uzlabotu programmu. Studentu aptauja rāda, ka studenti augstu vērtē 

teorētiskos kursus, arī to, ka tajos tiek nodrošināti praktiskie projekti. Studenti atzīmē 

arī teorijas jomas, kuras vēlētos apgūt plašāk (terminoloģiju un terminu datu bāzu 

veidošanu, kas tika nodrošināts pārskata perioda 2. semestrī). Tulkošanas teorijas, 

Konsekutīvās un Sinhronās tulkošanas kursos, kā arī Ekonomikas teorijas pamatu 

kursā studentiem tiek piedāvātas docētāju izstrādātas grāmatas. 

 

Praktiskie kursi kopumā tiek vērtēti ļoti atzinīgi. Vidēji 50% studentu ir pilnībā 

apmierināti ar lekciju materiāla pasniegšanu, 20% domā, ka atsevišķās nodarbībās 

saľemtā informācija ir ļoti aizraujoša un rosinoša, savukārt 30% apmierināti un 

izteikuši konstruktīvas piezīmes, lai vēl uzlabotu kursus. Dažkārt pausta vēlēšanās 

paplašināt kādu kursu vai apvienot līdzīgus priekšmetus, ko plānots ľemt vērā 

nākamajā pārskata periodā. No aptaujas rezultātiem var secināt, ka kopumā praktisko 

nodarbību materiāli ir pietiekami augstā līmenī un vispusīgi, jo to atzīmējuši aptuveni 

85% aptaujāto. Visi studenti atzīmē savu izaugsmi. 

  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti.  

Absolventu aptaujas rezultāti ir pozitīvi. Tiek atzīmēta akadēmiskā personāla 

profesionalitāte. Par programmas pasniedzēju augsto kompetences līmeni liecina arī 

absolventu vēlēšanās sadarboties ar pasniedzējiem arī pēc darba atrašanas ES 

tulkošanas dienestos, 2007. gadā no absolventu puses tika izteikts lūgums 

programmas docētājam prof. A. Veisbergam nolasīt lekciju kursu par terminoloģiju 

ES Tulkošanas dienestā Luksemburgā, kas tika izdarīts gan 2007. gadā, gan, atkārtoti, 

2008. gadā. Par vērtīgu atzīta tulkošanas teorija un prakse, kā arī galvenās 

svešvalodas zināšanu pilnveidošana. Tiek minēts, ka pasniedzēju ieinteresētība, darba 

prasme, zināšanas un viľu pasniegto kursu saturs bijis galvenais faktors, kas personīgi 

palīdzējis apgūt profesionāla tulkotāja karjerai vajadzīgās zināšanas un prasmes un 

pilnībā izmantot patlaban esošās iespējas darba tirgū. Tiek minēts, ka studējot (un arī 

tagad darbā) būtu noderējis, ja vairāk būtu mācīta latviešu valoda (ļoti svarīgi — kā 



mērķa valoda). Arī papildu svešvalodas (ne galvenās) apguve varējusi būt pamatīgāka. 

Vēlējumi ir ľemti vērā, pilnveidojot studiju kursus. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Atskaites periodā tikai iezīmējās izmaiľas akadēmiskā un administratīvā 

personāla sastāvā, kuru sekas būs vērojamas nākamajā atskaites periodā. Franču 

studentu nepietiekamā skaita dēļ neizdevās nokomplektēt franču/latviešu/angļu 

virzienu, un slodzes samazinājuma dēļ no programmas aizgāja franču virziena 

speciāliste, lektore A. Mutore, taču programmas docēšanā veiksmīgi iesaistījās 

asistente O. Billere. Darbu programmā uz laiku bija pārtraukusi asistente A. Kramiľa, 

kurai bija līgums ar EK mutvārdu tulkošanas ģenerāldirektorātu (SCIC). Taču 

programmai tika piesaistīta asistente S. Rirdance (uzľēmuma Tilde projektu vadītāja).  

Programmā bija nodarbināti 16 docētāji no LU MVF (2 profesori, 4 asociētie 

profesori, 2 docenti, 5 lektori un 3 asistenti) un 1 lektore no LU EVF, kā arī MVF 

administratīvais personāls - lietvede. Samērā lielais docētāju skaits uz studentu 

skaidrojams ar to, ka programma tiek realizēta pa virzieniem. Turklāt lielāka daļa 

docētāju strādā vairākās programmās. Vairāki kursi ir ar padziļinātu specializāciju 

dažādās jomās, tāpēc to docēšanā piedalās divi vai pat trīs mācībspēki. Vairāki 

docētāji paaugstinājuši savu profesionālo kvalifikāciju. Arvilam Šalmem pēc doktora 

disertācijas iznākusi monogrāfija. Aiga Kramiľa Vācijā publicējusi savu filoloģijas 

doktora disertācijas tekstu par translatoloģiju. Personāla atlase un atjaunošana notiek 

uz doktorantūras bāzes, kā kritēriju izvirzot arī kandidāta pieredzi tulkošanā. Asistente 

Dace Strelēvica-Ošiľa studē doktorantūrā, ir tulkotāja un bijusi redaktore apgādā 

Zvaigzne ABC. Viľa izstrādājusi un docē Angļu un latviešu valodas kontrastīvās 

tipoloģijas kursu.   

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā. 

  Programmas docētāji atskaites periodā ar 36 referātiem piedalījušies 32 

konferencēs (Liepājā, Čestohovā, Briselē, Viļľā, Kauľā, Rīgā u.c.), 4 konferenču  un 

semināru organizēšanā, ir 36 zinātniskas publikācijas. Nodaļa izdevusi rakstu krājumu 

„Lost and Found in Translation‖, kur iekļauti dažādu autoru pētījumi tulkošanas 

teorijas, leksikogrāfijas un leksikoloģijas jomās. 5 no programmās nodarbinātajiem 

pasniedzējiem piedalās Letonikas nacionālās programmas projektā „Latviešu valodas 

skaidrojošā vārdnīca un jaunaizguvumu datu bāze‖, 6 docētāji piedalījušies dažāda 

veida projektos (tajā skaitā divos ES Struktūrfondu finansētos).  

Studenti iesaistās pētniecībā, izstrādājot diplomdarbus, kā arī organizējot un 

piedaloties dažādās aptaujās par tulkošanas tirgus izmaiľām un kvalitātes 

jautājumiem.  

Pētnieciskā darba rezultātus izmanto kursu pilnveidē un studentu diplomdarbu 

vadīšanā. Studenti papildina zināšanas, apmeklējot nodaļas organizētās konferences 

(Rīgas 5. simpozijs par tulkošanas pragmatiskajiem jautājumiem „Lost and Found in 

Translation‖). Pasniedzēju profesionālā darbība tulkošanas jomā ir liels devums jauno 

tulkotāju sagatavošanā. 

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 



4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā.  

Izmaiľu programmas finansējumā nav. Tāpat kā iepriekš programma tiek 

finansēta gan no mācību maksas, gan no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. LR 

Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi 30 budžeta vietas sakarā ar tulkotāju 

nepieciešamību ES. Programmas studenti iesaistās Socrates/Erasmus studentu 

apmaiľā. Programmas metodiskais nodrošinājums papildināts ar nodaļas izdoto rakstu 

krājumu „Lost and Found in Translation. Proceedings of the 5th Riga Symposium on 

Pragmatic Aspects of Translation. Rīga: DCLTI. 2009.‖. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Mācības notiek 420. telpā, kuras datornodrošinājums bija iegādāts par 

Orhūzas, Dānijas valdības un LU projekta līdzekļiem. Datori bija fiziski nolietojušies 

un izgāja no ierindas, rast iespējas jaunas tulkošanas laboratorijas izveidei neizdevās. 

Taču studentiem tiek nodrošinātas studiju darba iespējas citās MVF datorklasēs (314., 

325.). Pārskata periodā tika veikts sagatavošanās darbs jaunu tulkošanas programmu 

iegādei, ko plānojam realizēt nākamajā pārskata periodā. Tiek meklētas iespējas 

sadarbībai ar citām fakultātēm datorklašu izmantošanā. Zināmas grūtības rada jauno 

programmu datoratmiľas patēriľš, kā arī izplatītāju prasība nodrošināt studentiem 

lielu apjomu laika patstāvīgajiem darbiem.  

Sinhronās tulkošanas nodarbības notiek 310. telpā, kuras tehnisko aprīkojumu 

apmaksājusi Eiropas Komisija. Tā ir speciāli aprīkotā laboratorijā ar ES standartiem 

atbilstošu Philips aparatūru.  

Visvalža ielas 4a 420., 421. un 310. telpā iekārtota neliela bibliotēka, kuras 

resursi pieejami arī profesionālās programmas Tulkotājs studentiem. Studentiem 

nodrošināta piekļuve visām LU bibliotēkām un elektroniskajām datu bāzēm. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. Sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā notikušas šādi jauni pasākumi – semināri ar kompānijas Tilde pārstāvi – 

projekta EuroTermBank direktori Signi Rirdanci (kura pārskata perioda laikā arī 

kļuvusi par programmas mācībspēku), EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta 

pārstāvniecības vadītāja Latvijā Ivara Apiľa lekcijas. Sadarbība ar EK pārstāvniecību 

paplašinājusies. Ievadot pārskata periodu, programmas docētāji kā lektori un sekcijas 

vadītāji piedalījušies EK  pārstāvniecības, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LR 

Ārlietu ministrijas organizētajā konferencē "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - 

daudzvalodības praktiskā pieredze", Rīga, 2008. gada 3. jūlijā. Programmas vadītāja 

un mācībspēki ir gatavojuši programmas pieteikumu Eiropas maģistra līmeľa 

programmu tīklam. Saľemta atbilde, ka programma ir iekļauta kā kandidāte un tiks 

vēlreiz vērtēta pēc jaunas konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtas, kad tiks izpildīts 

dalības kritērijs – iekļauti dati par absolventu nodarbinātību. LU un starptautiskais 

tulkošanas birojs „Skrivanek‖ pēc jumta līgumu parakstīšanas ar LU izvērsis 

sadarbību. Kopīgi novadīts tulkošanas konkurss universitātes studentiem, kurā 

uzvarējusi PSP Tulkotājs studente Rita Garnizone (piešķirta galvenā konkursa balva – 

ceļojums uz Prāgu). Rezultātā ar Skrivanek noslēgts ciešāks prakses līgums. Turpināta 

sadarbība ar Baltic Media 

(sk. http://www.balticmedia.com/nouvelles.php?lang_id=1&menu=36&id=86), 



palīdzot viľiem kadru meklēšanā programmas absolventu vidū. Pārskata periodā 

turpināta sadarbība ar tulkošanas biroju Euroscript Latvia, tulkošanas birojiem SIA 

Nordtext, SIA LINGMASTER. Turpinās sadarbība ar Eiropas Centrālo banku 

studentu prakses organizēšanā, tāpat turpinās aizsāktā sadarbība ar Tulkošanas un 

terminoloģijas centru, Austrijas un Šveices bibliotēku, Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes Pedagoģijas nodaļu, LU Pedagoģijas un Psiholoģijas muzeju (studenti 

gatavo un tulko materiālus šim muzejam), Britu Padomi. Turpinās sadarbība ar 

izdevniecību Zvaigzne ABC, pēc kuras pasūtījuma studenti recenzē ārzemju autoru 

darbus. Sadarbībā ar EK pārstāvniecību Latvijā un LR Ārlietu ministriju organizēti ES 

dārza svētki 2009. gada 1. maijā. Par to organizēšanu un dalību tajos LU un MVF 

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas mācībspēkiem, MVF tehniskajiem 

darbiniekiem un programmas studentiem izteikta LR Ārlietu ministrijas pateicība. 

 

5.2. Darba devēju interviju, aptauju rezultāti, būtiskākie ierosinājumi 

secinājumi un priekšlikumi studiju programmas pilnveidei.  

Darba devēji labi vērtē programmas absolventu profesionalitāti. Darba devēji, 

kas jau nodarbina programmas beidzējus, lūdz programmai palīdzību nākamo 

darbinieku atlasē. Īpaši ieteikumi nav izteikti. Programmas studenti ir piedalījušies 

LU pašnovērtējuma ziľojuma tulkošanā. Darba rezultātā uzklausīti un ľemti vērā LU 

vadības ieteikumi studentu sagatavošanas pilnveidošanai. Uzľēmums SDI Media ir 

ierosinājuši diskusijas par tulkošanas kvalitāti Latvijā. Tajās regulāri piedalās PSP 

Tulkotājs mācībspēki. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robežām;  

Atskaites periodā turpinājusies sadarbība ar Ventspils Augstskolu. Starptautiskā 

mērogā turpinājusies sadarbība ar EK Tulkošanas dienestu Luksemburgā, tulkošanas 

dienestu ECB Frankfurtē, Turpinājusies sadarbība ar Eiropas Savienības finansēto 

intensīvo doktorantūras studiju programmu CETRA (Lēvene, Beļģija). Doktorante  

Laura Karpinska piedalījusies CETRA Doctoral Summer School in Translation Studies 

(Lēvene, 2008. g. augusts). Programmas mācībspēki nolasījuši lekcijas ārvalstu 

universitātēs (G. Ločmele Maincas Universitātes Germersheimas Pielietojamās 

valodniecības un kultūras studiju institūtā, A. Veisbergs EK Tulkošanas dienestā 

Luksemburgā). Arī ārvalstu lektori SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros 

pārskata periodā lasījuši lekciju kursus programmā (Pierre Bouillon, Universite 

Catholique de l'Ouest, Angers Francijā; Fernando Magalanes, Seviļas Universitātes 

Ģermānistikas nod.).  

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Ľemot vērā lielo pieprasījumu pēc tulkotājiem ES iestādēs un vietējā tirgū, 

iespējams paredzēt, ka programmas beidzējiem nebūs grūti atrast darbu profesijā. 

Vērtējot tulkotāju sagatavošanas programmas Latvijā, nopietnākais tulkotāju 

sagatavošanas centrs ir Ventspils augstskola, taču tās atrašanās tālu no galvenā 

tulkošanas darba tirgus centra – Rīgas – zināmā mērā nosaka tās ierobežojumus 

konkurencē. Pārskata periodā sadarbība ar Ventspili ir kļuvusi ciešāka (kopīgi 

zinātniski pētījumi ar Ventspils docētājiem, kopīga organizatoriska darbība gan ES 

dārza svētku, gan pasākumu par tulkošanas kvalitāti Latvijā gatavošanā). Arvien vēl 

pastāv ciešākas sadarbības potenciāls ar Rīgas Juridisko augstskolu, kuras programmā 

„Jurists-lingvists‖ studijas turpina arī daži PSP: Tulkotājs beidzēji. Ir iespējas 



sadarboties ar Daugavpils Universitāti, kur arī sākusies tulkotāju sagatavošana 

Latgales reģionam. Tāpat var veidoties sadarbība ar Vidzemes Augstskolu un Rīgas 

Tehnisko universitāti (tās programmu beidzēji turpina studijas PSP Tulkotājs). Ar 

Daugavpils Universitāti un Vidzemes Augstskolu uzľemti kontakti, gatavojot ES 

dārza svētkus, savukārt Rīgas Juridiskās augstskolas un RTU pārstāvji un programmas 

vadītāji piedalījušies mūsu organizētajā konferencē „Lost and Found in Translation‖. 

Izveidojusies sadarbība ar vadošo lokalizācijas uzľēmumu Baltijā sabiedrību „Tilde‖, 

kuras speciāliste Signe Rirdance šajā pārskata periodā tika iesaistīta programmas 

realizācijā. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde. 

  Pārskata periodā turpināta aizsākto uzdevumu izpilde – nodrošinot veiksmīgu 

programmas īstenošanu vēl ciešākā sadarbībā ar ārējiem partneriem gan Latvijā, gan 

ārpus tās robežām. Pašu izvirzītie uzdevumi ir daļēji izpildīti: 

1. Regulāri tiek veikta kursu satura saskaľošana. 

2. Tiek veidota sadarbība ar ārvalstu augstskolu docētājiem, uzaicinot tos nolasīt 

lekcijas atsevišķos studiju kursos. 

3. Rosināta labāko studentu tālākā izglītība ar mērķi iesaistīt tos maģistru un 

doktora studijās. 

4. Rasta iespējas esošā akadēmiskā personāla regulārai kvalifikācijas 

paaugstināšanai, veicinātas viľu studijas doktorantūrā, piešķirot arī radošos 

atvaļinājumus, un stažēšanās ārvalstu augstskolās. 

5. Paaugstināta akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darba kvalitāte, 

veicinot iesaistīšanos lietišķo un zinātnisko projektu izstrādē, tādejādi 

paaugstinot arī docētāju praktiskā darba pieredzi. 

6. Rīkota ikgadējā zinātniskā konference, iesaistot tajās aktīvākos studentus un 

tādējādi nodrošinot pieredzes apmaiľu par veiktajiem pētījumiem un 

aktuālākajām tulkošanas teorijas un prakses problēmām. 

7. Regulāri tiek izskatīti jautājumi par mācību procesa tehnisko un metodisko 

nodrošinājumu. Šajā jomā pastāv finansējuma ierobežojumi. Pasniedzēji 

gatavo jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 

8. Tiek pētīts programmas absolventu viedoklis un darba devēju iespējamais 

pieprasījumu, tā turpinot darbu pie programmas paplašināšanas un pilnveides. 

9. Atbilstoši plānotajam programmā iekļauti lokalizēšanas teorētiskie pamati 

(sadarbībā ar TILDI) un daiļliteratūras tulkošanas problēmas (sadarbībā ar 

Zvaigzni ABC) 

 

Starp vēl izpildāmiem minami šādi uzdevumi: 

 

10. studiju kursu docētājiem praktisko darbu ietvaros vairāk iekļaut noteiktu 

uzdevumu izpildi, izmantojot tulkošanas atmiľu un citus tulkošanai paredzētus 

datorrīkus. 

Jauns pašu izvirzīts uzdevums - panākt vēl ciešāku docētāju iesaisti starptautiskajā 

tulkošanas pētniecības apritē, tā dodot lielāku teorētisko pamatu studentiem, arī tiek 

sekmīgi īstenots. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 



Atskaites periodā veikta programmas stipro un vājo pušu analīze (skat. 

2.tabulu): 

2.tabula 

Profesionālo studiju programmas Tulkotājs 

 stipro un vājo pušu novērtējums 

 

Stiprās puses Vājās puses 

1. Programma aizpilda noteiktu nišu 

profesionālās ievirzes un tālākizglītības 

jomā atbilstoši darba tirgus mainīgajām 

prasībām. 

2. Programmas saturs atbilst tulkotāja 

profesijas standarta prasībām un 

saskaľots ar profesionālās izglītības 

valsts standartu. 

3. LU iegūstamajai profesijai un 

diplomam ir augsts prestižs, jo šeit 

strādā pieredzējuši un augsti kvalificēti 

mācību spēki. 

4. Sniedz iespēju potenciālajiem 

studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko 

izglītību citās nozarēs un labām 

atbilstošu valodu zināšanām apgūt 

tulkotāja specialitāti pilna laika 

klātienes studijās. 

5. Sniedz iespēju labākajiem 30 

studentiem saľemt studijām budžeta 

finansējumu. 

6. Studiju procesa un prakses tuvināšana, 

mācību procesā iesaistot tulkošanas 

speciālistus, organizējot mācību 

prakses. 

7. Studentu iespējas izmantot attīstīto 

universitātes infrastruktūru un veikt 

zinātniski - pētniecisko darbu studiju 

laikā. 

8. Karjeras iespējas programmas 

beidzējiem. 

9. Laba sadarbība ar profesionālajām 

organizācijām Latvijā un starptautiskā 

sadarbības pieredze. 

10. Labs nodrošinājums ar mācību 

līdzekļiem un programmas realizācijai 

atbilstošs tehniskais nodrošinājums. 

1. Mācību spēku aizplūde uz ES 

institūcijām un jaunu profesionālu 

mācībspēku piesaistes grūtības (darba 

apmaksas jautājumi). 

2. Grūtības nodrošināt prakses vietas 

ārzemēs. 

3. Saspringts un intensīvs studiju 

process, kuru studentiem nākas 

apvienot ar pamatdarbu. Trešajā – 

diplomdarba izstrādes un prakses 

semestrī vērojams studentu atbirums 

– aizplūde uz ārzemēm vai darbā 

vietējā tirgū.  

4. Neregulāras iespējas studiju procesā 

iesaistīt ārzemju mācībspēkus (darba 

apmaksas jautājumi, atkarība no 

projektiem, ārējiem apstākļiem, kā 

piem., darba plānošanas ES 

institūcijās). 

5. Infrastruktūras novecošanās. 

6. Vidējās un augstākās izglītības 

nosacīts nepietiekams skaits atbilstošu 

kandidātu studijām 

franču/latviešu/angļu un arī 

vācu/latviešu/vācu virzienos.   

 

 

 

Iespējas Draudi 

1. Veicināt akadēmiskā personāla 

stažēšanos, nodrošinot teorijas un 

prakses vienotību, ārzemju pieredzes 

1. Konkurences saasināšanās 

profesionālo studiju spektrā līdz ar 

demogrāfisko procesu radīto studentu 



efektīvāku izmantošanu studiju procesā 

2. Veicināt studentu interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību, sniegt tās pamatus 

prakses atskaišu un diplomdarba 

izstrādes un aizstāvēšanas gaitā 

3. Rast jaunas studentu apmaiľas iespējas, 

veidojot jaunus sadarbības projektus 

4. Rast lielākas SOCRATES/ERASMUS 

prakses iespējas ārzemēs 

5. Iekļauties Eiropas maģistra līmeľa 

programmu tīklā 

skaita potenciālo samazinājumu 

2. Sabiedrības materiālās labklājības 

augsmes neatbilstība studiju maksas 

iespējamam pieaugumam un krīzes 

procesiem tautsaimniecībā 

3. Izglītības prestiža samazināšanās 

humanitāro zinātľu jomā, attiecīgi 

palielinoties dabas zinātľu prestižam 

potenciālo studentu vidū 

4. Grūtības studiju programmu īsā laikā 

aktualizēt atbilstoši darba tirgus 

mainīgajām prasībām un studējošo 

interesēm 

 

Pozitīvā studentu motivācija un griba darboties ir galvenais priekšnoteikums 

programmas veiksmīgai īstenošanai arī turpmāk. 

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati).  

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2008/09  25 14     39 – 14 1 

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
4
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2008/09 25 14     39 10 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. 

oktobri): 

Amats, grāds 2008/09   

Profesori 2   

Asociētie profesori 4   

Docenti 2   

                                                 
4
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



Lektori: 5   

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  5   

citi*    

Asistenti: 1   

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  1   

citi*    

Akadēmiskais personāls KOPĀ 14   

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 

1. oktobri) 

Amats  2008/09   

Viesprofesori    

Viesdocenti    

Vieslektori: 1   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

2   

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  2   

citi*    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 3   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2008/09   

Studē doktorantūrā 5   

Ieguvuši doktora grādu    

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

5   

Akadēmiskajā atvaļinājumā    

 



 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2008/09   

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 

un citos projektos (projektu skaits) 

10   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

32   

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

36   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

14   



 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2008/09   

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2   

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

 1   

    

    

Studējošo apmaiľa      

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
  Apmaiľa ir īstermiľa stažēšanās ES institūcijās, mācības ES universitātēs. 



Apstiprināts     

      HZF Domes sēdē   

 

    

         Protokols Nr.   

      Domes priekšsēdētāja  

…………….. 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Humanitāro zinātľu fakultāte 
 

 

 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

Tulkotājs 

kods: 46222 09 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

par 2009./2010. akadēmisko gadu 

 

Studiju programma akreditēta  

no 2005. g. 19. oktobra līdz 2011. g. 31. decembrim 

Studiju programmas direktors 

 

Dr.philol., prof. G. Ločmele 

 

Apstiprināts  

HZF Filoloģijas studiju programmu 

padomes sēdē  

Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs  

Prof. A. Veisbergs…………………………… 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā …………………………2010. 

 



1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Pārskata periodā būtiskas izmaiľas studiju programmas saturā nav notikušas. 

Tās praktiskajā realizācijā līdzekļu taupīšanas nolūkā piedāvāta mazāka B daļas 

priekšmetu izvēle. Teorētiskie un praktiskie tulkošanas kursi vēl vairāk saturiski 

tuvināti gan vietējā, gan starptautiskā darba tirgus prasībām, lai pilnībā realizētu 

programmas mērķi – nodrošinātu studentiem ar humanitāro zinātľu bakalaura grādu 

filoloģijā vai tam pielīdzināmu augstāko profesionālo vai augstāko akadēmisko 

izglītību otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartam atbilstošas studijas 

un izglītotu Tulkotāja profesijas piektajam kvalifikācijas līmenim atbilstošus 

speciālistus ─ Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgus tulkotājus. 

 

PSP Tulkotājs uzdevumi salīdzināti ar jaunveidotā Eiropas tulkošanas maģistra 

līmeľa programmu tīkla EMT prasībām par kompetencēm, kuras studentiem jāiegūst 

pēc programmas apguves. Konstatēta šādu uzdevumu atbilstība: 

 Īstenot tādu programmas saturu, lai nodrošinātu piektajam kvalifikācijas 

līmenim atbilstošas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas: 

- veidotu tulkošanas teorētisko pamatu (konstatēta atbilsme tulkošanas 

pakalpojumu sniegšanas kompetencei tās starppersoniskajā un 

tulkojuma sagatavošanas dimensijā un starpkultūru kompetencei tās 

sociolingvistiskajā un tekstveides dimensijā); 

- dotu zināšanas par terminoloģiju, terminogrāfiju un elektroniskiem 

tulkošanas līdzekļiem (konstatēta atbilsme informācijas ieguves, 

tematiskajai un tehnoloģiskajai kompetencei); 

- attīstītu iemaľas juridisku, politisku un ekonomikas tekstu tulkošanā 

(konstatēta atbilsme valodas zināšanu kompetencei, tulkošanas 

pakalpojumu sniegšanas kompetencei tulkojuma sagatavošanas 

dimensijā, starppersoniskajai kompetencei tās tekstveides dimensijā, kā 

arī informācijas ieguves un tematiskajai kompetencei); 

 nodrošināt elastīgu programmu, kas attīstītu izpratni par politiskajiem, 

ekonomiskajiem un tiesiskajiem procesiem, kas veido tulkojamo tekstu 

kontekstu;  

 iepazīstināt ar profesionālās ētikas problēmām, audzināt atbildīgus tulkotājus 

(atbilsme tulkošanas pakalpojumu sniegšanas kompetencei tās 

starppersoniskajā dimensijā); 

 iepazīstināt ar tulkotājiem izvirzītām prasībām Eiropas kontekstā, veidot 

studentu spējas uzľemties tulkošanas projektu vadību (konstatēta atbilsme 

tulkošanas pakalpojumu sniegšanas kompetencei tās starppersoniskajā un 

tulkojuma sagatavošanas dimensijā un starpkultūru kompetencei tās 

sociolingvistiskajā dimensijā, kā arī valodu un tehnoloģiskajai kompetencei); 

 tulkošanas prakses laikā ievadīt studentus Latvijas un Eiropas Savienības 

darba tirgū (atbilsme visām nepieciešamajām kompetencēm); 



 veicināt studentu radošo domāšanu un patstāvīgu zināšanu paplašināšanu, kā 

arī rosināt tos tālākām studijām maģistrantūrā un doktorantūrā. 

Konstatētas arī dažas neatbilstības – mārketinga zināšanas, kas programmas 

beidzējiem būtu nepieciešamas, lai veidotu klientu bāzi, programmā tiek tikai 

ieskicētas, nevis pilnībā izveidotas. Tāpat ir dziļāk jāizstrādā studentu snieguma 

vērtējums atbilstoši starptautiskajiem tulkošanas kvalitātes standartiem. 

Programmas daļēja atbilsme starptautiskajiem standartiem un ES prasībām 

vērojama valodas kompetences ziľā – tiek nodrošināta tulkošanas iespēja no divām 

svešvalodām dzimtajā valodā, kas ir ES obligāta prasība, taču ne visi programmas 

studenti to var kvalitatīvi veikt nepietiekamu otrās svešvalodas zināšanu dēļ.  

Šīs problēmas daļējs risinājums ir kurss „C valoda tulkotājiem‖, taču divu 

semestru laikā, kad šis kurss tiek piedāvāts, pilnībā apgūt svešvalodu nav iespējams, 

ja tā nav apgūta bakalaura programmā. Otrs risinājums varētu būt divu svešvalodu 

zināšanu iekļaušana imatrikulācijas noteikumos, taču tas samazinātu studentu skaitu 

programmā. 

Programmas esošie Imatrikulācijas noteikumi nosaka, ka profesionālajā 

studiju programmā Tulkotājs, nokārtojot iestājpārbaudījumu, var studēt 

personas, kam ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai tam 

pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība vai augstākā izglītība citās zinātnes 

nozarēs ar nosacījumu, ka viņām ir pietiekoši labas attiecīgo valodu zināšanas. 

Iestājpārbaudījums ietver:  

250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojumu no angļu/vācu/franču valodas 

(valodām, ja izvēlētajā programmas virzienā ir divas svešvalodas) latviešu 

valodā un 150 vārdu gara teksta tulkojumu no latviešu valodas svešvalodā 

(svešvalodās) bez vārdnīcas; 

 interviju valodu un motivācijas pārbaudei. 

Bez labām attiecīgo valodu zināšanām reflektantiem jābūt spējām analizēt tekstus un 

strādāt stresa apstākļos. Reflektantiem jābūt labām latviešu valodas zināšanām, 

izpratnei par aktuāliem politiskiem un ekonomiskiem notikumiem (īpaši saistībā ar 

ES). 

Studiju programmas ilgums – 3 semestri jeb 1,5 gadi pilna laika klātienes 

studijās ir pietiekams nepieciešamo kompetenču apguvei. 

Programmā iekļautie kursi visumā atbilst nepieciešamo kompetenču apguvei. 

Lai palielinātu šo atbilsmi, pārskata periodā aktualizēts vairāku kursu saturs, 

nodrošinot lielāku studentu iesaisti gan kopīgas terminoloģijas datubāzes veidošanā 

(Ekonomikas tekstu tulkošana I), gan mārketinga kompetences attīstīšanā (individuāla 

tulkojumu portfeļa veidošana). Vairāku kursu docēšanā iesaistīti vairāki mācībspēki, 

lai studenti gūtu pilnīgāku priekšstatu par dažādajām viľu profesijas dimensijām. 

Lai studenti kļūtu par kompetentiem tulkotājiem, ļoti svarīgs ir viľu 

individuālais darbs. Studentiem regulāri jāveic patstāvīgi tulkojumi. Darba mērķis – 

veicināt studentu spēju patstāvīgi veikt uzdevumus, tajā skaitā pielietojot 

elektroniskos tulkošanas rīkus. Šāda darba veikšanai studentiem būtu nepieciešama arī 

regulāri pieejama datortelpa, kurā būtu uzstādīti tulkošanas rīki. Vēlams, lai šāda 

klase būtu Humanitāro zinātľu fakultātes telpās, jo šobrīd jauniegādātās TRADOS 

programmas licences ir uzstādītas Aspazijas bulv. 5 318. telpā, kur arī notiek vairākas 

tulkošanas programmas nodarbības. 



Projekti.  Tulkošanas teorijas kursā sadarbībā ar „Jāľa Rozes apgādu‖ noticis 

ārzemju daiļliteratūras recenzēšana projekts. Filmu un reklāmu tulkošanas kursā 

noticis filmu tulkošanas projekts sadarbībā ar tulkošanas biroju SDI Media. 

Elektroniskie līdzekļi izmantoti visos kursos. Studenti izmantojuši interneta 

resursus, kā arī veidojuši savas terminoloģijas datu bāzes, strādājuši ar tulkošanas 

programmu „Trados SDL‖ un 75% no kursa sertificēti kā Trados lietotāji. Mutvārdu 

tulkošanas nodarbības notikušas īpaši aprīkotā sinhronās tulkošanas telpā. Šādas 

metodes nepieciešamas, lai mācību procesu pēc iespējas tuvinātu reālajiem 

profesionālās dzīves apstākļiem. Izveidotās elektronisko diskusiju vides ar adresi 

tulkotaji@lanet.lv priekšrocības tika pilnībā izmantotas. 

Atbilstoši kursu tematikai uz nodarbībām regulāri uzaicināti vieslektori – 

profesionāli tulkotāji, kas dalījušies pieredzē un informējuši par nozares aktualitātēm.  

Programmas iespējamā pilnveide varētu notikt, vairāk veidojot teorētiskos kursus 

interneta vidē. Otrs pilnveides virziens – subtitrēšanas programmas mācīšanas 

pilnveide, iegūstot LU lietošanā licenci un ievadot studentus šīs programmas 

lietošanā.  

 

2. Studiju programmā studējošie.  

 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  

 

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa sadarbojas ar profesionālās studiju 

programmas studentiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu mācību procesu. 

Studenti aktīvi piedalās mācību procesa pilnveidošanā. 

 Pirmkārt, notiek regulāras pārrunas ar visu grupu studentiem par mācību 

procesa plānošanu (par studiju kursu secību, nodarbībām, par prakses organizāciju un 

eksāmeniem).  

 Otrkārt, katra semestra beigās notiek aptaujas un pārrunas par studiju kursiem, 

praktisko darbu saturu un nozīmi profesionālajā sagatavotībā. To rezultātus ľem vērā 

nākošā semestra mācību procesa plānošanā. 

 Treškārt, pirms valsts eksāmena konsultācijās analizē mācību procesa 

realizāciju, pasniedzēji kopā ar studentiem izsaka priekšlikumus mācību procesa 

pilnveidošanai. 

Profesionālo studiju programmu izpilde un pilnveidošana ir cieši saistīta ar 

studentu ieteikumiem un līdzdalību. Studenti izteikuši vēlēšanos veidot lielāku saskari 

ar savā nākotnes profesijā strādājošiem cilvēkiem. Tāda tika nodrošināta, pārskata 

periodā uzaicinot kā pasniedzēju kompānijas Tilde pārstāvi – projekta EuroTermBank 

direktori Signi Rirdanci, kompānijas „Mestako‖ pārstāvi Kasparu Kļaviľu, aicinot uz 

vieslekcijām EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvniecības vadītāju Latvijā Ivaru 

Apini, vieslektores – tulkotājas no EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta Luksemburgā 

Sandru Kaupužu un Jolantu Jundu, VVC direktoru prof. Māri Baltiľu, „Jāľa Rozes 

apgāda‖ direktori, Latvijas grāmatizdevēju asociācijas priekšsēdētāju Renāti Punku, 

izdevniecības „Zvaigzne ABC‖ Daiļliteratūras redakcijas starptautisko sakaru vadītāju 

Santu Silgali, tulkošanas biroja „Skrivanek‖ vadītāju Aigu Veckalni u.c. vadības 

pārstāvjus, medicīnas tekstu tulkotāju Ievu Zaganti, kā arī Euroscript personāla 

vadītāju Agnesi Orupi, kura 2009. gada 26. novembrī nolasījusi lekciju „Kas jāzina 

jaunajam tulkotājam, ieejot darba tirgū‖. 

mailto:tulkotaji@lanet.lv


Tālāka profesijas izpēte studentiem turpinās Tulkošanas prakses III gaitā, kurā 

saskarsme ar citiem speciālistiem profesijā ir lielāka un kuras laikā studenti prakses 

semināros dalās iespaidos par gūtajiem profesionālajiem panākumiem un mācībām un 

pēc savas iniciatīvas var iesaistīt semināros arī jauniepazītus speciālistus. 

 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti.  

Veiktas studentu aptaujas un to analīze, un izdarītas izmaiľas nodarbību 

organizācijā. Pārskata periodā tika aptaujāti dažādu grupu studenti, kopējais izdalīto 

anketu skaits – 54, saľemto aizpildīto anketu skaits -  21. Elektroniskās anketas LUIS 

sistēmā aizpildījuši 1-4 studenti, tāpēc to rezultāti nav ľemti vērā pārskata ziľojumā. 

Turpmāk paredzēts rosināt studentus aptauju aizpildīšanai LUIS sistēmā. 

 Rezultāti: visi aptaujātie uzskata, ka kopumā ir apmierināti ar saľemto studiju 

kvalitāti, tos apmierina gan saľemtās zināšanas un prasmes, gan veids, kādā materiāls 

tiek pasniegts un zināšanas vērtētas.  

Studenti ļoti atzinīgi vērtē sadarbību ar tulkošanas profesijas pārstāvjiem, arī ar 

izdevējiem grāmatu recenzēšanas projektā un iespēju tulkot filmas. Daži vēlētos apgūt 

arī daiļliteratūras tulkošanu, kas arī tika nodrošināts tulkošanas prakses nodarbībās. 

Tehniskais nodrošinājums, ko studenti un pasniedzēji var izmantot mācību 

procesā, tiek vērtēts labi. Studenti pozitīvi vērtē dažādu materiālu un elektronisko 

līdzekļu pieejamību, iespēju strādāt arī ar TRADOS tulkošanas atmiľas programmu, 

taču uzskata, ka atvēlētajā auditorijas stundu skaitā vien pilnvērtīgi programmu apgūt 

nav iespējams. Studenti vēlētos programmas lietošanu patstāvīgi pilnveidot tulkošanas 

laboratorijā, kurā varētu veikt arī individuālo darbu. Turklāt viľi vēlētos apgūt šīs 

programmas plašāk. Piezīmes izpelnījušās šaurās telpas, kurās visiem studentiem 

nepietiek vietas kopumā un pie datoriem.  

Visi pasniedzēji novērtēti kā augstas klases speciālisti savās jomās, īpašu uzticību 

pasniedzēji pelna tāpēc, ka paši ir praktizējoši tulkotāji un tulki. Studenti atzīmējuši 

savu profesionālo izaugsmi un pārliecību. Dažiem programma esot palīdzējusi rast 

pašapziľu profesijā. 

 (novērtējumu kopsavilkumu skat. 1. tabulā): 

1.tabula 

Studiju programmas atsevišķu kritēriju novērtējums studentu anketās  

 ( aptaujātie) 

Kritērijs Novērtējums  

Pozitīvs 

Pozitīvas piezīmes 

Kritiskas piezīmes 

Programmas kopējais vērtējums 16 pilnībā apmierināti, 

 5 apmierināti 

 

Lekciju materiāli +  

Pasniedzēju profesionalitāte + Atsevišķas piezīmes par 

piedāvātā materiāla sarežģītības 

pakāpi, kas pārskata periodā tika 

ľemtas vērā 

Tehniskais nodrošinājums +  TRADOS kurss tiek 

nodrošināts, vēlēšanās apgūt to 



vēl dziļāk un saľemt 

programmas ražotāju sertifikātu. 

To pārskat periodā saľēma  ¾ 

studentu. 

Tulkošanas laboratorijas 

datornodrošinājums 

Studentu profesionālā izaugsme +  

Vēlēšanās strādāt profesijā +  

 

Ir izteikti priekšlikumi atjaunot tehnisko nodrošinājumu. Šī ieteikuma 

īstenošana pagaidām nav bijusi iespējama materiālu apsvērumu dēļ. Atrasta 

iespēja sadarboties ar Ekonomikas un vadības fakultāti. 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti. 

Sīkāk sniedzot informāciju par teorētiskajiem kursiem un to docētāju darbu, vidēji 

50% ir pilnībā apmierināti ar pasniegto materiālu un pasniedzēja darba metodēm, 10% 

tos uzskata par izciliem, savukārt 40% ir apmierināti un izteikuši konstruktīvas 

piezīmes, lai vēl uzlabotu programmu. Studentu aptauja rāda, ka studenti augstu vērtē 

teorētiskos kursus, arī to, ka tajos tiek nodrošināti praktiskie projekti. Studenti atzīmē 

arī teorijas jomas, kuras vēlētos apgūt plašāk. Tulkošanas teorijas, Konsekutīvās un 

Sinhronās tulkošanas kursos studentiem tiek piedāvātas docētāju izstrādātas grāmatas. 

 

Praktiskie kursi kopumā tiek vērtēti ļoti atzinīgi. Vidēji 50% studentu ir pilnībā 

apmierināti ar lekciju materiāla pasniegšanu, 10% domā, ka atsevišķās nodarbībās 

saľemtā informācija ir ļoti aizraujoša un rosinoša, savukārt 40% apmierināti un 

izteikuši konstruktīvas piezīmes, lai vēl uzlabotu kursus. Dažkārt pausta vēlēšanās 

paplašināt kādu kursu, ko plānots ľemt vērā, sagatavojot programmu jaunai 

akreditācijai. No aptaujas rezultātiem var secināt, ka kopumā praktisko nodarbību 

materiāli ir pietiekami augstā līmenī un vispusīgi, jo to atzīmējuši aptuveni 85% 

aptaujāto. Visi studenti atzīmē savu izaugsmi. 

  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti.  

Pārskata periodā absolventu aptauja netika veikta. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Atskaites periodā tikai iezīmējās izmaiľas akadēmiskā un administratīvā 

personāla sastāvā, kuru sekas būs vērojamas nākamajā atskaites periodā. Franču 

studentu nepietiekamā skaita dēļ neizdevās nokomplektēt franču/latviešu/angļu 

virzienu. Programmā rudens semestrī turpināja darbu asistente S. Rirdance 

(uzľēmuma Tilde projektu vadītāja). Viľai stājoties darbā Eiropas Slimību profilakses 

un kontroles centrā Stokholmā, viľas vietā programmai tika piesaistīts tulkošanas 

aģentūras Mestako Trados programmu speciālists Kaspars Kļaviľš   

Programmā bija nodarbināti 12 docētāji no LU MVF (2 profesori, 3 asociētie 

profesori, 1 docents, 4 lektori un 2 asistenti), kā arī MVF administratīvais personāls - 

lietvede. Samērā lielais docētāju skaits uz studentu skaidrojams ar to, ka programma 

tiek realizēta pa virzieniem. Turklāt lielāka daļa docētāju strādā vairākās programmās. 

Vairāki kursi ir ar padziļinātu specializāciju dažādās jomās, tāpēc to docēšanā piedalās 



divi vai pat trīs mācībspēki. Vairāki docētāji paaugstinājuši savu profesionālo 

kvalifikāciju. Pārskata periodā Dace Liepiľa ievēlēta par asociēto profesori. Personāla 

atlase un atjaunošana notiek uz doktorantūras bāzes, kā kritēriju izvirzot arī kandidāta 

pieredzi tulkošanā. Asistente Dace Strelēvica-Ošiľa pārskata periodā aizstāvējusi 

promocijas darbu, ir tulkotāja un bijusi redaktore apgādā Zvaigzne ABC. Viľa 

izstrādājusi un docējusi Angļu un latviešu valodas kontrastīvās tipoloģijas kursu.   

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā. 

  Programmas docētāji atskaites periodā ar 30 referātiem piedalījušies 30 

konferencēs (Liepājā, Daugavpilī, Briselē, Greifsvaldē, Viļľā, Kauľā, Rīgā, arī 

Šanhajā u.c.), 2 konferenču  un semināru organizēšanā, ir 34 zinātniskas publikācijas. 

Nodaļa izdevusi rakstu krājumu „Sastatāmā un lietišķā valodniecība‖, kur iekļauti 

dažādu autoru pētījumi tulkošanas teorijas, leksikogrāfijas un leksikoloģijas jomās. 5 

no programmās nodarbinātajiem pasniedzējiem piedalās Letonikas nacionālās 

programmas projektā „Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca un jaunaizguvumu datu 

bāze‖, 6 docētāji piedalījušies dažāda veida projektos (tajā skaitā divos ES 

Struktūrfondu finansētos).  

Studenti iesaistās pētniecībā, izstrādājot diplomdarbus, kā arī organizējot un 

piedaloties dažādās aptaujās par tulkošanas tirgus izmaiľām un kvalitātes 

jautājumiem.  

Pētnieciskā darba rezultātus izmanto kursu pilnveidē un studentu diplomdarbu 

vadīšanā. Studenti papildina zināšanas, apmeklējot nodaļas organizētās konferences. 

Pasniedzēju profesionālā darbība tulkošanas jomā ir liels devums jauno tulkotāju 

sagatavošanā. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā.  

Izmaiľu programmas finansējumā nav. Tāpat kā iepriekš programma tiek 

finansēta gan no mācību maksas, gan no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. LR 

Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi 30 budžeta vietas sakarā ar tulkotāju 

nepieciešamību ES. Programmas studenti iesaistās Socrates/Erasmus studentu 

apmaiľā (Renāte Kazaka Maincas Universitātē Vācijā, Kristīne Veisa gatavojās 

Erasmus praksei Skrivanek birojā Ļubļanā, Slovēnijā). Programmas metodiskais 

nodrošinājums papildināts ar prof. A. Veisberga grāmatu Konferenču tulkošana. Rīga: 

Zvaigzne. 2009. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Mācības notiek 420. telpā, kuras datornodrošinājums bija iegādāts par 

Orhūzas, Dānijas valdības un LU projekta līdzekļiem. Datori bija fiziski nolietojušies 

un izgāja no ierindas, rast iespējas jaunas tulkošanas laboratorijas izveidei neizdevās. 

Taču studentiem tiek nodrošinātas studiju darba iespējas citās MVF datorklasēs (314., 

325.). Pārskata periodā tika veikts sagatavošanās darbs jaunu tulkošanas programmu 

iegādei, kas pilnībā realizējams nākamajā pārskata periodā. 20 TRADOS licences tika 

izmantotas mācību procesā testa režīmā.  Tika rastas iespējas sadarbībai ar citām 

fakultātēm datorklašu izmantošanā. Zināmas grūtības rada jauno programmu 



datoratmiľas patēriľš, kā arī izplatītāju prasība nodrošināt studentiem lielu apjomu 

laika patstāvīgajiem darbiem.  

Sinhronās tulkošanas nodarbības notiek 310. telpā, kuras tehnisko aprīkojumu 

apmaksājusi Eiropas Komisija. Tā ir speciāli aprīkotā laboratorijā ar ES standartiem 

atbilstošu Philips aparatūru.  

Visvalža ielas 4a 420., 421. un 310. telpā iekārtota neliela bibliotēka, kuras 

resursi pieejami arī profesionālās programmas Tulkotājs studentiem. Studentiem 

nodrošināta piekļuve visām LU bibliotēkām un elektroniskajām datu bāzēm. 

5. Ārējie sakari 

5.1. Sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā notikušas šādi jauni pasākumi – sadarbībā ar LU Sabiedrisko attiecību 

dienestu studenti iesaistījušies LU mājas lapas tulkošanā, notikuši semināri ar 

kompānijas Tilde pārstāvi – projekta EuroTermBank direktori Signi Rirdanci (kura 

pārskata perioda laikā arī bijusi programmas mācībspēks), EK Tulkošanas 

ģenerāldirektorāta pārstāvniecības vadītāja Latvijā Ivara Apiľa lekcijas. Sadarbība ar 

EK pārstāvniecību paplašinājusies. Notikušas divu tulkotāju no EK Tulkošanas 

ģenerāldirektorāta tulkošanas dienesta Luksemburgā – Sandras Kaupužas un Jolantas 

Jundas – vieslekcijas. Programmas docētāji piedalījušies EK  pārstāvniecības, VVC, 

Latvijas Zinātľu akadēmijas un LR Ārlietu ministrijas organizētajā konferencē  „The 

Latvian Language in the European Union - Working towards a common terminology‖ 

2009. g. 16. oktobrī.  Programma ir kandidāte Eiropas maģistra līmeľa programmu 

tīklam un tiks vēlreiz vērtēta pēc jaunas konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtas.  

Izvērsusies sadarbība starp LU un starptautisko tulkošanas biroju „Skrivanek‖. 

Kopīgi novadīts tulkošanas konkurss universitātes studentiem, kurā otro gadu pēc 

kārtas uzvarējusi PSP Tulkotājs studente. Šogad tā bijusi Dace Kruste (piešķirta 

galvenā konkursa balva – iespēja apgūt vēl vienu svešvalodu Skrivanek organizētajos 

kursos). Rezultātā ar Skrivanek noslēgts ciešāks prakses līgums un rasta iespēja sūtīt 

PSP: Tulkotājs studenti ERASMUS praksē uz Skrivanek filiāli Ļubļanā, Slovēnijā. 

  Paplašināta sadarbība ar tulkošanas biroju „Mestako‖. Noticis ievadseminārs, 

kura laikā PSP: Tulkotājs studente Ieva Ālmane ieguvusi konkursa balvu – 1 SDL 

Trados Studio 2009 Freelance licenci. Pārskata periodā PSP: Tulkotājs ir kļuvusi par 

SDL Trados Universitāšu programmas locekli. 

Sekmīgi izvērsta sadarbība ar SDI Media, kuras pārstāve Zanda Dadzīte ir 

nolasījusi lekcijas un novadījusi praktiskus darbus filmu tulkošanā. 

Turpināta sadarbība ar Baltic Media 

(sk. http://www.balticmedia.com/nouvelles.php?lang_id=1&menu=36&id=86), 

palīdzot viľiem kadru meklēšanā programmas absolventu vidū. Pārskata periodā 

turpināta sadarbība ar tulkošanas biroju Euroscript Latvia, tulkošanas birojiem SIA 

Nordtext, SIA LINGMASTER. Turpinās sadarbība ar Eiropas Centrālo banku un EK 

studentu prakses organizēšanā, tāpat turpinās aizsāktā sadarbība ar VVC, Austrijas un 

Šveices bibliotēku, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļu, LU 

Pedagoģijas un Psiholoģijas muzeju (studenti gatavo un tulko materiālus šim 

muzejam), Britu Padomi. Turpinās sadarbība ar izdevniecībām „Zvaigzne ABC‖ un 

„Jāľa Rozes apgāds‖, pēc kuru pasūtījuma studenti recenzē ārzemju autoru darbus. 

Iezīmējusies sadarbība ar apgādu „Jumava‖ un Dantes Aligjeri biedrību. 2010. gada 9.  

martā docētāji un studenti piedalījušies Dantes Aligjeri biedrības Gada lielās balvas 

pasniegšanā tulkotājai Maijai Kveldei.  



5.2. Darba devēju interviju, aptauju rezultāti, būtiskākie ierosinājumi 

secinājumi un priekšlikumi studiju programmas pilnveidei.  

Darba devēji labi vērtē programmas absolventu profesionalitāti. Darba devēji, 

kas jau nodarbina programmas beidzējus, lūdz programmai palīdzību nākamo 

darbinieku atlasē. Īpaši ieteikumi nav izteikti. Programmas studenti ir piedalījušies 

LU pašnovērtējuma ziľojuma un mājas lapas tulkošanā. Darba rezultātā uzklausīti un 

ľemti vērā LU vadības ieteikumi studentu sagatavošanas pilnveidošanai. Uzľēmums 

SDI Media ir ierosinājuši diskusijas par tulkošanas kvalitāti Latvijā. Tajās regulāri 

piedalās PSP Tulkotājs mācībspēki. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robežām;  

Atskaites periodā turpinājusies sadarbība ar Ventspils Augstskolu. Starptautiskā 

mērogā turpinājusies sadarbība ar EK Tulkošanas dienestu Luksemburgā, tulkošanas 

dienestu ECB Frankfurtē, Turpinājusies sadarbība ar Eiropas Savienības finansēto 

intensīvo doktorantūras studiju programmu CETRA (Lēvene, Beļģija). Doktorante  

Dace Strelēvica-Ošiľa pēc piedalīšanās CETRA Doctoral Summer School in 

Translation Studies aizstāvējusi doktora disertāciju „Valodas pareizības jēdziena 

izpratne un lingvistiskā preskriptīvisma cēloľi un sekas: Latvijas un pasaules  

pieredze‖. Programmas mācībspēki nolasījuši lekcijas ārvalstu universitātēs (G. 

Ločmele Maincas Universitātes Germersheimas Pielietojamās valodniecības un 

kultūras studiju institūtā). Arī ārvalstu lektori SOCRATES/ERASMUS programmas 

ietvaros pārskata periodā lasījuši lekciju kursus programmā (Pierre Bouillon, 

Universite Catholique de l'Ouest, Angers Francijā). Programmas studente Renāte 

Kazaka 2 semestrus bijusi ERASMUS programmas apmaiľas studente Maincas 

Universitātes Germersheimas Pielietojamās valodniecības un kultūras studiju institūtā. 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Ľemot vērā pieprasījumu pēc tulkotājiem ES iestādēs un vietējā tirgū, 

iespējams paredzēt, ka programmas beidzējiem būs iespējams atrast darbu profesijā 

arī ekonomiskās krīzes apstākļos. Vērtējot tulkotāju sagatavošanas programmas 

Latvijā, nopietnākais tulkotāju sagatavošanas centrs ir Ventspils augstskola, taču tās 

atrašanās tālu no galvenā tulkošanas darba tirgus centra – Rīgas – zināmā mērā 

nosaka tās ierobežojumus konkurencē. Pārskata periodā sadarbība ar Ventspili ir 

kļuvusi ciešāka (kopīgi zinātniski pētījumi ar Ventspils docētājiem, kopīga 

organizatoriska darbība pasākumu par tulkošanas kvalitāti Latvijā gatavošanā). Arvien 

vēl pastāv ciešākas sadarbības potenciāls ar Rīgas Juridisko augstskolu, kuras 

programmā „Jurists-lingvists‖ studijas turpina arī daži PSP: Tulkotājs beidzēji. Ir 

iespējas sadarboties ar Daugavpils Universitāti, kur arī sākusies tulkotāju 

sagatavošana Latgales reģionam. Tāpat var veidoties sadarbība ar Vidzemes 

Augstskolu un Rīgas Tehnisko universitāti (tās programmu beidzēji turpina studijas 

PSP Tulkotājs). Ar Daugavpils Universitāti un Vidzemes Augstskolu uzsākti kontakti, 

savukārt ar Rīgas Juridiskās augstskolas un RTU pārstāvjiem un programmas 

vadītājiem veidoti kontakti zinātnisko konferenču un doktorantiem lasīto lekciju laikā 

. Izveidojusies sadarbība ar vadošo lokalizācijas uzľēmumu Baltijā, sabiedrību 

„Tilde‖, kuras speciāliste Signe Rirdance šajā pārskata periodā bija iesaistīta 

programmas realizācijā. Veidota ciešāka sadarbība un studentu iesaiste prakses darbā 

uzľēmumos „Skrivanek‖, SDI Media.  

 



6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde. 

  Pārskata periodā turpināta aizsākto uzdevumu izpilde – nodrošinot veiksmīgu 

programmas īstenošanu vēl ciešākā sadarbībā ar ārējiem partneriem gan Latvijā, gan 

ārpus tās robežām. Pašu izvirzītie uzdevumi ir daļēji izpildīti: 

1. Regulāri tiek veikta kursu satura saskaľošana. 

2. Tiek veidota sadarbība ar ārvalstu augstskolu docētājiem, uzaicinot tos nolasīt 

lekcijas atsevišķos studiju kursos. 

3. Rosināta labāko studentu tālākā izglītība ar mērķi iesaistīt tos maģistru un 

doktora studijās. 

4. Rasta iespējas esošā akadēmiskā personāla regulārai kvalifikācijas 

paaugstināšanai, veicinātas viľu studijas doktorantūrā, piešķirot arī radošos 

atvaļinājumus, un stažēšanās ārvalstu augstskolās. 

5. Paaugstināta akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darba kvalitāte, 

veicinot iesaistīšanos lietišķo un zinātnisko projektu izstrādē, tādejādi 

paaugstinot arī docētāju praktiskā darba pieredzi. 

6. Rīkota ikgadējā zinātniskā konference, iesaistot tajās aktīvākos studentus un 

tādējādi nodrošinot pieredzes apmaiľu par veiktajiem pētījumiem un 

aktuālākajām tulkošanas teorijas un prakses problēmām. 

7. Regulāri tiek izskatīti jautājumi par mācību procesa tehnisko un metodisko 

nodrošinājumu. Šajā jomā pastāv finansējuma ierobežojumi. Pasniedzēji 

gatavo jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 

8. Tiek pētīts programmas absolventu viedoklis un darba devēju iespējamais 

pieprasījumu, tā turpinot darbu pie programmas paplašināšanas un pilnveides. 

9. Atbilstoši plānotajam programmā iekļauti lokalizēšanas teorētiskie pamati 

(sadarbībā ar „TILDI‖) un daiļliteratūras tulkošanas problēmas (sadarbībā ar 

„Jāľa Rozes apgādu‖ un „Zvaigzni ABC‖) 

10. Rasta iespēja studentu prakses vietu nodrošināšanai ārzemēs. 

 

Starp vēl izpildāmiem minami šādi uzdevumi: 

 

11. studiju kursu docētājiem praktisko darbu ietvaros vairāk iekļaut noteiktu 

uzdevumu izpildi, izmantojot tulkošanas atmiľu un citus tulkošanai paredzētus 

datorrīkus. 

Jauns pašu izvirzīts uzdevums - panākt vēl ciešāku docētāju iesaisti starptautiskajā 

tulkošanas pētniecības apritē, tā dodot lielāku teorētisko pamatu studentiem, arī tiek 

sekmīgi īstenots. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Atskaites periodā veikta programmas stipro un vājo pušu analīze (skat. 

2.tabulu): 

2.tabula 

Profesionālo studiju programmas Tulkotājs 

 stipro un vājo pušu novērtējums 

 

Stiprās puses Vājās puses 

1. Programma aizpilda noteiktu nišu 

profesionālās ievirzes un tālākizglītības 

jomā atbilstoši darba tirgus mainīgajām 

1. Mācību spēku aizplūde uz ES 

institūcijām un jaunu profesionālu 

mācībspēku piesaistes grūtības (darba 



prasībām. 

2. Programmas saturs atbilst tulkotāja 

profesijas standarta prasībām un 

saskaľots ar profesionālās izglītības 

valsts standartu. 

3. LU iegūstamajai profesijai un 

diplomam ir augsts prestižs, jo šeit 

strādā pieredzējuši un augsti kvalificēti 

mācību spēki. 

4. Sniedz iespēju potenciālajiem 

studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko 

izglītību citās nozarēs un labām 

atbilstošu valodu zināšanām apgūt 

tulkotāja specialitāti pilna laika 

klātienes studijās. 

5. Sniedz iespēju labākajiem 30 

studentiem saľemt studijām budžeta 

finansējumu. 

6. Studiju procesa un prakses tuvināšana, 

mācību procesā iesaistot tulkošanas 

speciālistus, organizējot mācību 

prakses. 

7. Studentu iespējas izmantot attīstīto 

universitātes infrastruktūru un veikt 

zinātniski - pētniecisko darbu studiju 

laikā. 

8. Karjeras iespējas programmas 

beidzējiem. 

9. Laba sadarbība ar profesionālajām 

organizācijām Latvijā un starptautiskā 

sadarbības pieredze. 

10. Labs nodrošinājums ar mācību 

līdzekļiem un programmas realizācijai 

atbilstošs tehniskais nodrošinājums. 

11. Rasta iespēja studentu prakses 

nodrošināšanai ārzemēs 

apmaksas jautājumi). 

2. Saspringts un intensīvs studiju 

process, kuru studentiem nākas 

apvienot ar pamatdarbu. Trešajā – 

diplomdarba izstrādes un prakses 

semestrī vērojams studentu atbirums 

– aizplūde uz ārzemēm vai darbā 

vietējā tirgū.  

3. Neregulāras iespējas studiju procesā 

iesaistīt ārzemju mācībspēkus (darba 

apmaksas jautājumi, atkarība no 

projektiem, ārējiem apstākļiem, kā 

piem., darba plānošanas ES 

institūcijās). 

4. Infrastruktūras novecošanās. 

5. Vidējās un augstākās izglītības 

nosacīts nepietiekams skaits atbilstošu 

kandidātu studijām 

franču/latviešu/angļu un arī 

vācu/latviešu/vācu virzienos.   

 

 

 

Iespējas Draudi 

1. Veicināt akadēmiskā personāla 

stažēšanos, nodrošinot teorijas un 

prakses vienotību, ārzemju pieredzes 

efektīvāku izmantošanu studiju procesā 

2. Veicināt studentu interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību, sniegt tās pamatus 

prakses atskaišu un diplomdarba 

izstrādes un aizstāvēšanas gaitā 

3. Rast jaunas studentu apmaiľas iespējas, 

veidojot jaunus sadarbības projektus 

4. Iekļauties Eiropas maģistra līmeľa 

programmu tīklā 

1. Konkurences saasināšanās 

profesionālo studiju spektrā līdz ar 

demogrāfisko procesu radīto studentu 

skaita potenciālo samazinājumu 

2. Sabiedrības materiālās labklājības 

augsmes neatbilstība studiju maksas 

iespējamam pieaugumam un krīzes 

procesiem tautsaimniecībā 

3. Izglītības prestiža samazināšanās 

humanitāro zinātľu jomā, attiecīgi 

palielinoties dabas zinātľu prestižam 

potenciālo studentu vidū 

4. Grūtības studiju programmu īsā laikā 



aktualizēt atbilstoši darba tirgus 

mainīgajām prasībām un studējošo 

interesēm 

 

Pozitīvā studentu motivācija un griba darboties ir galvenais priekšnoteikums 

programmas veiksmīgai īstenošanai arī turpmāk. 

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati).  

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2009/10  32 22     54 1 18 3 

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
5
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2009/10 32 22     10  

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. 

oktobri): 

Amats, grāds 2009/10   

Profesori 2   

Asociētie profesori 3   

Docenti 1   

Lektori: 4   

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  4   

citi*    

Asistenti: 2   

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  2   

                                                 
5
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



citi*    

Akadēmiskais personāls KOPĀ 12   

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 

1. oktobri) 

Amats  2009/10   

Viesprofesori    

Viesdocenti    

Vieslektori: 2   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

2   

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  2   

citi*    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 4   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2009/10   

Studē doktorantūrā 1   

Ieguvuši doktora grādu 1   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

1   

Akadēmiskajā atvaļinājumā    

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2009/10   

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 

un citos projektos (projektu skaits) 

14   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

30   



Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

34   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

32   



 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2009/10   

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 1   

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

 1   

    

    

Studējošo apmaiľa      

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 1   

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  Apmaiľa ir īstermiľa stažēšanās ES institūcijās, mācības ES universitātēs. 
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