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Ievads 

 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra ir dibināta institūcija 1992.gadā, tā veic invalīdu 

profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju apgūt piemērotu profesiju un iesaistīšanos 

darba tirgū atbilstoši veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm un iemaĦām 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra Koledža  (turpmāk tekstā Koledža) uzdevums ir 

nodrošināt ikvienam interesentam ar vidējo izglītību, bet jo īpaši sociālās atstumtības riskam 

pakĜauto personu, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, iekĜaušanos sabiedrībā kā atbalsta 

palīdzība – surdotulks, pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Surdotulks” apguvi. Šo izglītības programmu realizē kopš 2006. gada Koledžā. Tādējādi, 

sekmējot cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem integrēties sabiedrībā un veicinot šo cilvēku 

situācijas uzlabošanos darba tirgū.   

Sākoties 2006./07. mācību gadam pirmo reizi Latvijā tika uzsākta profesionālās 

augstākās izglītības 1. līmeĦa studiju programma „Surdotulks”, kura tika izstrādāta ESF 

projekta „Izgl ītības programmas „Surdotulks” izstrādāšana un ieviešana Sociālās 

integrācijas valsts aăentūras ietvaros”. Izglītības programma mērėis ir paaugstināt sociālās 

atstumtības riskam pakĜauto nedzirdīgo un vājdzirdīgo jauniešu iekĜaušanos kopējā izglītības 

sistēmā. Nedzirdīgie un vājdzirdīgie jaunieši ir tā iedzīvotāju grupa, kas vienlaicīgi pakĜaujas 

vairākiem sociālās atstumtības riskiem, saistītiem ar izglītības iegūšanu un iekĜaušanos 

sabiedrībā. Lai nodrošinātu šo jauniešu apmācību, ir nepieciešams sagatavot atbilstošus 

kvalificētus speciālistus – surdotulkus. Mērėa sasniegšanai tika izstrādāta un ieviesta 

programma, lai sagatavotu surdotulkus darbam vispārējās, profesionālās un speciālās 

izglītības iestādēs. 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra Koledžas Padome 2006. 08.03. ar Padomes sēdes 

protokolu Nr.15 ir pieĦēmusi lēmumu par 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Surdotulks” ieviešanu koledžā.  

Veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (saistīts grozītais 

dokuments: konsolidēts 31.10.2002.) 15. panta 4. punktā „ … īsteno profesionālās 

pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības (koledžas izglītība), profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

programmas, sagatavojot speciālistus profesijās, kuras nepieciešamas invalīdu sociālās 

aizsardzības pasākumu veikšanai.” 
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1. Augstākās izglītības programmas mērėi un uzdevumi 

 

1.1. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Surdotulks” mērėi:   

1. Nodrošināt mūsdienīgas profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 

profesionālam surdotulkam, lai efektīvi veiktu tulkošanas procesu un profesionālās 

attieksmes atbilstībai profesijas standartam un darba tirgus prasībām. 

2. Iegūt prasmes un iemaĦas surdotulkošanas procesā, izmantojot mūsdienīgus 

informācijas un komunikāciju tehnoloăijas līdzekĜus.  

3. Nodrošināt iespēju iegūt 1.līmeĦa profesionālo augstāko izglītību un 4. līmeĦa 

kvalifikāciju – surdotulks, rast iespēju turpināt studijas 2. līmeĦa augstākās 

profesionālās izglītības ieguvei radniecīgās studiju programmās citās augstskolās.   

 

 

 

1.2. Studiju programmas realizācijas uzdevumi 

Lai sasniegtu izvirzītos studiju programmas mērėus, 1. līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Surdotulks” uzdevumi ir:  

 

1. Veicināt studentu savstarpējās sazināšanās prasmju un iemaĦu attīstību, atbilstoši 

profesijas specifikai un studiju kursu programmai, pielietojot mūsdienu tehnoloăijas 

un dažādas apmācību metode. 

2. Attīstīt topošo surdotulku vizuālās uztveres iemaĦas, cieši saistīt nozares teorētisko un 

specializācijas praktisko darbību, lai studenti varētu izprast un nodot šīs zināšanas 

tālāk cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – zīmju valodā, daktiloloăiski, ar sejas 

mīmikas niansēm.  

3. Veicināt radošo spēju attīstību ar patstāvīgu praktiskā darba palīdzību, pieiet darbam 

ar personīgo iniciatīvu, attīstīt spējas strādāt stresa apstākĜos un dažādās situācijās, 

saistīt iegūtās zināšanas ar reālo situāciju. 

4. Veicināt un attīstīt semināros dziĜāku izpratni par specifisko pieeju darbam ar klientu, 

kuram ir dzirdes traucējumi.  

5. Pilnveidot  studentu  pētnieciskā darba iemaĦas un prasmes. 
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2. Augstākās izglītības programmas organizācija 

  

Augstākās izglītības programmu organizācija Koledžā ir veidota atbilstoši Izglītības 

likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam. Studijas Koledžā 

reglamentē iekšējie normatīvie dokumenti: 

- Koledžas nolikums; 

- Koledžas uzĦemšanas noteikumi (tiek apstiprināti katram mācību gadam); 

- Kārtība uzĦemšanai par valsts budžeta līdzekĜiem Koledža pirmā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmās; 

- Koledžas prakses organizēšanas kārtība; 

- u.c. nolikumi un instrukcijas. 

Ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē studējošo uzĦemšanu, prakšu 

organizēšanu var iepazīties Sociālās integrācijas valsts aăentūras (SIVA) mājas lapā 

www.siva.gov.lv, ar pārējiem normatīvajiem aktiem var iepazīties pie Koledžas 

administrācijas.  

SaskaĦā ar Sociālās integrācijas valsts aăentūras 2007. gada 29.maija Rīkojumu Nr. 

1-4/50 SIVA uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana saskaĦā ar standarta ISO 

9001:2000 prasībām. Koledžā notiek darbs pie dokumentācijas izstrādes, tai skaitā, tiek 

definēti Koledžas pamata, atbalsta un vadības procesi, kā arī paralēli notiek standarta prasību 

praktiskā pielietošana studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai. Ar dokumentiem, kuri ir 

saistīti ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu var iepazīties pie Koledžas administrācijas.  

Lai efektīvi ieviestu kvalitātes vadības sistēmu, SIVA notiek praktiskā darbinieku 

apmācība. Šī procesa ietvaros ir notikuši vairāki semināri. Notika seminārs „Ievads kvalitātes 

vadībā”, kurā Sociālās integrācijas valsts aăentūras struktūrvienību vadītāji, tai sk., Koledžas 

vadība, tika iepazīstināti ar kvalitātes vadības sistēmu. Notika arī apmācību seminārs 

„Kvalit ātes vadības sistēmas izstrāde”, kuru vadīja lektors no Hamburgas Dr. Henning 

Hallwachs.  

Ieviešot kvalitātes vadības sistēmu praksē notiek vadītāju apmācības „Kvalitātes vadība 

un standarta LVS N – ISO 9001/2000 prasību pielietošana praksē.” 
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3. Augstākās izglītības programmas anotācija 

 

3.1. Studiju programmas apraksts 

Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartu”. 

1. tabula 

Studiju programmas „Surdotulks” apraksts 

Studiju līmenis Pirmā līmeĦa profesionālās studijas 

Studiju ilgums Pilna laika studijas – 2 gadi 

Nepilna laika studijas 2,5 gadi 

Imatrikulācijas prasības un 

noteikumi 

Pamatojoties uz grozījumiem Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 15. pantam 4. puntu tiks izveidota 

budžeta grupa pilna laika studijās un nepilna laika studijās 

konkursa kārtībā uzĦem reflektantus, kuri iesnieguši visus 

nepieciešamos dokumentus, kā arī pamatojoties uz 

centralizēto eksāmenu rezultātiem (A, B, C, D vai E 

līmenis) un sekmēm vidējās izglītības dokumentā, kā 

arī pamatojoties uz MK not. Nr. 846., IV sadaĜa, 10., 

11.,12.punktiem, kuros noteikti ietverti pārbaudījumu 

rezultāti latviešu valodā un svešvalodā, un arī 

vispārīgais profesinalās piemērotības tests. 

2007. gada 8. novembrī AIP sēdē tika apstiprināts 

par papildus prasību uzĦemšanas noteikumiem studiju 

programmā „Surdotulks” atbilstoši profesijas 

standartam. 

2008. gada 26. maijā Koledžas padomē tika 

apstiprināti iestājpārbaudījumu profesionālās 

piemērotības testi atbilstoši Surdotulka profesijai. 

Iegūstamā kvalifikācija 1. līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, 4. līmeĦa 

kvalifikācija surdotulks (kods: 41222)  

Prasības grāda un kvalifikācijas 

iegūšanai 

- sekmīga studiju programmas apguve un prakses 

izpilde 

- kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana 
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3.2. Studiju programmas struktūra 

 

Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartu”. Mācību kursu proporcija studiju programmā ir sadalīta atbilstoši Noteikumu Nr. 

141. 7. punktam. 

2. tabula 

1. līmeĦa profesionālās augstākās studiju programmas „Surdotulks” 

Studiju kursu apjoma (KP) salīdzinājums  

ar  valsts profesionālās augstākās izglītības standartu 

Npk. Kritēriji Valsts profesionālās augstākās 
izglītības standarts 

1. līmeĦa profesionālā 
augstākā studiju programma 

„Surdotulks” 
1. Studiju kursu 

apjoms  
80-120 KP 80 KP 

2.  Studiju kursi   Kopējais apjoms ne mazāk kā 
56KP, nepārsniedzot 75% no 
programmas kopējā apjoma  
1. Vispārizglītojošie  mācību kursi, 
ne mazāk kā 20KP 
2. Nozares mācību kursi ne mazāk 
kā 36 KP 

61 KP (70%) 
 
 

20 
 

36 

3.  Prakse   Ne mazāk kā 16 KP 18 KP  
Mācību prakse 6 KP; 

Kvalifik ācijas prakse 12 KP  
4.  Kvalifikācijas 

darbs 
Ne mazāk kā 8 KP, nepārsniedzot 
10%  no programmas kopējā 
apjoma  

8 KP (10%) 

 

Studiju process tiek plānots tā, lai ne mazāk kā 30% no kursu apjoma tiktu īstenoti 

praktiski – tiek risināti uzdevumi, uzdoti praktiskie darbi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 

tam, lai specializācijas priekšmetos apgūtu ne tikai teorētiskās zināšanas, bet gan iegūtās 

zināšanas tiktu pārbaudītas praksē. Pastāvīgā darba uzdevumus un to izpildes kontroles 

veidi ir noteikti mācību programmu aprakstos ar kuriem var iepazīties pie Koledžas 

administrācijas.  

Sastādot studiju priekšmetu programmas, tika Ħemts vērā, ka studējošiem 

nepieciešams ilgāks laika posms, lai aptvertu un izprastu vizuāli uzdoto vielu, 

nepieciešams sagatavot visus materiālus izdrukātā un vizuālā (DVD) veidā. Mācību vielu 

jāatkārto vairākkārtīgi, lai studējošais nostiprinātu jauno vielu. Šajos gadījumos 
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pasniedzēji studiju programmās paredz iespēju strādāt ar studējošo individuāli, ja ir 

nepieciešams, izmantojot paredzēto laiku konsultācijās un pastāvīgajos darbos. 

  

 

3.3. Studiju programmas saturs 

Tabula nr. 3 

 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

 „Surdotulks” programma 

N.p. 
k. 

Kursa nosaukums KP 
Pārbaudes 

veids 
Docētājs 

I Vispārizgl ītojošie mācību 
kursi 

20   

1. 
 

Vispārīgā psiholoăija  1 Ieskaite Mag.psych. lektore Solvita 
Flugina 

3. Saskarsmes psiholoăija  3 Eksāmens Mag.psych. lektore Solvita 
Flugina 

4. Latviešu valoda 3 Eksāmens Vieslektore Aija Meiere 
5. AngĜu valoda 

Vācu valoda 
4 Eksāmens Mag.phil. lektore Ilona 

Goldmane  
Mag.phil. lektore Signe 
Mainule- Meidropa 

6. IT pamati 3 Eksāmens Docente Solveiga Serkova 
8. Civilā aizsardzība 1 Ieskaite Lektors Andris Ozols 
 UzĦēmējdarbības modulis: 

1. Sociālā ekonomika 
2. Zinātniskā darba 

pamati 
3. Darba tiesiskie pamati 
4. Lietvedība  
5. Lietišėā saskarsme 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 

 
Ieskaite 
Ieskaite 

 
Ieskaite  
Ieskaite 
Ieskaite 

 
Lektore Biruta Jansone 
Mag.paed. docente Inamora 
Zaiceva 
 Mag. iur. docente Daina Ose 
Mag. iur. vieslektore Karīna 
Platā 
Mag.psych. lektore Solvita 
Flugina 

II Nozares mācību kursi 11   

9. Cilvēka dzirdes orgāni un 
korekcijas iespējas 

1 Ieskaite Mag.paed. viesdocente Sandra 
Kušėe 

10. Surdopsiholoăija 2 Ieskaite Mag. psych. vieslektore Maija 
Dūka 

11. Nedzirdīgo kultūra un  
starpkultūru saskarsme  

2 
 

Ieskaite Mag. Paed. lektore Inese 
Immure  

12 Zīmju valodas tradīcijas un 
kultūra, plastika 

1 Ieskaite Mag.paed. docente Inamora 
Zaiceva 
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13. Ievads specialitātē 1 Ieskaite Mag.paed. doc. Inamora 
Zaiceva 

14 
 

Tulka profesionālā ētika  1 Ieskaite Mag.paed. lektore Lilita 
Janševska 

15. Latviešu zīmju valoda un tās 
gramatika 

   2 Ieskaite Mag.paed. doc. Inamora 
Zaiceva 

16. IT pamati zīmju valodas 
tulkošanā 

1 Ieskaite Docente  Solveiga Serkova 

III Profesionālās specializācijas 
mācību kursi 
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17. Latviešu zīmju valoda un 
tulkošanas  metodoloăija: 
1. Latviešu Zīmju valoda I-III; 
2. Metodoloăija 
3. Sinhronā tulkošana; 
4. Konsekutīvā tulkošana; 
 

 
 
8 
2 
3 
4 

 
 

Eksāmens 
Ieskaite 

Eksāmens 
Eksāmens 

 
 
Mag.paed. lektore Lilita 
Janševska 
Mag.paed. lektore Lilita 
Janševska 

18 Terminolăija zīmju valodā: 
1. Mājturība; amatniecība; 
2. Māksla 
3. Dzimumaudzināšana, 

medicīna 
4.  IT ; sports; 

automehānika 
5. Reliăija 
6. Jurisprudence/ekonomi

ka 

 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 

 
Ieskaite 
Ieskaite 
Ieskaite 
Ieskaite 
Ieskaite 
Ieskaite 

 
Mag. paed. doc. Inamora 
Zaiceva 
Mag. paed. lektore Inese 
Immure 
Mag.paed. doc.  
Inamora Zaiceva 
Mag.paed. doc.  
Inamora Zaiceva 
 

19. Tulkošanas prakse:   
1. Mācību prakse; 
2. Kvalifik ācijas prakse. 

 
6 
12 

 
Ieskaite 
Ieskaite  

 
Mag.paed. doc.  
Inamora Zaiceva 

20. Kvalifikācijas darbs    8 Eksāmens Mag.paed. doc.  
Inamora Zaiceva 
Mag.paed. lektore 
 Lilita Janševska 
 

 Kopā:  80   
 

Pirmajā studiju gadā (I un II semestri) studentiem ir jāapgūst vispārizglītojošie mācību 

kursi, kā arī to nozaru mācību kursi, kuri sniedz ieskatu un zināšanas par surdotulka profesiju. 

Otrajā studiju gadā (III un IV semestrī) studentiem jāapgūst gan nozares mācību kursi, 

gan profesionālās specializācijas mācību kursi, kuru mērėis ir veidot bāzi specifisko zināšanu 

un praktisko iemaĦu apguvei, sniedzot padziĜinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas un 

iemaĦas. III semestrī tiek plānota mācību prakse, kurā studenti vēro un izvērtē iegūtās 

zināšanas praktiskajā darbībā. Savukārt, kvalifikācijas praksē (IV semestrī) studenti savās 

topošajās darba vietās pielieto gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, lai veiksmīgāk 

sagatavotos kvalifikācijas darba izstrādei un tā aizstāvēšanai. 

Pēc sekmīgas pilnā apjomā apgūtās studiju programmas, mācību un kvalifikācijas 
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prakses, kā arī kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, tiek izsniegts diploms par 1. līmeĦa 

profesionālo augstāko izglītību un 4. kvalifikācijas līmeni surdotulks. 

Šajā izglītības studiju programmā pastāv pilna un nepilna laika studijas. 

Studiju kursu sadalījumu pa semestriem pilna un nepilna laika studijām (skat. pielikumā 

Nr. 3.)  Studiju programmas kursu aprakstus (skat. pielikumā Nr.4.).  

Izvērsts studiju kursu programmu apraksts ir apskatāms pie Koledžas 

administrācijas. 

Katra studiju kursa laikā studējošajam ir jānokārto priekšmetā noteiktie 

pārbaudījumi – kontroldarbi, pastāvīgie darbi u.tml., kā arī noslēgumā jānokārto ieskaite 

vai eksāmens. 

LR Ministru kabinets 2007. gada 29. maijā pieĦēma noteikumus Nr. 347. „Grozījumi 

Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā 

līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. Šajos grozījumos ir paredzēts papildināt 

Ministru kabineta noteikumus Nr. 141 ar 5.1 punktu: „...Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības mācību kursu obligātajā saturā iekĜauj moduli uzĦēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai... Moduli iekĜauj visās programmās ne mazāk kā sešu kredītpunktu 

apjomā.” Izvērtējot studiju programmu, 2007. gada 5. septembra Koledžas padomes sēdē tika 

nolemts modulī iekĜaut mācību priekšmetus „UzĦēmējdarbības pamati” un „Lietišėā 

saskarsme”, „Lietvedība” kopā 6 kredītpunktu apjomā. 

SaskaĦā ar 2006. gada 5. oktobra izsludināto likumu par „Civilās aizsardzības likumu” 

((„LV”, 171 (3539), 26.10.2006.), [stājas spēkā ar 01.01.2007]).    

2008. gada 6. novembrī atbilstoši likumam ir iekĜauta Civilā Aizsardzība mācību 

programmā, kura tika nosūtīta saskaĦošanai Iekšlitu Ministrijai. 
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4. Vērt ēšanas sistēma 

 

Studentu zināšanas Koledžā tiek vērtētas atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. 

marta noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības standartu” un Koledžas nolikumam „Zināšanu un pārbaudes novērtēšanas kārtība”. 

Studējošie, uzsākot mācību procesu tiek iepazīstināti ar Koledžas nolikumu „Zināšanu 

un pārbaudes novērtēšanas kārtība”, tiek izskaidrots, kā tiks vērtētas viĦu zināšanas un 

prasmes. Atsevišėi par katra studiju kursa vērtējumu uzsākot studiju priekšmeta mācīšanu 

individuāli stāsta katrs pasniedzējs. Koledžā ir īpaša nozīme tam, lai audzēkĦi ar īpašām 

vajadzībām izprastu to, kā tiks vērtētas viĦu sekmes. 

Koledžā tiek realizēti šādi profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 

1. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus; 

2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmu pamatdaĜās ietvertā obligātā satura apguvi; 

3. prasību atklātības un skaidrības princips — atbilstoši izvirzītajiem programmu mērėiem 

un uzdevumiem, kā arī mācību kursu mērėiem un uzdevumiem ir noteikts pamatprasību 

kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

4. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; 

5. vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās 

un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaĦas visiem apguves līmeĦiem atbilstošos 

uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekĜaujamais satura apjoms atbilst kursu programmās 

noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. 

 Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Minimālais 

mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. 

Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1. Ĝoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami"); 

2. augsts apguves līmenis (8 — "Ĝoti labi", 7 — "labi"); 

3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz viduvēji"); 

4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "Ĝoti vāji", 1 — "Ĝoti, Ĝoti vāji"). 

  

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeĦa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai 

"neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 
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Par katru apgūto mācību kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saĦemts vērtējums 

"ieskaitīts" vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 — "gandrīz viduvēji". 

  

Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — kvalifikācijas 

eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darba 

aizstāvēšana. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka kvalifikācijas eksāmena kārtību pēc 

Profesionālās izglītības sadarbības padomes priekšlikuma. Valsts noslēguma pārbaudījumu 

komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekĜi. Komisijas vadītājs 

un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju 

pārstāvji. 

Diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturto 

profesionālās kvalifikācijas līmeni, saĦem izglītojamais, kurš apguvis programmu un 

nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – "gandrīz 

viduvēji" 1. 

                                                 
1 Noteikumi par pirm ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Spēkā 
no 05.04.2001, Noteikumi nr. 141,  Grozījumi: 29.05.2007. not. nr.347 (L.V., 1.jūn., nr.88) 
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5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

5.1. Studiju metodes un formas 

 

Studiju procesa laikā studējošais tiek virzīts no vispārējo zināšanu apguves uz to 

padziĜinātu izpratni. Pastiprināta uzmanība tiek veltīta profesionālo zināšanu ieguvei, 

studējošais tiek stimulēts pastāvīgi mācīties. Studiju procesā izmanto dažādas studiju 

metodes: 

- lekciju un semināru vai praktisko nodarbību forma; 

- interaktīvās lekcijas izmantojot multimediju iekārtas – datu projektorus, portatīvo 

datoru, video un audio atskaĦošanas iekārtas, interaktīvā tāfele; 

- pastāvīgie darbi, projekti un kursa darbi ar studentiem individuāli vai sadalot 

studējošos darba grupās. 

Studiju metodes un formas ir atkarīgas no katra kursa specifikas, katra priekšmeta 

programmā paredzētajām prasībām. Studentiem svarīgi attīstīt tādas nepieciešamās 

mācīšanās prasmes, kā lekciju pareizs, koncentrēts pieraksts (konspektēšana), kritiskā 

domāšana, kā arī prasme pareizi patstāvīgi mācīties. Studiju programmā ir atsevišės 

studiju kurss „Ievads specialitātē”, kurā tiek aplūkoti visi šie jautājumi. Šajā kursā 

studentiem tiek sniegta arī vispārēja ievirze par studiju norisi, prakses gaitu, prakses 

programmas izpildi un prakses atskaites rakstīšanu, kā arī kursa darbu izstrādi un 

intelektuālā īpašuma aizsargāšanu. 

Mācību process tiek veidots tā, lai studentiem un pasniedzējiem veidotos 

savstarpējā sapratne un cieĦa, lai studējošie būtu spējīgi gan studiju procesā, gan 

turpmākajā praktiskajā darbā efektīgi risināt problēmas, pieĦemt lēmumus, uzĦemties 

atbildību. 

 

 

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

 

ĥemot vērā to, ka Koledža ir mācību iestāde, kuras darbība orientējas uz izglītības 

sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad pārsvarā pētnieciskā darbība ir virzīta uz to, 

lai pilnveidotu šo cilvēku apmācības procesu, kā rezultātā viĦi daudz sekmīgāk iekĜautos 
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darba tirgū un integrētos mūsdienu sabiedrībā. 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra Koledža laika posmā no 2004. gada 1. oktobra līdz 

2007. gada 30. septembrim piedalījās Brno Tehnoloăiskās universitātes (Čehija) vadītā 

Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas starptautisko tīklu projektā „Invalīdu 

pārkvalifikācija ar IKT palīdzību”. Projektā vēl darbojās pasniedzēji no citām augstskolām, – 

Košices Tehniskās Universitātes (Slovākija), Sofijas Universitātes (Bulgārija), Baltijas 

Izglītības Tehnoloăiju institūta (Lietuva) un Rīgas Tehniskās universitātes, kā arī sociālās 

aprūpes un izglītības iestādes – Kladrubes Rehabilitācijas centrs no Slovākijas un Pieaugušo 

izglītības centrs no Itālijas.  

SIVA Koledža bija divi galvenie uzdevumi projektā :  

1. Koledžas pasniedzēji sadarbībā ar RTU kolēăiem strādāja pie vairāku kursu un 

moduĜu izstrādes, atbilstoši cilvēku ar invaliditāti specifiskajām vajadzībām 

2. Izstrādāto materiālu aprobēšana un testēšana. Studiju materiāli tika izmantoti Koledžas 

studentu grupās. Tika analizēts studentu – invalīdu dotais kursu vērtējums atkarībā no 

viĦu invaliditātes veida, vecuma, dzimuma u.c. Tika pētīta studentu motivācija, viĦu 

datorzināšanu iemaĦu un prasmju progress pēc attiecīgā kursa apguves un 

salīdzinājums ar citu studentu, kas nebija iesaistīti kursu un to moduĜu apguves 

procesā, zināšanu līmeni, psiholoăiskā u.c. atbalsta loma studiju procesā u.c. 

jautājumi.  

Hopedy projekta ietvaros, sadarbojoties Koledžas un Baltijas datoru akadēmijas 

akadēmiskajam personālam, tika adaptēti un integrēti ECDL kursu un WEB lapu izstrādes 

studiju materiāli atbilstoši cilvēku ar invaliditāti individuālajām vajadzībām. Studiju materiāli 

tika testēti Koledžas studentu grupās, vienlaicīgi pētot studentu motivāciju, studiju intensitāti, 

eksāmenu procedūras norisi un ilgumu, psiholoăiskā atbalsta nepieciešamību studiju procesa 

un eksāmenu kārtošanas gaitā.  

 

Nozīmīgu darbu Koledžas akadēmiskais personāls ir ieguldījis EQUAL projekta 

realizācijā. Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērėis 

ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās 

atstumtības riskam pakĜauto iedzīvotāju iekĜaušanos darba dzīvē. EQUAL projekti tiek 

ieviesti, veidojot nacionāla un Eiropas Savienības līmeĦa sadarbības partnerības. Galvenie 

ieguvumi no Eiropas kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības 

veicināšana” realizēšanas ir sekojoši: 
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1. Izstrādātā profesionālās piemērotības noteikšanas metodika Ĝauj cilvēkiem ar 

invaliditāti Latvijā izvēlēties savām zināšanām, spējām un veselības stāvoklim 

atbilstošu profesiju un veiksmīgi uzsākt izglītību tajā. 

2. Izstrādāta metodika, ar kuras palīdzību cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām Latvijā 

būs iespēja apgūt izglītības programmas un atgriezties darba tirgū.  

3. Jaunu profesionālās rehabilitācijas metožu ieviešana paaugstinās mācību kvalitāti un 

veicinās darba tirgū pieprasīto iemaĦu un prasmju apguvi Latvijā dzīvojošiem 

invalīdiem darbspējīgā vecumā.  

4. Izstrādātā profesionālās pilnveides izglītības programma Ĝaus sagatavot profesionālās 

izglītības pedagogus un sociālos darbiniekus darbam ar invalīdiem.  

5. Izstrādātā tehnoloăija valodas sintēzes pārveidošanai skaĦas formātā latviešu valodā 

Ĝaus personām ar redzes traucējumiem izmantot informācijas tehnoloăijas un apgūt 

izglītības programmas.  

6. Sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanas vai uzlabošanas metodika palīdzēs 

invalīdiem apgūt un nostiprināt patstāvīgās dzīves iemaĦas. 

7. Invalīdi ar zemu izglītības vai profesionālo iemaĦu līmeni Latvijā varēs apgūt sev 

piemērotu profesiju un būt nodarbināti. 

8. Izveidotais modelis medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu pēctecības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā un tā 

ieviešanai sagatavotie likumdošanas izmaiĦu ieteikumi dos iespēju saĦemt savlaicīgu 

un atbilstošu rehabilitāciju un atgriezties darba tirgū.  

9. Ja tiks veiktas rekomendētās likumdošanas izmaiĦas, agrīnās diagnostikas sistēma 

nodrošinās iespēju novērst draudošu invaliditāti.    

10. Uzlabojusies sabiedrības informētība par invalīdu nodarbinātības problēmām. Presē, 

radio un TV palielinājies publikāciju skaits par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības 

problēmām, izvirzot šos jautājumus mediju dienas kārtībā un rosinot diskusiju darba 

devēju, nevalstisko organizāciju un valsts un pašvaldību iestāžu starpā. Sabiedrība 

informēta par projekta gaitā izstrādātajiem produktiem, piemēram, runas sintēzes 

programmatūru, metodiskajiem materiāliem, u.c. Nostiprināts Sociālās integrācijas 

valsts aăentūra prestižs, informējot sabiedrību par cilvēkiem ar invaliditāti 

pieejamajām izglītības un studiju programmām. 

Projekts tika veidots sadarbībā ar vairākiem iesaistītajiem partneriem: 

- Arodslimību ārstu asociācija; 

- Latvijas Darba devēju konfederācija; 

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija; 



 
 

18 

- Valsts Sociālās apdrošināšanas aăentūra; 

- Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO; 

- Latvijas Nedzirdīgo savienība; 

- Latvijas Neredzīgo biedrība; 

- Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde; 

- Rīgas Tehniskās universitātes - RTU tālmācības studiju centrs; 

- BO VU „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”; 

-Rīgas StradiĦa universitāte. 

Projekta rezultātus (izstrādāto metodiku, pētniecības rezultātus u.c.) turpmāk varēs 

pielietot visi Latvijas teritorijā dzīvojošie invalīdi. Jaunas politikas un pieejas invalīdu darba 

spēju veicināšanā, lai nodrošinātu piekĜuvi vai atgriešanos darba tirgū, arī turpmāk tiks pētītas, 

pārbaudītas un ieviestas Latvijā, pamatojoties uz attīstīto Eiropas valstu pieredzi.  

Koledžai ir izveidojusies plaša sadarbība ar vairākām mācību iestādēm Vācijā, Hamburgā. 

Lai paaugstinātu darba kvalitāti, regulāri tiek organizēti semināri gan Vācijā, gan uz vietas 

Koledžā ar Vācu lektoru piedalīšanos. Leonardo da Vinci pilot projektu un multiplikatora 

efekta projektu un Socrates Minerva ietvaros Koledžas pedagogi ir veikuši zinātniski 

pētniecisko darbu, izstrādājuši mācību un metodiskos materiālus par sekojošām tēmām: 

1. „Jaunāko informāciju tehnoloăiju apmācība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

izmantojot jaunākos sasniegumus mācību procesa plānošanā un organizācijā” – 

sadarbībā ar KauĦas Tehnoloăijas universitāti Lietuvā un Vestminsteres Universitātes 

datorapmācības centru Anglijā; 

2. „M ācību kvalitāte, tās plānošana, organizēšana un vadīšana”- sadarbībā ar ŠauĜu 

Universitāti Lietuvā un Hessenes Invalīdu profesionālās izglītības iestādi Vācijā; 

3. „Sistēmpieeja apmācības procesa plānošanā un mācību efektivitātes paaugstināšanā” 

un „Efektīva sadarbības veidošana starp mācību iestādēm un darba devējiem; 

iniciatīvas audzināšana studentos” – sadarbībā ar Malakovas koledžu  un Ostfoldas 

zemes pārvaldes institūtu Norvēăijā, Keskuspuisto profesionālās apmācības institūtu 

un Izglītības ministriju Somijā, Limožas Jauniešu kameru un Limožas tehnoloăijas 

institūtu Francijā; 

4. „Informāciju tehnoloăijas mācību metodika klātienes un tālmācību studiju 

organizēšanai” – sadarbībā ar KauĦas Tehnoloăijas universitāti, Lietuvas Fiziskās 

Izglītības Akadēmiju, Lietuvas Darba tirgus mācību organizāciju, Utenas medicīnas 

koledžu Lietuvā, KieĜces Tehnoloăisko universitāti Polijā, Rīgas Tehnisko universitāti 

Latvijā, Nacionālo Tālmācības universitāti Spānijā, Castel-y-Dail Telecentru 

Lielbritānijā un Limerikas Universitāti Īrijā. 



 
 

19 

 

 Pēdējo gadu laikā pedagoăiskais un vadības personāls ir piedalījies kvalifikācijas 

celšanas semināros ar vieslektoriem no Vācijas. Koledžā nepārtraukti notiek pedagogu 

tālākizglītība, semināru organizēšana un iesaistīšanās starptautiskos pieredzes apmaiĦas 

projektos: EQUAL projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”, Inovatīvu profesionālās 

rehabilitācijas metožu ieviešana darbā ar invalīdiem ir iesaistīti sekojoši pedagogi: S.Serkova, 

S. Mainule – Meidropa un B.Jansone. 2007./08. ak. māc. gadā lektori papildināja un 

paaugstināja savas zināšanas atbilstoši darba specifikai. Projekta ietvaros tika izveidoti 

speciāli apmācības kursi 200 stundas „Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar 

jauniešiem ar speciālām vajadzībām, profesionālā pilnveide.” S.Serkova, B.Jansone, A.Ozols, 

S. Flugina apmeklēja kursus „Laika vadība”, „Kvalitātes vadība un standarta LVS N – ISO 

9001/2000 prasību pielietošana praksē.”, semināru „Ergonomika darbā ar datoru, atbilstošas 

darba vietas iekārtošana.” 

 

 

 

5.3. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mērėis ir īstenot padziĜinātu 

zināšanu apguvi konkrētajā nozarē. Galvenā uzmanība tiek veltīta tam, lai studenti būtu 

profesionāli sagatavoti darba tirgum. Paralēli tam Koledžas akadēmiskais personāls 

cenšas iesaistīt studējošos pētnieciskajos darbos, kuru rezultātā tiek veidoti projekti, kuru 

īstenošanas gaitā tiek nodrošināta studiju programmā iekĜauto priekšmetu apgūšana.  

Mācību procesa laikā studējošiem ir iespēja iesaistīties pētniecības projektu darbībā, 

kas palīdz dziĜāk un argumentētāk izprast nākamo darbības vidi un apstākĜus. Iesaistot 

studentu praktiskos pētniecības projektos „Izglītība plus integrācija ir informācija”, 

„Klusās rokas”. Pētījumā „Latvijas nedzirdīgie jaunieši. Statistika. Problēmpunkti.” Tika 

iesaistīti studenti, lai apzinātu visas Latvijas nedzirdīgo jauniešu tālāk izglītības 

vajadzības un problēmas. 

Notika pirmā Sociālās integrācijas valsts aărntūras Koledžas konference ar 

nosaukumu – „Informācija. Izglītība. Integrācija.” Konferencē tika iesaistīti ari ST – 1 

grupas studenti ar veiktajiem pētījumiem par izglītības un integrācijas jautājumiem 

cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. 
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6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērt ējums 

 

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesionālās augstākās 

izglītības standartam 

Studiju programma „Surdotulks” ir izveidota atbilstoši Koledžas noteiktajai 

kārtībai, saskaĦā ar LR Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumiem Nr. 141 

„Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu” un LR 

likumu „Augstskolu likums”. 

Programmas mērėi atbilst valsts izglītības standartā noteiktajam (skat. 1. nodaĜu). 

 

4. tabula 

Programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts standarta prasībām  

Npk. Kritēriji Valsts profesionālās augstākās 
izglītības standarts 

1. līmeĦa profesionālā 
augstākā studiju programma 

„Surdotulks” 
1. Studiju kursu 

apjoms  
80-120 KP 80 KP 

2.  Studiju kursi   Kopējais apjoms ne mazāk kā 
56KP, nepārsniedzot 75% no 
programmas kopējā apjoma  
1. Vispārizglītojošie  mācību 
kursi ne mazāk kā 20KP 
2. Nozares mācību kursi ne 
mazāk kā 36 KP 

56 KP (70%) 
20 KP 
36 KP 

3.  Prakse   Ne mazāk kā 16 KP 18 KP  
Mācību prakse 6 KP; 

Kvalifik ācijas prakse 12 KP  
4.  Kvalifikācijas 

darbs 
Ne mazāk kā 8 KP, 
nepārsniedzot 10%  no 
programmas kopējā apjoma  

8 KP (10%) 

 

 

6.2. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesijas standartam 

Par studiju programmas „Surdotulks” atbilstību profesijas standartā ar reăistrācijas Nr. 

PS 0273 (apstiprināts ar IZM 2004. gada 12. jūlija rīkojumu Nr. 409) liecina noteiktās 

zināšanas, kuras nodrošina programmas mācību priekšmeti, kuri ir apkopoti sekojošā tabulā.  
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5. tabula 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Zināšanu līmenis 
Zināšanas 

Priekšstats Izpratne Pielietošana 
Apguvei paredzētais 

studiju kurss 
Latviešu valoda   *** Latviešu valoda 

Latviešu zīmju valoda  *** *** 
Latviešu zīmju valoda, 
latviešu zīmju valodas 
gramatika un uzbūve 

Svešvaloda  *** *** AngĜu un vācu valodas 

Nedzirdīgo kultūra   ***  
Nedzirdīgo kultūra un 
starpkultūru saskarsme 

Nedzirdīgo cilvēku 
psiholoăija 

 *** *** Surdopsiholoăija  

Saskarsmes psiholoăija *** ***  
Vispārējā un saskarsmes 
psiholoăija 

Tulkošanas 
likumsakarības un 
paĦēmieni 

 *** *** Tulkošanas metodoloăija 

Jaunāko tehnoloăiju 
pielietošana tulkošana   *** *** 

IT pielietošana ZV 
tulkošanas procesā, IT 
pamati. 

Surdoloăija   ***  
Cilvēka dzirdes orgāni un 
korekcijas iespējas 

Orientēšanās sociālajos 
un ekonomiskajos 
jautājumos 

 ***  Sociālā ekonomika 

Darba drošības 
zināšanas 

  *** Darba tiesiskie pamati 

 

Tāpat programma nodrošina profesijas standartā minētās specifiskās prasmes profesijā, 

kopīgās prasmes nozarē un vispārējās prasmes. 

2006./2007.gadā tika veikta studiju programmas pilnveide, atbilstoši LR Ministru 

Kabineta noteikumiem nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. 

Tika atjaunināti visi studiju kursi 2007./2008. studiju gadam, lai tie atbilstu mūsdienu 

novitātēm un jaunākajām tendencēm informāciju tehnoloăiju jomā zīmju valodas tulkošanas 

procesā. 

 

6.3. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Latvijas augstākās 

izglītības programmām 

Koledžas izglītības programmas „Surdotulks” salīdzināt ar citām atbilstošām studiju 

līmeĦa programmām un augstākās izglītības mācību iestādēm Latvijā nav iespējams, jo šāda 

veida izglītības programmas Latvijā nepastāv. 
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6.4. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības 

valstu augstākās izglītības programmām 

6. tabula 

Izglītības programmas „Surdotulks” salīdzinājums  

ar Eiropas Savienības valstu atbilstošajām izglītības programmām 

 
 

Npk. 

 
Valsts 

Augstskolas 
nosaukums 

 
 

Programma 

 
Salīdzinājums 

(gadi, semestri, KP, kam likts uzsvars 
(studiju priekšmeti)) 

 
1.  Dānija, 

Sor-
Trondelag 
Universiti 
College. 

Zīmju 
valodas 
tulka 
izglītības 
programma 

Šo programmu apgūst 2 gadu laikā, iegūstot 120 
ECTS (80 KP) kredītpunktus. Īpaša uzmanība tādiem 
mācību priekšmetiem kā valodas, komunikāciju veidi, 
to iespējas. 65 % no mācību laika tiek veltīts zīmju 
valodas apguvei. Uzmanība veltīta arī tulka 
profesionālajai ētikai, kā arī vispārējai ētikai. Ir 
pievērsta uzmanība pedagoăijai. 

2. Somija, 
Humanities 
Politechnik 

Zīmju 
valodas 
tulka 
izglītības 
programma 

Programmu apgūst 3,5 - 4 gadu laikā ar 245 ECTS 
(164 KP). Mācību programma sadalīta trijos blokos: 
specializācijas, vispārējā un profesionālā. Vislielākā 
daĜa studijām atvēlēta profesionālajai un praktiskai 
darbībai. Ir atvēlēta vieta pedagoăijai, to dažādām 
speciālām grupām. 

3.  Lietuva, 
Vi ĜĦas 
koledža  

Zīmju 
valoda  

Šo programmu apgūst 3 gadu laikā, iegūstot 180 
ECTS (120 KP). Īpaša uzmanība tādiem mācību 
priekšmetiem kā zīmju valodas leksika un 
komunikāciju veidi, to iespējas. 55 % no mācību laika 
tiek veltīts zīmju valodas apguvei. Uzmanība veltīta 
arī tulka profesionālajai ētikai, kā arī vispārējai ētikai. 
Liela uzmanība pievērsta pedagoăijai un speciālai 
pedagoăijai. 

 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra Koledžas studiju programmas „Surdotulks” un 

ārvalstu studiju programmu analīze parāda, ka Koledžas studiju kursa struktūra un raksturs 

atbilst starptautiskajiem standartiem.  

 

6.5. Darba devēju aptaujas 

Lai varētu sagatavot studentus darba tirgum, ir nepieciešams noskaidrot darba devēju 

viedokli par apgūstamajām studiju programmām un studējošo atbilstību mūsdienu darba 

tirgus prasībām. 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra aktīvi sadarbojas ar Latvijas darba devēju 
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konfederāciju, kura veic informācijas izplatīšanu starp darba devējiem par cilvēku ar īpašām 

vajadzībām iesaistīšanu darba tirgū. Latvijas darba devēju konfederācija pozitīvi vērtā 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra centienus sniegt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

profesionālo rehabilitāciju, dodot viĦiem iespēju apgūt piemērotāku profesiju, kura atbilst 

mūsdienu tirgus prasībām. 

Pēc surdotulka pakalpojumiem ir Ĝoti liels pieprasījums, pašlaik Latvijā strādājošie 8 

surdotulki apkalpo 2000 cilvēkus ar dzirdes traucējumiem. Eiropa kopienas valstīs viens 

surdotulks apkalpo 20 cilvēkus ar dzirdes traucējumiem, līdz ar to noslēgti nodomu līgumi ar 

organizācijām, kurās nepieciešami surdotulka paklapojumi:  

1. LNS Komunikācijas centrs;  

2. RDIJSD Rīgas RaiĦa 8. vakara (maiĦu) vidusskola; 

3. Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija; 

4. Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas – attīstības centrs. 
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7. Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 

Koledžā studenti tiek uzĦemti ar vidējo izglītību, kuru apliecina dokuments, atestāts. 

UzĦemšana notiek atestātu vispārēja konkursa kārtībā, kur tiek izvērtētas vidējās izglītības 

apliecinoša dokumentā uzrādītās sekmju vērtējumus, raksturojumi, ja tādi ir, un profesionālas 

piemērotības rekomendācijas, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai būtu iespējams papildus 

„Augstskolu likuma” 46. pantā paredzētajiem uzĦemšanas noteikumiem īstenot profesionālās 

piemērotības noteikšanas programmu 2005. gada 25. jūlij ā Koledža ir saĦēmusi Augstākās 

izglītības padomes vēstuli, ar kuru tiek atĜautas šādas izmaiĦas uzĦemšanas noteikumos. 

Atbilstoši surdotulka profesijas standartam no cilvēka tiek prasītas īpašas prasmes un 

spējas, tāpēc 2007. gada 8. novembrī tika iesniegts lūgums AIP izskatīt papildus prasības 

uzĦemšanas noteikumiem surdotulka profesijai. (skat. pielikumu Nr. ). Līdz ar to tika 

izstrādāti profesionālās piemērotības testi surdotulka specifikai, kurus apstiprināja SIVA 

Koledžas padomē 2008. gada 26. maijā (skat. pielikumu Nr. ).  

Aktīvi studējošo studentu sadalījums pa vecuma grupām: 

no 18 līdz 25 gadiem – 19 studenti; 

no 26 līdz 35 gadiem – 9 studenti; 

no 36 līdz 60 gadiem – 3 studenti. 

Jāatzīmē fakts, ka Koledžā ir nelielas studējošo grupas. Šādas grupas tiek veidotas, lai 

pasniedzējiem būtu iespēja individuāli strādāt ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Ħemot vērā 

katra studenta individuālās prasības.  

Studiju programmā „Surdotulks” studējošiem: 

no 18 līdz 25 gadiem – 1 studente; 

no 26 līdz 35 gadiem – 7 studenti; 

no 36 līdz 60 gadiem – 7 studenti. 

No tiem sievietes – 14 un viens vīrietis. No 15 studējošiem – 10 vidējā izglītība, bet 5 

augstākā izglītība. 

 

 

7.2. Imatrikulēto studentu un absolventu skaits 

2006./2007. studiju gadā tika uzĦemti 19 studenti. Atbiruma procents vidēji – 10 līdz 

15%. Studentu samazināšanās visbiežāk ir novērojams tieši pirmajā kursā. Pamatojams tam – 

cilvēki nereti pārvērtē savas spējas, konstatē, ka intensīva apmācība viĦiem ir par sarežăītu. 
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Koledža, Ħemot vērā minēto problēmu, ir ieplānojusi tuvākajos mācību gados ieviest 

tālmācības programmas, kuras īpaši palīdzēs cilvēkiem, kam grūtības izturēt ikdienas slodzi 

mācību iestādē. Uz doto brīdi studiju izglītības programmā nav absolventu, jo studiju 

programma uzsākta 2006./07. ak. māc. gadā. 

 

 

 

7.3. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 

Studējošo aptaujas un analīze 

Divreiz gadā, pēc mācību sesijas tika veikta studējošo aptauja par mācību procesu. 

Anketās iekĜauti jautājumi gan par mācību procesu, gan par akadēmisko personālu. Studējošo 

anketu rezultāti tiek apkopoti, akadēmiskais personāls tiek iepazīstināts ar anketēšanas 

rezultātiem. Studenti atzīst, ka studijas ir uzsāktas, jo radusies nepieciešamība iegūt augstāko 

izglītību. No studentu puses tiek izteikta vēlme pēc lielāka mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 

Pozitīvi ir novērtēta sabalansētība starp mācību vielas teorētisko un praktisko daĜu. Studenti 

atzīst, ka mācību procesa laikā iegūtās zināšanas palīdz praktiskajā darbā. Apkopojot studentu 

anketu daĜu, kurā vērtēts akadēmiskais personāls, izvērtēti arī gadījumi, ja pasniedzējs 

novērtēts negatīvi. Šajos gadījumos tiek veiktas pārrunas ar konkrēto pasniedzēju, lūgts 

izskaidrot doto situāciju no viĦa viedokĜa. Kopā ar Koledžas administrāciju notiek situācijas 

analīze un meklēts risinājums, kā atrisināt situāciju, lai studējošie iegūtu pēc iespējas 

kvalitatīvākas zināšanas.  

Studenti pozitīvi novērtēja studiju programmu, apmierināti ar iegūtām zināšanām, taču 

norādīja, ka būtu vēlējušies nedaudz agrāk uzsākt specializācijas priekšmetu apguvi. 

Absolventi pozitīvi novērtēja Koledžas datorklases, to iekārtojumu, un apmierināti ar 

pasniedzēju profesionalitāti un atsaucīgumu.  

Ar studējošo aptaujas anketām un to analīzi var iepazīties pie Koledžas administrācijas.  

 

Absolventu aptaujas un analīze 

ĥemot vērā to, ka studiju programma „Surdotulks” ir tikai uzsākusi savu realizāciju, 

anketēšana tiks veikta arī pēc tam, kad absolventi jau kādu laiku būs strādājuši un varēs 

novērtēt Koledžā iegūto zināšanu noderīgumu darba tirgū. 
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7.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Koledžā aktīvi darbojas studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvaldes darbība pamatojas 

uz studentu pašpārvaldes nolikumu. Studentu pašpārvalde pārstāv un aizstāv Koledžā 

studējošo tiesības un intereses Koledžā un citās valsts institūcijās. Pašpārvaldei ir iespēja 

saskaĦot studentu un administrācijas intereses mācību procesa uzlabošanai, piedalīties 

normatīvo aktu izstrādē, sniegt priekšlikumus par studentu profesionālās sagatavošanas 

stratēăiju. Studentu pašpārvaldes pārstāvis piedalās Koledžas padomes sanāksmēs, organizē 

pašpārvaldes darbu. Studentu pašpārvaldē var iestāties ikviens students, kam ir vēlme un 

idejas, lai uzlabotu Koledžā pavadīto laiku un atmosfēru. Studentu pašpārvaldei netiek liegts 

organizēt publiskus pasākumus un tikšanās. Tāpat studentu pašpārvaldes locekĜi aktīvi 

piedalās Koledžas popularizēšanas pasākumos, piemēram, „Atvērtās durvis”, „Izglītība. 

Darbs. Karjera.” 

Studiju programma „Surdotulks” studējošie aktīvi iesaistās starptautiskajos pasākumos: 

„Vispasaules Starptautiskajā nedzirdīgo dienā”, kura norisinājās Kongresu namā, šī pasākuma 

ietvaros studenti devās uzstāties Lietuvas Nedzirdgo biedrībā. SIVA Koledžas ietvaros 

studējošie piedalījās pasākuma organizēšanā „Klusums runā.” Akt īvi piedalās organizētajā 

SIVA Soprta dienā, Ziemas svētku pasākumos, kā arī Latvijas Neatkarības 90. gadadienas 

svinīgajā pasākumā ar koncerta programmu. 
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8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla 

novērt ējums 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Studiju programmā „Surdotulks” kopumā ir nodarbināti mācībspēki, tai skaitā: 

- 1 doktors; 

- 8 maăistri; 

- 5 lektori ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību; 

Programmā no nodarbinātajiem 10 pedagogiem Koledža ir pamatdarba vieta. DeviĦiem 

lektoriem akadēmiskais darbs Koledžā ir blakus darbs, paralēli savam pamatdarbam. Pamatā 

vieslektori ir ar lielu profesionālā darba pieredzi, kuri ir iesaistīti, galvenokārt, specializācijas 

kursu vadīšanā. JāĦem vērā fakts, ka Koledžas studiju apjoms ir neliels, kā rezultātā 

pasniedzējam, kurš ir specializējies atsevišėu mācību priekšmetu pasniegšanā, nav iespējams 

nodrošināt pietiekoši lielu slodzi. Tā rezultātā šie pasniedzēji ir gatavi studentiem 

nepieciešamos priekšmetus nolasīt kā vieslektori. 

 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 

 

Akadēmiskā personāla atlases laikā tiek ievērotas Latvijas Republikas likumā 

„Augstskolu likums” un Koledžas nolikumā „Akadēmisko un administratīvo amatu 

nolikums” iekĜautās prasības. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību apliecina dzīves 

un darba gājumu apraksti, personāla kvalifikācijas celšana, metodiskās un zinātniskās 

izstrādnes. 

 

7. tabula 

Studiju programmas akadēmiskais personāls  

 Lektora 
vārds, 

uzvārds 

Zinātniskais 
grāds/kvalifikācija 

Studiju kurss Paredza
mais 
amats 

1. Daina Ose Mag.iur., turpina studijas 
LU doktorantūrā 

Darba tiesiskie pamati Docente 

2. Solveiga 
Serkova 

Augstākā, matemātikas 
skolotāja kvalifikācija, 
turpina studijas 
maăistratūrā „Skolvadībā” 

IT pamati. 
IT pielietošana ZV tulkošanā 

Docente 

3. Inamora 
Zaiceva 

Mag.paed.doc, uzsāktas 
studijas RA doktorantūrā 
 

Zīmju valodas tradīcijas un 
kultūra, plastika; 
Ievads specialitātē; 
Latviešu zīmju valoda un tās 

Docente 
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gramatika;  
Zinātniskie darba pamati; 
Terminoloăija zīmju valodā: 
IT; sports; automehānika; 
reliăija; juridiskie un 
ekonomikas termini; 
mājturība; amatniecība; māksla 

4. Solvita 
Flugina 

Mag.psych. Saskarsmes psiholoăija. 
Vispārējā psiholoăija. 
Lietišėā saskarsme 

Lektore 

5. Ilona 
Goldmane 

Mag.phil., turpina studijas 
doktorantūrā 

AngĜu valoda Lektore 

6. Inese 
Immure 

Augstākā profesionālā 
izglītība   

Nedzirdīgo kultūra un 
starpkultūru saskarsme. 
Terminoloăija zīmju valodā:  
Dzimumaudzināšana; medicīna 

Lektore 

7. Biruta 
Jansone 

Augstākā profesionālā 
izglītība, ārodpedagoga 
kvalifikācija  
Inženiera ekonomista 
kvalifikācija  
 

Sociālā ekonomika Lektore 

8. Lilita 
Janševska 

Mag. pead. 
 

Tulka profesionālā ētika, 
Latviešu zīmju valoda un 
tulkošanas metodoloăija; 
Latviešu zīmju valoda I - III 

Lektore 

9. Signe 
Mainule-
Meidropa 

Mag.phil. Vācu valoda Lektore 

10. Sandra 
Kušėe 

Docr.paed.med. Cilvēka dzirdes orgāni un 
korekcijas iespējas 

Viesdoc
ente 

11. Karīna Platā Mag.iur. Lietvedība  Vieslekt
ore 

12. Maija Dūka Mag.paed., turpina studijas 
LU doktorantūrā 

Surdopsiholoăija Vieslekt
ore 

13. Aija Meiere Augstākā profesionālā 
izglītība, bakalaurs 

Latviešu valoda Vieslekt
ore 

14. Andris 
Ozols 

Augstākā profesionālā 
izglītība 

Civilā aizsardzība Vieslekt
ors 

Ar studiju programmas īstenošanā iesaistīto akadēmisko personālu ir noslēgti Nodomu 

līgumi (Pielikums Nr.7).  

Apliecinājums, ka vismaz 50% akadēmiskā personāla Sociālās integrācijas valsts 

aăentūra Koledža būs pamatdarbavieta. (Pielikums Nr. 8)  

 

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika 
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Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Surdotulks” 

realizēšanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir izstrādājis zinātniskos pētījumus un 

publikācijas, kā arī piedalījušies ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs.  

Tā kā Koledžas specifika ir darbs ar invalīdiem, tad pēdējo gadu laikā pedagoăiskais un 

vadības personāls ir piedalījies profesionālās kompetences paaugstināšanas semināros ar 

vieslektoriem no Vācijas. Koledžā nepārtraukti notiek pedagogu tālākizglītība, semināru 

organizēšana un iesaistīšanās starptautiskos pieredzes apmaiĦas projektos. Kopš 2006. gada 

septembra Koledžas pedagogi ir iesaistījušies Sociālās integrācijas valsts aăentūra un Rīgas 

Tehniskās universitātes projektā – „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide 

invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloăijas, pirmā 

līmeĦa augstākās profesionālās izglītības uzĦēmējdarbības programmās”, kura mērėis ir 

Koledžas un RTU studiju programmu salīdzināšana un vienotu programmu izstrādāšana, lai 

Koledžas studenti varētu turpināt studijas RTU otrā līmeĦa radniecīgās studiju programmās. 

Šajā projektā piedalās sekojoši Koledžas pedagogi: D.Kurnajeva, S.Serkova, D.Ose, 

B.Jansone, A.Jansone, S.Flugina, S.Mainule-Meidropa, I.Goldmane. 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
Finansēšanas plānu katram gadam nosaka Koledžas budžets. IeĦēmumus veido valsts 

finansējums, studiju maksas augstākajā izglītībā, mācību maksas profesionālajā vidējā 
izglītībā, arodizglītībā un pieaugušo tālākizglītības kursos, dalības maksas semināros, 
viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības ieĦēmumi. SaskaĦā ar statūtiem Koledža 
tiek finansēta: 

1. no valsts budžeta līdzekĜiem; 
2. no ienākumiem par saimniecisko darbību un no maksas par pakalpojumiem, kas 

saistīti ar uzĦēmējdarbību; 
3. no kredītiem tai skaitā ārvalstu kredītiem; 
4. no dāvinājumiem un ziedojumiem, tai skaitā ārvalstu neatmaksājamās palīdzības; 
5. no studiju maksas, kas apstiprināta Padomē, saskaĦā ar individuālu līgumu ar 

studentu; 
6. no citiem līdzekĜiem saskaĦā ar normatīviem aktiem. 

Proporcionāli ieĦēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir 
personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un 
komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde un telpu 
rekonstrukcija un remonti. 

 
 

8.tabula 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra 
Koledžas Finanšu plāns 

 
Finansu plāna posteĦi 2005 2006 2007 2008 
Personāla darba 
samaksa 

242.6 tūkst. 
Ls 243,0 tūkst.Ls 221,7 tūkst Ls 223,3 tūkst Ls 

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 58.4 tūkst. Ls 58,5 tūkst Ls 43,0 tūkst Ls 51,2 tūkst Ls 
Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

152.2 tūkst. 
Ls 87,2 tūkst.Ls 83,4 tūkst.Ls 89,9 tūkst.Ls 

Mācību procesa 
materiālie izdevumi 10.7 tūkst. Ls 10,2 tūkst Ls 14,4 tūkst Ls 14,0 tūkst Ls 
MēbeĜu un iekārtu 
iegāde   3,5 tūkst ls 30,0 tūkst Ls 14,0 tūkst Ls 
Telpu rekonstrukcija un 
remonti 5 tūkst. Ls 43,2 tūkst.Ls 45,0 tūkst Ls 35,0 tūkst Ls 

Kopā 
468.9 tūkst. 
Ls 445,6 tūkst.Ls 

437,5 tūkst.Ls 
427,4 tūkst.Ls 

 
 

Studijas Koledžā ir nodrošinātas ar labiekārtotām, gaišām, siltām mācību telpām, kas 

izvietotas 3 mācību korpusos. Telpas ir nodrošinātas ar visu nepieciešamo, Ħemot vērā 

specifiku – darbs ar invalīdiem, kuri pārsvarā ir ar kustību traucējumiem, ir lifts. Koledžas 

mācību ēkas un kopmītnes ir aprīkotas ar uzbrauktuvēm, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām 

varētu iekĜūt un pārvietoties tajās.  
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Sociālās integrācijas valsts aăentūra Koledžas bibliotēkas grāmatu fonds ir vairāk 

nekā 6000 eksemplāri. No tiem 164 eksemplāri ir uzziĦu literatūra (vārdnīcas, 

enciklopēdijas, u.c). Fonda grāmatas sadalītas pa nodaĜām, kuras atbilst Koledžā  

apgūstamajām specialitātēm. Bibliotēkā ir pieejami preses izdevumi - Diena, Dienas 

Bizness u.c, ka arī nozaru žurnāli. Bibliot ēkā tiek glabāti studentu kvalifikācijas darbi.  

Bibliotekā atrodas jaunākā starptautiskā literatūra, gan angĜu (skat. tab. Nr.9), gan vācu, 

gan krievu valodās (skat. tab. Nr. 10), gan zīmju valodas mācību materiāli (skat. tab. Nr. 11. un 

12.). 

 

Tabulas. Nr.9  
Ārzemju profesionālā literatūra SIVA Koledžas bibliotēkā 

n.p.k. Nosaukums Skaits 
1. „Reading Between the sings.”     London, 2006   1 
2. „Inside Deaf Culture.” Harward, 2005 1 
3. „Understanding Deaf Cultur. ”  Cleveland, 2006 1 
4. „Cultural and Language Diversitu and the Deaf. ”  Cambridge, 1996 1 
5. „Mother Fafher Deaf.”  Harward, 1995  1 

6. 
Varma Ved P. „The Inner Life of Childern wirh Special Needs.” 
Whurr Publishers Ltd, 1999 

1 

7. 
Farrell Peter, Ainscow Mel  „Making Special Edukation Inclusive.” 
From Research to Practice.  David Fulton, 2002 

1 

8. 
Booth T. The Nature of Special Edukation. People, places and change. 
Routledge, 2003.   

1 

9. 
Roley S.S., Blanche E.I., Schaft R.C. Sensorische Integration.  Jossey-
Bass, 2004 

1 

10. 
M. Marschark, P.E. Spencer. „Deaf Studies, Language, and 
Educattion”. Oxford University Press, 2003. 

1 

11. 
D.D. Steinberg, N.V. Sciarini. „An Introduction to Psycholinguistics”. 
PEARSON Longman, 2006. 

1 

12. 
F.Bursuck. „Including students with special needs”. PEARSON 
Longman, 2006. 

1 

13. 
Mindess A. „Reading Between the Signs:  
Intercultural Communication for Sign Language Interpreters.” / - 
Yarmouth:  Intercultural Press, 1999.  

1 

14. Solow, S. N. „Sign language interpreting.” Linstok Press, 2000. 1 
15. С.Wadensjo. „Interpreting As Interaction.” Longman, 2005. 1 
16. Latviešu  zīmju valodas vārdnīca.  Kopsolī, 1997.    18 
17. Latviešu  zīmju valodas vārdnīca.  Kopsolī, 1998.    10 
18. Latviešu  zīmju valodas vārdnīca. Brīvais laiks.   Kopsolī, 1998.   10 

19. 
Latviešu tautas dainas un pasakas zīmju valodā.  Zīmju valodas 
centrs, 1997. 

10 

20. 
Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas gramatikas pamati. Zīmju 
valodas centrs, 2004. 

10 

21. 
Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas Gramatikas pamati.   
Zīmju valodas centrs, 2004. 

10 

22. Latviešu  zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgiem bērniem 1. daĜa.   20 
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Zīmju valodas centrs, 2004. 

23. 
Latviešu  zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgiem bērniem 2. daĜa.   
Zīmju valodas centrs, 2004. 

20 

24. 
Latviešu  zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgiem bērniem 3. daĜa.   
Zīmju valodas centrs, 2004. 

20 

25. 
Latviešu  zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgiem bērniem 4. daĜa.   
Zīmju valodas centrs, 2004. 

20 

26. 
Veselība. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas videovārdnīca.  Zīmju 
valodas centrs, 2006.   

10 

27. 
Būvniecība. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca.   Zīmju 
valodas centrs, 2006. 

10 

28. 
Mākslas izglītība. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca.  Zīmju 
valodas centrs, 2006. 

10 

29. 
Ēdiena gatavošana. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca. 
Zīmju valodas centrs, 2006. 

3 

30. 
„Sabiedrībai par nedzirdību”. Latvijas Nedzirdīgo savienība – 
„Kopsolī”, 2000. 

2 

31. Dirba M.  „Mijkult ūru izglītības daudzveidība.” RaKa, 2006. 1 

32. 
KalniĦš I. „Nedzirdīgo kultūra. 1920 – 2005”. Latvijas Nedzirdīgo 
savienība, 2005. 

1 

 
 

 Tabula nr. 10 
Nozares krievu literatūra SIVA Koledžas bibliotēkā 

n.p.k. Nosaukums  Skaits  

1 
Я.А. Альтман. «Физиология сенсорных систем». Санкт-
Петербург, «Паритет» , 2003. 

1 

2 
М.Непп, Д.Холл. «Невербальное общение».  Санкт-Петербург, 
«прайм-ЕВРОЗНАК», 2006. 

1 

3 
Н.Б.Мечковская. «Семиотика. Язык. Природа. Культура.» 
Москва, «ACADEMIA», 2004.  

1 

4 
И.М.Соловьева. «Психология глухих детей». Москва, 
«Советский спорт», 2006. 

2 

5 
Г.Л.Зайцева. «Жестовая речь. Дактилология.» Москва, «Владос», 
2004. 

16 

6 
В.П.Глухов. «Основы психолингвистики». Москва, «аст - 
Асрель», 2005. 

6 

7 
И.Н. Кузнецов. «Современный язык жестов». Москва, 
«Харвест», 2006 

16 

8 
Т.Г. Богданова. «Сурдопсихология». Москва, «АСАDЕМIA», 
2002. 

10 

9 
Н.Б.Мечковская. «Семиотика. Язык. Природа культура.» 
Москва, «ACADEMIA», 2004. 

3 

1 
В.А. Трайнев. «Учебные деловые игры». Москва, «Владос», 
2005. 

1 

 
Г.В.Елизарова. «Культура и обучение иностранным языкам». 
Санкт-Петербург, «КАРО», 2005. 

1 

 
Н.Н.Леонтьева. «Автоматическое понимание текстов». Москва, 
«АСАDЕМIA», 2006. 

2 

 
Н.Н.Леонтьева. «Основы психолингвистики». Москва, 
«АСАDЕМIA», 2006. 

2 
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Б.Ц.Бадмаев, А.А. Малышев. «психология обучения речевому 
мастерству». Москва, «Владос», 2002.  

1 

 
Е.Е Анисимова.  «Лингвистика текста и межкультурная 
коммуникация». Москва, «АСАDЕМIA», 2003. 

5 

 
В.Н.Лупандин, О.Е.Сурнина. «Основы сесорной физиологий». 
Москва, «СФЕРА», 2006. 

1 

 В.П.Белянин. «Психолингвистика». Москва, «ФЛИНТА», 2004. 2 

 
Е.М.Мастюкова, А.Г.Московкина. «Основы генетики. Клинико – 
генетические основы коррекционной педагогики и специальной 
психологии». Москва, «Владос», 2005. 

2 

 Т.Н.Ушаковой. «Психолинвистика». Москва, «Пер - Се», 2006. 4 
 

 
Tabula nr. 11 

SIVA Koledžas bibliotēkas Latviešu Zīmju valodas materiāli 
n.p.k. Nosaukums Veids Skaits 

1. „Sarkangalvīte”.  Zīmju valodas centrs, 2006. CD 10 
2. „Neglītais pīlēns”. Zīmju valodas centrs, 2006. CD 10 

3. 
Daba Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas videovārdnīca. Zīmju 
valodas centrs,2006,   - 

CD 10 

4. 
„Skola”. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas videovārdnīca. Zīmju 
valodas centrs, 2006. 

CD 10 

5. 
„Ikdiena”. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas videovārdnīca 
Zīmju valodas centrs, 2006. 

CD 10 

6. „Zem sēnes”. Zīmju valodas centrs, 2006. CD 10 
7. „Vasarā laukos”. Zīmju valodas centrs, 2006. CD 10 
8. „Untumainais kaėis”. Zīmju valodas centrs, 2006.  CD 10 
9. „Latviešu tautas pasakas”. Zīmju valodas centrs, 2006. CD 10 

10. 
Latviešu tautas dainas Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 
videovārdnīca. Zīmju valodas centrs, 2006. 

CD 10 

11. 
„Veselība”. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas video –vārdnīca. 
Zīmju valodas centrs, 2006. 

CD 10 

12. 
„Cilv ēks”. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas videovārd -  nīca. 
Zīmju valodas centrs, 2006. 

CD 10 

13. 
„Tehnoloăijas un zinātne”. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 
videovārdnīca. Zīmju valodas centrs, 2006. 

CD 10 

14. 
„Pilsēta, lauki”. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas video - 
vārdnīca. Zīmju valodas centrs, 2006. 

CD 10 

15. 
„Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC”. 1. daĜa. Latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas videovārdnīca. Zīmju valodas centrs, 
2006. 

CD 10 

16. 
„Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC”. 2. daĜa. Latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas videovārdnīca. Zīmju valodas centrs, 
2006. 

CD 10 

17. 
„Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC”. 3. daĜa. Latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas videovārdnīca. Zīmju valodas centrs, 
2006. 

CD 10 

18. 
„Br īvais laiks”. 1.daĜa. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 
videovārdnīca. Zīmju valodas centrs, 2006. 

CD 10 

19. 
„Veselība.” Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas video -  vārdnīca. 
Zīmju valodas centrs, 2006.   

CD 10 
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Tabula Nr.12 
SIVA Koledžas bibliotēkas Latviešu Zīmju valodas videokasetes 

n.p.k. Nosaukums Veids Skaits 
1. „Neglītais pīlēns”. Pasaka. Zīmju valodas centrs, 

2006. 
Videofilmas kasete  

1 

2. „Sarkangalvīte”. Pasaka. Zīmju valodas centrs, 
2006. 

Videofilmas kasete 
1 

3. „Zem sēnes”. Pasaka. Zīmju valodas centrs, 2006. Videofilmas kasete 1 
4. „Skola”. Zīmju valodas centrs, 2006. Videofilmas kasete. 

Videovārdnīca. 
1 

5. „Ikdiena”. Zīmju valodas centrs, 2006. Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca. 

1 

6. „Daba”. Zīmju valodas centrs, 2006. Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca. 

1 

7. „Vasarā laukos”. Zīmju valodas centrs, 2006. Videofilmas kasete 1 
8. „Untumainais kaėis”. Pasaka.  Zīmju valodas 

centrs, 2006. 
Videofilmas kasete 

1 

9. „Latviešu tautas pasakas”. Zīmju valodas centrs, 
2006. 

Videofilmas kasete 
1 

10. „Latviešu tautas dainas”. Zīmju valodas centrs, 
2006. 

Videofilmas kasete 
1 

11. „Veselība”. Zīmju valodas centrs, 2006. Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca. 

1 

12. „Cilvēks”. Zīmju valodas centrs, 2006. Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca. 

1 

13. „Tehnoloăijas un zinātne”. Zīmju valodas centrs, 
2006. 

Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca.  

1 

14. „Pilsēta, lauki”. Zīmju valodas centrs, 2006. Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca.  

1 

15. „Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC”. 1. daĜa. 
Zīmju valodas centrs, 2006. 

Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca.  

1 

16. „Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC”.  2. daĜa. 
Zīmju valodas centrs, 2006. 

Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca. 

1 

17. „Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC”. 3. daĜa. 
Zīmju valodas centrs, 2006. 

Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca.  

1 

18. „Brīvais laiks”.  1.daĜa. Zīmju valodas centrs, 
2006.  

Videofilmas kasete. 
Videovārdnīca.  

1 

 
 

Personālam un studentiem ir brīva pieeja datoriem un internetam ne tikai nodarbību 

laikā, bet arī ārpus tā, bet pavisam kopā ir 6 datorklases un 76 datori.  

Datortehnikas kabineti ir nodrošināti ar mūsdienīgu tehniku: Pentium IV, Pentium III,  

kā arī atbilstošu licencētu programmatūru: Windows 2000, Windows XP prof., MS Office 

2003, MS VISIO, MS Project, MS FrontPage Delfi, Visual Basic. Visa datortehnika ir 

saslēgta lokālajā datortīklā. Datorkabinetiem ir nodrošināts interneta pieslēgums. Katram 

studentam ir ar paroli aizsargāts sava servera apgabals atmiĦā. Pie sava apgabala viĦi var 
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piekĜūt no jebkura datora, kurš atrodas lokālajā datortīklā. Drukāšanas darbus nodrošina 

lokālie printeri HP LaserJet 1010, HP LaserJet 1020 un tīkla printeri LaserJet 4000N. 

Studentiem ir iespēja drukāt un kopēt nepieciešamos materiālus Koledžas  kopētavā. 
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10. Ārējie sakari 

 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Sadarbība ar darba devējiem palīdz nodrošināt studiju programmas tālāko attīstību un 

kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām. Sadarbības ar darba devējiem sekmē studentu 

praktisko sagatavotību, kā arī studentu iegūtās izglītības novērtēšanu darba tirgū. Sociālās 

integrācijas valsts aăentūra sadarbojas ar Latvijas darba devēju konfederāciju, kā rezultātā 

darba devēji papildus tiek informēti par iespējām kā produktīvu darbaspēku izmantot. 

Sadarbojoties ar Koledžu darba devēji pozitīvi novērtē studējošo darbu. Koledžas  praktikanti 

strādā LNS Komunikācijas centrā un to reăionālajās biedrībās, vispārizglītojošajās un 

profesionālajās skolās vai arī augstskolās. Tā rezultātā Koledžas studējošajiem parasti 

nesagādā grūtības atrast darbu atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. (skat. pielikumu Nr. 6.) 

  

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 

augstākās izglītības programmas 

 

Pamatojoties uz Eiropas Padomes Lisabonas konvencijas pieĦemtajiem lēmumiem par 

augstāko izglītību IV sadaĜas 1., 3., 4. pantiem noslēgti starptautiskie sadarbības līgumi starp 

Somijas Humanities Politechnik mācību iestādi un Lietuvas ViĜĦas koledžu. Tiek meklēti 

risinājumi sadarbības uzsākšanai ar Dānijas Sor-Trodelag Universi College. (sakt. pielikumu 

Nr. 5.) 



 
 

37 

 

11. Iespēja turpin āt izglītību citā augstskolā vai koledžā 

Koledžai ir noslēgts līgums ar Rēzeknes augstskolu, ja gadījumā studiju programma tiek 

likvidēta, studējošiem tiks dota iespēja turpināt izglītības iegūšanu līdzīgā studiju programmā.  

Studiju programmas „Surdotulks” noslēgts vienošanās līgums ar Paula StradiĦa Veselības un 

Sociālās aprūpes koledžu  likvidācijas gadījumā. (skat. pielikumu Nr.7., Nr. 8.) 
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12. Augstākās izglītības attīstības plāns 

 

Koledžas attīstības plāns izstrādāts balstoties uz LR Augstākās izglītības un augstskolu 

attīstības nacionālo koncepciju un Koledžas attīstības koncepciju. Galvenie Koledžas darbības 

uzdevumi ir noteikti, lai nodrošinātu Koledžas nolikumā un attīstības koncepcijā paredzētos 

mērėus.  

 

Paredzētā Koledžas saimnieciskā un finansiālā darbība ir pakārtota mācību procesa 

kvalitātes uzlabošanai, atbilstoši sabiedrības attīstības perspektīvām un konkurences 

apstākĜiem. Studiju programmas veidošana pakārtota mērėim to savietot ar nākamās pakāpes 

augstākās izglītības programmām.  

 

Nākotnes plāni lielā mērā ir saistīti ar izstrādātajiem projektu pieteikumiem, kas paredz 

Eiropas sociālā fonda un Eiropas reăionālās attīstības fonda līdzekĜu piesaisti, lai nodrošinātu 

pēc iespējas efektīvāku atbalstu invalīdu integrācijai sabiedrībā un darba tirgū. 

 

Galvenie studiju procesa pilnveidošanas darba virzieni : 

1. Studiju kvalitātes vadības sistēmas tālāka attīstība, uzsākot kvalitātes pilnu 

stratēăisko plānošanu, īpašu uzsvaru liekot uz kvalitātes vērtēšanu; studiju 

programmas pašnovērtēšanas pilnīga ieviešana, ārējā ekspertīze. 

2. Studiju programmas attīstība – nolūkā apgūt starptautisko pieredzi un sekmēt 

studentu sagatavotību darba tirgum laika periodā, kad Latvija integrējas Eiropas 

Savienībā, paplašināt sadarbību ar koledžām Eiropas valstīs, organizēt 

informācijas apmaiĦu. 

3. ĥemot vērā ekonomisko situāciju valstī, Koledžas potenciālie studenti ir 

nodarbināti vairākās darba vietās, līdz ar to liedzot sev iespējas studēt vakara 

nodaĜā. Pēc vairākkārtējiem studentu ierosinājumiem, ir plānots 2009./2010. 

studiju gadā uzsākt studiju procesa organizēšanu sestdienās. 

4. Ir plānots nākotnē ieviest tālmācības sistēmu, jo liela daĜa studentu ir aizĦemti 

darbā un arī studijas vakara nodaĜā nav vienmēr pieejamas. Tālmācības sistēmas 

pozitīvie principi ir šādi: 
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- Studijas notiek studentam izdevīgā laikā, vietā un tempā, pedagogiem nav 

nepārtraukta un tieša kontakta ar studējošo; 

- Tālmācība ir brīvi pieejama visattālākajos Latvijas reăionos un var sekmēt gan 

strādājošo, gan bez darba palikušo izglītību informācijas tehnoloăiju jomā. 

 

 

 

Sociālās integrācijas valsts aăentūras direktore                                                          R. Simsone 

 

 

Sociālās integrācijas valsts aăentūras Koledžas vadītāja                                                 I. Ozola 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PIELIKUMS 

Informācija, kas apliecina, ka vismaz 50% no ievēlētā akadēmiskā personāla 

strādā Koledžā  

 



 

 
LATVIJAS  REPUBLIKAS  LABKL ĀJĪBAS  MINISTRIJA 

 

SOCIĀLĀS  INTEGRĀCIJAS  VALSTS  AĂENTŪRA 

Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, NodokĜu maksātāju reăistra kods: 90001790030 
  •  Tālr.: 67769890  •  Fakss: 67769495  •  E-pasts: siva@siva.gov.lv   

 
 
  

APLIECIN ĀJUMS 
Jūrmalā 

  
 
2008.gada 16. decembrī Nr. 1- 8/ 
 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra apliecina, ka akreditācijas gadījumā 1. līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Surdotulks”, tiks 50% nodrošināts 
Koledžas strādājošā akadēmiskā personāla iesaistīšana šajā izglītības programmā (sk. tabulu) 
kā pamatdarba vieta. 
 
n.p.
k. 

Vārds, uzvārds Studiju kurss 

1. Solvita Flugina Vispārīgā psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, 
 lietišėā saskarsme; 

2. Ilona Goldmane AngĜu valoda 
3. Biruta Jansone Sociālā ekonomika 
4. Inese Immure Lietvedība  
5. Lilita Janševska Tulka profesionālā ētika, latviešu zīmju valoda I-III, 

metodoloăija, sinhronā tulkošana, konsekutīvā 
tulkošana 

6. Signe Mainule - Meidropa Vācu valoda 
7. Daina Ose Darba tiesiskie pamati 
8. Solveiga Serkova IT pamati, IT pamati ZV tulkošanā; 
9. Inamora Zaiceva 

 
 

Zīmju valodas kultūra, tradīcijas un plastika,  
ievads specialitātē, LZV un tās gramatika, 
terminoloăija ZV – mājturība, amatniecība; māksla; 
IT, sports, auto mehānika; reliăija; juridiskie un 
ekonomiskie termini. 

  
21.11.2008. Sociālās integrācijas valsts aăentūras Koledža pamatdarbavieta visam 

iepriekšminētajam akadēmiskajam personālam, kas veido 64,3 % programmā iesaistīto akadēmisko 
personālu. 
 
Direktore       R. Simsone 

 
 
 

SaskaĦots:  
Koledžas  vadītāja I.Ozola                                     ______________   __________ 

      
 
Zaiceva  67811759 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PIELIKUMS 

Koledžas akadēmiskā personāla biogrāfijas 

 



 

 

 
Starptautisko projektu rezultātā izstrādātie mācību, 

 metodiskie un zinātniskie materiāli,  
kuru veidošanā piedalījušies  

Koledžas RRC pedagogi: 
 

1. grāmata „Preventive Procedures into Practice” – izstrādāts Leonardo da Vinci projekta 

Nr. FIN/96/1/03024/PI/I.1.1.e/FPI ietvaros; 

2. grāmata „Mentoring Appeal Initiative” - izstrādāts Leonardo da Vinci projekta Nr. 

F/96/1/05357/PI/I.1.1.e/CONT ietvaros; 

3. rokasgrāmata skolotājiem „Sociālā profilakse praksē” - izstrādāts Leonardo da Vinci 

projekta Nr. LV/99/1/87604/PI/III.3.a/FPI ietvaros; 

4. rokasgrāmata skolotājiem „Nepiespiestas iniciatīvas audzināšana” - izstrādāts 

Leonardo da Vinci projekta Nr. LV/99/1/87604/PI/III.3.a/FPI ietvaros; 

5. rokasgrāmata skolotājiem „Handlungsorientierte Ausbildung” ar tulkojumu latviešu 

valodā „Uz audzēkni orientēta apmācība” - izstrādāts Leonardo da Vinci projekta Nr. 

LV/98/DM/c12 ietvaros; 

6. rokasgrāmata skolotājiem „Soziales Lernen” ar tulkojumu latviešu un lietuviešu 

valodās „Sociālās mācības” un „Socialines elgsenos vadovas” CD-ROM un grāmatas 

formā - izstrādāts Leonardo da Vinci projekta Nr. LT/99/1/088102/PI/I.1.1.e/CONT 

ietvaros; 

7. datorapmācības kurss, mācību, metodiskie materiāli un studijvedis datorapmācības 

programmā „Basics of Computer Literacy for the Disabled” CD-ROM un grāmatu 

formā - izstrādāts SOCRATES projekta Nr. 71189-CP-1-1999-1-LT-ODL-ODL 

ietvaros; 

8. tālmācības kurss „Datormācības pamati” un mācību palīglīdzeklis tā pielietošanai CD-

ROM un grāmatu formā - izstrādāts SOCRATES projekta Nr. 71189-CP-1-1999-1-LT-

ODL-ODL ietvaros; 

9. 12 moduĜu tālmācības materiāls mazajā biznesā un vadīšanā „Small Business 

Management Individual Learning series”, iespiests Business Divison Mohawk College 

of Applied Arts & Technology,1991 – dāvinājums no Prof. Dr. Tade Tramm, 

Univesitat Hamburg pēc RRC pedagogiem sniegtā semināru cikla 2000.gadā; 

10. Rūpniecības uzĦēmuma atsevišėu nodaĜu darba simulācija SIMBA 2 sējumos un klāt 

pievienotu datorprogrammu 6 disketēs „Zur Theorie und Praxis des SIMBA-Einsatzes 

in der kaufmannischen Aus- und Weiterbildung. Werkstattberichte – 

Unternehmensbschreibung Designermobel GmbH” un „Kundenorientierung und 



 

Marketing”- – dāvinājums no Prof. Dr. Tade Tramm, Univesitat Hamburg pēc RRC 

pedagogiem sniegtā semināru cikla 2000.gadā. 

 
 



 

 
 
 

1. MAIJA D ŪKA 
Kursi, semināri:  

2007.g. – Dalība Ipsen rīkotā seminārā „Labākai dzīves kvalitātei!”, Daugavpilī; 

2007.g. – Dalība Berlin-Chemie rīkotā seminārā „Kas jauns?”, Daugavpilī. 

 
1. Dūka.  M. (2001) „Psihes bioloăiskie pamati”R. 
2. Dūka.  M. (1999) „Valodas psiholoăiskie aspekti saskarsmē”R. 
3. Lasmane S., Dūka. M., KalniĦa R.,  (1998) „Iedzīvotāju pašiniciatīva, ticība sev un 

savas nākotnes veidošana.”R. 
 



 

 
 

2. SOLVITA FLUGINA 
Kursi, semināri:  

 
1. Kursi „Inovācijas augstākajā izglītībā” RTU, Tālmācības studiju centrs, 04.-06.2006.  
2. Kursi „Profesionālā saziĦa” RTU, Tālmācības studiju centrs, 03.-06. 2004. 
3. „Darbs ar atbalsta grupām” Rīgas Narkomānijas Profilakses Centrs, 21.-22.11.2003. 
4. Apmācība „Critical Incident Stress Management: Basic and Advanced”. 21.-

24.05.2001. 
5. Seminārs „Bērna intervēšana vardarbības gadījumos”, S/O Centrs pret vardarbību 

bērna un ăimenes atbalstam., 04.12.2000. 
6. Apmācība „Krīzes intervence”, Krīzes centrs „Skalbes”, 1999. 

 
Izstrādātas izglītības programmas: -  

1. 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Viesnīcu servisa 
vadība” izveide 

2. Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās 
tehnoloăijas, 1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības uzĦēmējdarbības programmā 

3. Invalīdu nodarbinātības veicināšana 
 
2003.g. - Latvijas klīnisko psihologu asociācijas 1.konferenece „Klīniskā psiholoăija un 

atkarība” 
ZiĦojuma temats - Darba grupas „Darbs ar pusaudžiem detoksikācijas nodaĜā narkotiku 

atkarības gadījumos” vadīšana 
 



 

 
 

3. ILONA GOLDMANE 
 
 
4. Raksts “British Cultural Studies: Course Content”. Starptautiskās konferences “Integration 

Problems of the Baltic Region Countries on Their Way to the European Union” zinātniskie 
raksti, ISBN 9984-585-10-7. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2000.g., lpp. 155.-156.  

2. Raksts “Mythological Approach to Text Analysis”. Proceedings of the International 
Conference “Paradigmatics, Syntagmatics and Language Functions” zinātniskie raksti, 
ISBN 9955-03-036-4. KauĦa: KauĦas humanitāro zinātĦu katedra, 2000.g., lpp. 225.-229. 

3. Raksts “Creative Reading: Teaching Shakespeare”. Radoša personība II. Zinātnisko rakstu 
krājums. ISBN 9984-15-501-3. Rīga: Raka, 2003.g., lpp. 183.-190. 

4. Raksts “One World – Two World Outlooks: Lady Margaret Cavendish, Dutchess of New 
Castle, and Ms Lucy Hutchinson”. Proceedings of the Ninth Annual Conference of the 
Polish Association for the Study of English. ISBN 83-7326-191-5. Gdańsk: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, 2003.g., lpp. 191.-195. 

5. Raksts “Latvian Hamlets: In Search of Identity and Nationhood”. Playing Games with 
Shakespeare: Contemporary Reception of Shakespeare in the Baltic Region (Proceedings 
of the II International Shakespeare Conference, GdaĦska, 2004.g. 6.-8.aprīlī), red. Olga 
Kubińska un Ewa Nawrocka. ISBN 83-903079-8-7. Gdańsk: Theatrum Gedanense 
Foundation, 2004.g., lpp. 152.-170. 

6. Raksts Michael Almereyda’s ‘Hamlet’ in the Postmodern Existential Vacuum. Zinātnisko 
rakstu krājums VI. ISBN 9984-14-264-7. Daugavpils: Saule, 2005.g., lpp. 230.-240. 

7. Raksts "Lifelong Learning  via Different Receptive Channels" in: Valoda - 2005.  
Lingvistikas didaktikas problemas. ISBN 9984-14-272-8. Daugavpils: Saule, 2005.g., 
lpp.37-42. 

8.  Raksts “Rhythm and Intonation as a Method of Characterization:: Hamlet’s Soliloquy To 
be or not to be”. ISBN 2-915271-11-9. Reimsa: Imaginaiers Presses Universitaires de Reims, 
2005.g., lpp.71-84.  
 
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs: 

1. “Paradigmatics, Syntagmatics and Language Functions”, KauĦa, Lietuva, 1999.g.4.-
5.decembris. Referāts “Mythological Approach to Text Analysis” 

2. 3.starptautiskā konference “Integration Problems of the Baltic Region Countries on 
Their Way to the European Union”, Rēzekne, Latvija, 2000.g.2.-3.marts. Referāts 
“British Cultural Studies: Course Content” 

3. The Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. 
GdaĦska, Polija, 2000.g.26.-28.aprīlis. Referāts “Two World Outlooks: Lady Margaret 
Cavendish, Dutchess of New Castle, and Ms Lucy Hutchinson” 

4. British Council/IATEFL, SIG Symposium, Madride, Spānija, 2000.g.7.-9.septembris. 
Referāts “Decoding the Text: from Practice to Theory” 

5. 8. Simpozijs valodu pasniedzējiem, Edinburga, Apvienotā Karaliste, 2000.g.15.-
17.novembris. Referāts “From the ‘Privileged’ Point of View”, kopā ar Māru Dirbu, 
LU lektori 

6. Radošas individualitātes attīstība, Rīga, Latvija, 20001.g.9.-10.novembris. Referāts 
“Creative Reading: Teaching Shakespeare” 

7.  “Globalisation and Culture”, Daugavpils, Latvija, 2003.g.4.-5.decembris. Referāts 
“Michael Almereyda’s  Hamlet in the Postmodern Existential Vacuum” 

8.  XIV. zinātniskie lasījumi. Daugavpils, Latvija, 2004.g.29.-30.janvāris. Referāts 
“Lifelong Learning Via Different Receptive Channels” 



 

9. Starptautiskais kolokvijs “Ritms literatūra”, Reimsa, Francija, 2004.g.12.-13.marts. 
Referāts “Rhythm and Intonation as a Method of Characterisation in William 
Shakespeare’s Hamlet Act III” 

10. “Languages. Technologies and Cultural Diversity”, KauĦa, Lietuva, 2004.g.18.-
20.jūnijs. Referāts “Aesthetical, Cognitive and Communicative Potential of Film 
Music “ 

11. 3.starptautiskais Oldosa Hakslija simpozijs, Rīga, Latvija, 2004.g.26.-29.jūlijs. 
Referāts “Aldous Huxley and the Art of Screenwriting” 

12.  “Playing Games with Shakespeare: Contemporary Reception of Shakespeare in the 
Baltic Region”, GdaĦska, Polija, 2004.g.6.-8.augustā. Referāts “Latvian Hamlets: In 
Search for Identity and Nationhood” 

 

Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs: 

 

1.   LU 58.zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 2000.g.februāris. Referāts “Paper 
Decoding the Text: from Theory to Practice”  

2. LU 59.zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 2001.g.februāris. Referāts “Spelling as an 
Undervalued Area of Language Studies” 

3. LU 60.zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 2002.g.februāris. Referāts “Shakespeare in 
Action 

4. LU 62.zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 2004.g.februāris. Referāts “Rhythm and 
Intonation as a Means of the Character’s Intepretation: Hamlet’s Soliloquy To Be Or 
Not to Be in Three Film Versions” 

  



 

 
 

4. INESE IMMURE 
Izstrādātas izglītības programmas: -  

„Nedzirdīgo kultūra un starpkultūru saskarsme” ; 
„Medicīna un dzimumaudzināšana” ; 
 
Publikācijas: 

 Labākie: LNS Goda biedri; aprakstu krājums/ Latvijas Nedzirdīgo Savienība; veidoja: Inese 

Immure, Daiga Delle, Brigita Aldersone, Ilze Kopmane; pēcv. sarakst.: Daiga Delle, Inese 

Immure, Ilze Kopmane. 2007. – 199 lpp.: ăīm.; 22 cm. – ISBN 978- 9984-9070-8-6 

 
Kursi, semināri:  

2007.g. – Tālākizglītības kursi „Aktuālas metodes un paĦēmieni skolēnu teātra darbā”, Rīgā 



 

 
 

5. BIRUTA JANSONE 
Kursi, semināri:  

– „ Sociālā iekĜaušana” Rīga, 2006. 
– „Inovāciju menedžments” Rīga, 2005. 
– „Kritisk ā domāšana dažādos mācību priekšmetos” Rīga, 2007. 
– „EU Level B – 1 Low Intermediate General English”, Jūrmala, 2007. 

 
 
Projekti:  

– 2005. 09. – 2006.12. EQUAL PROJEKTS „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”. 

– 2005.09. – 2006. 06. EQUAL PROJEKTS „Invalīdu ar psihiskām saslimšanām 

profesionālo apmācības metožu izstrādāšana”. 



 

 

 
 
 

6. LILITA JANŠEVSKA 
Publikācijas: 

2008.g. – Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca „Īpašības vārdi no A līdz M”,  
Kursi, semināri:  

2007.g. – dalība „Motivācijas seminārā”, Jūrmalā; 
2008.g. – dalība Eiropas Studentu Foruma AEGEE rīkotajās „Eiropas valodu dienās 2008”, 

Rīgā  
2008.g. – „Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskolas Attīstība” mācību programma 

„Klientu funkcionālo spēju novērtējums un sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde”, 
Rīgā 

2008.g. – „Mācību centra Liepa” profesionālās pilnveides izglītības programma „Darba 
aizsardzība un drošība”, Rīgā 
 



 

 
 

6. SANDRA KUŠĖE 
 

Publikācijas:  
 
1. Kušėe S. Dzirdes traucējumu agrīna diagnostika ar otoakustiskās emisijas metodes 

palīdzību.1997, Pasaules Latviešu Ārstu 3. kongress, tēzes. 
2. Kušėe S. The possibilities of investigation and rehabilitation for hearing impaired children. 

Abstracts of the 2nd Baltic Otorhinolaryngology conference and 1st Baltic meeting on 
Audiology, Riga, 2002, 25. 

3. Kušėe S. Vadīšanas traucējumi dzirdes ceĜos. AML/RSU Medicīnas Nozares Zinātniskā 
Konference, Rīga 2002, tēzes 26. 

4. Kušėe S., Sokolovs J., Skorovs P. Auditory neuropathy incidence in Latvia. Proceedings 
of the 2nd Baltic Otorhinolaryngology conference and 1st Baltic meeting on Audiology, 
Riga, 2002, 29-31. 

5. Kušėe S., Sokolovs J., Skorovs P. Auditory neuropathy. RSU Zinātniskie Raksti, 2002., 
105-108.  

6. Kušėe S., Sokolovs J., Skorovs P., Jezerska I., Zemīta V. Evaluation of Hearing in Yoyng 
Musicians. Abstracts of the 2nd Baltic Otorhinolaryngology conference and 1st Baltic 
meeting on Audiology, Riga, 2002, 25. 

7. Skorovs P., Dekhtyar Y., Kuske S., Sokolovs J. Evaluation of Effects from GSM Cellular 
Phones to Distortion Product Otoacoustic Emissions. Abstracts of the 2nd Baltic 
Otorhinolaryngology conference and 1st Baltic meeting on Audiology, Riga, 2002, 38. 

8. Kušėe S., Sokolovs J., Straume R., Klatenberga I. Agrīnas kohleārās implantācijas nozīme 
bērna auditori verbālās prasmes attīstībā. Acta CHIRURGICA Latviensis, 2003 (3): 102-
107. 

9. Kušėe S., Timms O., Sokolovs J. Development of Cochlear Implantation in Latvia. 3rd 
Baltic Otorhinolaryngology congress, Vilnius, 2005; abstract 15-16. 

10. Kušėe S., Timms O., Sokolovs J. Stapedius refleksa mērījumu izmantošana kohleāro 
implantu programmēšanā bērniem. Acta CHIRURGICA Latviensis, 2004 (4): 94-99. 

11. Kušėe S., Dūdare E., Sokolovs J., Rutmane I. Dzirdes traucējumu elektroakustiskā 
korekcija Latvijas Bērnu Dzirdes centrā, RSU Medicīnas Nozares Zinātniskā Konference, 
Rīga 2004, tēzes; 68. 

12. Rutmane I., Kušėe S. Dzirdes funkcija un valoda bērniem ar Dauna sindromu. RSU 
Medicīnas Nozares Zinātniskā Konference, 2003, tēzes 82. 

13. Skorovs P., Kušėe S. Stimulus-Frequency Otoacoustic Emissions: Application on Hilbert 
Transform. Joint Baltic-Nordic Acoustical Meeting, Copenhagen 2002, abstract; 27.  

14. Skorovs P., Kušėe S., Sokolovs J. A new analysis method of Transient Evoked 
Otoacoustic Emissions. 2nd Baltic Otorhinolaryngology conference and 1st Baltic meeting 
on Audiology, Riga, 2002; abstract 38. 

15. Ptok M., Buller N., Kuske S., Hecker H. Untersuchungen zur subjektiven Einschätzung 
der Beeinträchtigung auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungs-leistungen bei 
Kindern. J. HNO, Springer, 53 (6): 568-572. 

16. Ptok M., Buller N., Kuske S., Hecker H. Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest. J. HNO, 
Springer, 53 (4): 369-371. 

17. Ptok M., Lichte C., Buller N., Wink T., Kuske S., Naumann C. L. Ist die 
Lautdiskriminationsfähigkeit geschlechtsabhängig? J. Laryngo-Rhino-Otologie, Thieme, 
2005 (84): 20-23.  

18. Kušėe S., Timms O. Dzirdes traucējumi bērniem un to korekcijas iespējas Latvijas Bērnu 
Dzirdes centrā. Latvijas Ārsts, 2004 (9): 28-31. 

19. Kušėe S. Vājdzirdība, tās korekcijas iespējas Latvijā. Jums Kolēăi, 2004, 11: 31-35. 16. 



 

20. Kušėe S., Dūdare E., Rutmane I., Vabale A., Trušelis A. The main goals of Cochlear 
Implantation in hearing rehabilitation. Abstracts of the 6th Congress of Baltic Association 
for Rehabilitation, Riga, 2008: 18. 

 
 

ZiĦojumi konferencēs: 
 

1. Kušėe S. Dzirdes traucējumu agrīna diagnostika ar otoakustiskās emisijas metodes 
palīdzību.1997, Pasaules Latviešu Ārstu 3. kongress, referāts. 

2. Kise L., Kuske S., Laine Z. Project of children hearing screening in Latvia. 6th 
International     Conference on Physiology and Pathology of Hearing, Mikolajki, 
Poland, 1999, stenda referāts. 

3. Kušėe S. The possibilities of investigation and rehabilitation for hearing impaired 
children. 2nd Baltic Otorhinolaryngology conference and 1st Baltic meeting on 
Audiology, Riga, 2002, stenda referāts. 

4. Kušėe S. Vadīšanas traucējumi dzirdes ceĜos. AML/ RSU Medicīnas Nozares 
Zinātniskā Konference, Rīga 2002, stenda referāts. 

5. Kušėe S., Dūdare E., Sokolovs J., Rutmane I. Dzirdes traucējumu elektroakustiskā 
korekcija Latvijas Bērnu Dzirdes centrā, RSU Medicīnas Nozares Zinātniskā 
Konference, Rīga 2004, stenda referāts. 

6. Kušėe S., Sokolovs J., Skorovs P. Auditory neuropathy. 2nd Baltic 
Otorhinolaryngology conference and 1st Baltic meeting on Audiology, Riga, 2002, 24, 
stenda referāts. 

7. Kušėe S., Sokolovs J., Skorovs P., Jezerska I., Zemīta V. Evaluation of Hearing in 
Yoyng Musicians. 2nd Baltic Otorhinolaryngology conference and 1st Baltic meeting 
on Audiology, Riga, 2002, stenda referāts. 

8. Kušėe S., Timms O., Sokolovs J. Development of Cochlear Implantation in Latvia. 3rd 
Baltic Otorhinolaryngology congress, Vilnius, Lithuania, 2005, referāts. 

9. Rutmane I., Kušėe S. Dzirdes funkcija un valoda bērniem ar Dauna sindromu. RSU 
Medicīnas Nozares Zinātniskā Konference, 2003, referāts. 

10. Kušėe S., Sokolovs J., Rutmane I. Bērnu dzirdes traucējumu diagnostika Latvijā. 
AML/ RSU Medicīnas Nozares Zinātniskā Konference, Rīga 2003, stenda referāts. 

11. Skorovs P., Kušėe S. Stimulus-Frequency Otoacoustic Emissions: Application on 
Hilbert Transform. Joint Baltic-Nordic Acoustical Meeting, Copenhagen 2002, 
referāts. 

12. Skorovs P., Kušėe S., Sokolovs J. A new analysis method of Transient Evoked 
Otoacoustic Emissions. 2nd Baltic Otorhinolaryngology conference and 1st Baltic 
meeting on Audiology, Riga, 2002, stenda referāts. 

13. Kušėe S. Jauno tehnoloăiju izmantošanas iespējas pētniecībā RSU. Kohleārā 
implantācija Latvijā. RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference, Rīga, 2004, 
referāts.  

14. Kušėe S. Dzirdes izmeklējumi bērniem, otoakustiskās emisijas metodes pielietojums 
agrīnu dzirdes traucējumu konstatācijā. 11th International Portage Association 
conference, 2006., Rīga, Latvija, referāts. 

15. Kušėe S. Cochlear Implantation in Latvia. Internation Conference  
,, From Silence to Hearing”, KauĦa, 2006., Lietuva, referāts.  
16. Kušėe S. Dzirdes traucējumu korekcijas iespējas. Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes 

un Sporta departaments. Izglītības pārvalde. Izglītības attīstības nodaĜa.,, Valodas 
mācīšnas un apguves iespējas un ar to saistītās problēmas  izglītojamiem ar dzirdes 
traucējumiem”. Rīga, Latvija 27.-28.04.2007. 

17.Kušėe S., Dūdare E., Rutmane I., Vabale A., Trušelis A. The main goals of Cochlear 
Implantation in hearing rehabilitation. Abstracts of the 6th Congress of Baltic 
Association for Rehabilitation, Riga 2008, stenda referāts. 

 
  



 

Pedagoăiskais darbs: 
1999. gads – turpinās:  
 
Rīgas StradiĦa Universitāte, Logopēdijas Akadēmiskā skola, Audiologopēdija, tēma ,, 
Pedagoăiskā audioloăija”; ,,Akustiskā fonētika”; ,, Fonoloăija” – lektors. Rīgas StradiĦa 
universitātes Logopēdijas akadēmiskās skolas asistenta v.i. no 2008. gada 11. 09. 
 
 
Maăistrantes I. Klatenbergas darba zinātniskā vadītāja, darba tēma: ,, Latviešu valodas 
logotomu testa praktiskā pārbaude bērniem ar dzirdes traucējumiem”, darbs aizstāvēts 2006. 
gadā. 
 
Maăistrantes I. Dolgais darba zinātniskā vadītāja, darba tēma: ,, Dzirdes uztveres attīstība 
bērniem ar kohleāriem implantiem, lietojot skaĦu pastiprinošās FM iekārtas”, darbs aizstāvēts 
2008. gadā. 
 
2003. gads – 2008. gads :  
                  
Liepājas Pedagoăijas Akadēmija, programma ,,Logopēdija”, tēma  
ORL  un Bērnu audioloăija - lektors. 
 
2004. - 2005.g.: 
 
Veseluma pieejas augstskola Izaugsme, programmas ,, Logopēdija un speciālā pedagoăija” – 
lektors. 
 
2005. – 2007. g.: 
 
Rīgas StradiĦa universitāte, Sabiedrības veselības skola, kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, 
tēma ,, Dzirdes traucējumi”, - lektors.  
                                              
2006. gads – 2007.g.:   
 
Latvijas Universitātes Pedagoăijas un Psiholoăijas Fakultātes Pieaugušo Pedagoăiskās 
izglītības centrs, studiju programma ,, Skolotājs logopēds un speciālais skolotājs” – lektors. 
 
 
2006. g.: 
 
Socrates Erasmus Thematic Network Europet programmas, Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
Mūzikas terapija fakultāte,- lektore. 
 
2007. gads: 
 
V/A ,,Sociālās Integrācijas centrs”, programma ,, Surdotulks”- lektore 



 

 
7. SIGNE MAINULE – MEIDROPA 

Kursi, semināri:  

 
2. Tālākizglītības seminārs Elektroniskās apmācības vides MOODLE izmantošana 

vācu valodas apmācībā, Gētes institūtā Prāgā 25.09.-28.08.2008. 
3. Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar speciālām 

vajadzībām, profesionālā pilnveides programma, (200 stundas), Sociālās 
integrācijas valsts aăentūra,10.01.2008 – 02.07.2008. 

4. Tālākizglītības seminārs Gētes institūta vācu valodas skolotājiem no Tallinas, ViĜĦas 
un Rīgas: Vācu valodas eksāmeni B2, C1 līmenī. Praktiskais darbs ar lasāmajiem 
tekstiem (Qualitätssicherung der Sprachkursarbeit in der Subregion Baltikum” (16 
stundas), Gētes Institūts, 15.02. – 17.02.2008. 

5. Tālākizglītības programma: Kritisk ā domāšana dažādos mācību priekšmetos (36 
stundas), Izglītības attīstības centrs, 2007 

6. Tālākizglītības kurss: Inovācijas augstākās izglītības sistēmā: Mērėorientēta projektu 
izstrāde un vadīšana, Tālmācības projekti un studiju materiāli (160 stundas), Rīgas 
Tehniskās Universitātes Tālmācības studiju centrs, 17.04. – 30.08.2006. 

7. Tālākizglītības seminārs: Svešvalodu kursu kvalitātes nodrošinājums Baltijas 
reăionā (Qualitätssicherung der Sprachkursarbeit in der Subregion Baltikum” (12 
stundas), Gētes Institūts, 16.02. – 18.02.2006. 

8. Intensīvais kurss: Datora un interneta izmantošana nodarbību sagatavošanai (PC 
und Internet fuer die Unterrichts-vorbereitung), Minhenē (80 stundas), Gētes Institūts, 
01.08. – 13.08. 2005. 

9. Seminārs: Interneta izmantošanu vācu valodas pasniedzēju darbā (Internet fuer 
DaF-Lehrkraefte) (12 stundas), Gētes Institūts, 04.02. – 06.02.2005. 

 
 
ZiĦojumi konferencēs: 

– Gētes institūts Vācu valodas kursu vadītāja 
– 08.09. – 09.09.2007.Starptautiskā EQUAL projekta AQUA partneru 

konference Jūrmalā -Līdzdalība seminārā 
– 21.03.2007.Hamburgā Starptautiskā EQUAL projekta AQUA partneru 

konference -Cilvēku ar psihiskām saslimšanām mākslas darbu izstādes atklāšana 
– 15.06. – 16.06.2006.Amsterdama Starptautiskā Leonardo da Vinči projekta 

PSYCHORESCUE partneru konference- Situācijas apraksts Latvijā 
– 20.03. – 21.03.2006.Hamburgā Starptautiskā EQUAL projekta AQUA 

partneru konference - Profesionālās piemērotības noteikšana un kvalifikācija: 

pamatkompetences  

 

 

Izstrādātas tālākizglītības programmas: 

1. Mācību materiāla izstrāde „Lietišėā svešvaloda. Vācu valoda”-  Izglītības programmas 
„Sekretari āta un biroja darbs” pilnveide inval īdiem, izmantojot modernās 
inform ācijas un komunikācijas tehnoloăijas 

2. E-apmācības kursu satura un materiālu izveide studiju kursam “Lietišėā vācu valoda” un 
„Specializētā vācu valoda” - Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide 
invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloăijas, 
pirm ā līmeĦa augstākās izglītības uzĦēmējdarb ības programmās 



 

3. Studiju rokasgrāmatas izstrāde - Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” 
izstrādāšana un ieviešana 

4. Studiju programmas un metodisko materiālu izstrāde- Studiju programmas „Viesnīcu 
servisa vadība” izstrādāšana un ieviešana 

5. Metodisko materiālu izstrāde - Izglītības programmas “Sekretariāta un biroja 
darbs” pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas 
tehnoloăijas 

6. Metodisko materiālu pilnveide - Izglītības programmas “Surdotulks” izstrādāšana 
un ieviešana Sociālās integrācijas centrā 

1. Invalīdu nodarbinātības veicināšana - Cilvēku ar psihiskām saslimšanām 
profesionālās apmācības metodikas izstrāde 



 

 

 
 

8. AIJA MEIERE 
Kursi, semināri:  

2007.g. – Daudzveidīgu metožu izmantošana latviešu valodas mācīšanā vidusskolā; 

2008.g. – ISEC darbu vērtēšanas metodika; 

2008.3g. – Ilgtspējīga attīstība. 



 

 

 
 

9. DAINA OSE 
 
 

Izstrādātas tālākizglītības programmas: 

UzĦēmējdarbības tiesības (2KP); 
Darba un sociālās tiesības (2KP). 

 
 
Publikācijas: 

Ose, D. Apelācijas instances tiesas sprieduma likumīgais spēks un tā pārsūdzēšana 
kasācijas kārtībā”. Tieslietu ministrijas zinātniskā diskusija. Rīga. 08.11.2007. 
Ose, D. Pārstāvības pozitīvie un negatīvie aspekti civilprocesa regulējumā. Latvijas 
Universitātes 66.konference. Rīga. 08.02.2008. 
Ose, D. Vai īrniekam ir iespēja sevi aizsargāt? Tiesībsarga konference. 10.12.2007. 
 

 

Kursi, semināri:  

Ose D. Tiesas paziĦojumi un izsaukumi, tiesas dokumentu izsūtīšana. Civilprocesa 
aktuālie jautājumi. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums. Rīga. 
TNA. 2008. (107.-120.lpp.__a.l.) 

 
1. D.Rožkova (Ose), A.Līcis. Vadības organizācijas tiesiskā reglamentācija// 36.RTU 

Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 1995.gada 24.-28.aprīlī.- R;RTU, 
1995.-53.lpp. 

2. D.Ose,J.Ėipsna. UzĦēmējdarbības vadīšanas tiesiskās problēmas Latvijā//37.RTU Studentu 
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 1996.gada 23.-27.aprīlī.- R;RTU, 1996.-
134.-135.lpp. 

3. D.Ose. Dažas līgumsabiedrību darbības tiesiskās problēmas// Latvijas ekonomika un 
izglītība pārejas periodā.- R;RTU, 1996.-92-94.lpp. 

4. D.Ose, J.Ėipsna. UzĦēmumu parādu kapitalizācijas un sanācijas kopīgās un atšėirīgās 
iezīmes // 38.RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 1997.gada 21.-
25.aprīlī.- R;RTU, 1997.-289.lpp. 

5. D.Ose. UzĦēmumu nodokĜu parādu kapitalizācijas problēmas// Sociālie un ekonomiskie 
pētījumi uzĦēmējdarbības vadīšanā .- R;RTU, 1998.-26.-29.lpp.  

6. D.Ose. Mazo un vidējo uzĦēmumu darbības vides raksturojums //Rūpniecības attīstība 
pārejas periodā.-R; RTU, 1999.-18.lpp. 

7. D.Ose. Mazo un vidējo uzĦēmumu darbību traucējošais faktors//41.RTU Studentu 
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli2000.gada 9.-12.aprīlī.- R;RTU,2000.-118.-
119.lpp. 

8. Civilprocesa jēdzienu alfabētiskais rādītājs.// Latvijas Vēstnesis, 2001. 
 
 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli :  

– D.Ose. Mazo un vidējo uzĦēmumu organizācijas īpatnības// Baltijas reăiona valstu 
integrācijas problēmas ceĜā uz Eiropas Savienību- Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli 2000.g.2.-3.marts. - Rēzekne, 2000.- 107.-110.lpp. 

– D.Ose. Mazo un vidējo uzĦēmumu maksātnespējas un bankrota cēloĦi 
//Ekonomika un uzĦēmējdarbība, 3.sērija, 2.sējums. R; RTU - 2001.- 66.-73.lpp. 



 

– D.Ose. Mazo komercdarbības formu dibināšanas īpatnības Komerclikumā// 
– Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā - Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 2002.gada 28.februāris - 2.marts 



 

 

 
 

10. ANDRIS OZOLS 
 
 

Izstrādātas mācības programmas: 

„Darba drošība un aizsardzība” (2KP) viesnīcu servisa darbā, 

„Civil ā aizsardzība” (1KP). 

 
 
Kursi, semināri:  

2008.g. – dalība Finansu Risinājuma Grupas un PSI Darba Medicīna rīkotā seminārā „Darba 

aizsardzības aktualitātes 2008.gadam”; 

2009.g. – dalība SIA „Ekspresdruka”  rīkotā seminārā „Darba aizsardzība uzĦēmumā vai 

struktūrvienībā un jaunās prasības”.  



 

 

 
 

11. KAR ĪNA PLATĀ 
 
Publikācijas: 

1. Līdzautore grāmatai „Par demokrātisku darba vidi un tiesisku darba attiecību 
nostiprināšanu Latvijā”. 

2. Biroja un dokumentu pārvaldības rokasgrāmatas sadaĜa „Personāla dokumentu 
pārvaldība” autore (Dienas bizness). 

3. informatīvā materiāla „Par darba līgumiem”, „Par darba un atpūtas laiku”, „Par 
vienlīdzīgu attieksmi” autore. 

 
Kursi, semināri:  

1. semināru vadīšana par Darba likuma praktisko piemērošanu un dokumentu pārvaldību 
kopš 1996. gada. 

2. darba likuma komentāru autore „Dienas bizness”. 
 



 

 
 

12. SOLVEIGA SERKOVA 
 Publikācijas: 

2008.g. – Sociālās integrācijas Valsts aăentūra Koledža, 1.zinātniski pētnieciskā 
konference, „Inform ācija. Izglītība. Integrācija.” 

Referāts – „Konkurences procesi augstākajā izglītībā” 
  
Kursi, semināri:  

2008.g. – Dalība Invalīdu un viĦu draugu apvienības Apeirons rīkotajā seminārā 
„Pielāgo datoru atbilstoši savām vajadzībām!”,  Jūrmalā. 

2008.g. – Dalība kursos „Laika vad ība”  SIA Outdoor, Jūrmalā. 
2008.g. – Dalība RPIVA organizētajā 4.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”.  
2008.gada 7. maijs -Piedalīšanās pirmajā Labklājības ministrijas organizētajā 

labklāj ības nozares vadītāju forum ā. 
1. Autordarbi – Tālmācības materiāls programmās Ms Word, Ms Access, kā arī 

palīglīdzeklis skolotājiem un uzdevumu krājums programmā Ms Excel. 
2. Izveidotas mācību programmas koledžas specialitātēs un bezdarbnieku kursos, kas 

saistīti ar Informācijas Tehnoloăijām. 
 

 



 

 
 

13. INAMORA ZAICEVA 
 

 
 

Kursi, semināri:  

– 2007.12. „Use and programming of the Scola FM system” 

 
Izstrādātas mācības programmas: 

1. RA – Daktiloloăija un zīmju valoda. Tās pielietošana apmācības procesā 
bērniem ar dzirdes traucējumiem. 

2. „Z īmju valodas tradīcijas un kultūra, plastika.” 
3. terminoloăija  zīmju valodā: reliăija; 

ekonomika, juridiskie; 
IT, sports, automehanika; 
Māksla; 

 

Konferences, publikācijas: 
1. Г.Л. Таварткиладзе, Н.Д. Шматко. «Выявление детей с подозрением на снижение 

слуха». Tulkota no krievu valodas – ISBN 978-9984-779-62-1 
2. 2005.g. starptautiskā konference – „Izglītība. Sabiedrība. Integrācija.” Rēzekne. 
3.  2006.g. starptautiskā konference – „Izglītība. Sabiedrība. Integrācija.” Rēzekne. 
4. 2007. 04.12. starptautiskā konference – „Datoru un IT pielietošana bērniem ar dzirdes 

traucējumiem apmācības procesā.” Lietuva, ŠauĜi 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PIELIKUMS 

Koledžas studiju kursu apraksti 

 



1.līmeĦa profesionālā augstākā izglītība  Surdotulks 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: VISPĀRĪGĀ  PSIHOLOĂIJA 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi: 
Veidot izpratni par cilvēka psihes vispārējām funkcionēšanas likumsakarībām, to 

savstarpējo saistību un vietu kopējā personības struktūrā, attīstot pašnovērtēšanas iemaĦas, 
sekmēt personības izaugsmi. 

 
2.2. Uzdevumi: 

Vispārīgās psiholoăijas kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 
1. Par vispārīgās psiholoăijas zinātni 
2. Par psihisko parādību sistēmu 
3. Par izziĦas procesu nozīmi  
4. Par uztveres īpašībām, uzmanības veidiem, atmiĦas struktūru, domāšanas 

priekšnoteikumiem, emociju veidiem un jūtu stāvokĜiem  
5. Personību un tās struktūru 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
 

Vispārīgās psiholoăijas priekšmets sniedz zināšanas par vispārīgās psiholoăijas zinātni, 
dod iespēju studentiem iepazīties ne tikai ar psiholoăijas pamatjautājumiem, bet arī praktisko 
nodarbību laikā attīstīt psihisko parādību analīzes spējas. Kurss dod iespēju iepazīties ar 
psiholoăijas pamatjēdzieniem – cilvēka psihiskajiem procesiem, personību un tās attīstību. 
Kursa sniedz izpratni par psihes funkcionēšanas vispārīgajām likumsakarībām.  

 
 

3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ievads psiholoăij ā.  
   1.1. Psiholoăija kā zinātne.  

   1.2. Psiholoăijas pētīšanas priekšmets.     

 
1 

 
1 

 
- 

2. Personība. 
   2.1. Personība, tās struktūra.  Indivīds.  
   2.2.  Individualitāte. 

   2.3.  Personības individuālpsiholoăiskās īpatnības. 

5 2 3 

 3. IzziĦas procesi. 
    3.1 Vispārīgais izziĦas procesu raksturojums. 
    3.2. Sajūtas. Fizioloăiskie pamati. 

    3.3. Sajūtu veidi.  

 
2 

 
1 

 
1 

4. Uztvere. 
4.1. Uztveres īpašības.  
4.2. Uztveres veidi.  
Uztvere un vērīgums. Uztveres attīstīšana 

 
4 

 
2 

 
2 

5. Uzmanība.  
5.1. Uzmanības veidi (tīšā, netīšā, pēctīšā).  
5.2.Uzmanības īpašības: apjoms, koncentrācija, 
noturīgums, pārslēgšana, sadalīšana, kustīgums 
(svārstīgums).  
5.3. Uzmanības loma izziĦā.  

 
 
8 

 
 
4 

 
 
4 
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6. Atmi Ħa.  
6.1. AtmiĦas struktūra.  
6.2. AtmiĦas veidi. 
6.3. AtmiĦas individuālās īpatnības. 
6.4. AtmiĦas attīstīšana.  

 
 
6 

 
 
3 

 
 
3 

7.  Iztēle. 
  7.1. Iztēles veidi.  
  7.2. Radošās iztēles paĦēmieni.  

  7.3. Iztēles attīstīšana. 

 
5 

 
2 

 
3 

8.  Domāšana.  
8.1. Domāšanas operācijas. 
8.2. Domāšanas īpašības.  
8.3. Domāšanas veidi.  
8.4. Radošā un kritiskā domāšana.  
8.5. Runa. Valoda un runa. Runas funkcijas. Runas veidi. 
8.6. Domāšanas un runas savstarpējās sakarības. 

 
6 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

9. Emocijas. 
  9.1. Emocijas un jūtas. Kopīgais un atšėirīgais.  

9.2. Emociju un jūtu veidi. 
9.3. Emocionālie stāvokĜi: garastāvoklis, afekts, stress, 
frustrācija, kaislības.  

 
4 

 
2 

 
2 

KOPĀ 40 20 20 

•  
•  

3.3. 3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 
 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ievads psiholoăij ā.  
   1.1. Psiholoăija kā zinātne.  

   1.2. Psiholoăijas pētīšanas priekšmets.    

 
1 

 
1 

 
- 

2. Personība. 
   2.1. Personība, tās struktūra.  Indivīds.  
   2.2.  Individualitāte. 

   2.3.  Personības individuālpsiholoăiskās īpatnības. 

4 2 2 

 3. IzziĦas procesi. 
    3.1 Vispārīgais izziĦas procesu raksturojums. 
    3.2. Sajūtas. Fizioloăiskie pamati. 

    3.3. Sajūtu veidi.  

 
3 

 
1 

 
2 

5. Uztvere. 
5.1. Uztveres īpašības.  
5.2. Uztveres veidi.  
Uztvere un vērīgums. Uztveres attīstīšana 

 
4 

 
2 

 
2 

5. Uzmanība.  
5.1. Uzmanības veidi (tīšā, netīšā, pēctīšā).  
5.2.Uzmanības īpašības: apjoms, koncentrācija, 
noturīgums, pārslēgšana, sadalīšana, kustīgums 
(svārstīgums).  
5.3. Uzmanības loma izziĦā.  

 
 
8 

 
 
2 

 
 
6 

7. Atmi Ħa.  
6.1. AtmiĦas struktūra.  
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6.2. AtmiĦas veidi. 
6.3. AtmiĦas individuālās īpatnības. 
6.4. AtmiĦas attīstīšana. 

7 2 5 

7.  Iztēle. 
  7.1. Iztēles veidi.  
  7.2. Radošās iztēles paĦēmieni.  

  7.3. Iztēles attīstīšana. 

 
4 

 
2 

 
2 

8.  Domāšana.  
8.1. Domāšanas operācijas. 
8.2. Domāšanas īpašības.  
8.3. Domāšanas veidi.  
8.4. Radošā un kritiskā domāšana.  
8.5. Runa. Valoda un runa. Runas funkcijas. Runas veidi. 
8.6. Domāšanas un runas savstarpējās sakarības. 

 
6 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 

9. Emocijas. 
  9.1. Emocijas un jūtas. Kopīgais un atšėirīgais.  

9.2. Emociju un jūtu veidi. 
9.3. Emocionālie stāvokĜi: garastāvoklis, afekts, stress, 
frustrācija, kaislības.  

 
3 

 
1 

 
2 

KOPĀ 40 12 28 

 
• 3.3. Laika grafiks:  
• 1 semestrī 40, tai skaitā 12 teorijas jeb auditorijas stundas un 28 praktisko jeb 
patstāvīgo studiju stundas. 
•  
•  Laika grafiks kl ātienes studijām: 

Studiju kurss sadalīts atbilstoši programmas semestriem. 

 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

Personība. Personības struktūras izpēte.  Patstāvīgais uzdevums 
IzziĦas procesi IzziĦas procesu nozīme  Referāts 
Uztvere Uztveres attīstīšana Uzdevums 
Uzmanība Uzmanības attīstīšana Uzdevums 
AtmiĦa AtmiĦas nozīme ikdienas dzīvē Referāts 
Iztēle Iztēles veicināšana  Uzdevums 
Domāšana  Domāšanas veidi. Referāts 
Emocijas  Emocijas stāvokĜu raksturojums Referāts 

•  
• 3.4. Kredītpunkti:  2 

•  
• 4. Pedagoăiskā pieeja: 
•  

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas.  
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
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3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
4. Individuālais darbs. 
5. Testi. 
6. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar 

mērėi pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas. 
•  
•  

4.2. Praktiskās attiecības: 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 

Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un novērtē 
situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 

5. Literat ūra: 

1) Borns  L.E.,Ruso N.F. Psiholoăija.I,II,III daĜa.- R.,2000. 
2) Psiholoăijas vārdnīca. Breslava G. red. -R.: Mācību apgāds, 1999.  
3) ReĦăe V. Personības psiholoăija.R.,1999. 
4) Vispārīgā psiholoăija. Bogoslovska red., -R.: 1978. 
5) Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati. –R.: 1996. 
6) Годфруа Р. Что такое психология. -М.: 1994. 
7) Lurija A. Mazā grāmata par lielo atmiĦu. -R.: 1989. 
8) Meikšāne Dz. Psiholoăija mums pašiem. -R.: Raka, 1998. 
9) Psiholoăija vidusskolai. Skolēna grāmata, -R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
10) Vorobjovs A. Psiholoăijas vēsture. -R.: 1996. 
11) Vourinens R., Tūkala E. Psihe – garīgā pasaule. Zvaigzne ABC, 1998 
12) Benjamin L., Hopkins I. Psychology. 2nd edition. –NY: 1990. 
13) Bourne E. Psychology. Its principles and meaninges. –NY: 1985. 
14) Gibson J. Psychology for the classroom. -New Jersey: 1976. 
15) Jonides J. Basic Psychology. –NY: 1992. 

    Žurnāli 
1. Psiholoăijas pasaule.  
2. Psiholoăija mums 
3. Skolotājs. 

 

6. Studentu uzĦemšana: 

Vispārīgās psiholoăijas kurs ir domāts studentiem, kuriem nav priekšzināšanas vispārīgā 
psiholoăijā vai kuriem ir komercskolās vai vispārizglītojošajās mācību iestādēs iegūtas 
pamatzināšanas  vispārīgākajā psiholoăijā. 

 

 

8. Studentu novērt ēšana: 

Kursa noslēgumā ieskaite. Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra 
mācību metode (izĦemot lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo 
darbu vērtējums semestra laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido 
atlikušos 50% no kopējā novērtējuma. Kursa noslēgumā ieskaite 

 
 

8. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

Obligātā augstākā izglītība psiholoăijā , maăistra grāds 
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Valsts valodas prasme 
 

9. Telpas: 

9.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. kodoskops; 
3. datori; 
4. mācību literatūra; 
5. pavairošanas tehnika. 

•  
9.2. Materiāli 

1. mācību un metodiskie materiāli,  
2. periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
 
1. Nosaukums: SASKARSMES PSIHOLOĂIJA 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi: 

Sniegt ieskatu cilvēku savstarpējās saskarsmes jomā (komunikācijā, otrā cilvēka uztverē 
un mijiedarbībā). 

2.2 Uzdevumi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem ir:  

1. jāiegūst zināšanas par saskarsmes funkcijām, struktūru un procesu; 
2. jāapgūst prasmes analizēt otrā cilvēka uzvedību saskarsmes procesā; 
3. jāiegūst prasme izprast savas vajadzības, izvirzīt mērėus, atrast veidu un paĦēmienus 

to sasniegšanai ikdienas un lietišėajā saskarsmē; 
4. jāapgūst saskarsmes iemaĦas un prezentāciju prasmi;  
5. jāapgūst iemaĦas strādāt grupā, prast pielietot dažādus paĦēmienus sadarbības 

veicināšanai un domstarpību novēršanai; 
6. Jāprot tikt galā ar stresa situācijām un izvairīties no izdegšanas sindroma 

3. Saturs: 

Saskarsmes psiholoăijas priekšmets sniedz zināšanas par cilvēku savstarpējās 
saskarsmes un saziĦas procesu. Dod iespēju studentiem iepazīties ne tikai ar saskarsmes 
psiholoăijas pamatjautājumiem, bet arī praktisko nodarbību laikā attīstīt savas komunicēšanās 
prasmes un saskarsmes situāciju analīzes spējas. Kurss dod iespēju iepazīties ar saskarsmes 
psiholoăijas pamatjēdzieniem – komunikāciju, stereotipiem, attieksmēm, grupas fenomenu, 
līderismu, u.c. 

3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 
Stundu skaits 

 
Tēmas 

 Kopā Auditori
ja 

Prakt. 
 

1. Ievads 
1.1. Iepazīšanās ar kursa mērėiem, plānu un prasībām. 
1.2. Grupas dalībnieku iepazīšanās.  
1.3. Grupas saliedēšana. 

2 2 - 
 

2. Saskarsmes raksturojums 
2.1. Saskarsmes jēdziens, struktūra, veidi.  
2.2. Saskarsmes modelis, procesa posmi; 
2.3. Saskarsmes galvenās funkcijas. 
2.4. Saskarsmes loma profesijā. 

6 
 

2 
 

4 
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3. Saskarsme kā cilvēku savstarpējās uztveres un 
sapratnes process 
3.1. Pirmais iespaids, tā nozīme un radīšanas iespējas.  
3.2. Attieksmes, stereotipi un aizspriedumi, to veidošanās, 
funkcijas un maiĦa. Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes 
veidošanās mehānismi.  
3.3. Psiholoăiskās barjeras otrā cilvēka uztverē. 

10 
 

4 
 

6 
 

4. Saskarsmes procesu ietekmējošie faktori: 
4.1. Cilvēku vajadzības un motīvi. A. Maslova vajadzību 
hierarhija. Motivēšanas veidi. 
4.2. Temperamenta tipi, to nozīme saskarsmes procesā. 
4.3. Raksturs un attieksmes, to ietekme uz saskarsmes procesu. 
4.4.Pašvērtējuma ietekme uz saskarsmes procesu. 

12 6 6 

5. Saskarsme kā komunikācijas process. 
5.1. Verbālās un neverbālās komunikācijas nozīme un ietekme; 
5.2. Informācijas nodošanas un saĦemšanas nosacījumi. 
5.3. Valodas veidošanas un lietošanas nosacījumi. 
5.4. Neskaidrības valodā un kā tās pārvarēt. 
5.5. Komunikatīvās barjeras  

12 
 

6 
 

6 
 

6. Saskarsme un mijiedarbība grupās. 
6.1. Iegūt zināšanas par sociālo grupu veidošanos un attīstību.  
6.2. “Sociālā loma” un “sociālais statuss”, "vadītājs" un 
"l īderis".  
6.3. Vadības stils kā attiecību forma starp vadītāju un 
darbiniekiem.  
6.4. Grupas spiediens, konformisms un pakĜaušanās autoritātei. 
Sociālais slinkums un sociālā fasilitāte.  
6.5. Efektīvas komandas darba veidošanas un novērtēšanas 
iespējas. Sadarbības veicināšana grupā. 

16 10 6 

7. Neverbālas psiholoăijas iespaids un saskarsmes  procesu. 
7.1. Neverbālās saskarsmes funkcija un tās nozīme 
komunikācijā. 
7.2. ZemapziĦas ietekme saskarsmes procesā.  
7.3. Proksemika – telpas izmantošana un tās nozīme saskarsmē. 
7.4. Skatiena nozīme un saskarsmes procesa mērėi. 
7.5. Mīmika un pantomīma. Meli un patiesība. 
7.6. Pozu nozīme saskarsmes situācijās.  
7.7. Žestu nozīme saskarsmes procesā. 

16 8 8 

8. Saskarsme konfliktsituācijās 
8.1. Konflikta būtība, tā komponenti. 
8.2. Konfliktu raksturojums un veidi.  
8.3. Konfliktu rašanās cēloĦi, attīstības dinamika. 
8.4. Konflikta risināšanas stratēăijas.  
8.5. Konfliktu risināšanas pamatnoteikumi, metodes.  

14 
 

8 
 

6 
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9. Prezentācijas prasmes 
9.1. Prezentāciju būtība un nozīme 
9.2. Prezentāciju vadīšana. Darbs ar publiku 
9.3. Prezentācijās izmantojamās metodes. 

18 
 

8 
 

10 
 

10. Stress 
10.1. Stresa izcelsme un iedarbība uz organismu. 
10.2. Stresa ietekme saskarsme procesā. 
10.3. Stresa pārvarēšana, izvairīšanās. 
10.4 Izdegšanas sindroms un tā sekas  

14 
 

6 
 

8 
 

Kopā 120 60 60 
 
3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 

 

Stundu skaits 
 

Tēmas 
 Kopā Audiorija Prakt. 

1. Ievads 
1.1. Iepazīšanās ar kursa mērėiem, plānu un prasībām. 
1.2. Grupas dalībnieku iepazīšanās.  
1.3. Grupas saliedēšana. 

3 1 2 
 

2. Saskarsmes raksturojums 
2.1. Saskarsmes jēdziens, struktūra, veidi.  
2.2. Saskarsmes modelis, procesa posmi; 
2.3. Saskarsmes galvenās funkcijas. 
2.4. Saskarsmes loma profesijā. 

8 
 

2 
 

6 

3. Saskarsme kā cilvēku savstarpējās uztveres un 
sapratnes process 
3.1. Pirmais iespaids, tā nozīme un radīšanas iespējas.  
3.2. Attieksmes, stereotipi un aizspriedumi, to veidošanās, 
funkcijas un maiĦa. Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes 
veidošanās mehānismi.  
3.3. Psiholoăiskās barjeras otrā cilvēka uztverē. 

14 
 

4 
 

10 
 

4. Saskarsmes procesu ietekmējošie faktori: 
4.1. Cilvēku vajadzības un motīvi. A. Maslova vajadzību 
hierarhija. Motivēšanas veidi. 
4.2. Temperamenta tipi, to nozīme saskarsmes procesā. 
4.3. Raksturs un attieksmes, to ietekme uz saskarsmes procesu. 
4.4.Pašvērtējuma ietekme uz saskarsmes procesu. 

14 4 10 

5. Saskarsme kā komunikācijas process. 
5.1. Verbālās un neverbālās komunikācijas nozīme un ietekme; 
5.2. Informācijas nodošanas un saĦemšanas nosacījumi. 
5.3. Valodas veidošanas un lietošanas nosacījumi. 
5.4. Neskaidrības valodā un kā tās pārvarēt. 
5.5. Komunikatīvās barjeras  

10 
 

4 
 

6 
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6. Saskarsme un mijiedarbība grupās. 
6.1. Iegūt zināšanas par sociālo grupu veidošanos un attīstību.  
6.2. “Sociālā loma” un “sociālais statuss”, "vadītājs" un 
"l īderis".  
6.3. Vadības stils kā attiecību forma starp vadītāju un 
darbiniekiem.  
6.4. Grupas spiediens, konformisms un pakĜaušanās 
autoritātei. Sociālais slinkums un sociālā fasilitāte.  
6.5. Efektīvas komandas darba veidošanas un novērtēšanas 
iespējas. Sadarbības veicināšana grupā. 

12 4 8 

7. Neverbālas psiholoăijas iespaids un saskarsmes  procesu. 
7.1. Neverbālās saskarsmes funkcija un tās nozīme 
komunikācijā. 
7.2. ZemapziĦas ietekme saskarsmes procesā.  
7.3. Proksemika – telpas izmantošana un tās nozīme saskarsmē. 
7.4. Skatiena nozīme un saskarsmes procesa mērėi. 
7.5. Mīmika un pantomīma. Meli un patiesība. 
7.6. Pozu nozīme saskarsmes situācijās.  
7.7. Žestu nozīme saskarsmes procesā. 

16 6 10 

8. Saskarsme konfliktsituācijās 
8.1. Konflikta būtība, tā komponenti. 
8.2. Konfliktu raksturojums un veidi.  
8.3. Konfliktu rašanās cēloĦi, attīstības dinamika. 
8.4. Konflikta risināšanas stratēăijas.  
8.5. Konfliktu risināšanas pamatnoteikumi, metodes.  

14 
 

4 
 

10 
 

9. Prezentācijas prasmes 
9.1. Prezentāciju būtība un nozīme 
9.2. Prezentāciju vadīšana. Darbs ar publiku 
9.3. Prezentācijās izmantojamās metodes. 

16 
 

4 
 

12 
 

10. Stress 
10.1. Stresa izcelsme un iedarbība uz organismu. 
10.2. Stresa ietekme saskarsme procesā. 
10.3. Stresa pārvarēšana, izvairīšanās. 
10.4 Izdegšanas sindroms un tā sekas  

13 
 

3 
 

10 
 

Kopā 120 36 84 
 
3.3. Laika grafiks: 

Nepilna laika apmācības 120 mācību stundas, tai skaitā 36 teorijas jeb auditorijas 
stundas un 84  praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

Pilna laika apmācības 1. un 2. semestrī ir 120 mācību stundas, tai skaitā 60 teorijas jeb 
auditorijas stundas un 60  praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
 
 
 
 
 
 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 
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T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

Saskarsmes process.  
 

Saskarsmes procesa modeĜa 
izveidošana .  
 

Patstāvīgais uzdevums 

Cilvēku uztveres process. 
 

Dominējošie nepareizas 
uztveres iemesli. 

Referāts 

Vajadzības un 
temperaments 
 

Temperamenta un 
vajadzību ietekme 

saskarsmē. 

Patstāvīgais uzdevums 
 

Verbālā komunikācija 
 

Informācijas nodošanas un 
saĦemšanas 

priekšnosacījumi 

Referāts. 

Komunikācija grupā  
 

Grupas komunikācijas 
stratēăija  

 

Patstāvīgais darbs  

Neverbālā komunikācija 
 

Neverbālās komunikācijas 
ietekme.  

Praktiskais uzdevums 

Konflikti. 
 

Izturēšanās stratēăiju 
piemērošana dažādos 

konfliktu veidos  

Praktiskais uzdevums 
Referāts  

Prezentācijas 
 

Prezentācijas sagatavošana Praktiskais uzdevums 

Stress  Stresa pārvarēšanas 
stratēăija  

Referāts  
Praktiskais uzdevums 

 
3.4. Kredītpunkti:  3 

 
 
 
4. Pedagoăiskā pieeja: 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas.  
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
4. Individuālais darbs. 
5. Testi. 
6. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un novērtē 
situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 

 
 

 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 
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Mācību priekšmetam ir integrējoša loma.  Tas dod iespēju pielietot zinātniski 
pētnieciskā darba iemaĦas, izstrādājot referātus, studiju un kvalifikācijas darbus, kā arī veicot 
jebkura veida zinātnisko un pētniecības darbu ikvienā no studiju programmas priekšmetiem. 
 
5. Izmantotā literatūra:  
 
1.. D.Kārnegijs u.c. Līderis tevī. - R., 1997. 
2. A.Milts. Esejas par morāli. - R., 1985. 
3. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. - R., 1994. 
4. S.Omārova. Cilvēks dzīvo grupā.- R., 1996. 
5. A.Pīzs.ĖermeĦa valoda. - R.: Jumava, 1995. 
6. V.ReĦăe. Sociālā psiholoăija. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2002. 
7. A.Vorobjovs. Psiholoăija. - R., 1994. 
8. Bern E. Games people play. What do you say after you say hello! (Russian edition: Igri, v 

kotorie igrajut ljudi. Ljudi, kotorie igrajut v igri.) – Moskva, 1997. 
9. Haney W.V. Communication and Interpersonal Relationships.- Boston, 1984. 
10. Ivancevich J.M., Matteson M.T. Organizational Behavior and Management. 1990. 
11. Luthans F. Organizational Behavior.- New York, 1995. 

    Žurnāli 
16) Psiholoăijas pasaule.  
17) Psiholoăija mums 
18) Skolotājs. 
 

6. Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Eksāmena vērtējums veido atlikušos 
50% no kopējā novērtējuma. 
 

4. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

Obligātā augstākā izglītība psiholoăijā  
Valsts valodas prasme 
Vēlams maăistra grāds 
 

8. Telpas: 

8.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. kodoskops; 
3. datori; 
4. mācību literatūra; 
5. pavairošanas tehnika. 

8.2. Materiāli 
1. mācību un metodiskie materiāli,  
2. testi, 
3. periodiskā literatūra. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: Latviešu valoda 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėis 
Pilnveidot studentu prasmi gramatiski pareizi un stilistiski precīzi lietot latviešu valodu 
dažādās situācijās. 
2.2. Uzdevumi: 
2.3. Prast teorētiskās zināšanas piemērot praktiskajā darbā lekcijās, sanāksmēs, 
konferencēs; 
2.4. Spēt patstāvīgi rediăēt tekstus, nodrošinot tulkojuma precizitāti un stilistisko atbilstību. 

 
3. Saturs  
3.1. Priekšmeta apraksts 

1. Leksikas stilistiskā slodze    
Atšėirt un pareizi lietot sinonīmus, antonīmus, homonīmus, homogrāfus, patronīmus. 
Spēt noteikt tekstā jaunvārdus, vecvārdus, profesionālismus un terminoloăismus un 
lietot bez jēdzieniskām kĜūdām. 

2. Latviešu valodas funkcionālie stili 
Prast atšėirt teksta stilu un rediăēt tekstu atbilstoši stila prasībām. Prast veidot tekstus 
atbilstoši zinātniskajam, publicistiskajam, daiĜliteratūras, sarunvalodas un lietišėo 
rakstu valodas stilam. 

3. Emocionāli ekspresīvie stili 
Prast atšėirt teksta stilu un rediăēt tekstu atbilstoši stila prasībām. Spēt atrast tekstā 
neiederīgu leksiku un aizstāt to ar stilistiski atbilstošiem vārdiem un teikuma 
konstrukcijām. 

4. Leksikostilistiskās kĜūdas 
Prast atrast un labot tekstā leksikostilistiskās kĜūdas. Mācēt pareizi lietot svešvārdus, 
izmantojot svešvārdu vārdnīcu, un labot tekstā nepareizu svešvārdu lietojumu. 

5. Izplatītākās kĜūdas mūsdienu valodā  
Prast pareizi lietot vārdu formas, citvalodu personvārdus latviešu valodā. Rediăēt 
tulkotos tekstus.  

6. Valodas kultūras jautājumi 
Mācēt atrast kĜūdas preses izdevumos, TV un radio tekstos, labot kĜūdas. 
 

3.2. Organizācija un struktūra. 
 

Stundu skaits Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Leksikas stilistiskā slodze: 
 Sinonīmu, antonīmu, homonīmu, homogrāfu  
atšėiršana un lietošana; 
1.2. jaunvārdu, vecvārdu, profesionālismu 
noteikšana un lietošana. 

10 6 4 

2. Latviešu valodas funkcionālie stili: 
 valodas stilu atšėiršana un rediăēšana; 
 teksta veidošana atbilstoši situācijai un valodas 

stilam. 

26 16 10 

3. Emocionāli ekspresīvie stili: 
3.1. neiederīgas leksikas aizstāšana ar stilistiski  
atbilstošiem vārdiem; 
3.2. teikuma konstrukciju labošana. 

26 16 10 
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4. Leksikostilistiskās kĜūdas: 
4.1. nemotivēts vārda izlaidums; 
4.2. liekvārdība; 
4.3. nepareizs vai nevēlams vārdu lietojums; 
4.4. svešvārdu lietojums. 

20 10 6 

5. Latviešu valodas ortogrāfijas principi: 
 fonētiskais; 
 morfoloăiskais; 

20 12 8 

6. Valodas kultūra un literārā norma, valodas estētika: 
 preses izdevumi; 
 televīzija, radio; 
  tulkojumi. 

12 6 6 

7. Sintakses jēdziens Teikums – teksta vienība. 
Interpunkcija.  

6 6 4 

KOPĀ 120 72 48 
 

3.3. Laika grafiks 
1 un 2 semestrī kopā 120 mācību stundas, tai skaitā 72 auditorijstundas, 48 patstāvīga 
darba stundas. 

 
3.4. Laika darba grafiks  
Vingrinājumi, situācijas analīze, normatīvo dokumentu apskats. 

 
Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 

 
T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 

veids 
1.Leksikas 
stilistiskā slodze 

Sinonīmi 
Apvidvārdi 
Profesionālismi 
Jaunvārdi, vecvārdi  

Krustvārdu mīkla 
Pētījums 
Referāts 
Vēstule 

2.Latviešu 
valodas 
funkcionālie 
stili  

Zinātniskais stils 
Darījumu jeb lietišėais stils(3) 
 
Publicistikas stils 
DaiĜliteratūras stils(2) 
 
Sarunvalodas stils (2) 
 
Vārdu krājuma klasifikācija 

Diskusija 
Oficiāla vēstule 
Sludinājums 
Protokols 
Reklāma 
Pētījums, referāts 
Dialogs, lomu 
spēles 
Tabula 

3.Emocionāli 
ekspresīvie stili 

Izteiksmes līdzekĜu izvēle (3) 
 
Teikumu konstrukcijas(2) 
 
Oficiālais un svinīgais stils (2) 
Sirsnīgais stils 
Humoristiskais stils 
Satīriskais, ironiskais stils 
 

Teksta rediăēšana 
un papildināšana 
Tabula 
 
Publiskā runa 
Tosts, apsveikums 
Anekdošu 
konkurss  

4.Leksikostilis 
tiskās kĜūdas 

Nepareizs vai nevēlams vārda 
lietojums (3) 
Nemotivēts vārda izlaidums, 
liekvārdība (3) 

Darbs ar tekstu 
Dialogs 
Neklātienes 
intervija 
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Svešvārdu lietojums (4) Darbs ar vārdnīcu 
 Preses un cita  
informatīvā mater. 
rediăēšana  

5.Izplatītākās 
kĜūdas 
mūsdienu 
valodā 

Vārdu formu izvēle (3) 
Personvārdu rakstība (2) 
Organizāciju, amata nosaukumu 
rakstība (3) 

Darbs ar tekstu 
Pētījums 
Diskusija 
Referāts 
Tabula 

6.Valodas 
kultūras 
jautājumi 

Preses izdevumi 
Radio 
TV 
Tulkojumi 
Ikdienas valodas vērtējums (2) 

„Redaktora” sleja 
TV un radio 
„diktors” 
Teksta rediăēšana 
Pētījums, tests 

 
 3.5. Kredītpunkti:3 

 

4. Pedagoă iskā pieeja 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
4.2. lekcijas; 
4.3. patstāvīgie darbi. 
 
4.4. Praktiskās attiecības. 
Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: studenti 
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē, pieĦem lēmumus, izdara labojumus. 
 

5. Literat ūra 

1. Latiševs V. Lietišėās sarunas. Lietišėie kontakti. R.: Merkūrijs LAT SIA, 1995 
2. SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. R.: Zvaigzne ABC, 1999 
3. Koluža R. Darījumraksti. R.: Pētergailis, 1996 
4. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. R.: Zvaigzne ABC, 1995 
5. Veăe D. Leksikoloăija un stilistika. R.: Zvaigzne ABC, 2005 
6. Sinonīmu vārdnīca 
7. Svešvārdu vārdnīca 

 

6. Citi  materi ā l i  

Preses materiāli, radio un TV tekstu materiāli, daiĜdarbu fragmenti. 

7. Studentu novērt ēšana 

Praktiskais darbs semestra laikā – 50% 
Pārbaudījuma darbs – 50%. Pārbaudījumu studenti kārto rakstiskā veidā, analizējot 
situācijas, atbildot uz jautājumiem. 
 

8. Pasniedzē ju akredit āci ja 

Obligāta augstākā izglītība  
Valsts valodas prasme 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: ANGěU VALODA 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi: 
Mācību kursa „AngĜu valoda” mērėis ir sagatavot studentus patstāvīgai angĜu valodas 

lietošanai ikdienas dzīvē un izvēlētajā profesijā, attīstīt zināšanas, prasmes un iemaĦas, kas 
veicina aktīvu svešvalodu apguvi, radošu kritisku domāšanu un mācību satura apguvi, 
akcentējot individuālo profesionālo pieredzi saistībā ar citiem profila un specializācijas 
priekšmetiem.  

2.2. Uzdevumi: 
Mācību kurss „AngĜu valoda” ir loăisks turpinājums vidēja mācību iestādē vai 

komercskolā apgūtajām svešvalodu zināšanām.  
Galvenie uzdevumi ir: 

1. Attīstīt un pilnveidot četru valodas pamatelementu (runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas, 
klausīšanās) iemaĦas un prasmes;  

2. Apgūt dažādus lasīšanas veidus (orientējošo, izpētes, informācijas un faktu 
meklēšanas); 

3. Atbildēt uz jautājumiem, komentēt tabulas, shēmas, diagrammas, sniegt notikumu 
aprakstu, izteikt savas domas, viedokli, strādāt komandā vai pa pāriem, piedalīties 
diskusijās; 

4. Uztvert un saprast informāciju, uztvert galveno domu kontekstā, saprast autentisku 
sarunu, izdarīt secinājumus no konteksta; 

5. Uzrakstīt dzīves gājumu, aizpildīt veidlapas, veikt lietišėu korespondenci, veidot 
izlasītā teksta kopsavilkumu. 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
Lasīšanas prasmes un iemaĦas tiek pilnveidotas un attīstītas, lasot mērėtiecīgi izvēlētus 
zinātniski populārus un vidēji grūtas pakāpes vispārīgus profesionāli orientētus tekstus. 
Speciālie termini ir nepieciešama valodas pamatelementa sastāvdaĜa. Runāšanas prasmes 
tiek attīstītas situāciju monologā un dialogā, problēmu situācijās, lomu spēlēs, prezentācijās 
un diskusijās par aktuāliem ikdienas un speciālās nozares tematiem. Klausīšanās prasmes 
un iemaĦas tiek veicinātas, klausoties autentiskus dialogus un tekstus. Rakstīšanas prasmes 
un iemaĦas tiek pilnveidotas, apgūstot atbilstošam uzdevumam nepieciešamās leksiski- 
gramatiskās pamatstruktūras un tās prasmīgi pielietojot. Iepriekšminēto mērėu 
sasniegšanai, priekšmeta saturā jāiekĜauj šādas tēmas: 

7. Iepazīstināšana ar sevi, savu darbu, profesijas un personas raksturojums 
8. Cilvēka veselība, slimības apraksts un ārsta apmeklējums 
9. Cilvēka intereses, kultūras pasākumi, māksla, izklaides iespējas, brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, hobiji, sports 
10. Darba atmosfēra un pienākumi, atrašanās vieta un plānojums, darba laiki un 

atalgojums 
11. Mājas, dzīvesvietas apraksts, iekārtojums, mājsaimniecības darbi, ēdiena gatavošana 
12. Orientēšanās pilsētā, sabiedriskais transports, ievērojamākās vietas 
13. Informācijas tehnoloăijas, to pielietojums ikdienā 

 
3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studijām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 
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1. Ikdienā  l ietojami vārdi un fr āzes: 
Alfabēts. SkaitĜi 
Iepazīšanās 
Uzruna 
Sasveicināšanās un atsveicināšanās 
Atvainošanās un kā atbildēt 
Lūgums 
Pateicība 
Gramatika: vārdu kārta 

8 4 4 

  Dzīves gājums: 
Personālie dati: 
a) vārds; b) adrese; c) dzimšanas dati; d) ăimenes 
stāvoklis; e) izcelsme un pilsonība; f) izglītība;       g) 
nodarbošanās; h) reliăija; i) svešvalodas;           j) 
intereses. 
2.2. Formālais dzīves gājums 
2.3. Gramatika: darbības vārda locīšana tagadnē  

10 6 4 

3. Prasme sarunā t ies:  
Kā iesākt/pabeigt sarunu 
Kā uzdod jautājumu  
Kā atbildēt sarunas biedram 
Kā aizpildīt neveiktas pauzes 
Kā pārtraukt sarunas biedru 
Kā piekrist/nepiekrist 
Gramatika: jautājuma teikumi un vārdi 

8 4 4 

4. Personas raksturojums:  
Ăimene. Radniecība 
Raksturs  
Izskats 
Gramatika:  
a) īpašības vārdu pārākās un vispārākās pakāpes 
veidošana;  
b) daudzskaitĜa formas veidošana 

16 8 8 

5. Laiks un laika apstākĜi: 
     5.1. PulksteĦa laiki 
     5.2. Dienas. Mēneši. Gadalaiki 
     5.3. Laika apstākĜi 
     5.4. Gramatika: darbības vārda locīšana pagātne 

8 4 4 

6. Darbs un brīvais laiks: 
Darbs un darba pienākumi 
Brīvais laiks. Hobiji 
Izklaide 
Sports 

•       6.5. Darbības vārda locīšana nākotnē  

 
 

14 
 

 
 
6 

 
 
8 
 

6. Dzīves vieta: 
 Namu veidi 
 Telpas dzīvoklī 
 Telpu aprīkojums 
 Telpu plānojums 
 Gramatika: a) prievārdi; b) artikulu lietojums 

14 6 8 

Ieskaite 2 2  
7. Veselība:  
ĖermeĦa uzbūve 
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Fiziskās sajūtas 
Slimības. Zāles 
Ārsta apmeklējums 
Gramatika: modālie darbības vārdi 

 
12 
 
 

 
6 

 
6 

8. Iepirkšanās: 
Veikali 
Apăērbs 
Apavi 
Saimniecības preces un elektropreces 
Pārtikas produkti 
9.6.Gramatika: a) darbības vārda locīšana saliktajā               
     tagadnē un saliktajā ilgstošajā tagadnē; b) piederības 
locījums  

  
 
 

14 

 
 
 
8 

 
 
 
6 

9.  Malt ī tes:  
10.1. Ēdieni 
10.2. Garša un pagatavošanas veidi 
10.3. Galda piederumi 
10.4. Restorānā 
10.5. Gramatika: a) darbības vārda locīšana saliktajā               
     pagātnē; b) darbības vārda locīšana saliktajā nākotnē 

 
 
 

14 

 
 
 
8 

 
 
 
6 

10. Komunikācijas tehnoloă i jas: 
11.1. Telefonu sarunas 
11.2. Datoru un interneta izmantošana 
11.3. Televīzija un prese kā informācijas avots 
11.4. Korespondence 
11.5. Gramatika: nosacī juma apstāk Ĝa 
teikumi 

 
 

19 

 
 
8 

 
 

11 

11. Dzīve pilsē tā : 
12.1. Orientēšanās pilsētā 
12.2. Sabiedriskais transports 
12.3. Ievērojamākās vietas  
12.4. Gramatika: ciešamā kārta   
 

 
 

17 

 
 
6 

 
 

11 

Eksāmens 4 4  

KOPĀ 160 80 80 
•  
3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām:  

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ikdienā  l ietojami vārdi un fr āzes 
Alfabēts. SkaitĜi 
Iepazīšanās 
Uzruna 
Sasveicināšanās un atsveicināšanās 
Atvainošanās un kā atbildēt 
Lūgums 
Pateicība 
Gramatika: vārdu kārta 

9 3 6 

  2. Dzīves gājums 
Personālie dati: 
a) vārds; b) adrese; c) dzimšanas dati; d) ăimenes 

11 3 8 
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stāvoklis; e) izcelsme un pilsonība; f) izglītība; 
g) nodarbošanās; h) reliăija; i) svešvalodas; 
j) intereses. 
2.2. Formālais dzīves gājums 
2.3. Gramatika: darbības vārda locīšana tagadnē  

3. Prasme sarunā t ies  
 Kā iesākt/pabeigt sarunu 
 Kā uzdod jautājumu  
 Kā atbildēt sarunas biedram 
 Kā aizpildīt neveiktas pauzes 
 Kā pārtraukt sarunas biedru 
 Kā piekrist/nepiekrist 
 Gramatika: jautājuma teikumi un vārdi 

9 3 6 

4. Personas raksturojums  
 Ăimene. Radniecība 
 Raksturs  
 Izskats 
 Gramatika: a) īpašības vārdu pārākās un vispārākās 
pakāpes veidošana; b) daudzskaitĜa formas veidošana 

13 3 10 

5. Laiks un laika apstākĜi:  
     5.1. PulksteĦa laiki 
     5.2. Dienas. Mēneši. Gadalaiki 
     5.3. Laika apstākĜi 
     5.4. Gramatika: darbības vārda locīšana pagātne 

8 3 5 

6. Darbs un brīvais laiks 
 Darbs un darba pienākumi 
 Brīvais laiks. Hobiji 
 Izklaide 
 Sports 

• . Darbības vārda locīšana nākotnē  

 
 

17 
 

 
 
4 

 
 

13 
 

7.Dzīves vieta 
 Namu veidi 
 Telpas dzīvoklī 
 Telpu aprīkojums 
 Telpu plānojums 
 Gramatika: a) prievārdi; b) artikulu lietojums 

11 3 8 

8. Ieskaite 2 2  
9.Veselība  

 ĖermeĦa uzbūve 
 Fiziskās sajūtas 
 Slimības. Zāles 
 Ārsta apmeklējums 
 Gramatika: modālie darbības vārdi 

 
 
 

14 
 
 
 

 
 
 
4 

 
 
 

10 

10. Iepirkšanās 
 Veikali 
 Apăērbs 
 Apavi 
 Saimniecības preces un elektropreces 
 Pārtikas produkti 
9.6.Gramatika: a) darbības vārda locīšana saliktajā               
     tagadnē un saliktajā ilgstošajā tagadnē; b) piederības 
locījums  

  
 
 

16 

 
 
 
4 

 
 
 

12 
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11. Maltī tes  
10.1. Ēdieni 
10.2. Garša un pagatavošanas veidi 
10.3. Galda piederumi 
10.4. Restorānā 
10.5. Gramatika:  
a) darbības vārda locīšana saliktajā pagātnē;  
b) darbības vārda locīšana saliktajā nākotnē 

 
 
 

14 

 
 
 
4 

 
 
 

10 

12. Komunikācijas tehnoloă i jas 
11.1. Telefonu sarunas 
11.2. Datoru un interneta izmantošana 
11.3. Televīzija un prese kā informācijas avots 
11.4. Korespondence 
11.5. Gramatika: nosacī juma apstākĜa teikumi.  

 
 

16 

 
 
4 

 
 

12 

13. Dzīve pilsē tā 
12.1. Orientēšanās pilsētā 
12.2. Sabiedriskais transports 
12.3. Ievērojamākās vietas  
12.4. Gramatika: ciešamā kārta   

 
 

16 

 
 
4 

 
 

12 

Eksāmens 4 4  

KOPĀ 160 48 112 
•  
•  

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba veids 

1. 
temat
s 

Alfabēts un skaitĜi 
 
Iepazīšanās saruna 

Iemācīties no galvas un 
noteikt pa burtiem dotos 
vārdus 
Sastādīt dialogu 

2. 
temat
s 

CV 
Darbības vārda locīšana tagadnē 

Uzrakstīt CV 
Gramatiskie uzdevumi 

3. 
temat
s 

Prasme sarunāties 
Jautājumu veidošanu 

Sastādīt dialogu 
Gramatiskie uzdevumi 

4. 
temat
s 

Pastāstīt par sevi un savu ăimeni 
Raksturot kādu ăimenes locekli 
Īpašības vārdu pārākās un vispārākās pakāpes un 
daudzskaitĜa formas veidošana 

Apraksts 
Apraksts 
Gramatiskie uzdevumi 

5. 
temat
s 

Laiks un laika apstākĜi 
Darbības vārda locīšana pagātnē 

Leksiskie uzdevumi 
Gramatiskie uzdevumi 

6. 
temat
s 

Mana darba diena 
Brīvais laiks 
Kultūras pasākumi  
Darbības vārda locīšanu nākotnē 

Apraksts 
Sacerējums 
Darbs ar presi 
Gramatiskie uzdevumi 

7. 
temat
s 

Dzīvojamā vai biroja telpa  
Prievārdi un artikulu lietojums 

Attēla apraksts 
Gramatiskie uzdevumi 

8. Saruna ar ārstu Sastādīt dialogu 
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temat
s 

Padoma došana noteiktās situācijās 
Patstāvīgie uzdevumi par modālajiem darbības 
vārdiem 

Sastādīt dialogu 
Gramatiskie uzdevumi 

9. 
temat
s 

Iepirkšanās 
a) Darbības vārda locīšana saliktajā tagadnē un 
saliktajā ilgstošajā tagadnē; 
b) piederības locījums 

Sastādīt divus dialogus 
Gramatiskie uzdevumi 

10. 
temat
s 

Saruna restorānā 
Darbības vārda locīšana saliktajā pagātnē un 
nākotnē 

Sastādīt dialogu 
Gramatiskie uzdevumi 
 

11. 
temat
s 

Telefonu saruna 
Modernās tehnoloăijas mūsdienu dzīvē 
Oficiāla un personiska vēstule par doto tēmu 
Nosacījuma apstākĜa teikumi 

Sastādīt dialogu 
Referāts 
Rakstiska vēstule 
Gramatiskie uzdevumi 

12. 
temat
s 

Darbs ar pilsētas plānu 
Skaistākais ceĜojums 
Mana pilsēta 
Ciešamā kārta 

CeĜa apraksts 
Sacerējums 
Prezentācija 
Gramatiskie uzdevumi 

 
3.3. Kredītpunkti: 4 
 

4. Pedagoă iskā pieeja: 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē.  
Praktiskās nodarbības mācību iestādē un patstāvīgais darbs no septembra līdz maijam. 
 
4.2. Praktiskās attiecības.  
Pasniedzējam ir konsultējošā loma praktisko darbu vadīšanā. Apmācības kurss plānojams 
tā, lai tas turpinātu attīstīt studentu patstāvības izjūtu un personisko attieksmi, analītiskās 
spējas, radošu pieeju un vēlēšanos mācīties. Studentam ir jāprot atrast, paskaidrot, analizēt 
informāciju, rast risinājumus problēmām un argumentēt savus secinājumus. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība.  
 
Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas jāapgūst surdotulka 
programmas ietvaros, par: 

• ekonomiku; 
• sporta jomu; 
• mājturību; 
• kultūru; 
• datortehnoloăijām; 
• medicīnu. 

5. Literat ūra: 

1. Dimpere, I. AngĜu valoda tabulās un shēmās. Rīga: Zvaigzne ABC. 
2. Štrauhmane, G. un Vinčela, Z. Māza latviešu-angĜu sarunvārdnīca. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2002. 
3. Abbs, Brian, Freebairn Ingrid and Barker, Chris. Snapshot. Elementary and Pre-

Intermediate. Harlow: Longman, 1999. 
4. Baudains, Richard and Marjorie. Alternatives. Games, Exercises and Conversations for 

the Language Classroom. Harlow: Longman, 1990. 
5. Blundell, Jon, Higgens, Jonathan and Middlemiss, Nigel. Function in English. Oxford: 

OUP, 1982. 
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6. Buks, K. un Rusmane E. A Manual of English Grammar. Student’s Book. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1996 

7. Frauman-Prickel, Maxime. Action English Pictures. New Jersey: Allmany Press, 
 1985. 
8. Hover, David. Think Twice. Communication Activities for Beginner to Intermediate 

Students. Cambridge: CUP, 1986. 
9. McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. Cambridge: 

CUP, 1994. 
10. Murphy, Raymond. Grammar in Use. Cambridge: CUP, 1995. 
11. Plukhina, Zoya. The Way the British Communicate. Moskva: ИНФPA-M, 1995 
12. Swan, M. and Walter, C. The Good Grammar Book. Oxford: OUP, 2001 
13. Toots, N. and Loog, T. English for Secretaries. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997 
14. Ward, John Millington. One Hundred Useful Exercises in English. London: Penguin, 

1987. 

15. Wellman, Guy. The Heinemann English Wordbuilder. Oxford: 
Heinemann, 1989. 

16. Николенко, Т. Teсты  пo грамматике  английского  языка . Moсква:  
Aйрис , 1998 

 
 
 

6. Citi  materi ā l i : 

Periodiskie izdevumi: laikraksti „Baltic Times”, žurnāli. Katalogi. Video. Audio teksti. 
Internets. 
 

7. Studentu uzĦemšana: 

Studentiem ir zināšanas angĜu valodā, kas apgūtas komercskolās vai vispārizglītojošās 
mācību iestādēs. 
 

8. Studentu novērt ēšana: 

Darbs patstāvīgi un praktiskajās nodarbībās – 20%, ieskaite – 30%, eksāmens – 50% 
 
AngĜu valodas priekšmeta apguvi ieskaitē vērtē ar „ieskaitīts” un ar atzīmi iekavās, ja  
sekmīgi nokārtots pārbaudes tests par izĦemto gramatisko vielu; 
nodoti patstāvīgie darbi; 
sekmīgi nokārtota mutiskā ieskaite par 1. semestrī izĦemto vielu. 
AngĜu valodas priekšmeta apguves līmenī eksāmenā vērtē pēc 10 baĜĜu sistēmas, kur tiek 
Ħemts vērā ieskaites vērtējums, patstāvīgo darbu vērtējumu gala atzīme un eksāmenā 
izpildīto uzdevumu vērtējums. Eksāmens sastāv no 4 daĜām:  
Gramatiskais tests par mācību laikā apgūto vielu; 
Klausāmais teksts (faktu uztvere); 
Lasāmais un rakstiskais uzdevums (teksta izpratne un rakstiska atbilde saistībā ar izlasīto 
tekstu, piemēram, vēstule, CV, personas apraksts) 
Mutiskais eksāmens – saruna par izĦemto vielu. 

9. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

Augstākā akadēmiskā izglītība ar kvalifikāciju – angĜu valodas pasniedzējs, maăistrs angĜu 
filoloăijā. 
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Ieinteresētība savu zināšanu pilnveidošanā un papildināšanā. Pasniedzēja kā pedagoga un 
psihologa spēja studējošos ieinteresēt un motivēt tālākam izziĦas procesam.  
 

10. Telpas 

10.1. Aprīkojums 
• tāfele; 
• datori; 
• pavairošanas tehnika; 
• projektors. 

10.2. Materiāli 
• mācību materiālu kopijas; 
• mācību literatūra priekšmetā; 
• periodika – laikraksti un žurnāli. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: VĀCU VALODA 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi:  
Mācību kursa „Vācu valoda” mērėis ir sagatavot studentus patstāvīgai vācu valodas 

lietošanai ikdienas dzīvē un izvēlētajā profesijā, attīstīt zināšanas, prasmes un iemaĦas, kas 
veicina aktīvu svešvalodu apguvi, radošu kritisku domāšanu un mācību satura apguvi, 
akcentējot individuālo profesionālo pieredzi saistībā ar citiem profila un specializācijas 
priekšmetiem.  

 
2.2. Uzdevumi:  
Mācību kurss „Vācu valoda” ir loăisks turpinājums vidēja mācību iestādē vai komercskolā 
apgūtajām svešvalodu zināšanām.   
Galvenie uzdevumi ir: 

1. Attīstīt un pilnveidot četru valodas pamatelementu (runāšanas, lasīšanas, 
rakstīšanas, klausīšanās) iemaĦas un prasmes;  

2. PadziĜināt zināšanas izvēlētajā profesijā (tas ir sports, datortehnoloăijas, reliăija, 
medicīna, māksla, mājturība, jurisprudence, dzimumaudzināšana); 

3. Apgūt dažādus lasīšanas veidus (orientējošo, izpētes, informācijas un faktu 
meklēšanas); 

4. Atbildēt uz jautājumiem, komentēt tabulas, shēmas, diagrammas, sniegt 
notikumu aprakstu, izteikt savas domas, viedokli, strādāt komandā vai pa pāriem, 
piedalīties diskusijās; 

5. Uztvert un saprast informāciju, uztvert galveno domu kontekstā, saprast 
autentisku sarunu, izdarīt secinājumus no konteksta; 

6. Uzrakstīt dzīves gājumu, aizpildīt veidlapas, veikt lietišėu korespondenci, veidot 
izlasītā teksta kopsavilkumu. 

•  

3. Saturs:  

3.1. Priekšmeta apraksts:  
Lasīšanas prasmes un iemaĦas tiek pilnveidotas un attīstītas, lasot mērėtiecīgi izvēlētus 
zinātniski populārus un vidēji grūtas pakāpes vispārīgus profesionāli orientētus tekstus. 
Speciālie termini ir nepieciešama valodas pamatelementa sastāvdaĜa. Runāšanas prasmes 
tiek attīstītas situāciju monologā un dialogā, problēmu situācijās, lomu spēlēs, prezentācijās 
un diskusijās par aktuāliem ikdienas un speciālās nozares tematiem. Klausīšanās prasmes 
un iemaĦas tiek veicinātas, klausoties autentiskus dialogus un tekstus. Rakstīšanas prasmes 
un iemaĦas tiek pilnveidotas, apgūstot atbilstošam uzdevumam nepieciešamās leksiski- 
gramatiskās pamatstruktūras un tās prasmīgi pielietojot. Iepriekšminēto mērėu 
sasniegšanai, priekšmeta saturā jāiekĜauj šādas tēmas: 

1. Iepazīstināšana ar sevi, savu darbu, profesijas un personas raksturojums 
2. Cilvēka veselība, slimības apraksts un ārsta apmeklējums 
3. Cilvēka intereses, kultūras pasākumi, māksla, izklaides iespējas, brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, hobiji, sports 
4. Mājas, dzīvesvietas apraksts, iekārtojums, mājsaimniecības darbi, ēdiena 

gatavošana, svētku organizēšana, iepirkšanās 
5. Valsts ăeogrāfiskais apraksts un ekonomiskā sistēma, ievērojamākās vietas, 

ceĜojumi 
6. Informācijas tehnoloăijas, to pielietojums ikdienā, telefonsarunas 

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studijām:  
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Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Ievads 

Priekšmeta apskats. 
Alfabēts. Izruna. 
Sasveicināšanās. 
Iepazīšanās.  
SkaitĜi. 
Jautājuma teikumi un vārdi. 

14 7 7 

Dzīves gājums. 
Vārds. 
Adrese. Telefons. 
Dzimšanas dati.  
Vecums.  
Ăimenes stāvoklis.  
Pilsonība. Izcelsme. 
Izglītība. Skola. Studijas. 
Profesija. Reliăija.  
Svešvalodas. 
2.10.Intereses. 
2.11.Darbības vārda locīšana tagadnē. 

18 9 9 

3. Personas raksturojums.  
Ăimene. Radniecība. 
Raksturs.  
Izskats. 
Nodarbošanās. 
Īpašības vārdi. 

16 8 8 

4. Dzīves vieta.  
Dzīvoklis. Māja. Telpas. 
Telpu apraksts. Aprīkojums. Plānojums. 
Mājsaimniecības preces.  
Artikulu lietojums. 

16 8 8 

5. Darbs un brīvais laiks. 
Darba laiki. Dienas gaitas. 
PulksteĦa laiki. Laika apstākĜa vārdi. 
Brīvais laiks. Hobiji. 
Izklaides iespējas. Kultūras pasākumi.  
Sporta veidi. 

• Darbības vārda saliktā pagātne.  

 
 
 

20 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

6. Veselība un slimības. 
ĖermeĦa uzbūve. Fiziskās sajūtas. 
Slimības. Zāles. 
Ārsta apmeklējums. 
Ārstēšana. 
Modālie darbības vārdi. 

18 9 9 

7. Iepirkšanās. 
Veikali. 
Cenas.  
Pārtikas produkti. 
Restorāna apmeklējums. 
Svētku sagatavošana un apciemojums. 
Darbības vārda locīšana nākotnē. 

 18 9 9 

8. Modernās tehnoloă i jas. 18 9 9 
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Telefonu sarunas. 
Datoru un interneta izmantošana. 
Televīzija un prese kā informācijas avots. 
Korespondence. 
 
9.  CeĜojumi. 
Orientēšanās pilsētā. 
Informācija par valsti, tās ekonomika. 
Ievērojamākās vietas. 
Satiksme.  

22 11 11 

KOPĀ 160 80 80 

 
 

3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām:  
Stundu skaits 

Tēma 
Audit. Patst. Kopā 

1. Ievads 
Priekšmeta apskats. 
Alfabēts. Izruna. 
Sasveicināšanās. 
Iepazīšanās.  
SkaitĜi. 
Jautājuma teikumi un vārdi. 

4 6 10 

Dzīves gājums. 
Vārds. 
Adrese. Telefons. 
Dzimšanas dati.  
Vecums.  
Ăimenes stāvoklis.  
Pilsonība. Izcelsme. 
Izglītība. Skola. Studijas. 
Profesija. Reliăija.  
Svešvalodas. 
2.10.Intereses. 
2.11.Darbības vārda locīšana tagadnē. 

4 14 18 

3. Personas raksturojums.  
Ăimene. Radniecība. 
Raksturs.  
Izskats. 
Nodarbošanās. 
Īpašības vārdi. 

4 12 16 

10.Dzīves vieta.  
Dzīvoklis. Māja. Telpas. 
Telpu apraksts. Aprīkojums. Plānojums. 
Mājsaimniecības preces.  
Artikulu lietojums. 

4 12 16 

11.Ikdiena. 
Darba laiki. Dienas gaitas. 
PulksteĦa laiki. Laika apstākĜa vārdi. 

• Darbības vārda saliktā pagātne.  

 
 
 
4 

 
 
 
6 

 
 
 

10 
12.Ieskaite. 
Gramatiskais tests.  

2   
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Mutiskā ieskaite. 
13.Brīvais laiks. 
Brīvais laiks. Hobiji. 
Izklaides iespējas. Kultūras pasākumi.  
Sporta veidi. 

 
 
4 

 
 
6 

 
 

10 

14.Veselība un slimības. 
ĖermeĦa uzbūve. Fiziskās sajūtas. 
Slimības. Zāles. 
Ārsta apmeklējums. 
Ārstēšana. 
Modālie darbības vārdi. 

4 14 18 

15.Iepirkšanās. 
Veikali. 
Cenas.  
Pārtikas produkti. 
Restorāna apmeklējums. 
Svētku sagatavošana un apciemojums. 
Darbības vārda locīšana nākotnē. 

4 14  18 

16.Ieskaite. 
Gramatiskais tests.  

• Mutiskā ieskaite. 

2   

17.Modernās tehnoloă i jas. 
Telefonu sarunas. 
Datoru un interneta izmantošana. 
Televīzija un prese kā informācijas avots. 
Korespondence. 

4 14 18 

18. CeĜojumi. 
Orientēšanās pilsētā. 
Informācija par valsti, tās ekonomika. 
Ievērojamākās vietas. 
Satiksme.  

4 14 18 

19. Eksāmens. 
Gramatiskais tests. 
Rakstiskā daĜa. 
Mutiskā daĜa 
 

4   

KOPĀ 48 112 160 

 
•  
• 3.2. Laika grafiks: 
• Studiju kurs sadalīts atbilstoši izglītības programmas semestru sadalījumam. 
•  
•  
•  
•  

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. 
temats 

Alfabēts. 
Iepazīšanās saruna. 

Iemācīties no galvas. 
Sastādīt dialogu. 

2. Uzrakstīt CV. Aizpildīt veidlapu. 
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temats Pastāstīt par sevi. 
Patstāvīgie uzdevumi par darbības vārda locīšanu 
tagadnē. 

Apraksts. 
Gramatiskie 
uzdevumi. 
 

3. 
temats 

Raksturot kādu ăimenes locekli. 
Pozitīvās un negatīvās rakstura īpašības. 
Teksta pārveidošana citā personā. 

Apraksts. 
Pēc parauga 
uzrakstīt. 
Teksts. 

4. 
temats 

Dzīvojamās vai biroja telpas attēla apraksts. 
Mājas pienākumu apraksts. 
Patstāvīgie uzdevumi par artikulu lietojumu. 

Apraksts. 
Sastādīt jautājumus. 
Gramatiskie 
uzdevumi. 

5. 
temats 

Pastāstīt par savu ikdienu. 
Brīvais laiks. 
Kultūras pasākumi. 
Patstāvīgie uzdevumi par darbības vārda locīšanu 
pagātnē. 

Apraksts. 
Sacerējums. 
Darbs ar presi. 
Gramatiskie 
uzdevumi. 

6. 
temats 

Saruna ar ārstu. 
Padoma došana noteiktās situācijās. 
Patstāvīgie uzdevumi par modālajiem darbības 
vārdiem. 

Dialogs. 
Pēc parauga.  
Gramatiskie 
uzdevumi. 

7. 
temats 

Saruna restorānā.  
IemīĜotākie svētki. 
Patstāvīgie uzdevumi par darbības vārda locīšanu 
nākotnē. 

Dialogs. 
Sacerējums. 
Gramatiskie 
uzdevumi. 

8. 
temats 

Telefonu saruna. 
Modernās tehnoloăijas mūsdienu dzīvē. 
Oficiāla un personiska vēstule par doto tēmu. 

Dialogs. 
Referāts. 
Rakstiska vēstule 

9. 
temats 

Darbs ar pilsētas plānu. 
Skaistākais ceĜojums. 
Mana pilsēta. 
Patstāvīgie uzdevumi par visām izĦemtajām 
gramatiskajām tēmām. 

CeĜa apraksts. 
Sacerējums. 
Prezentācija. 
Gramatiskie 
uzdevumi. 

 
3.2.3. Kredītpunkti: 4 
 

5. Pedagoă iskā pieeja: 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē:   
Praktiskās nodarbības mācību iestādē un patstāvīgais darbs no septembra līdz maijam. 
 
4.2. Praktiskās attiecības:   
Pasniedzējam ir konsultējošā loma praktisko darbu vadīšanā. Apmācības kurss plānojams 
tā, lai tas turpinātu attīstīt studentu patstāvības izjūtu un personisko attieksmi, analītiskās 
spējas, radošu pieeju un vēlēšanos mācīties. Studentam ir jāprot atrast, paskaidrot, analizēt 
informāciju, rast risinājumus problēmām un argumentēt savus secinājumus. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība:   
 
Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas jāapgūst sudrotulka 
programmas ietvaros, par: 

• ekonomiku; 
• likumdošanu; 
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• sporta jomu; 
• mājturību; 
• kultūru; 
• reliăiju; 
• datortehnoloăijām; 
• medicīnu; 
• dzimumaudzināšanu. 

5. Literat ūra: 

1. Aufderstrasse/ Mueller/  Storz: Delfin. Hueber 2001  
2. Aufderstraße/ Bock/ Gerdes/ Müller: Themen aktuell  1,2. Hueber 2003 
3. Becker/Braunert/Schlenker: Unternehmen Deutsch. Grundkurs 

Lehrbuch. Klett  2004 
4. Becker/Braunert/Eisfeld: Dialog Beruf 1. Hueber 2004 
5. Bogzdēvi ča, L./Keiša, Dz.: Basisgrammatik. Erklärungen und 

Übungen. Raka 2004 
6. Bogdzevica/ Keisa/ Kulackovska/ Nogotkova: Deutsch – meine 

Wahl.1,2,3 Raka 2000 
7. Dallapiazza/ Schoenherr:  Tangram 1,2. Hueber 2004 
8. Deutsch für Alltag und Beruf. einFach gut. Internationes 1997 
9. Hereinova/ Hoheima: Vācu valodas pašmācība. Zvaigzne ABC 2004 
10.Lepp: Grammatik ist  kinderleicht! Zvaigzne ABC 2000 
11.Reimann: Starke Verben. Hueber. 2003 
12.Sachs, R. Deutsche Handelskorrespondenz. Neu. Hueber 2001 
13.Schmidt/ Kerner: Und jetzt ihr! Basisgrammatik fuer Jugendl iche. 

Hueber 2002 
14.Wergen/Wörner: Pons – Handelskorrespondenz. Deutsch im Griff.  

Klett 2002 
 

7. Citi  materi ā l i : 

Periodiskie izdevumi: laikraksti „Süddeutsche Zeitung”, žurnāli. Katalogi. Video. Audio 
teksti. Internets. 
 

7. Studentu uzĦemšana. 

Studentiem ir zināšanas vācu valodā, kas apgūtas komercskolās vai vispārizglītojošās 
mācību iestādēs. 
 
 

8. Studentu novērt ēšana. 

Darbs patstāvīgi un praktiskajās nodarbībās – 20%, ieskaite – 30%, eksāmens – 50% 
Vācu valodas priekšmeta apguvi ieskaitē vērtē ar „ieskaitīts” un ar atzīmi iekavās, ja  
sekmīgi nokārtots pārbaudes tests par izĦemto gramatisko vielu; 
nodoti patstāvīgie darbi; 
sekmīgi nokārtota mutiskā ieskaite par 1. semestrī izĦemto vielu. 
 
Vācu valodas priekšmeta apguves līmenī eksāmenā vērtē pēc 10 baĜĜu sistēmas, kur tiek 

Ħemts vērā ieskaites vērtējums, patstāvīgo darbu vērtējumu gala atzīme un eksāmenā 
izpildīto uzdevumu vērtējums. Eksāmens sastāv no 4 daĜām:  

Gramatiskais tests par mācību laikā apgūto vielu; 
Klausāmais teksts (faktu uztvere); 
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Lasāmais un rakstiskais uzdevums (teksta izpratne un rakstiska atbilde saistībā ar 
izlasīto tekstu, piemēram, vēstule, CV, personas apraksts) 

Mutiskais eksāmens – saruna par izĦemto vielu. 

9. Pasniedzē ju akredit āci ja. 

Augstākā akadēmiskā izglītība ar kvalifikāciju – vācu valodas pasniedzējs, ăermānists. 
Ieinteresētība savu zināšanu pilnveidošanā un papildināšanā. Pasniedzēja kā pedagoga un 
psihologa spēja studējošos ieinteresēt un motivēt tālākam izziĦas procesam.  
 

10. Telpas. 

10.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. kodoskops; 
3. datori; 
4. pavairošanas tehnika; 
5. projektors. 

10.2. Materiāli 
6. mācību materiālu kopijas; 
7. mācību literatūra priekšmetā; 
8. periodika – laikraksti un žurnāli. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Priekšmeta nosaukums: INFORM ĀCIJAS TEHNOLO ĂIJU PAMATI 

2. Mērėi un uzdevumi: 

2.1. Mērėi: 

Studentam jāprot apstrādāt informāciju un jāpadziĜina prasmes darboties dažādās 
lietojumprogrammās, kas nepieciešamas apgūstamajā profesijā.  

2.2. Uzdevumi: 

1. Sniegt studentiem zināšanas datora izmantošanas iespējās ekonomisku un sociālu 
problēmu risināšanai. 

2. Sniegt zināšanas, kas ir augstākas par vidējo datorlietotāja līmeni, tādējādi paredzot 
iespēju kursa beidzējam patstāvīgi uzturēt darba vietu (datoru). 

3. Iepazīstināt apmācāmos ar sociālo problēmu kompleksas risināšanas metodēm, 
izmantojot datortehniku. 

3. Saturs: 

3.1. Priekšmeta saturs: 

Šajā priekšmetā tiek apgūtas zināšanas, kas nepieciešamas speciālistiem ikdienas 
darbā ar datoru. 

Studentam jāprot izmantot populārākās lietotājprogrammas (teksta redaktoru, tabulu 
procesoru un datu bāzi, grafiskās prezentācijas) sociālo problēmu risināšanai. Nodarbībās 
studenti apgūst zināšanas, kas plašākas par datorlietotāja sākuma līmeni. 

1. Ievads informācijas tehnoloăijā: 
Studentam ir jāzina Latvijas uzĦēmējdarbībā lietoto datoru veidi. Ir jāzina biežāk 

izplatītāko datoru tehniskais raksturojums, tāpat ir jāzina datora iespējas pēc tā tehniskā 
apraksta. Studentam ir jāzina jaunākās aktualitātes informācijas tehnoloăijā. 

2. Operētājsistēmu apskats: 
Studentam ir jāprot veikt praktiskas operācijas Windows vidē. Ir jāzina daudzlietotāju 

operētājsistēmas darbības pamatprincipi. 

3. Datortīklu izmantošana saziĦas procesos: 
Studentam ir jāzina lokālo datortīklu izmantošanas priekšrocības. Ir jāzina dažādi 

lokālo datortīklu organizācijas principi. Studentam ir jāzina Internet datortīkla lietošanas 
iespējas informācijas iegūšanā un apmaiĦā, kā arī jāprot veikt praktiski dažādas 
darbības Internet vidē. 

4. Vispārējā IT izmantošana: 
Studentam ir jāprot praktiski pielietot MS-Office programmu paketes MS Word, 

MS Excel, MS Access, Ms PowerPoint programmas dažādu uzdevumu veikšanā. Ir 
jāzina šo programmu sasaistīšanas un kompleksas lietošanas principi. MS Word ietvaros 
jāprot veidot komplicētus dokumentus, pievienojiet tiem grafikas efektus, matemātiskas 
formulas, diagrammas utt. Ir jāprot veidot datu bāzes un to atskaites. 



1.līmeĦa profesionālā augstākā izglītība  Surdotulks 

 

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām: 

Stundu skaits Pārbaudes 
veids 

N
.p

.k
 

Tēmas Apakštēmas 

T
eo

rij
a 

P
ra

kt
is

k
ie

 d
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bi
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at
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ī

gi
e 

da
rb

i 

K
op
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1. Ievads 
informācijas 
tehnoloăijā 

1. Datortehnika 
uzĦēmējdarbībā 

2. Jaunākais datoru 
tehniskajā un 
programmu 
nodrošinājumā 

3. Tehnisko resursu 
apskats 

3  3 6 
 Ieskaite - 
tests 

2. Datoru 
vadība 

1. Operētājsistēmas 
2. Darbības ar logiem un 

failiem Windows vidē 
3. Control Panel 
4. Printeru vadība 

1 2 1 4 
 Ieskaite - 
tests 

1. Teksta ievades 
nosacījumi 

2. Simbolu formatēšana 
3. Rindkopu formatēšana 
4. Lappuses formatēšana 
5. Zīmējumu ievietošana 
6. Teksta noformēšanas 

iespējas 

3. Teksta 
redaktors 

7. Darbs ar vairākiem 
dokumentiem 

8. Garāku dokumentu 
noformēšana 

9. Teksta redaktora 
grafiskās iespējas 

5. Komplicētu dokumentu 
veidošana 

6. Tipveida vēstules 
7. Tabulas un tabulators 
8. Stils, satura rādītājs un 

atsauces 
9. Veidne un veidlapa 

6 14 20 40 
Ieskaite – 
komplekss 
darbs 

4. Tabulu 
procesors 

1. Šūnu formatēšana 
2. Elementāri aprēėini 
3. Lapas formatējums 
4. Funkciju lietošanas 

principi 
5. Diagrammu veidošana 

5 8 13 26 

Ieskaite – 
uzdevums 
un tā 
grafiska 
analīze 
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5. Datu bāzu 
vadības 
sistēmas 

1. Datu bāzu uzbūves 
principi 

2. Datu bāzes izveide 
3. Datu tipa noteikšana 
4. Pieprasījumi datu bāzēs 
5. Atskaišu un formu 

veidošana 
 

4 3 9 16 
Kontrol-
darbs 

6. Prezentāciju 
veidošanas 
programmas 

1. Prezentāciju 
programmu būtība 

2. Power Point grafiskās 
iespējas 

3. Slaidu veidošana un 
demonstrācija 

2 4 10 16 
 Prezentā-
cija 

7. Datortīkli 
un to 
izmantošana 

1. Datortīklu priekšrocības 
2. Globālais datortīkls 

INTERNET 
4. INTERNET 

pārlūkprogrammas 
5. Elektroniskais pasts 

2 2 4 8 

  

8. Ieskaite  2 2  4  
    Kopā: 25 35 60 120   

 

3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 

Stundu skaits Pārbaudes 
veids 
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1 Ievads 
informācijas 
tehnoloăijā 

1. Datortehnika 
uzĦēmējdarbībā 

2. Jaunākais datoru 
tehniskajā un 
programmu 
nodrošinājumā 

3. Tehnisko resursu 
apskats 

1  5 6 

 Ieskaite - tests 

2 Datoru 
vadība 

1. Operētājsistēmas 
2. Darbības ar logiem un 

failiem Windows vidē 
3. Control Panel 
4. Printeru vadība 

1  3 4 

 Ieskaite - tests 
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1. Teksta ievades 
nosacījumi 

2. Simbolu formatēšana 
3. Rindkopu formatēšana 
4. Lappuses formatēšana 
5. Zīmējumu ievietošana 
6. Teksta noformēšanas 

iespējas 

3 Teksta 
redaktors 

7. Darbs ar vairākiem 
dokumentiem 

8. Garāku dokumentu 
noformēšana 

9. Teksta redaktora 
grafiskās iespējas 

5. Komplicētu 
dokumentu veidošana 

6. Tipveida vēstules 
7. Tabulas un tabulators 
8. Stils, satura rādītājs un 

atsauces 
9. Veidne un veidlapa 

4 9 27 40 
Ieskaite – 
komplekss 

darbs 

4. Tabulu 
procesors 

1. Šūnu formatēšana 
2. Elementāri aprēėini 
3. Lapas formatējums 
4. Funkciju lietošanas 

principi 
5. Diagrammu veidošana 

4 5 17 26 
Ieskaite – 

uzdevums un tā 
grafiska analīze 

5. Datu bāzu 
vadības 
sistēmas 

1. Datu bāzu uzbūves 
principi 

2. Datu bāzes izveide 
3. Datu tipa noteikšana 
4. Pieprasījumi datu 

bāzēs 
5. Atskaišu un formu 

veidošana 
 

2 2 12 16 Kontroldarbs 

6. Prezentāciju 
veidošanas 
programmas 

1. Prezentāciju 
programmu būtība 

2. Power Point grafiskās 
iespējas 

3. Slaidu veidošana un 
demonstrācija 

1 3 12 16 

 Prezentācija 

7. Datortīkli 
un to 
izmantošana 

1. Datortīklu 
priekšrocības 

2. Globālais datortīkls 
INTERNET 

4. INTERNET 
pārlūkprogrammas 

5. Elektroniskais pasts 

  8 8 

  

 Ieskaite  
2 2  4  

     Kopā 
15 21 84 120   

 



1.līmeĦa profesionālā augstākā izglītība  Surdotulks 

 

3.2.1. Laika grafiks: 
120 stundas, tai skaitā 60 auditorijas stundas un 60 patstāvīgā darba stundas. 

Tabulā minētās auditorijstundas tiek dalītas lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un 
praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji pusi laika 
studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

3.2.2. Laika darba grafiks: 

Kursa gaitā veicami kontroldarbi (patstāvīgie darbi) atsevišėu (plašāko) tēmu 
noslēgumā, lai radinātu studentus risināt uzdevumus bez konsultantu klātbūtnes. 

Patstāvīgo studiju organizācija un strukt ūra 

Tēma 
 

Patstāvīgā darba temats 
 

Patstāvīgā darba 
veids 

 1. Ievads informācijas tehnoloăijā.  
 
 

Firmas vai uzĦēmuma datortehnikas 
apraksts, informācijas meklēšana 
Internetā. 
 

Situācijas analīze 
 

2. Programma Ms Word Referāts un tā formatējums ar vienotu 
stilu un automātisku satura rādītāju. 

Referāts 

3. Programma Ms PowerPoint Prezentācijas sagatavošana par 
referātā apskatīto tēmu. 

Prezentācija 

4. Programma Ms Excel Dažādu veidlapu izveide un šablona 
sagatavošana. 

Darbs ar 
piedāvātajām 
veidlapām 

5. Programma Ms Access Datu bāzes izveide Datu atlase un 
sakārtošana 

 
  

3.2.2. Kredītpunkti: 3  

4. Pedagoăiskā pieeja: 

4.1. Mācīšanās un mācīšana mācību iestādē: 

Kursa apguvei paredzētas 120 stundas un tās iekĜautas 1. semestrī. Aditorijnodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba 
formas: lekcijas, demonstrācijas, praktiskie darbi, konsultācijas. 

4.2. Praktiskās attiecības: 

Mācību laikā iegūtās   zināšanas  un iemaĦas  nostiprināmas  mācību  un diploma un 
prakses  laikā. 

Konkrētās tēmas saskaĦojamas ar prakses vadītājiem mācību iestādē un uzĦēmumā 
atkarībā no prakses laikā veicamo darbu specifikas un darba uzdevumiem. 

Mācību laikā studenti kursa un diplomdarbus noformē ar datora palīdzību, izmantojot 
priekšmetā 

"Informācijas tehnoloăijas"  iegūtās  informācijas  meklēšanas,   apstrādes  un 
noformēšanas iemaĦas. 

4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 

Apgūstot Informācijas tehnoloăijas regulāri jāsadarbojas ar citu mācību priekšmetu 
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pasniedzējiem.  

5. Literatūra: 

Mācību priekšmeta apguvei studenti izmanto: 
1. Darba  grupas  veidoto  mācību  materiālu,  kas   satur  īsus  konspektus   par  visām  

kursā aplūkojamajām tēmām, 
2. Grāmatas un speciālos žurnālus, kas piemēroti atsevišėu tēmu dziĜākai apguvei. 

3. Kā papildliteratūra esošajam izdales materiālam (lekciju konspektam) ieteicama 
sekojoša literatūra: 

1. K.Sataki „Windows 2000 Professional ... no A līdz Z”, Datorzinību centrs, 2001. 

2. D.Murāne „Word 2000  ... no A līdz Z”, Datorzinību centrs, 2000. 

3. V.Vēzis „Elektroniskās tabulas Microsoft Excel” Mčību grāmata, 2000. 

4. V.Vēzis „Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint” , 
2000. 

5. J.Nāgelis „Microsoft Access 2000 ... no A līdz Z”, Datorzinību centrs, 2000. 

 

 

6. Citi materiāli:  

Atsevišėām tēmām iespējama datorprogrammu informācijas sistēmu (HELP-u) 
izmantošana vai arī informācijas iegūšana no datortīkla INTERNET. 

7. Studentu iepriekšējās sagatavotības līmenis: 

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanās informācijas apstrādē. Tie 
varētu būt gan komercskolu, gan parasto vidusskolu (ja tur attiecīgais priekšmets mācīts) 
beidzēji vai arī studenti, kas ieguvuši pieredzi praktiskajā darbā uzĦēmumos. 

8. Studentu novērt ēšana: 

Studentu novērtēšanai ieteicams lietot praktisko darbu metodi (kontroldarbus), kuru 
laikā jāatrisina konkrēta problēma. Praktiskais darbs veicams individuāli pie datora. 
Veicot studenta galīgo novērtējumu kursa beigās 50% no atzīmes veidojas no mācību 
laikā veikto kontroldarbu un citu patstāvīgo darbu vērtējumiem. Eksāmens kursa 
noslēgumā veido atlikušos 50% no kopējā vērtējuma. 

9. Pasniedzēju akredit ācija:  

Obligāta augstākā izglītība  
Valsts valodas prasme 
Priekšmeta pasniegšanai vēlama pasniedzēja izglītība datorzinātnēs vai ECDL sertifikāts. 

10. Telpas: 

10.1.  Aprīkojums 
1. datorkabinets ar vismaz 12 darba vietām; 
2. INTERNET pieslēgums; 
3. tāfele, 
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10.2. Materiāli  
1. iespēja kopēt mācību materiālus; 
2. literatūra. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
 

1. Nosaukums: CIVILĀ AIZSARDZ ĪBA  

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar vispārējo vidējo izglītību. Tie varētu būt gan 
komercskolu, gan vidusskolu (ja tur attiecīgais priekšmets mācīts) beidzēji vai arī studenti, 
kas ieguvuši pieredzi praktiskajā darbā uzĦēmumos. 

3. Mēr ė is un uzdevumi 

3.1. Mērėis 
radīt izpratni par civilās un darba aizsardzības sistēmu, tās galvenajiem uzdevumiem, 
iespējamām ārkārtējām situācijām Latvijas teritorijā. 
 
3.2. Uzdevumi 

1. iepazīstināt ar rīcību dabas un tehnogēnajās katastrofās, avāriju un nelaimes 
gadījumos, lai mazinātu vai novērstu iespējamos zaudējumus; 

2. iemācīt pareizas rīcības pamatprincipus katastrofu gadījumā līdz ierodas 
profesionāli glābēji un attīsta spēju saprātīgi un pietiekami kvalificēti darboties 
speciālistu vadībā; 

3. sniegt pirmo palīdzību cietušajiem.  
 

3.3. Plānoti studiju rezult āti 
1. studenti zina, izmanto un pielieto normatīvos aktus civilajā aizsardzībā; 
2. studenti atpazīst un prognozē ārkārtas situācijas, nosaka preventīvos pasākumus; 
3. studenti plāno un modelē paaugstināta riska situācijas uzĦēmumā, (ugunsnedrošība, 

ėīmisko vielu noplūdes risks, neparedzētas notekūdeĦu novadīšanas, 
sprādzienbīstamība, neparedzēti izmeši gaisā u.tml.); 

4. studenti izstrādā rīcības plānus ārkārtas situācijām; 
5. studenti ir gatavi  rīcībai ārkārtas situācijās  

4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts 
 

Studentiem jāzina civilās aizsardzības vēsture un attīstība. Studentiem jāizprot 
tiesiskais regulējums un jāatpazīst pamatdokumenti un to pielietojums.Studentiem 
jāzina, kāda ir atbildība par civilo aizsardzību, jāizprot valstī iespējamās katastrofas, to 
sekas, rīcība ārkārtas situācijās. Studentiem jāprot raksturot valsts materiālās rezerves. 
Studenti būs gatavi apmācībai civilajā aizsardzībā. 

Studentiem jāzina rūpniecisko avāriju riski un to novērtēšanas kārtība, jāprot 
raksturot avāriju cēloĦus, aprēėināt. ekonomiskos zaudējumus  un izprast civilās 
aizsardzības plāna būtību. 

 
 
 
 
 
 
4.2. Organizācija un struktūra 
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Valstī iespējamās katastrofas un to         
sekas. Katastrofu veidi, bīstamības 
faktoru raksturojums, to radīto būtisko 
faktoru ierobežošanas veidi. 
Tiesiskais regulējums valsts civilās           
aizsardzības sistēmas darbības   
nodrošināšanai. Civilās aizsardzības 
likums. Ar civilo aizsardzību saistītie 
LR likumi un Ministru kabineta 
noteikumi. 
 

2 1 2 5 

Valsts civilās aizsardzības sistēmas  
struktūra, organizācija un vadība. 
Organizatoriskie principi. Funkcijas. 
Veidošanas princips.  
Pašvaldību civilās aizsardzības 
komisijas. Vadība, struktūra. Darbība 
saskaĦā ar nolikumu. 
 

2 1  3 

Valsts institūciju, pašvaldību un 
komersantu uzdevumi un tiesības 
civilaj ā aizsardzībā.  
Iedzīvotāju tiesības un pienākumi 
civilaj ā aizsardzībā. 
Civil ās aizsardzības pasākumu 
plānošana. Pasākumu komplekss 
iedzīvotāju un strādājošā personāla 
aizsardzībai. 

2 1 2 5 

Preventīvie , reaăēšanas un seku 
likvid ēšanas neatliekamie pasākumi. 
Rīcības plāni ārkārtas situācijām, 
darbinieku un iedzīvotāju apmācība 
rīcībai ārkārtas situācijās. 
Civil ās trauksmes un apziĦošanas 
sistēma un tās darbības principi.  
 

2 2 2 6 

Paaugstinātas bīstamības objekti. 
Raksturojums. Iedalījums. 
 

1 2 2 5 

Bīstamās vielas, to klasifikācija un 
prasības to uzglabāšanai un 
pārvadāšanai.  
Radiācijas drošība. Likums par 
radiācijas drošību un kodoldrošību. 
Dabīgā radiācija. Mākslīgā 

2 2 2 6 
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radioaktivitāte. Ietekme uz cilvēka 
organismu. Aizsardzība. 
 
Civil ās aizsardzības aizsargbūves. 
Aizsargbūvju izveidošana,izmantošana, 
uzturēšana, uzskaite un klasifikācija.   
Valsts materiālās rezerves. Valsts 
materiālo rezervju likums. Valsts 
materiālo rezervju funkcijas. 
 

2   2 

Pirmās palīdzības sniegšana. Rīcība 
negadījuma vietā, „Glābšanas ėēdīte”, 
ABC shēma. Šoks. Brūces. Traumas. 
Apdegumi. Slimības. Saindēšanās. 
AptieciĦas.  
 

2 2  4 

Evakuācijas pasākumu organizēšana 
katastrofu gadījumā. Evakuācijas 
principi. Evakuācijas modeĜi. 
Evakuācijas veidi. Evakuācijas 
tehnoloăija.  
 

1 1 2 4 

                                               Kopā: 16 12 12 40 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

1 KP (16 kontaktstundas 12 praktisko darbu un 12 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 40 stundas, saskaĦā ar studiju grafiku. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daĜas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. Praktiskajos darbos pieĜaujama mācību ekskursija. 
 

4.5. Praktisko darbu organizācija:  
 
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes  u.c. 

5. Literat ūra 

1. A.JemeĜjanovs, O.JemeĜjanovs, Ē.Pālītis. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju 
risku novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi. Mācību līdzeklis. 
RTU, 2004. 

2. A.JemeĜjanovs, V.Šėepasts/ Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts. 
RTU,1996 

3. V.Urbāne, S.Lavendele. Bīstamo vielu pielietošanas drošība. RTU, 2005 
4. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzĦēmumos 

ārkārtējo situāciju gadījumos. RTU, 1996 

6. Citi  materi ā l i  un avoti 

2. Normatīvie akti, 
3. Shēmas, plāni, instrukcijas, uzĦēmumu un organizāciju iekšējie dokumenti  u.c. 

paraugi. 
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7. Studentu novērt ēšana 

4. Kontroldarbi – 15 %  
5. Praktisko darbu izpilde – 50 % 
6. Ieskaite / Eksāmens – 35 % 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  

1. Nosaukums: SOCIĀLĀ  EKONOMIKA  

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi: 
Sniegt pamatzināšanas sociālā ekonomikā, nodrošinot studentiem iespēju izprast 

sociālās ekonomikas likumsakarības, ekonomiskās izaugsmes būtību, ekonomiskās 
attīstības tendences Latvijā un pasaulē. 

 
2.2. Uzdevumi: 

Sociālās ekonomikas kursa uzdevumi ir sniegt studentiem zināšanas un izpratni: 
1. par sabiedrību kā sociālo sistēmu; 
2. par saistību starp dažādiem sociāliem institūtiem un to lomu; 
3. par valsts un sabiedriskā sektora lomu sociālās politikas veidošanā un realizēšanā; 
4. par demogrāfisko situāciju Latvijā un pasaulē; 
5. par darba tirgu un darba algas veidošanos; 
6. par ekonomikas attīstības galvenajām problēmā – inflāciju, bezdarbu, utt.; 
7. par ekonomisko izaugsmi un to ietekmējošiem faktoriem; 
8. par saistību starp dažādām valstīm un starpvalstu kultūras un ekonomisko sakaru 

veidošanos, reăionu sadarbības svarīgumu; 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 

Sociālās ekonomikas priekšmets sniedz zināšanas par valsts struktūru, tās 
uzdevumiem un funkcijām un parāda to izmantošanas iespējas praksē, kā arī to saistību ar 
sabiedrības un valsts ekonomisko attīstību un tendencēm. 
 

1. Ievads Sabiedrības sociālās struktūras. 
     Jāzina un jāprot izskaidrot ekonomikas problēmas, jāzina ekonomikas jēdzieni un    

ekonomikas zinātnes rašanās vēsture, jāzina un jāizprot definīcijas un                 
ekonomiskās   sistēmas. 

           2. Sabiedrība kā sociālā sistēma. 
Jāzina sociālo statusu un lomu veidošanos, to ietekmi uz sabiedrības sociālo 
struktūru un kultūru, izprast sociālo grupu un kopienu veidošanos. Jāzina sociālo 
institūtu darbība un to nepieciešamība. 

3. Sociālā stratifikācija. 
Jāprot izskaidrot sabiedrības sociālās noslāĦošanās iemeslus, nevienlīdzības un 
nabadzības veidošanos.  

          4. Personība un sabiedrība.  
                 Izprast un analizēt sabiedrības un personības mijiedarbi socializācijas ilglaicīgā          

procesā un ikdienas darbībās un rīcībā.          
         5. Valsts būtība un funkcijas. 

 Jāizprot valdības loma jauktajā ekonomikā, jāzina valdības un sabiedriskā sektora 
izdevumu un ienākumu veidošanās sistēma, jāsaprot budžeta sabalansēšanas nozīme 
un valsts budžeta veidošanas kārtība. 

           6. Pašvaldības funkcijas. 
                 Zināt pašvaldības administratīvās un saimnieciskās funkcijas. 
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           7. Demogrāfiskā situācija  Latvijā un pasaulē. 
 Zināt un prast analizēt faktorus, kas ietekmē iedzīvotāju daudzuma un struktūras 
izmaiĦas. 

           8. Darba tirgus. 
Jāizprot darbaspēka pieprasījuma, piedāvājuma un darba algas veidošanās, kā arī 
nodarbinātības nozīme un bezdarba problēma. 

           9. Nodarbinātība un bezdarbs. 
Jāprot analizēt un raksturot bezdarba un nodarbinātības situāciju Latvijā. 

10. Ekonomikas attīstība un ekonomiskās aktivitātes cikli. 
Jāzina ekonomikas izaugsmes būtība, jāzina un jāprot paskaidrot ekonomiskās 
aktivitātes cikls un tā fāzes, jāsaprot inflācijas būtība un ar to saistītās problēmas, 
jāprot analizēt un raksturot situāciju Latvijā. 

 
 

3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1.Ievads. Sabiedrības sociālās struktūras 

1.1. Sabiedrība un pasaules sistēma 
1.2. Sabiedrības un valsts pazīmes 
Sociālais progress 

2 2 - 

2. Sabiedrība kā sociālā sistēma 
2.1. Sociālie institūti 
2.2. Sociālā struktūra: statuss un loma 

Sociālās grupas un kopienas 

7 2 5 

3. Sociālā stratifik ācija 
3.1. Nabadzība un nevienlīdzība 

Sociālā mobilitāte 

2 2 - 

4. Personība un sabiedrība  
4.1. Socializācijas process 
4.2. Masu uzvedības formas 
Kultūra un reliăija 

2 4 - 

5. Valsts būtība un funkcijas 
5.1. Valsts uzdevumi 
5.2. Valsts funkcijas kultūras un izglītības jomā 
5.3. Valsts budžets un tā sadale 
5.4. Valdības un sabiedriskā sektora izdevumi 
5.5. Valsts līdzekĜu izlietošana 
NodokĜi un nodokĜu sistēma 

2 2 - 

6. Pašvaldības funkcijas 
6.1. Pašvaldības administratīvās funkcijas 
Pašvaldības saimnieciskās, kultūras un izglītības funkcijas 

2 2 - 

7. Demogrāfiskā situācija Latvijā un pasaulē 7 2 5 
8. Darba tirgus 

8.1. Darbaspēka pieprasījums 
8.2. Darbaspēka piedāvājums 
8.3. Darba algas veidošanās 
Darba tirgus organizācija 

7 3 4 

9. Nodarbinātība un bezdarbs 
9.1. Nodarbināto iedzīvotāju un bezdarbnieku kategorijas 
9.2. Bezdarba veidi 
9.3. Bezdarba līmenis Latvijā 

2 1 1 
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9.4. Izglītības līmeĦa ietekme uz bezdarbu 
9.5. Sociālā politika 

10. Ekonomiskā attīstība un ekonomiskās aktivitātes cikli 
10.1. Ekonomiskā izaugsme 
10.2. Ienākumu sadale 
10.3. Ekonomiskās aktivitātes cikls un tā fāzes 
10.4. Inflācija un tās veidi 
10.5. . Ekonomikas attīstības tendences Latvijā 

7 2 5 

KOPĀ 

40 

20 20 

 
3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1.Ievads. Sabiedrības sociālās struktūras 

1.3. Sabiedrība un pasaules sistēma 
1.4. Sabiedrības un valsts pazīmes 
Sociālais progress 

1 1 - 

2. Sabiedrība kā sociālā sistēma 
2.3. Sociālie institūti 
2.4. Sociālā struktūra: statuss un loma 

Sociālās grupas un kopienas 

8 1 7 

3. Sociālā stratifik ācija 
3.2. Nabadzība un nevienlīdzība 

Sociālā mobilitāte 

1 1 - 

4. Personība un sabiedrība  
4.3. Socializācijas process 
4.4. Masu uzvedības formas 
Kultūra un reliăija 

1 1 - 

5. Valsts būtība un funkcijas 
5.6. Valsts uzdevumi 
5.7. Valsts funkcijas kultūras un izglītības jomā 
5.8. Valsts budžets un tā sadale 
5.9. Valdības un sabiedriskā sektora izdevumi 
5.10.Valsts līdzekĜu izlietošana 
5.11.NodokĜi un nodokĜu sistēma 

1 1 - 

6. Pašvaldības funkcijas 
6.2. Pašvaldības administratīvās funkcijas 
Pašvaldības saimnieciskās, kultūras un izglītības funkcijas 

1 1 - 

7. Demogrāfiskā situācija Latvijā un pasaulē 8 1 7 
8. Darba tirgus 

8.4. Darbaspēka pieprasījums 
8.5. Darbaspēka piedāvājums 
8.6. Darba algas veidošanās 
Darba tirgus organizācija 

8 2 6 

9. Nodarbinātība un bezdarbs 
9.6. Nodarbināto iedzīvotāju un bezdarbnieku kategorijas 
9.7. Bezdarba veidi 
9.8. Bezdarba līmenis Latvijā 
9.9. Izglītības līmeĦa ietekme uz bezdarbu 
9.10.Sociālā politika 

2 1 1 
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10. Ekonomiskā attīstība un ekonomiskās aktivitātes cikli 
10.6. Ekonomiskā izaugsme 
10.7. Ienākumu sadale 
10.8. Ekonomiskās aktivitātes cikls un tā fāzes 
10.9. Inflācija un tās veidi 

10.10.Ekonomikas attīstības tendences Latvijā 

9 2 7 

KOPĀ 

40 

12 28 

 
3.3.Laika grafiks: 

40 mācību stundas, tai skaitā 12 auditorijstundas un 28 patstāvīgo studiju stundas.  

40 mācību stundas, tai skaitā 20 auditorijstundas un 20 patstāvīgo studiju stundas.  

3.2.3.  Laika darba grafiks: 

Kontroldarbi, vingrinājumi, situāciju analīze, lēmumu pieĦemšana, prezentācijas, 
diskusijas, utt. 

 
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra 

Tēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. Sabiedrība kā sociālā sistēma Sociālie institūti. 
Sociālās grupas un kopienas 

Situācijas analīze 
Praktiskais darbs 

2. Demogrāfiskā situācija 
Latvijā un pasaulē 

Demogrāfiskās situācijas izmaiĦas 
Situācijas analīze 
Praktiskais darbs 

3.Darba tirgus Pieprasījums, piedāvājums un 
līdzsvars darba tirgū. 
Bezdarba problēma. 
Darba tirgus organizācija 

Situācijas analīze 
Uzdevumi 

4. Ekonomiskā attīstība un 
ekonomiskās aktivitātes cikli 

Ekonomiskā izaugsme 
Ienākumu sadale. Inflācija 

Uzdevumi 
Situācijas analīze 

 
7. Kredītpunkti – 2  
8.  
4. Pedagoăiskā pieeja: 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē un patstāvīgais darbs. 
Priekšmeta pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 

1. Informatīvās metodes – lekcijas. Lekcijas ir noderīgas kā teorijas izskaidrojums. 
2. Jautājumu – atbilžu metode, diskusiju veidošana. Zināšanu nostiprināšanai, papildināšanai, 

viedokĜu formulēšanai un argumentēšanai. 
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. Grupu darba mērėis ir aktivizēt studentus, mācīt 

uzĦemties atbildību un strādāt kolektīvā. 
4. Individuālais darbs. Nodrošina diferencētu apmācību, palīdz izzināt studenta spējas, attīsta 

tās, sekmē pašapziĦas veidošanos. Studenti var patstāvīgi strādāt ar statistiskajiem 
materiāliem, veidot dažādas shēmas un tabulas, strādāt ar mācību materiālu un izstrādāt 
referātus par dažādām tēmām. 

5. Patstāvīgie darbi – iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 
patstāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 40% no kopējā priekšmeta studijām 
atvēlētā laika. 
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6. Situācijas pētīšana un analīze. Dod iespēju studentiem risināt un analizēt problēmsituācijas 
un izdarīt atbilstošus secinājumus. Šo metodi var izmantot gan individuāli, gan grupā. 

7.Ekonomiskās spēles un datorspēles. Tas atdzīvina mācību procesu, veido starppriekšmetu 
saikni, palīdz attīstīt jautājumu izpratni. 

 
4.2. Praktiskās attiecības 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, ekonomiku regulējošos likumus 
un normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē 
situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 

 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saikne 

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas: lietišėajā 
informātikā, tirgzinībās, matemātikā. 
 
 

5. Literat ūra: 

1. R. Garleja, Psiholoă i jas un sociā l ās uzvedības aspekti ekonomikā, RaKa, 
2001. 
2. Ekonomikas pamati, Jumava, 2002. 
3. D.Vilne, J.Birzniece, Ekonomika, Kamene, 2003. 
4. Ievads makroekonomikā. – Rīga: TU, 1994. – 122 lpp. 
5. Libermanis G. Nauda, inflācija, valūtas kurss. – R.: Kamene, Ekonomists, 
1995. 
6. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: Ekonomikas 
Ministri ja. 
7. P.Laė is,  Ievads socioloă i j ā,  Zvaigzne ABC,2001. 
8. A.Kravčenko, Osnovi sociologij i ,  Maskava, 2003. 

6. Studentu novērt ēšana: 

Testi un uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā.  Patstāvīgo darbu 
vērtē jums semestra laikā veido daĜu no kopē j ā  novērtē juma vismaz 50%. 
Kursa noslēgumā – ieskaite. 
 

7. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

Obligāta augstākā izglītība ekonomikā, valsts valodas prasme, vē lams 
maă istra grāds, ieteicama prakse uzĦēmē jdarbībā . 

8. Telpas 

8.1. Aprīkojums 
1. Tāfele 
2. Kodoskops 
3. Datori 
4. Mācību literatūra 
5. Pavairošanas tehnika 

8.2. Materiāli 
1. Mācību materiāli, mācību literatūra priekšmetā; 
2. Periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli 
3. Internets 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: ZINĀTNISKI P ĒTNIECIKIE PAMATI 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi: 
Iepazīstināt ar galvenajiem zinātniskā darba veidiem, veidot un attīstīt zinātniskā un 

pētnieciskā darba iemaĦas, lai studenti varētu kvalitatīvi patstāvīgi strādāt. 
 
2.2. Uzdevumi: 

Zinātniski pētnieciskās darbības kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 
1. Par zinātni un zinātniski pētniecisko darbu 
2. Par zinātniski pētnieciskās darbības veidiem 
3. Par racionālām mācību darba metodēm 
4. Par studiju un kvalifikācijas darbu izstrādes noteikumiem 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
Zinātniski pētnieciskās darbības priekšmets sniedz zināšanas par zinātni un 

zinātniskās pētniecības darbu, parāda to izmantošanas iespējas praksē, dod iespēju 
studentiem pāriet no liela daudzuma informācijas apguves uz prasmēm darboties ar 
informāciju, izstrādāt referātus, studiju un kvalifikācijas darbus, izvēlēties racionālas 
mācību darba metodes un kvalitatīvi organizēt savu patstāvīgo darbu, prast strādāt ar 
dažādiem informācijas avotiem.  
 
3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1.Zinā tne un zinā tniskais darbs 
1.5. Zinātne un zinātniskā pētniecība. 

Zinātniski pētnieciskais darbs, tā programma un posmi. 

2 2 - 

2. Pē tnieciskās metodes 

2.1. Racionālas studentu mācību procesa metodes 
Pētījumu veikšanas metodes 

10 5 5 

3. Studiju un kvalif ik ācijas darbu izstrādes 
pamatnoteikumi 

3.1. Darbs ar literatūru un informācijas avotiem 
Referātu izstrādāšana, ievērojot izvirzītās prasības 

14 
 

7 7 

4. Zin ā tnisk ās pē tniecības darbības veidi 

4.1. Zinātniskās pētniecības darba programmas un posmi 
Zinātniskās pētniecības projekti 

14 7 7 

KOPĀ 40 20 20 

 
 
 
 
 
 

3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 
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Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1.Zinā tne un zinā tniskais darbs 

4.2. Zinātne un zinātniskā pētniecība. 
Zinātniski pētnieciskais darbs, tā programma un posmi. 

2 2 0 

5. Pē tnieciskās metodes 

5.1. Racionālas studentu mācību procesa metodes 
Pētījumu veikšanas metodes 

10 3 7 

6. Studiju un kvalif ik ācijas darbu izstrādes 
pamatnoteikumi 

6.1. Darbs ar literatūru un informācijas avotiem 
Referātu izstrādāšana, ievērojot izvirzītās prasības 

14 
 

3 11 

7. Zin ā tnisk ās pē tniecības darbības veidi 

7.1. Zinātniskās pētniecības darba programmas un posmi 
Zinātniskās pētniecības projekti. 

14 4 10 

KOPĀ 40 12 28 

 
3.3. Laika grafiks: 

Semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb auditorijas stundas un 28 
praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

Semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb auditorijas stundas un 20 
praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. Pētnieciskās metodes Mācību procesa un 
pētījumu veikšanas metožu 
izpēte 

Metožu apraksts 

2. Studiju un kvalifikācijas 
darbu izstrādes 
pamatnoteikumi 

Referāta sagatavošana 
atbilstoši studenta 
izvēlētajai tēmai 

Referāts 

3. Zinātniskās pētniecības 
darbības veidi 

Projekta pieteikuma 
sagatavošana atbilstoši 
studenta izvēlētajai tēmai 

Projekta apraksts 

 
9. Kredītpunkti:  1 
 
 

4. Pedagoăiskā pieeja. 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas.  
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
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3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
4. Individuālais darbs. 
5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un novērtē 
situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas dod iespēju pielietot zinātniski 
pētnieciskā darba iemaĦas, izstrādājot referātus, studiju un kvalifikācijas darbus, kā arī veicot 
jebkura veida zinātnisko un pētniecības darbu ikvienā no studiju programmas priekšmetiem. 

 
 
 

5. Literat ūra: 

1.Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoăijā. – R.:LU, 1998. 
2.Garleja R. Studentu zinātniskais darbs, tā īpatnības ekonomikas specialitātēs. – R.:, LU, 
1987. 
3.Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. – R.: Zvaigzne, 1989 
4.Lasmanis A. Pedagoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise. – R.: 1999. 
5. www.lu.lv  
6.www.izm.gov.lv 
7. www.rtu.lv  
8. www.dau.lv  
9. www.llu.lv  
10.  www.eracareers.lv    
11. www.zinatne.lv  
 
 
 

1. Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
 
 

7. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

Obligātā augstākā izglītība  
Valsts valodas prasme 
Vēlams maăistra grāds 
Zinātniski pētnieciskā darba pieredze 
 

8. Telpas 

8.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
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2. kodoskops; 
3. datori; 
4. mācību literatūra; 
5. pavairošanas tehnika. 
 

8.2. Materiāli 
1. mācību un metodiskie materiāli,  
2. periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: DARBA TIESISKIE PAMATI 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi: 
Balstoties uz LR normatīvajiem aktiem un juridisko praksi, priekšmeta mērėis ir dot 

studentiem zināšanas un iemaĦas darba un sociālajās tiesībās, juridiskas dabas problēmu 
risināšanā, kas saistītas ar darbinieka tiesību aizsardzību, sociālajām garantijām, īpaši 
akcentējot darba devēja un darbinieka savstarpējās attiecības. 

 
2.2. Uzdevumi: 
1. Prast teorētiskās zināšanas piemērot darba tiesisko attiecību risināšanā; 
2. Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un 

izvairīties no pārkāpumiem darba un sociālo tiesību jomā; 
3. Rast izeju konfliktsituācijās starp darba devēju un darba Ħēmēju. 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
1. Darba un sociālo tiesību jēdziens, sistēma un avoti. 
2. Izprast un norobežot darba un sociālo tiesību jēdzienus, norobežot no civiltiesībām un 

citām tiesību nozarēm, orientēties normatīvo aktu reglamentācijā: Eiropas savienības 
līgums, Baltās grāmatas direktīvas, LR likumi, MK Noteikumi un citi normatīvie akti. 

3. Darba attiecības, darba koplīgums. 
4. Zināt darba tiesisko attiecību saturu un elementus, subjektus, to rīcībspēju un tiesībspēju. 

Prast orientēties darba koplīguma saturā un tā noslēgšanas kārtībā, zināt arodorganizācijas 
lomu līguma slēgšanā un izpildē. 

5. Darba līgums. 
6. Pārzināt darba līguma veidus, to noslēgšanas kārtību un īpatnības, orientēties darba līgumu 

izbeigšanas pamatos un līguma laušanā pēc vienas puses iniciatīvas, kā arī pēc to institūciju 
pieprasījuma, kas nav viena no līguma pusēm. 

7. Darba laiks un atpūtas laiks, darba samaksas tiesiskais regulējums. 
8. Zināt darba laika veidus, tā izmantošanas režīmu, virsstundu darba īpatnības, atpūtas laika 

veidus un īpatnības. Pārzināt darba samaksas sistēmas, vidējās izpeĜĦas aprēėināšanu, 
garantijas un piemaksas, komandējuma izmaksas un darba samaksas ierobežojumus un 
ieturējumus. 

9. Darba aizsardzība. 
10. Zināt un orientēties darba devējiem izvirzītajās prasībās, darbinieku garantijās, 

atvieglojumos un kompensācijās darba aizsardzības jomā. 
11. Nodarbinātība un sociālā drošība. 
12. Zināt ar nodarbinātību saistītās problēmas, bazdarbnieku tiesības un pienākumus, 

apmācības iespējas. Orientēties savās sociālajās tiesībās prast tās izmantot. 
13. Sociālā apdrošināšana. 
14. Zināt sociālās apdrošināšanas veidus un apmērus. Pārzināt to izlietošanas kārtību un 

obligāto iemaksu aprēėināšanu, orientēties pabalstu un pensijas piešėiršanas kārtībā. 
15. Darba strīdi, to izskatīšanas kārtība, sociālo tiesību tiesiskā aizsardzība. 
16. Orientēties darba strīdu izskatīšanas kārtībā un pārzināt izskatīšanas institūcijas un 

īpatnības, kā arī zināt lēmumu izpildīšanas kārtību. 
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3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1.Darba un sociā lo t iesību j ēdziens, sistēma 
un avoti 

7.2. Darba un sociālo tiesību jēdziens; 
7.3. Darba un sociālo tiesību norobežošana no 

civiltiesībām un citām tiesību nozarēm; 
7.4. Starptautiskā darba organizācija, tās konvencijas un 

rekomendācijas, Eiropas Savienības Līgums, Baltā 
grāmata, LR likumi u.c. normatīvie akti. 

 

1 1 
 

- 

2.Darba attiecības, darba koplīgums 
2.1. Darba tiesisko attiecību subjekti, to tiesībspēja un 
rīcībspēja; 
2.2.Darba tiesisko attiecību saturs un elementi; 
2.3.Darba tiesisko attiecību rašanās pamati; 
2.4.Darba kopīguma jēdziens un subjekti, 
arodorganizācijas tiesības; 
2.5.Darba koplīguma saturs; 
2.6.Darba koplīguma noslēgšanas kārtība un izpildes 
pārbaude; 
2.7.Atbildība par darba tiesisko attiecību un darba 
koplīguma pārkāpumiem. 
 

8 4 4 

3.Darba līgums 
3.1.Darba līguma jēdziens un puses; 
3.2.Darba līguma saturs un līguma noslēgšanas kārtība; 
3.3.Darba līguma veidi; 
3.4.Darba līguma laušanas vispārīgie pamati. Līguma 
laušana pēc darbinieka uzteikuma un pēc darba devēja 
iniciatīvas; 
3.5.Darba līguma izbeigšana pēc to institūciju 
pieprasījuma, kas nav darba līguma puse. 
 

10 4 6 

4.Darba laiks, atpū tas laiks, darba samaksas 
tiesiskais regulē jums 

4.1.Darba laika veidi, tā izmantošana un režīms; 
4.2.Virsstundu darbs un atpūtas laiks. AtvaĜinājuma 
piešėiršanas kārtība; 
4.3.Darba samaksas sistēma, Profesiju klasifikators; 
4.4.Darba samaksas veidi, vidējās izpeĜĦas 
aprēėināšana, garantijas izmaksas un piemaksas, 
kompensācijas; 
4.5.Darba samaksas izmaksas kārtība un ieturējumu no 
tās ierobežošana. 

6 2 4 

5.Darba aizsardzība 
5.1.Darba aizsardzības organizācijas un darba devēja 
pienākumi; 
5.2.Sieviešu un jauniešu darba aizsardzība; 
5.3.Darba aizsardzības noteikumu ievērošanas 
uzraudzība un kontrole. Darba devēja atbildība par 

7 3 4 
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darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu. 
6.Nodarbinā t ība un sociā lā  drošība 

6.1.Nodarbinātības struktūras raksturojums un 
nodarbinātības regulēšana, bezdarbnieku tiesības un 
pienākumi; 
6.2.Sociālās drošības jēdziens, personas līdzdarbība 
savu sociālo tiesību īstenošanā; 
6.3.Darba devēja pienākumi nodarbinātības un sociālās 
drošības jomā. 

2 2 - 

7.Soč iā lā apdrošināšana 
7.1.Sociālās apdrošināšanas veidi un iemaksu sadale, 
sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēri un 
apdrošināšanas atlīdzība, garantijas nāves gadījumā; 
7.2.Sociāli apdrošināmās personas, darbā nodarītā 
kaitējuma atlīdzināšanas kārtība, apmēri un īpatnības; 
7.3.Pensijas vecuma aprēėināšana, valsts obligātās 
pensijas apdrošināšanas sistēmas principi, vecuma, 
invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts 
pensijas izmaksas. 

4 2 2 

8.Darba strīdi, to izskatīšanas kārt ība, sociā lo 
tiesību tiesiskā  aizsardzība 

8.1.Darba strīdu izskatīšanas kārtība un īpatnības: 
pirmstiesas un tiesas ceĜā; 
8.2.Darba strīdu komisiju kompetence un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aăentūras darbība; 
8.3.Darba un sociālās apdrošināšanas strīdu izskatīšana 
tiesā; 
8.4.Strīdu izskatīšanas institūciju lēmumu izpildes 
kārtība. 

2 2 - 

KOPĀ 40 20 20 
 
 Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1.Darba un sociā lo t iesību j ēdziens, sistēma 
un avoti 

7.5. Darba un sociālo tiesību jēdziens; 
7.6. Darba un sociālo tiesību norobežošana no 

civiltiesībām un citām tiesību nozarēm; 
7.7. Starptautiskā darba organizācija, tās konvencijas un 

rekomendācijas, Eiropas Savienības Līgums, Baltā 
grāmata, LR likumi u.c. normatīvie akti. 

 

2 1 
 

- 

2.Darba attiecības, darba koplīgums 
2.1. Darba tiesisko attiecību subjekti, to tiesībspēja un 
rīcībspēja; 
2.2.Darba tiesisko attiecību saturs un elementi; 
2.3.Darba tiesisko attiecību rašanās pamati; 
2.4.Darba kopīguma jēdziens un subjekti, 
arodorganizācijas tiesības; 
2.5.Darba koplīguma saturs; 
2.6.Darba koplīguma noslēgšanas kārtība un izpildes 

8 2 6 



1.līmeĦa profesionālā augstākā izglītība  Surdotulks 

 

pārbaude; 
2.7.Atbildība par darba tiesisko attiecību un darba 
koplīguma pārkāpumiem. 
 

3.Darba līgums 
3.1.Darba līguma jēdziens un puses; 
3.2.Darba līguma saturs un līguma noslēgšanas kārtība; 
3.3.Darba līguma veidi; 
3.4.Darba līguma laušanas vispārīgie pamati. Līguma 
laušana pēc darbinieka uzteikuma un pēc darba devēja 
iniciatīvas; 
3.5.Darba līguma izbeigšana pēc to institūciju 
pieprasījuma, kas nav darba līguma puse. 
 

12 4 8 

4.Darba laiks, atpū tas laiks, darba samaksas 
tiesiskais regulē jums 

4.1.Darba laika veidi, tā izmantošana un režīms; 
4.2.Virsstundu darbs un atpūtas laiks. AtvaĜinājuma 
piešėiršanas kārtība; 
4.3.Darba samaksas sistēma, Profesiju klasifikators; 
4.4.Darba samaksas veidi, vidējās izpeĜĦas 
aprēėināšana, garantijas izmaksas un piemaksas, 
kompensācijas; 
4.5.Darba samaksas izmaksas kārtība un ieturējumu no 
tās ierobežošana. 

8 4 4 

5.Darba aizsardzība 
5.1.Darba aizsardzības organizācijas un darba devēja 
pienākumi; 
5.2.Sieviešu un jauniešu darba aizsardzība; 
5.3.Darba aizsardzības noteikumu ievērošanas 
uzraudzība un kontrole. Darba devēja atbildība par 
darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu. 

4 2 2 

6.Nodarbinā t ība un sociā lā  drošība 
6.1.Nodarbinātības struktūras raksturojums un 
nodarbinātības regulēšana, bezdarbnieku tiesības un 
pienākumi; 
6.2.Sociālās drošības jēdziens, personas līdzdarbība 
savu sociālo tiesību īstenošanā; 
6.3.Darba devēja pienākumi nodarbinātības un sociālās 
drošības jomā. 

1 1 - 

7.Sociā lā apdrošināšana 
7.1.Sociālās apdrošināšanas veidi un iemaksu sadale, 
sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēri un 
apdrošināšanas atlīdzība, garantijas nāves gadījumā; 
7.2.Sociāli apdrošināmās personas, darbā nodarītā 
kaitējuma atlīdzināšanas kārtība, apmēri un īpatnības; 
7.3.Pensijas vecuma aprēėināšana, valsts obligātās 
pensijas apdrošināšanas sistēmas principi, vecuma, 
invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts 
pensijas izmaksas. 

4 2 2 

8.Darba strīdi, to izskatīšanas kārt ība, sociā lo 
tiesību tiesiskā  aizsardzība 

8.1.Darba strīdu izskatīšanas kārtība un īpatnības: 

1 1 - 
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pirmstiesas un tiesas ceĜā; 
8.2.Darba strīdu komisiju kompetence un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aăentūras darbība; 
8.3.Darba un sociālās apdrošināšanas strīdu izskatīšana 
tiesā; 
8.4.Strīdu izskatīšanas institūciju lēmumu izpildes 
kārtība. 

KOPĀ 40 12 28 
 
 
 

3.3 Laika grafiks: 
Pilna laika studijām – 40 mācību stundas, tai skaitā 20 kontaktstundas, 20 patstāvīga 
darba stundas. 
Nepilna laika studijām – 12 auditorijstundas, 28 patstāvīga darba stundas sadalītas 
atbilstoši programmai. 
 
 
3.4. Laika darba grafiks: 
Vingrinājumi, situācijas analīze, normatīvo dokumentu apskats. 
 

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 
 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1.darbs(2.tēma) Darba koplīguma projekta sastādīšana Praktiskais 
uzdevums 

2.darbs(3.tēma) Darba līgumi Līgumu 
sastādīšana 

3.darbs(4.tēma) Virsstundu darbs Uzdevums 

4.darbs(5.tēma) Darba aizsardzība Uzdevums 
5.darbs(7.tēma) Apdrošināšanas aprēėināšana Uzdevums 

 
10.  Kredītpunkti:2 
 
 
 

4. Pedagoă iskā pieeja: 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
1. lekcijas; 
2. praktiskie darbi; 
3. pastāvīgie darbi. 

 
 

4.2. Praktiskās attiecības: 
Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: 

studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieĦem lēmumus. 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 
1. datormācība; 
2. uzĦēmējdarbības vadīšana; 
3. darba un saimnieciskās tiesības; 
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4. personāla vadīšana. 

5. Literat ūra: 

1. Eiropas Sociālā harta. Strasbūra,1992. 
2. Svarīgākie Eiropas Savienības dokumenti Sociālajā aizsardzībā. 1.,2. Grāmata, R.,1998. 
3. V.Dubure. darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. R.,1998. 
4. V.Dubure. Employment Law in legislation of Latvija. Grām. Human Rights in National 

Legislation in Aspect of European and International Standarts. Latvian Academy of 
Sciences.R.,1992. 

Tiesību avoti: 
1. ANO Vispārējā Cilvēka tiesību deklarācija. R.,1996. 
2. Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. R.,1995. 
3. Starptautiskās darba organizācijas konvencija. R.,1994. 
4. Latvijas Republikas Satversme. R.,1998.,8.nod. 
5. Latvijas Republikas likumi un Normatīvie akti par darba aizsardzību.. 

6. Citi  materi ā l i : 

1. Līgumu paraugi; 
2. Ar darba un sociālajām tiesībām saistīto dokumentu paraugi. 

 

7. Studentu uzĦemšana: 

Studentiem ir zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā, organizācijā un plānošanā, 
uzĦēmējdarbības vadīšanā, lietišėajā korespondencē, uzĦēmējdarbības tiesībās. 

8. Studentu novērt ēšana: 

1. Praktiskais darbs semestra laikā – 50% 
2. Pārbaudījuma darbs – 50%. Pārbaudījumu studenti kārto rakstiskā veidā, 

analizējot situācijas, sastādot juridiskus dokumentus, atbildot uz jautājumiem. 
3. Pārbaudes veids –eksāmens. 

9. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

Jurists ar pabeigtu augstāko izglītību (maăistra grāds tiesību zinātnēs) un praktisko 
pieredzi. Valsts valodas zināšanas. 

 
10. Telpas: 

10.1. Aprīkojums 
11. tāfele 
12. kodoskops 

10.2. Materiāli 
13. likumdošanas aktu datorprogramma. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: LIETVEDĪBA 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi: 

Apgūt dokumentu izstrādāšanas, izdošanas, pieĦemšanas un noformēšanas prasības 
atbilstoši likuma prasībām. 

2.2. Uzdevumi: 

Lietvedības kurss sniedz studentiem zināšanas un prasmes: 
a. Izprast organizācijas lietvedības funkcijas un uzdevumus. 
b. Izstrādāt un noformēt dokumentus. 
c. Analizēt dokumentu noformējuma pareizību. 

 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
Studentam jāzina dokumentu izstrādāšanas, izdošanas, pieĦemšanas un noformēšanas 

noteikumi. Pēc kursa apgūšanas studentam jāprot izstrādāt un noformēt dokumentus, 
piešėirot tiem juridisku spēku.  
 
3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 

 

Stundu skaits  
Tēma 

 Kopā Audit. Patst. 

1. Ievads lietvedībā. Dokumenta funkcijas un nozīme.  
1.1.Lietvedības būtība un saturs, tās pamatuzdevumi, 
funkcijas. 
1.2.Normatīvie akti, kas reglamentē lietvedību. 
1.3.Dokumenta jēdziens, tā informatīvā un juridiskā 
funkcija.     

1 1 0 

2. Dokumenta juridiskais spēks. Dokumentēšana.  
2.1. Pilnvaras un kompetence. 
2.2. Dokumentu veidlapa un lietvedības valoda. 

1 1 0 

3.  Dokumenta rekvizīti. 
3.1. Rekvizītu izvietojums. 
3.2. Dokumenta dienesta atzīmes. 

2 2 0 

4.  Dokumentu reăistrācija un izziĦas darbs 
     Dokumentu izpildes kontrole. 

1 1 0 

5. Organizatoriskie dokumenti 1 1 0 
6. Sarakstes dokumenti 
6.1. Darījuma vēstules, atbildes uz tām 

6.2. Pielikumi  

9 5 4 

7.  IzziĦu un pārskatu dokumenti 
7.1.   Akts 
7.2.   Protokols 
7.3.   IzziĦa 
 

6 2 4 
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Stundu skaits  
Tēma 

 Kopā Audit. Patst. 

8. Personāla dokumenti 
8.1. Curriculum Vitae (dzīvesgājums) 
8.2. Motivācijas vēstule 

4 2 2 

9. Rīkojuma dokumenti 8 2 6 

10. Dokumenta atvasinājumi 
10.1. Izraksts 
10.2. Noraksts 
10.3. Dublikāts 
10.4. Kopija 

4 2 2 

11. Lietu nomenklatūras izstrādāšana, lietu veidošana. 
    Kopsavilkums par lietvedību.  

3 1 2 

KOPĀ 40 20 20 

 
3. 2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 

 

Stundu skaits  
Tēma 

 Kopā Audit. Patst. 

1. Ievads lietvedībā. Dokumenta funkcijas un nozīme.  
1.1.Lietvedības būtība un saturs, tās pamatuzdevumi, 
funkcijas. 
1.2.Normatīvie akti, kas reglamentē lietvedību. 
1.3.Dokumenta jēdziens, tā informatīvā un juridiskā 
funkcija.   

1 1 0 

2. Dokumenta juridiskais spēks. Dokumentēšana.  
2.1. Pilnvaras un kompetence. 
2.2. Dokumentu veidlapa un lietvedības valoda. 

1 1 0 

3.  Dokumenta rekvizīti. 
3.1. Rekvizītu izvietojums. 
3.2. Dokumenta dienesta atzīmes. 

2 1 0 

4.  Dokumentu reăistrācija un izziĦas darbs 
     Dokumentu izpildes kontrole. 

1 1 0 

7. Organizatoriskie dokumenti 1 1 0 
8. Sarakstes dokumenti 
6.1. Darījuma vēstules, atbildes uz tām 

6.2. Pielikumi  

10 4 6 

7.  IzziĦu un pārskatu dokumenti 
7.1.   Akts 
7.2.   Protokols 
7.3.   IzziĦa 

6 2 4 

8. Personāla dokumenti 
8.1. Curriculum Vitae (dzīvesgājums) 
8.2. Motivācijas vēstule 

4 1 3 

9. Rīkojuma dokumenti 8 2 6 
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Stundu skaits  
Tēma 

 Kopā Audit. Patst. 

10. Dokumenta atvasinājumi 
10.1. Izraksts 
10.2. Noraksts 
10.3. Dublikāts 
10.4. Kopija 

8 2 6 

11. Lietu nomenklatūras izstrādāšana, lietu veidošana. 
    Kopsavilkums par lietvedību.  

4 1 3 

KOPĀ 40 12 28 

 
3.3. Laika grafiks: 

Semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 kontaktstundas jeb auditorijas stundas un 28 
praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

Semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 kontaktstundas jeb auditorijas stundas un 20 
praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. Sarakstes 
dokumenti 

Dokumentu izstrādāšana un 
noformēšana 

Uzdevumi 

2. IzziĦu un pārskatu   
    dokumenti 

Dokumentu izstrādāšana un 
noformēšana 

Uzdevumi 

3. Personāla 
dokumenti 

Dokumentu izstrādāšana un 
noformēšana 

Uzdevumi 

4. Rīkojuma 
dokumenti 

Dokumentu izstrādāšana un 
noformēšana 

Uzdevumi 

Dokumenta 
atvasinājumi 

Atvasinājumu izstrādāšana Uzdevumi 

Lietu nomenklatūra Studēt likumu „Par arhīviem” Uzdevums 
 
14. Kredītpunkti:1 
 
4. Pedagoăiskā pieeja: 

 
4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 

Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un patstāvīgais darbs. 
Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 

6. Informatīvās metodes – lekcijas.  
7. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
8. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
9. Individuālais darbs. 
10. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

patstāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 70% no kopējā priekšmetu 
studijām atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 
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Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analīzē un novērtē situācijas, pieĦem un 
pamato lēmumus, izstrādā individuālos uzdevumus un mājas darbus, piedalās diskusijās.  
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 

Apgūstot lietvedību studentiem jāpielieto integratīvā mācību metode, jo lietvedības 
priekšmetam, kas ir neatĦemama profesionālās saziĦas daĜa, ir savstarpējā saistība ar 
daudziem priekšmetiem: 
1. UzĦēmējdarbības organizēšana un plānošana; 
2. Informātika un informāciju tehnoloăijas; 
3. UzĦēmējdarbības tiesības; 

5. Literat ūra: 

Ieteicamā l i teratūra 

Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība, Kamene, Rīga, 2003., 253 lpp. 
Dambe G., Jurevics A., Augucēvičs J. Datorizēta lietvedības dokumentu sagatavošana, 

Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2000., 71 lpp. 
Kalējs J. Lietvedības pamati, Palīgmateriāli, KIF Biznesa komplekss, Rīga, 1994., 67 lpp. 
Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība, SIA Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2002., 228 lpp. 
SkujiĦa V. Valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos, Biznesa komplekss, Rīga, 

1993.,109 lpp. 
 
Ministru Kabineta noteikumi 
 

1. LR MK 23.04.1996. noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi.”  

2. LR MK 03.08.1999. noteikumi Nr.275 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un 
pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai.” 

3. LR MK 22.08.2000. noteikumi Nr.286 „Noteikumi par svešvārdu lietošanu zīmogu, 
spiedogu un veidlapu tekstā” 

4. LR MK 22.06.2000. noteikumi Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 
valsts valodā” 

5. LR MK 22.08.2000. noteikumi Nr.292 „Noteikumi par valodu lietošanu informācijā” 
6. LR MK 22.08.2000. noteikumi Nr.294 „Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, 

sabiedrisko organizāciju, uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu 
nosaukumu veidošanu un lietošanu” 

7. LR MK 22.08.2000. noteikumi Nr.295 „Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un 
identifikāciju” 

 
 
Latvijas Republikas l ikumi 
2.  „Iesniegumu likums”, pieĦemts 27.09.2007., spēkā no 01.01.2008. 
3. Likums „Par valsts noslēpumu”, pieĦemts  17.10.1996. 
4. Likums „Par arhīviem”, pieĦemts 26.03.1991. 
5. „Valsts valodas likums”, pieĦemts 09.12.1999. 

 

Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Patstāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
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Pasniedzē ju akredit āci ja: 

Obligātā augstākā izglītība  
Valsts valodas prasme 
Vēlams maăistra grāds 
Zinātniski pētnieciskā darba pieredze 
 

8. Telpas: 

8.1. Aprīkojums 
6. tāfele; 
7. kodoskops; 
8. datori; 
9. mācību literatūra; 
10. pavairošanas tehnika. 
 

8.2. Materiāli 
3. mācību un metodiskie materiāli,  
4. periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli 
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MĀCĪBU PRIEKSMETA PROGRAMMA  

1. Nosaukums  LIETIŠĖĀ SASKARSME 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mēr ė i :  

 Sniegt ieskatu cilvēku savstarpējās saskarsmes jomā (uztverē, komunikācijā, 
mijiedarbībā, stresā un konfliktsituācijās) un profesionālajā ētikā. Priekšmeta apgūšanas 
rezultātā studentiem : 

1. jāiegūst prasme noteikt savas vajadzības, izvirzīt mērėus, atrast metodes un 
paĦēmienus to sasniegšanai; 

2. jāveicina uzĦēmīgas personības veidošanā, attīstot spēju pieĦemt lēmumus, paškritiku, 
spēju pārvarēt grūtības, attīstot pašcieĦu un pašizziĦu; 

3. jāapgūst iemaĦas strādāt komandā, prast pielietot dažādus paĦēmienus domstarpību 
novēršanai saskarsmē; 

4. jāprot novērtēt ētiskās vērtības (taisnīgumu, atbildību, cieĦu, godu, konfidencialitāti 
u.c.); 

5. jāapgūst saskarsmes iemaĦas darbā ar klientiem un prezentāciju prasmi. 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts - galveno tēmu mērėi un priekšmetu savstarpējā saistība 

Saskarsmes raksturojums. 
1. Iegūt zināšanas par saskarsmes nozīmi cilvēka dzīvē un darbā.  
2. Izprast saskarsmes procesa struktūru, veidus, galvenās funkcijas. 

Saskarsme - māka pazīt pašam sevi un pilnveidoties. -  iegūt zināšanas par pašizziĦu, 
pašvērtējumu. Izprast pašpilnveidošanās nozīmi cilvēka dzīvē. 

Personības raksturojums 
1. Iegūt zināšanas par personības struktūru, personības attīstības iespējām.  
2. Iegūt zināšanas par temperamentu un raksturu.  
3. Apgūt iemaĦas veiksmīgai sadzīvošanai ar savu un citu temperamentu. 

Cilvēku vajadzības, vērtības un uzvedības motivācija. 
1. Iegūt zināšanas par cilvēku vajadzībām, to veidiem.  
2. Izprast A. Maslova vajadzību hierarhiju. 
3. Iegūt zināšanas par vērtībām, to veidošanos personības attīstības gaitā. 
4. Izprast jēdzienus: „motīvs”, „motivēšana”, „motivators” un šo jēdzienu izpausmes 

reālajā dzīvē. 
5. Apgūt iemaĦas novērtēt savas vajadzības, vērtības un motivēt tās. 

Saskarsme kā cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes process. 
1. Izprast pirmā iespaida par cilvēku nozīmi turpmākajā saskarsmes procesā, izprast šī 

iespaida veidošanās mehānismu. 
2. Zināt cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes veidošanās mehānismus un iespējas 

izvairīties no uztveres psiholoăiskajām barjerām. 
3. Prast veidot vēlamo pašpadeves tēlu. 

Saskarsme kā komunikācija (apmaiĦa ar informāciju). 
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1. Prast informācijas sniegšanas procesā izvairīties no komunikācijas psiholoăiskajām 
barjerām. 

2. Apgūt aktīvās klausīšanās iemaĦas. 
3. Prast sniegt efektīvu atgriezenisko saiti sarunas gaitā. 
4. Zināt neefektīvas komunikācijas iemeslus un mācēt no tiem izvairīties saskarsmes 

procesā. 
5. Iegūt zināšanas par neverbālās saskarsmes veidiem un to nozīmi kopējā 

saskarsmes procesā. 
6. Prast sagatavot un vadīt intervijas, lietišėas sarunas. 
7. Prast sastādīt lietišėos dokumentus. 

Komandas veidošanās. 
1. Iegūt zināšanas par sociālo grupu veidošanos un attīstību. 
2. Zināt efektīvas darba komandas izveidošanas un novērtēšanas iespējas. 
3. Izprast jēdzienus „vadītājs” un „līderis”. 

Cilvēku mijiedarbība saskarsmē. 
1. Izprast jēdzienus „sociālā loma”, „sociālais statuss” un to nozīmi saskarsmes 

procesā. 
2. Prast novērtēt lomu konfliktu ietekmi uz saskarsmi. 
3. Zināt psiholoăiskās iedarbības veidus saskarsmē. 

Saskarsme V. Satīras un Berna saskarsmes stilu raksturojums. 

Dzīves un profesionālā ētika. 
1. Iegūt zināšanas par ētikas pamatprincipiem: brīvību, atbildību, taisnīgumu, 

patiesīgumu u.c. 
2. Iegūt zināšanas par uzĦēmuma kultūru un ētiku darba vietā, iepazīties ar 

profesionālās ētikas kodeksiem. 

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām: 

Stundu skaits 
 

Tēmas 
 Kopā 

 
Auditori

ja 
Prakt. 

 
1. Lietišėās saskarsmes priekšmets. 

1.1. Iepazīšanās ar kursa mērėiem, plānu un prasībām. 
1.2. Saskarsmes loma profesijā.  

1 1 - 
 

2. Lietišėā etiėete. 
2.1. Lietišėo tikšanos organizēšana un vadīšana. 
2.2. Ārējā izskata nozīme. 
2.3. Dažādu kultūru nacionālās etiėetes. 

10 
 

6 
 

4 

3. Retorika. 
3.1. Publiskās runas raksturojums, veidi.  
3.2. Runas izveide. 
3.3. Uzstāšanās sagatavošana un prezentācija. 
3.4. Runas izkopšana. 

14 
 

6 
 

8 
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4. Profesionālais stress. 
4.1. Profesionālā stresa cēloĦi. 
4.2. Profesionālā izdegšana. 
4.3. Profesionālā stresa līmeĦa optimizēšanas iespējas. 
4.4. Laika plānošana. 

10 4 6 

5. Dzīves un profesionālā ētika. 
5.1. Personīgās dzīves ētika. 
5.2. UzĦēmuma kultūra un ētika. 
5.3. Profesionālā ētika. 
5.4. Personiskās un profesionālās vērtības, to saskaĦošana. 

5 
 

3 
 

2 
 

Kopā 40 20 20 

3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 

Stundu skaits 
 

Tēmas 
 Kopā 

 
Auditori

ja 
Prakt. 

 
1. Lietišėās saskarsmes priekšmets. 

1.1. Iepazīšanās ar kursa mērėiem, plānu un prasībām. 
1.2. Saskarsmes loma profesijā.  

1 1 - 
 

2. Lietišėā etiėete. 
2.1. Lietišėo tikšanos organizēšana un vadīšana. 
2.2. Ārējā izskata nozīme. 
2.3. Dažādu kultūru nacionālās etiėetes. 

10 
 

4 
 

8 

3. Retorika. 
3.1. Publiskās runas raksturojums, veidi.  
3.2. Runas izveide. 
3.3. Uzstāšanās sagatavošana un prezentācija. 
3.4. Runas izkopšana. 

14 
 

4 
 

10 
 

4. Profesionālais stress. 
4.1. Profesionālā stresa cēloĦi. 
4.2. Profesionālā izdegšana. 
4.3. Profesionālā stresa līmeĦa optimizēšanas iespējas. 
4.4. Laika plānošana. 

10 2 6 

5. Dzīves un profesionālā ētika. 
5.1. Personīgās dzīves ētika. 
5.2. UzĦēmuma kultūra un ētika. 
5.3. Profesionālā ētika. 
5.4. Personiskās un profesionālās vērtības, to saskaĦošana. 

5 
 

1 
 

4 
 

Kopā 40 12 28 

 
 
3.3. Laika grafiks: 
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Pilna laika apmācībā semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 kontaktstundas jeb 
auditorijas stundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

Nepilna laika apmācības semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 kontaktstundas jeb 
auditorijas stundas un 28 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 

4. Pasniedzē ja loma: 

Pasniedzējiem ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, sagatavo mājas darbus, praktiskajās 
nodarbībās analizē un vērtē situācijas, pilda testus, piedalās grupu uzdevumos un lietišėajās 
spēlēs. Pasniedzējs kopā ar studentiem apspriež un analizē gan praktisko darbu rezultātus, gan 
pašu darbības procesu. 

5. Literat ūra: 

1. B.Karlsons. Neuztraucies par sīkumiem.- R.: Jumava, 1998. 
2. D.Kārnegijs u.c. Līderis tevī - R., 1997. 
3. V. Kincāns Lietišėā etiėete. – R. 2002 
3. J.Kupčs. Saskarsmes būtība. - R., 1997. 
4. S.Lasmane, A.Milts, A.Rubenis. Ētika. - R., 1993. 
5. Latiševs V. Lietišėās sarunas un lietišėie kontakti.- R., 1994. 
6. U.Mārkema. Kā tikt galā ar stresu.- R.: Jumava, 1997. 
7. A.Milts. Esejas par morāli. - R., 1985. 
8. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. - R., 1994. 
9. S.Omārova. Cilvēks dzīvo grupā.- R., 1996. 
10. A.Pīzs.ĖermeĦa valoda. - R.: Jumava, 1995. 11.1.Rogenbuka. UzĦēmējdarbibas ētika. - R., 1999. 
12. A.Vorobjovs. Psiholoăija. - R., 1994. 
13. Haney W.V. Communication and Interpersonal Relationships.- Boston, 1984. 
14. Ivancevich J.M., Matteson M.T. Organizational Behavior and Management. 1990. 
15. Luthans F. Organizational Behavior.- New York, 1995. 
 

6. Studentu novērt ēšana: 

Studentu darbu semestra laikā vērtē praktiskajās nodarbībās (individuālajos un grupu 
uzdevumos, lietišėajās spēlēs). 

Gala pārbaudījums ir ieskaite, kuru studenti kārto rakstiski testa veidā (tests ietver gan 
slēgtos jautājumus ar jau piedāvātiem atbilžu variantiem, gan atvērtos jautājumus, kur atbildes 
jādod pašiem studentiem). 

Galīgo vērtējumu veido: darbs semestra laikā - 50%, gala pārbaudījums - 50%. 

7. Pasniedzē j i :  

Prasības mācību spēkam: 
augstākā izglītība psiholoăijā, pedagoăijā vai personāla vadīšanā; valsts valodas prasme; 
vēlams maăistra grāds. 

8. Programmas nodrošinā jums:  

8.1. Aprīkojums 

Programmas kvalitatīvai izpildei ir nepieciešams: 
tāfele; kodoskops; videokamera; videomagnetofons; videomateriāli; testi; izdales materiāli. 

8.2. Norises vieta Lekcijas - lekciju auditorijā.  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: CILVĒKA DZIRDES ORG ĀNI UN TO KOREKCIJAS 

IESPĒJAS 

2. Mēr ė i  un uzdevumi: 

2.1. Mērėis:  
Iepazīstināt ar galvenajiem cilvēka dzirdes traucējumiem un to cēloĦiem. Iegūt 

zināšanas audioloăijā. Izprast iemeslus un cēloĦsakarības cilvēkam ar dzirdes traucējumiem 
tā valodas attīstībā. Iegūt zināšanas dzirdes korekcijas veidos. 

 
2.2. Uzdevumi: 

Zīmju valodas tradīcijas un kultūras, plastiskums kurss sniedz studentiem zināšanas 
un izpratni: 

1. Par zīmju valodas veidošanos, tās īpatnībām laika gaitā veidošanās procesiem; 
2. Par zīmju valodas kultūras attīstību un pilnveidošanos; 
3. Praktiskā nepieciešamība zīmju valodas plastiskums, tā pielietojums turpmākajā 

darbā.  

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
 
3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studijas: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1.Dzirdes traucējumu veidi. 2 2 0 
2. Dzirdes tehniskās palīgierīces. 8 4 4 
3. Dzirdes traucējumu izmeklēšana.. 6 4 2 
4.Korekcijas veidi. 24 10 14 

KOPĀ 40 20 20 

 
3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijas: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1.Dzirdes traucējumu veidi. 2 2 0 
2. Dzirdes tehniskās palīgierīces. 8 3 5 
3. Dzirdes traucējumu izmeklēšana. 6 3 3 
4.Korekcijas veidi. 24 4 20 

KOPĀ 40 12 28 

 
 

3.3. Laika grafiks: 
Nepilna laika apmācībā semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb 

auditorijas stundas un 28 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
Pilna laika apmācībā semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb auditorijas 

stundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
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Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. Dzirdes traucējumu veidi. 1. Dzirdes traucējumu veidi. Referāts  
2.Dzirdes tehniskās 
palīgierīces. 

2.Dzirdes tehniskās 
palīgierīces. 

Referāts  

 
 

� Kredītpunkti:  1 
 
 

4. Pedagoăiskā pieeja: 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē. 
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas.  
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
4. Individuālais darbs. 
5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko un praktisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un 
novērtē situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 

 

5. Literat ūra: 

1. 1.R.Denijs. „Prasme sazināties un uzstāties” – JāĦa Rozes apgāds, 2002; 
2. S.Geikina. „Retorikas pamati” – RaKa, 2003; 
3. S.Omārova. „Cilvēks runā ar cilvēku” – Kamene, 2004; 
4. V.Mencels. „Retorika” – BALTAeko, 2002 

 

6. Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
 

8. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

8.1.1. Obligātā augstākā izglītība.  
8.1.2. Valsts valodas prasme. 
8.1.3.  Maăistra grāds atbilstošajā jomā. 
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8. Telpas: 

8.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. kodoskops; 
3. video; 
4. mācību literatūra; 
5. audioatskaĦotājs; 
6. pavairošanas tehnika. 
 

8.2. Materiāli 
1. mācību un metodiskie materiāli;  
2. periodiskā literatūra. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums:  SURDOPSIHOLOĂ IJA 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis: 
Iepazīstināt un sniegt zināšanas, kā arī veidot izpratni par cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem .   
 
2.2. Uzdevumi: 
Surdopsiholoăijas kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 
� Par nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu psiholoăiskajām attīstības īpatnībām 
� Par izziĦas procesu nozīmi  
� Par pieauguša cilvēka izziĦas un informācijas apstrādes procesiem 

 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
 

Balstoties uz iegūtajām vispārējās psiholoăijas zināšanām šajā studiju priekšmetā ir 
paredzēts 
 nodrošināt studentiem iespējas apgūt zināšanas par nedzirdīgo psiholoăiju, tās veidošanos 
procesus  kā arī izpratni par atšėirīgo dzirdīgo un nedzirdīgo psiholoăijā un tās procesos, un tās 
ietekmi  uz tulkošanas procesu.  Šo zināšanu apguve ir nepieciešama, lai studenti varētu 
profesionāli strādāt surdotulka specialitātē  
 
 

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Nedzirdīgo un vā jdzirdīgo attīstības īpatnības 

agrīnā vecumā . 
 

6 4 2 

2. Nedzirdīgo un vājdzirdīgo izziĦas procesu īpatnības 
pirmsskolas un skolas vecumā. 

2.1 uzmanība.  
2.2. uztvere. 
2.3. atmiĦa. 

2.4. domāšanas procesu darbība. 

14 8 6 

3. Nedzirdīgo valodas un runas nozīme izziĦas procesu 
darbībā: 
3.1. atmiĦa; 

3.2. domāšanas. 

16 8 8 

4. Nedzirdīga pieauguša ci lvēka izziĦas procesi, 
informācijas apstrāde. 

4.1. neverbālās domāšanas izmantošana;  
4.2. verbālās domāšana. 

14 6 8 

5. Nedzirdīgo un dzirdīgo emocijas, to izpausmes. 
5.1. emociju izpausmes īpatnības; 

5.2. to nozīme saskarsmē.  

10 6 4 

6. Saskarsmes iespējas ar nedzirdīgiem cilvēkiem no 
psiholoăijas viedokĜa. 

8 4 4 
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7. integrēšanas psiholoăiskās īpatnības cilvēkiem ar 
dzirdes traucējumiem. 

12 4 8 

KOPĀ 80 40 40 
 

 
3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Nedzirdīgo un vājdzird īgo attīstības īpatnības 
agrīnā vecumā. 

6 2 4 

2. Nedzirdīgo un vājdzirdīgo izziĦas procesu īpatnības 
pirmsskolas un skolas vecumā. 
2.1 uzmanība.  
2.2. uztvere. 
2.3. atmiĦa. 
2.4. domāšanas procesu darbība. 

14 4 10 

3. Nedzirdīgo valodas un runas nozīme izziĦas procesu 
darbībā: 
3.1. atmiĦa; 
3.2. domāšanas. 

16 4 12 

4. Nedzirdīga pieauguša ci lvēka izziĦas procesi, 
informācijas apstrāde. 

4.1. neverbālās domāšanas izmantošana;  
4.2. verbālās domāšana. 

14 6 8 

5. Nedzirdīgo un dzirdīgo emocijas, to izpausmes. 
5.1. emociju izpausmes īpatnības; 

5.2. to nozīme saskarsmē.  

10 4 6 

6. Saskarsmes iespējas ar nedzirdīgiem cilvēkiem no 
psiholoăijas viedokĜa. 

8 2 6 

7. integrēšanas psiholoăiskās īpatnības cilvēkiem ar 
dzirdes traucējumiem. 

12 2 10 

KOPĀ 80 24 56 
 
 
 
3.3. Laika grafiks: 

Pilna laika apmācībā 2. semestrī ir 80 mācību stundas, tai skaitā  40 teorijas jeb 
kontaktstundas un 40 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 Nepilna laika apmācībā 2. semestrī 80 mācību stundas, tai skaitā  24 teorijas jeb 
kontaktstundas un 56 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 
 

3.4. Laika darba grafiks: 
Vingrinājumi, situācijas analīze,  
 
 
 
 

 
Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
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veids 
1.darbs(2.tēma) Uzmanības, uztveres, atmiĦas, domāšanas 

procesu darbība nedzirdīgiem un 
vājdzirdīgiem bērniem. 

Rīgas 218. PII 
apmeklēšana 
apraksts 

2.darbs(4.tēma) IzziĦas un informācijas apstrādes procesi 
skolas vecuma bērniem ar dzirdes 
traucējumiem. 

RNBPS apmeklējums 
Aprakstot šo bērnu 
psiholoăiskās īpatnības 

3.darbs (4.tēma) Pēc pasniedzēja ieteiktās tēmas. Referāts  

 
 3.5. Kredītpunkti:2 
 

4. Pedagoă iskā pieeja 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
1. lekcijas; 
2. praktiskie darbi; 
3. pastāvīgie darbi. 

 
4.2. Praktiskās attiecības 

Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: 
studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieĦem lēmumus. 
 

5. Literat ūra: 

1. Под редакцией М.Перре, У.Бауманна, «Клиническая психология» (2-е 
международное издание). Санкт-Петербургб 2002. 
2. Г.Крайг. « Психология развития», Санкт- Петербург, 2000. 
3. Журнал «Дефектология», Москва 2000 – 20006 год. 
4. G.Svence. „ Pieaugušo psiholoăija”, Rīga, RAKA, 2003. 
Deafness and the Rehabilitation Process. – Allyn and Bacon, 1994. 

 
Antonova,  M…..ja vien ir vēlēšanās: diskusija par nedzirdīgo un dzirdīgo jauniešu 
komunikācijas iespējām. // Tilts. – 2004. – Nr.2.lpp. 
Immure, I. Kā sarunāties ar nedzirdīgo.// Tilts. – 2005. – Nr.5.- 2.lpp. 

Immure, I. Kohleārais implants  Tilts. – 2004. – Nr.3.- 2.-3.lpp. 
Immure, I. Zīmju valodas vēsture.// Tilts. – 2004. – Nr.3.- 2.-3.lpp. 

Immure, I.Vai nedzirdīgo integrācija iespējama.// Tilts. – 2004. – Nr. 3.lpp. 
Avīze “Kopsolī”. 
 
http://www.lns.lv 
http://deafness.about.com/ 
http://www.bris.ac.uk/Depts/DeafStudiesTeaching 

 

5. Citi  materi ā l i  

6. DVD: 
7. T.K. Holcomb, A. Mindess. See What I Mean. Diffreneces between Deaf anfd Hearing 

Cultures. – Eye2Eye Productions.- 2001. 
8. J.C. Kinney, A.R. Barwiolek. Deaf-Pa, What? Cinosourds Productions. – 2002. 
9. Video: 
10. Fragmenti no TV raidījumiem “Programma nedzirdīgajiem”, “Kopā” u.c. video materiāli.  

7. Studentu novērt ēšana: 
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1. Praktiskais darbs semestra laikā – 50% 
2. Pārbaudījuma darbs – 50%. Pārbaudījumu studenti kārto rakstiskā veidā, atbildot 

uz jautājumiem. 
3. Pārbaudes veids – ieskaite. 

 

9. Pasniedzē ju akredit āci ja 

( pēc nepieciešamības)  
Valsts valodas zināšanas. 
 

10. Telpas 
10.1. Aprīkojums 

1. tāfele 
2. kodoskops 
3. TV 
4. videomagnetafons  
5. DVD tehnika  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: NEDZIRDĪGO KULT ŪRA UN STARPKULT ŪRU 

SASKARSME 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis: 
Nodrošināt nedzirdīgo kultūras teorētisku un praktisku apguvi un izpratni par 

starpkultūru saskarsmi. 
 
2.2. Uzdevumi: 
1. apgūt zināšanas par nedzirdīgo kultūru; 
2. iegūt priekšstatu par starpkultūru saskarsmi. 

 

3. Saturs: 

3.1. Priekšmeta apraksts 
Studiju priekšmetā ir paredzēts nodrošināt studentiem iespējas apgūt zināšanas par  

nedzirdīgo kultūras identitāti, tās veidošanos ăimenē un skolā, nedzirdīgo cilvēku bilingvismu un nedzirdīgo 
kopienām un organizācijām, kā arī izpratni par atšėirīgo dzirdīgo un nedzirdīgo kultūru parādībās un stereotipos, 
un tās ietekmi uz tulkošanas procesu. Šo zināšanu apguve ir nepieciešama, lai studenti varētu profesionāli strādāt 
surdotulka specialitātē. 

 
 
 

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Nedzirdīgo kultūras identi tā te 

7.8. Kultūras jēdziens; 
7.9. Kultūras identitātes jēdziens, veidošanās ceĜi; 
7.10. Nedzirdīgo kultūra; 
7.11. Nedzirdīgo kultūras identitāte; 
Zīmju valoda un kultūras identitāte. 

14 7 7 

2. Nedzirdīgo kultūras identi tā tes veidošanās 
ă imenē  un skolā 

2.1.Ăimenes loma un ietekme nedzirdīgo kultūras 
identitātes veidošanās procesā; 
2.2.Nedzirdīgo skolu loma kultūras identitātes 
veidošanās procesā. 

9 5 4 

3. Nedzirdīgo cilvēku bil ingvisms 
3.1.Bilingvisma jēdziens; 
3.2. Nedzirdīgo apmācības vēsture; 
3.3.Lingvistiskās cilvēktiesības. 

9 4 5 

4. Nedzirdīgo kopiena un organizācijas 
4.1. Nedzirdīgo kopienas un organizāciju loma 
nedzirdīgo identitātes veidošanā; 
4.2. Nedzirdīgo organizācijas pasaulē; 
 4.3. Nedzirdīgo organizācijas Latvijā. 

6 3 3 

5. Nedzirdīgo un dzirdīgo kultūras atšė ir ības 
5.1.Uzvedības normas; 
10.2. Paražas;   

18 9 9 
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10.3. Tradīcijas.  
6. Saskarsmes iespē jas ar nedzirdīgiem 
cilv ēkiem 

6.1. Saskarsmes definīcijas, saskarsmes formas; 
6.2. Nedzirdīgu cilvēku tipi, to vajadzību noteikšana; 
6.3. Komunikāciju metodes; 
6.4. Komunikāciju stratēăija. 

10 5 5 

7. Tulkošanas saskarsme  
7.1. Kultūras atšėirību ietekme uz tulkošanas situāciju; 
7.2. Tulkošanas vide; 
7.3. Tulka loma un atbildība; 

7.4. Kultūras piemērošanās paĦēmieni. 

14 7 7 

KOPĀ 80 40 40 
 
3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Nedzirdīgo kultūras identi tā te 

7.12. Kultūras jēdziens; 
7.13. Kultūras identitātes jēdziens, veidošanās 

ceĜi; 
7.14. Nedzirdīgo kultūra; 
7.15. Nedzirdīgo kultūras identitāte; 
Zīmju valoda un kultūras identitāte. 

14 4 10 

2. Nedzirdīgo kultūras identi tā tes veidošanās 
ă imenē  un skolā 

2.1.Ăimenes loma un ietekme nedzirdīgo kultūras 
identitātes veidošanās procesā; 
2.2.Nedzirdīgo skolu loma kultūras identitātes 
veidošanās procesā. 

9 3 6 

3. Nedzirdīgo cilvēku bil ingvisms 
3.1.Bilingvisma jēdziens; 
3.2. Nedzirdīgo apmācības vēsture; 
3.3.Lingvistiskās cilvēktiesības. 

9 3 6 

4. Nedzirdīgo kopiena un organizācijas 
4.1. Nedzirdīgo kopienas un organizāciju loma 
nedzirdīgo identitātes veidošanā; 
4.2. Nedzirdīgo organizācijas pasaulē; 
 4.3. Nedzirdīgo organizācijas Latvijā. 

6 2 4 

5. Nedzirdīgo un dzirdīgo kultūras atšė ir ības 
5.1.Uzvedības normas; 
10.4. Paražas;   
10.5. Tradīcijas. 

18 6 12 

6. Saskarsmes iespē jas ar nedzirdīgiem 
cilv ēkiem 

6.1. Saskarsmes definīcijas, saskarsmes formas; 
6.2. Nedzirdīgu cilvēku tipi, to vajadzību noteikšana; 
6.3. Komunikāciju metodes; 
6.4. Komunikāciju stratēăija. 

10 3 7 

7. Tulkošanas saskarsme  
7.1. Kultūras atšėirību ietekme uz tulkošanas situāciju; 
7.2. Tulkošanas vide; 

14 3 11 
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7.3. Tulka loma un atbildība; 
7.4. Kultūras piemērošanās paĦēmieni. 
KOPĀ 80 24 56 
 
3.3. Laika grafiks: 

Semestrī ir 80 mācību stundas, tai skaitā 40 teorijas jeb kontaktstundas un 40 praktisko 
jeb patstāvīgo studiju stundas. 

Semestrī ir 80 mācību stundas, tai skaitā 24 teorijas jeb kontaktstundas un 56 praktisko 
jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 
 

 
Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1.darbs(2.tēma) Nedzirdīgo skolas Skolas apmeklēšana  
2.darbs(4.tēma) Nedzirdīgo organizācijas Latvijā  Latvijas Nedzirdīgo savienības 

muzeja apmeklēšana  
3.darbs (4.tēma) Nedzirdīgo organizācijas Latvijā Nedzirdīgo klubu un pasākumu 

apmeklēšana 
 
 3.5. Kredītpunkti:2 
 

4. Pedagoă iskā pieeja: 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
1. lekcijas; 
2. praktiskie darbi; 
3. pastāvīgie darbi. 

 
4.2. Praktiskās attiecības 

Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: 
studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieĦem lēmumus. 
 

5. Literat ūra: 

1. KalniĦš I. Nedzirdīgo kultūra. 1920-2005. Rīga, 2005. 
2. Priedītis A. Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils: A.K.A., 2003.  
3. Psiholoăija vidusskolai. Skolēna grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
4. Sabiedrībai par nedzirdību. Rīga: Latvijas Nedzirdīgo savienība : Kopsolī, 2000.  
5. Carol Padden & Tom Humphries. Inside Deaf Culture.- Harvard University Press, 

2005. 
6. Cecilia Wadensjo.Interpreting As Interaction. – Longman, 2005. 
7. Ila Parasnis. Cultural and Language Diversity and the Deaf Experience. - Cambridge 

University Press, 1996. 
8. Jack Hoza. The Interpreter’s Guide to Life: 365 Tips for Interpreters. – Sign Media, 

2003. 
9. Kenneth Cusher, Richard W.Brislin. Intercultural Interactions: A Practical Guide 

(Cross Cultural Research and Methodology). - SAGE Publications, 1995. 
10. Matthew S. Moore, Linda Levitan. For Hearing People Only. - M S M Productions 

Ltd, 1993. 
11. Mindess Anna. .Reading Between the Signs: Intercultural Communication for Sign 

Language Interpreters.- Intercultural Press, 1999. 
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12. Paddy Ladd. Understanding Deaf Culture.- Multilingual Matters, 2003. 
13. They Grow in Silence: Understanding Deaf Children and Adults.- Boston:College-Hill 

Press,1987. 
14. Understanding Deafness and the Rehabilitation Process. – Allyn and Bacon, 1994. 

 
15. Antonova,  M…..ja vien ir vēlēšanās: diskusija par nedzirdīgo un dzirdīgo jauniešu 

komunikācijas iespējām. // Tilts. – 2004. – Nr.2.lpp. 
16. Immure, I. Kā sarunāties ar nedzirdīgo.// Tilts. – 2005. – Nr.5.- 2.lpp. 
17. Immure, I. Kohleārais implants  Tilts. – 2004. – Nr.3.- 2.-3.lpp. 
18. Immure, I. Zīmju valodas vēsture.// Tilts. – 2004. – Nr.3.- 2.-3.lpp. 
19. Immure, I.Vai nedzirdīgo integrācija iespējama.// Tilts. – 2004. – Nr. 3.lpp. 
20. Avīze “Kopsolī”. 

 
21. http://www.lns.lv 
22. http://deafness.about.com/ 
23.http://www.bris.ac.uk/Depts/DeafStudiesTeaching 

 

11.Citi  materiā l i : 

11.2.a. DVD: 
11.2.b. T.K. Holcomb, A. Mindess. See What I Mean. Diffreneces between Deaf anfd 

Hearing Cultures. – Eye2Eye Productions.- 2001. 
11.2.c. J.C. Kinney, A.R. Barwiolek. Deaf-Pa, What? Cinosourds Productions. – 2002. 
11.2.d. Video: 
11.2.e. Fragmenti no TV raidījumiem „Programma nedzirdīgajiem”, „Kopā” u.c. video 

materiāli.  

7. Studentu novērt ēšana: 

1. Praktiskais darbs semestra laikā – 50% 
2. Pārbaudījuma darbs – 50%. Pārbaudījumu studenti kārto rakstiskā veidā, atbildot uz 

jautājumiem. 
3. Pārbaudes veids – ieskaite. 

 

9. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

1. Augtākā izglītība. 
2. Valsts valodas zināšanas. 
3. Zināšanas latviešu zīmju valodā. 

 
10. Telpas: 

1. Aprīkojums 
2. tāfele 
3. kodoskops 
4. TV 
5. videomagnetafons  
6. DVD tehnika  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA KL ĀTIENES 
1. Nosaukums: ZĪMJU VALODAS KULT ŪRA, PLASTIKA UN 

TRAD ĪCIJAS  

2. Mēr ė i  un uzdevumi: 

2.1. Mērėi: 
Iepazīstināt ar galvenajiem ZV tradīcijām, tās veidošanos, darba veidiem, veidot un 

attīstīt darba iemaĦas roku – pirkstu plastiskumā, lai studenti varētu kvalitatīvi patstāvīgi 
strādāt. 
 
2.2. Uzdevumi: 

Zīmju valodas tradīcijas un kultūras, plastiskums kurss sniedz studentiem zināšanas 
un izpratni: 

1. Par zīmju valodas veidošanos, tās īpatnībām laika gaitā veidošanās procesiem; 
2. Par zīmju valodas kultūras attīstību un pilnveidošanos; 
3. Praktiskā nepieciešamība zīmju valodas plastiskums, tā pielietojums turpmākajā 

darbā.  

3. Saturs: 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
Zīmju valodas tradīcijas un kultūra dod ieskatu šī kursa veidošanās un attīstības 

procesā, kas veicina studentu labāku izpratni par zīmju valodas pielietošanu savā 
turpmākajā profesijas darbībā. Šis kurss dod izpratni par komunikācijas veidiem: verbāliem 
un neverbāliem; attīsta vizuālas uztveres spējas topošajiem surdotulkiem. Veido 
nepieciešamību pēc sejas un ėermeĦa mīmikas un plastikas, rada nepieciešamību attīstīt 
studentu roku-pirkstu plastiskumu un izteiksmību. 
 
3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Cilvēks. 
7.16. Pasaule. Cilvēks un tā dzīves uztvere. 
7.17. Pasaules atveide cilvēka apziĦā.   

2 2 0 

8. Z īmju valoda un psiholoă iskie aspekti. 

8.1. Zīmju valodas tradīcijas. 
8.2. Zīmju valodas kultūra. 

8 4 4 

9. Komunik āci ju veidi. 

9.1. Neverbālie 
Verbālie. 

6 
 

2 4 

10. Plastikas darbības veidi: 

10.1. ĖermeĦa. 
10.2. Seja. 
10.3. Roku. 
10.4. Pirkstu. 
10.5. Roku-pirkstu. 

24 12 12 

KOPĀ 40 20 20 

3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 
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Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Cilvēks. 

10.6. Pasaule. Cilvēks un tā dzīves uztvere. 
10.7. Pasaules atveide cilvēka apziĦā.   

2 2 0 

11. Z īmju valoda un psiholoă iskie aspekti. 

11.1. Zīmju valodas tradīcijas. 
11.2. Zīmju valodas kultūra. 

8 3 5 

12. Komunik āci ju veidi. 

12.1. Neverbālie 
Verbālie. 

6 
 

1 5 

13. Plastikas darbības veidi: 

13.1. ĖermeĦa. 
13.2. Seja. 
13.3. Roku. 
13.4. Pirkstu. 
13.5. Roku-pirkstu. 

24 6 18 

KOPĀ 40 12 28 

 
3.3. Laika grafiks: 
Pilna laika studijām 3.semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb auditorijas 

stundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
Nepilna laika studijām semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb 

auditorijas stundas un 28 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. Zīmju valodas kultūra Zīmju valodas kultūra 
un tradīcijas 

Literatūras izpēte, 
apraksts 

2. Komunikāciju veidi. 

 

Referāta sagatavošana 
atbilstoši studenta 
izvēlētajai tēmai 

Referāts 

3. Plastiskums. Plastikas darbības veidi Praktiskais darbs 
15. Kredītpunkti:  1 
 

4. Pedagoăiskā pieeja: 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas.  
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
4. Individuālais darbs. 
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5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 
pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko un praktisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un 
novērtē situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas dod iespēju pielietot praktiski plastiskās 
un sejas mīmikas darba iemaĦas, izstrādājot praktisko darbu, kā arī veicot jebkura veida 
kontaktēšanos ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi. Tas dod iespēju labāk izprast 
nedzirdīgo psiholoăiju, kultūru, starpkultūras saskarsmi un latviešu zīmju valodas un tās 
gramatikas labāku izpratni, kas veicinās darbu ikvienā no speciālajiem studiju programmas 
priekšmetiem. 

 

5. Literat ūra: 

1.R.Denijs. „Prasme sazināties un uzstāties” – JāĦa Rozes apgāds, 2002; 
1. S.Geikina. „Retorikas pamati” – RaKa, 2003; 
2. S.Omārova. „Cilvēks runā ar cilvēku” – Kamene, 2004; 
3. V.Mencels. „Retorika” – BALTAeko, 2002 

 

7. Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
 

9. Pasniedzē ju akredit āci ja 

9.1.1. Obligātā augstākā izglītība  
9.1.2. Valsts valodas prasme 
9.1.3. Vēlams maăistra grāds 
9.1.4. Zināšanas latviešu zīmju valodā 
9.1.5. Roku – pirkstu, sejas plastiskums 

8. Telpas 

8.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. kodoskops; 
3. video; 
4. mācību literatūra; 
5. audioatskaĦotājs; 
6. pavairošanas tehnika. 
 

8.2. Materiāli 
1. mācību un metodiskie materiāli,  
2. periodiskā literatūra,  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: IEVADS SPECIALITĀTĒ   

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis: 
 Iepazīstināt ar zīmju valodas tulka darba specifiku, šīs specialitātes aktualitāti 

Latvijā, ar studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju organizāciju, 
prasībām un plānotajiem rezultātiem, gūt precīzu priekšstatu par zīmju valodas tulka darbu. 
 

2.2. Uzdevumi: 
2.2.a. vispārējie 
1. Lietot attiecīgās metodes un paĦēmienus racionālai un efektīvai mācību vielas 

apguvei. 
2. efektīvi lietot dažādus literatūras u.c. informācijas avotus. 
3. apgūtās prasmes un zināšanas sistematizēt un izmantot. 
4. izprast savas izvēlētās studijas nozares būtību. 
2.2.b. speciālie 
Ievads specialitātē kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 

1. Par zīmju valodas tulka darba vēsturisko attīstību un likumīgo statusu dažādos laikos; 
tulku darbu ietekmējušiem faktoriem; 

2. Par likumdošanu, kas regulē zīmju valodas tulku darbu; kurām personām pienākas tulku 
pakalpojumi; kam jānodrošina tulku pakalpojumi; kas nodrošina tulku finansējumu; 

3. Raksturojot zīmju valodas īpatnības salīdzinājumā ar mutvārdu runu. 
4. Par tulkošanas praktisko pusi – kā tas notiek; verbālā un neverbālā komunikācija; kā 

klients iegūst tiesības izmantot tulku; cik maksā tulku pakalpojumi; profesionāli 
strādājošie tulki  

5. Par Latvijas Nedzirdīgo savienības un izglītības iestāžu darbu un lomu. 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
3.1.a. vispārējais  
Kuras uzdevums ir apmācīt studentus analizēt kā efektīvāk apgūt mācību vielu, kā arī 

noteikt un pielietot šos paĦēmienus, kuri palīdzētu gūt zināšanas. 
Studentiem izskaidro optimālāko mācību variantus: lasīšanas un klausīšanās 

stratēăiju, pierakstu un rakstu darbu izpildi, darbu grupās. 
Iepazīstina studentus ar kuras darbu un referātu modeĜiem, informācijas meklēšanu 

un to apkopošanu, analīzi un izvērtēšanu. Tiek izskaidrots intelektuālā īpašuma aizsardzība, 
izmantošana un glabāšana. 

 
3.2.b. speciālais  
Šajā priekšmetā studenti iepazīst maksimāli pilnīgu priekšstatu par zīmju valodas 

dažādajiem aspektiem, par valodas struktūras, lietojuma un attīstības īpatnībām; par valodu 
atšėirībām, it sevišėi - zīmju un runas valodas atšėirībām; par to, kā bērns apgūst valodu, 
par divvalodību, valodas variantiem atkarībā no konteksta. 

Zīmju valoda un mutvārdu valodas salīdzinošā analīze. Zīmju valoda un mutvārdu 
valodas semantisko, gramatiski morfoloăisko, pragmatisko un kognitīvo aspektu 
salīdzināšana.  

Kinētisko zīmju formas un satura vispārīgs raksturojums. Žestu valodas zīmju 
„morfoloăiskie” elementi. Kinētisko zīmju semantiskie tipi. 

ViedokĜu evolūcija attiecībā pret zīmju valodu. Zīmju valodas pozitīvais un 
negatīvais raksturojums. Zīmju valodas izpētes vēsture. Zīmju valodas izpēte ārvalstīs un 
Latvijā. 
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3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ievads. Informācija par mācību kursa saturu un formu.  1 1 -  
2. Nedzirdīgo valodas un runātās valodas atšėirības. 6 4 2 
3. Tulku darba vēsturiskā attīstība un likumīgais statuss 

dažādos laikos. 
8 4 4 

4. Tulka darbu ietekmējošie faktori.  5 3 2 
5. Komunikācija. Emocijas. Acu kontakts. Sejas un lūpu 

mīmika. Uzvedība. Stāja. 
6 4 2 

6. Zīmju valodas stāvoklis Latvijā un pasaulē. 8 4 4 
7. Likumdošana. 4 2 2 
8. Izglītības iestādes bērniem ar dzirdes traucējumiem. 1 1   
9. Latvijas Nedzirdīgo savienība  1 1   

KOPĀ 40 20 20 

 
Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
10. Ievads. Informācija par mācību kursa saturu un formu.  1 1 -  
11. Nedzirdīgo valodas un runātās valodas atšėirības. 6 4 2 
12. Tulku darba vēsturiskā attīstība un likumīgais statuss 

dažādos laikos. 
8 4 4 

13. Tulka darbu ietekmējošie faktori.  5 3 2 
14. Komunikācija. Emocijas. Acu kontakts. Sejas un lūpu 

mīmika. Uzvedība. Stāja. 
6 4 2 

15. Zīmju valodas stāvoklis Latvijā un pasaulē. 8 4 4 
16. Likumdošana. 4 2 2 
17. Izglītības iestādes bērniem ar dzirdes traucējumiem. 1 1   
18. Latvijas Nedzirdīgo savienība  1 1   

KOPĀ 40 12 28 

 
 
 

3.3. Laika grafiks: 
Semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb kontaktstundas un 20 praktisko 

jeb patstāvīgo studiju stundas. 
Semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb kontaktstundas un 28 praktisko 

jeb patstāvīgo studiju stundas. 
 
 
 
 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
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veids 

1. Nedzirdīgo valodas un 
runātās valodas 
atšėirības. 

Pēc pedagoga piedāvātās 
tēmas  

Darbs pa pāriem 

2. Tulku darba vēsturiskā 
attīstība Latvijā 

Pēc studenta izvēles Referāts 

3. Tulka darbu ietekmējošie 
faktori.  

Praktiskā nodarbība Darbs grupās 

4. Zīmju valodas stāvoklis 
Latvijā un/vai pasaulē. 

Praktiskā nodarbība Darbs grupās (2-4)  

 
16. Kredītpunkti:  1 
 

4. Pedagoăiskā pieeja 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas.  
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
4. Individuālais darbs. 
5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

6. Referāts. 
7. Kursa darbs. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un novērtē 
situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 

4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 
Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas dod iespēju pielietot zinātniski 

pētnieciskā darba iemaĦas, izstrādājot referātus, studiju un kvalifikācijas darbus, kā arī veicot 
jebkura veida zinātnisko un pētniecības darbu ikvienā no studiju programmas priekšmetiem. 

 

5. Literat ūra: 

1. Bethere D. Latviešu zīmju valodas gramatikas pamati – LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
2. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Ăimene– Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
3. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Skola – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
4. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Pilsēta – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
5. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Lauki – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
6. Latviešu tautas pasakas un dainas zīmju valodā – Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 
7. Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC - Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 
8. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Brīvais laiks - Zīmju valodas centrs, 2002 
9. Latvijas Nedzirdīgo savienības muzeja materiāli 
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10. Latvijas Nedzirdīgo savienības statūti 
11. Nedzirdīgo runas žestu vārdnīca – Latvijas Nedzirdīgo biedrība, Rīga 1962 
12. Sabiedrībai par nedzirdību  R.: LNS Kopsolī, 2000 
13. Videomateriāli zīmju valodā (VHS un CD) 
14. Гeльман И Ф - Дактилология – Ленинград ВОГ 1981 88 стр 
15. Зайцева Г Л  - Дактилология  Жестовая речь – Москва  Просвещение 1991 160 стр 
16. Stokoe W.C. LANGUAGE IN HAND, 2001  
17. Pinker.S. LANGUAGE INSTINCT, 1995 
13. Armstrong D.F. ORIGINAL SIGNS, 1999 
14. Frank R. Wilson THE HAND: How its Use Shapes the Brain, Language and Human 

Culture, 1998  
15. Van Cleve, Editor DEAF HISTORY UNVEILED: Interpretations from the New 

Scholarship, 1993 
18. Schulmeister R., Reinitzer H. PROGRESS IN SIGN LANGUAGE RESEARCH, 2002  
19. Fischer R. Lane H. LOOKING BACK, 1993 
20. www.liis.lv/latval/zimval  
21. www.lns.lv 
22. www.izm.gov.lv  

 

8. Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. Ieskaites saĦemšanai jāuzraksta referāts par izvēlēto specialitāti. 
Mācību procesa laikā jāuzraksta kuras darbs. 
 

10.Pasniedzē ju akredit āci ja: 

10.1.1. Obligātā augstākā izglītība  
10.1.2. Nedzirdīgo zīmju valodas prasme 
10.1.3. Valsts valodas prasme 
10.1.4. Vēlams maăistra grāds 

 

8. Telpas 

8.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. kodoskops; 
3. datori; 
4. mācību literatūra; 
5. pavairošanas tehnika. 

 
8.2. Materiāli: 

7.1.1. mācību un metodiskie materiāli,  
7.1.2. periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: TULKA PROFESIONĀLĀ ĒTIKA  

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis: 
Iepazīstināt ar zīmju valodas tulka profesionālo ētiku, attieksmi pret nedzirdīgiem 

klientiem un izturēšanos (uzvedību) tulkošanas darba posmos. 
 

2.2. Uzdevumi: 
Tulka profesionālā ētika kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 

1. Par tulka atbildību,  
2. Par tulkojamo tekstu konfidencialitāti 
3. apgūt profesionālās ētikas jautājumus un tulkiem izvirzītās prasības Eiropas un 

transatlantiskās integrācijas kontekstā  

3. Saturs: 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
Tulka profesionālā ētika priekšmets sniedz zināšanas par tiesībām, pienākumiem, 

atbildību, kompetenci, precizitāti, konfidencialitāti, profesionālās distances ievērošanu, 
uzvedību, aksesuāriem un apăērbu.  

 
3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ievads       
2. Tiesības, pienākumi, atbildība 8 3 5 
3. Kompetence  6 4 2 
4. Precizitāte,  6 3 3 
5. Konfidencialitāte 6 3 3 
6. Profesionālā distance  4 2 2 
7. Uzvedība, cieĦa, godīgums 6 3 3 
8. Apăērbs, aksesuāri 4 2 2 

KOPĀ 40 20 20 

 
3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
9. Ievads       
10. Tiesības, pienākumi, atbildība 8 1 7 
11. Kompetence  6 2 4 
12. Precizitāte,  6 2 4 
13. Konfidencialitāte 6 3 3 
14. Profesionālā distance  4 1 3 
15. Uzvedība, cieĦa, godīgums 6 2 4 
16. Apăērbs, aksesuāri 4 1 3 

KOPĀ 40 12 28 

3.3. Laika grafiks: 
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Pilna laika studijām semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb 
kontaktstundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

Nepilna laika studijām semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb 
kontaktstundas un 28 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

5. Tiesības un pienākumi Pēc pasniedzēja piedāvātās 
tēmas 

Referāts 

6. Kompetence Kompetences attīstīšana Darbs pāros 
7. Konfidencialitāte Konkrētas situācijas analīze Darbs pāros 

 
Teorijas izklāsts, diskusijas, grupu darbs 

 
17. Kredītpunkti:  1 
 

4. Pedagoăiskā pieeja: 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas.  
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
4. Individuālais darbs. 
5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un novērtē 
situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas dod iespēju pielietot tulkošanas iemaĦas, 
izstrādājot referātus, studiju un kvalifikācijas darbus, kā arī veicot jebkura veida zinātnisko un 
pētniecības darbu ikvienā no studiju programmas priekšmetiem. 

 

5. Literat ūra: 

1. Latvijas Nedzirdīgo savienības Nedzirdīgo tulka ētikas noteikumi / LNS, 2001 
2. Nedzirdīgo runas žestu vārdnīca – Latvijas Nedzirdīgo biedrība, Rīga 1962 
3. Sabiedrībai par nedzirdību – R.: LNS Kopsolī, 2000 
4. www.lns.lv  

 
 
 

9. Studentu novērt ēšana: 
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Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
 

11.Pasniedzē ju akredit āci ja: 

11.1.1. Obligātā augstākā izglītība  
11.1.2. Nedzirdīgo zīmju valodas prasme 
11.1.3. Valsts valodas prasme 
11.1.4. Vēlams maăistra grāds 

 
 

8. Telpas. 

8.1. Aprīkojums: 
1. tāfele; 
2. kodoskops; 
3. datori; 
4. mācību literatūra; 
5. pavairošanas tehnika. 

 
8.2. Materiāli: 

1. mācību un metodiskie materiāli,  
2. periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  

1. Nosaukums: LATVIEŠU NEDZIRD ĪGO ZĪMJU  VALODA UN T ĀS 
GRAMATIKA 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis:  
Nodrošināt iespēju apgūt priekšstatu par latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 

gramatiskajām kategorijām 
 
2.2. Uzdevumi: 
1. apgūt zināšanas par latviešu nedzirdīgo zīmju valodas struktūru 
2. iegūt priekšstatu par komunikatīvās sistēmas komponentu aktuālo izpēti un tās 

vēsturisko attīstību 
3. apgūt prasmi analizēt un reăistrēt latviešu nedzirdīgo zīmju valodas manuālās zīmes 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
Studiju priekšmetā ir paredzēts nodrošināt studentiem iespējas apgūt nedzirdīgo zīmju 

valodas gramatisko struktūru. Programmas apguves procesā tiek akcentēti manuālo zīmju 
fonoloăijas, morfoloăijas un sintakses aspekti. Latviešu nadzirdīgo zīmju valodas izpēte šajā 
jomā ir ierobežota, tāpēc studiju kursa programmā tiek paredzēts iepazīstināt studentus ar 
manuālo zīmju valodas izpētes gaitu starptautiskajā mērogā. Studentiem tiek nodrošinātas 
iespējas apgūt nedzirdīgo zīmju valodas komponentu analīzes un reăistrēšanas prasmes. 
  

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studijas: 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Alternat īvie komunikācijas līdzekĜi, to 
daudzveidība un izmantošanas sfēras 

1.1.Komunikācija un saskarsme 
1.2.Komunikācijas veidi, to daudzveidība 

Alternatīvo komunikatīvo līdzekĜu sistēmas 

8 2 6 

2. Manuālās komunikācijas zīmju izpētes vēsture 
un sasniegumi šajā jomā 

2.1.Pirmie sasniegumi nedzirdīgo zīmju valodas izpētē 
XVIII un XIX gs. 

2.2.Nedzirdīgo zīmju valodas izpētes procesa attīstība XX 
– XXI gs. 

2.3.Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas izpētes vēsture 

4 4 - 

3. Nedzirdīgo zīmju valoda kā patstāvīga, 
specifiska informācijas kodēšanas sistēma, tās 
funkcijas 

3.1. Nedzirdīgo zīmju valodas būtība 
3.2. Nedzirdīgo zīmju valodas nozōme personu ar dzirdes 

traucējumiem sociālās kopienas attīstībā 
3.3. Valodas funkciju realizācija nedzirdīgo zīmju valodā 

 Nedzirdīgo zīmju valodas veidi 

8 6 2 

4. Manuālo zīmju strukt ūra 
4.1. Nedzirdīgo zīmju valodas fonoloăija 
4.2. Manuālo zīmju ikonisms 

14 8 6 

5. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas leksiski 
gramatiskā struktūra: leksika, morfoloăija,  

18 8 10 
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sintakse 
5.1. Manuālās komunikatīvās sistēmas leksika 
5.2. Nosacīti morfoloăiskie līdzekĜi nedzirdīgo zīmju 

valodā 
5.3.Izpētītie latviešu nedzirdīgo zīmju valodas sintakses 

aspekti 
6.Manuālo zīmju analīze un reăistrēšana 

6.1. Mnauālo zīmju izpētes metodes 
6.2.Manuālo zīmju sistēmas elementu pētījumu 

programma  

16 6 10 

7. Nemanuālie komponenti latviešu nedzirdīgo 
zīmju valodas struktūrā 

7.1. Neverbālās komunikācijas elementi kā manuālo zīmju 
valodas gramatiskās struktūras komponenti 

7.2.Izteikumu izstrāde un analīze 

12 6 6 

KOPĀ 80 40 40 
 

3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijas: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Alternat īvie komunikācijas līdzekĜi, to 

daudzveidība un izmantošanas sfēras 
1.1.Komunikācija un saskarsme 
1.2.Komunikācijas veidi, to daudzveidība 

Alternatīvo komunikatīvo līdzekĜu sistēmas 

8 2 6 

2. Manuālās komunikācijas zīmju izpētes vēsture 
un sasniegumi šajā jomā 

2.1.Pirmie sasniegumi nedzirdīgo zīmju valodas izpētē 
XVIII un XIX gs. 

2.2.Nedzirdīgo zīmju valodas izpētes procesa attīstība XX 
– XXI gs. 

2.3.Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas izpētes vēsture 

4 2 2 

3. Nedzirdīgo zīmju valoda kā patstāvīga, 
specifiska informācijas kodēšanas sistēma, tās 
funkcijas 

3.1. Nedzirdīgo zīmju valodas būtība 
3.2. Nedzirdīgo zīmju valodas nozōme personu ar dzirdes 

traucējumiem sociālās kopienas attīstībā 
3.3. Valodas funkciju realizācija nedzirdīgo zīmju valodā 
3.4. Nedzirdīgo zīmju valodas veidi 

8 2 6 

4. Manuālo zīmju strukt ūra 
4.1. Nedzirdīgo zīmju valodas fonoloăija 
4.2. Manuālo zīmju ikonisms 

14 4 10 

5.  Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas leksiski 
gramatiskā struktūra: leksika, morfoloăija,  
sintakse 

5.1. Manuālās komunikatīvās sistēmas leksika 
5.2. Nosacīti morfoloăiskie līdzekĜi nedzirdīgo zīmju 

valodā 
5.3. Izpētītie latviešu nedzirdīgo zīmju valodas sintakses 

aspekti 

18 6 12 

6. Manuālo zīmju analīze un reăistrēšana 16 4 12 
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6.1. Mnauālo zīmju izpētes metodes 
6.2.Manuālo zīmju sistēmas elementu pētījumu 

programma  
7. Nemanuālie komponenti latviešu nedzirdīgo 

zīmju valodas struktūrā 
7.1. Neverbālās komunikācijas elementi kā manuālo zīmju 

valodas gramatiskās struktūras komponenti 
7.2. Izteikumu izstrāde un analīze 

12 4 8 

KOPĀ 80 24 56 
 

3.3. Laika grafiks: 
Atbilstoši studiju programmas sadalījumam pa semestriem. 
 

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 
 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1.darbs (1.tēma) Teskta izstrāde, analīze Praktiskais darbs 
2.darbs (4.tēma) Izvēlēto manuālo zīmju pieraksts, 

analīze 
Literatūras analīze, 
praktiskais darbs 

3.darbs (5.tēma) Naratīva teksta analīze Vingrinājums 

4.darbs (6.tēma) Izvēlēta manuālo zīmju sistēmas 
gramatiskās struktūras aspekta izpēte 

Praktiskais darbs 

5.darbs (7.tēma) Neverbālo komunikācijas līdzekĜu 
izmantošana verbālā un manuālā tekstā 

Vingrinājums 

 
 
 3.5. Kredītpunkti: 2 
 

4. Pedagoă iskā pieeja. 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
1. lekcijas; 
2. semināri; 
3. praktiskie darbi; 
4. pastāvīgie darbi. 

 
4.2. Praktiskās attiecības 

Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: 
studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieĦem lēmumus. 
 
 

5. Literat ūra: 

5.1. Mācību grāmatas. 
a. Ališauskas A. Sutrikusios klausos asmenu vizualinè. – Šiauliai: Šiaulius 

pedagoginis institutas, 1996 
b. Bethere D. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas pamati. – Rīga, 2004 
c. Boyes – Braem P. Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. – 

Hamburg: Signum – Verl., 1995  
d. Wisch F.-H. Lautscprache und Gebärdensprache. – Hamburg: Signum, 1990. – 

340 S. 
e. Fischer R. Aktionssprasche// Blick zurück. – Hamburg: Signum, 1993  
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f. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология. - Москва: Владос, 2003  
 
 
5.2. Papildliteratūra.  
 

1. Enziklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und ihrer Nachbargebiete/ Hrg. G.Dupuis. – 
Berlin: Edition Marhold, 1992   

2. Hūhtanena K. Runu atbalstošas un aizstājošas komunikācijas metodes Somijā gadsimta 
mijā. _ Rīga: Rasa ABC, 2002 

3. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem. – Rīga: Latviešu Nedzirdīgo 
savienība, 1998. – 4 sēj. 

4. Белянин В.П. Введение в психолингвистику. – Москва: ЧеРо, 2001   
5. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – Москва: Смысл, 1999. 
6. Лурия А. Р. Язык и сознание. – Москва, 1998 

 
 
5.3.Interneta resursi. 

 www.lns.lv  
www.uni–bamberg.de 
www.sonderpaedagoge.de 
www.isaac–online.de 
 
 

6. Citi  materi ā l i : 

Video un CD materiā l i .  

 

7. Studentu novērt ēšana: 

6. Praktiskais darbs semestra laikā – 80% 
7. Pārbaudījuma darbi (tests, kolikvijs) – 20%. Pārbaudījuma rezultāts tiek sasniegts 

kumulatīvā veidā, izpildot pārbaudes darbus, patstāvīgos praktiskos darbus un 
vingrinājumus semestra gaitā. 

8. Pārbaudes veids – diferencēta ieskaite. 
 

8.  Pasniedzē ju akredit āci ja 

( pēc nepieciešamības)  
Valsts valodas zināšanas. 
 

9.  Telpas 
9.1.  Aprīkojums 
1. tāfele 
2. kodoskops 
3. video 

9.2.  Materiāli 
Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīcas CD formātā. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: IT IZMANTOŠANA Z ĪMJU VALODAS TULKOŠN Ā 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi: 
Iepazīstināt ar informācijas un komunikāciju tehnoloăiju iespējām informācijas 

iegūšanā, saĦemšanā un nodošanā, strādājot saziĦā starp nedzirdīgu un dzirdīgu cilvēku. 
Veidot priekšstatu par jaunāko tehnoloăiju praktisko izmantošanu surdotulka darbā 

gan publiskos pasākumos, gan strādājot individuāli. 

2.2. Uzdevumi: 

Informācijas un komunikāciju tehnoloăiju izmantošanas kurss sniedz studentiem 
zināšanas un izpratni: 

1. par informācijas un komunikāciju tehnoloăiju iespējām informācijas iegūšanā, 
saĦemšanā un nodošanā, strādājot saziĦā starp nedzirdīgu un dzirdīgu cilvēku; 

2. par jaunāko tehnoloăiju praktisko izmantošanu surdotulka darbā; 
3. par surdotulka lomu un iespējām iepriekšējā sagatavošanas darbā un materiāla atlasē, 

strādājot ar nedzirdīgu auditoriju publiskos pasākumos.  

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 

Kurss IT izmantošana zīmju valodas tulkošanā sniedz jaunas papildus iespējas 
surdotulkiem informācijas iegūšanā, saĦemšanā un nodošanā, strādājot saziĦā starp 
nedzirdīgu un dzirdīgu cilvēku. Šis kurss sniedz ieskatu par informācijas un komunikāciju 
tehnoloăiju izmantošanas vēsturi, strādājot saziĦā starp nedzirdīgu un dzirdīgu cilvēku, 
veido izpratni iespējām, ko piedāvā komunikāciju un sakaru līdzekĜi un datortehnika 
informācijas iegūšanā, saĦemšanā un nodošanā, pilnveido praktiskās iemaĦas komunikāciju 
un sakaru līdzekĜi un datortehnika izmantošanā topošajiem surdotulkiem. 

3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
14. IKT izmantošana, strādā jot saziĦā starp 

nedzirdīgu un dzird īgu cilvēku. 

14.1. Ieskats attīstības IKT vēsturē. 
14.2. IKT izmantošanas iespējas surdotulka darbā. 

6 3 3 

15. Inform āci jas iegūšana, saĦemšana un nodošana, 
izmantojot komunik āci ju un sakaru l īdzekĜus 
un datortehniku . 

15.1. IKT izmantošana komunikāciju centros. 
15.2. IKT izmantošana, strādājot individuāli un grupās. 
15.3. IKT izmantošana publiskos pasākumos. 
15.4. Videokonferences. 

22 11 11 

16. IKT izmantošanas optimizāci ja. 
16.1. Prezentācijas materiālu atlase un to sagatavošanas 

psiholoăiskie aspekti. 
16.2. Optimālāko un efektīvāko IKT izvēle. 
16.3. Ārzemju pieredze IKT izmantošanā surdotulka 

darbā. 

12 

 

6 6 
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KOPĀ 40 20 20 

 

Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

17. IKT izmantošana, strādā jot saziĦā starp 
nedzirdīgu un dzird īgu cilvēku. 

17.1. Ieskats attīstības IKT vēsturē. 
17.2. IKT izmantošanas iespējas surdotulka darbā. 

4 1 3 

18. Inform āci jas iegūšana, saĦemšana un nodošana, 
izmantojot komunik āci ju un sakaru l īdzekĜus 
un datortehniku . 

18.1. IKT izmantošana komunikāciju centros. 
18.2. IKT izmantošana, strādājot individuāli un grupās. 
18.3. IKT izmantošana publiskos pasākumos. 
18.4. Videokonferences. 

20 8 12 

19. IKT izmantošanas optimizāci ja. 
19.1. Prezentācijas materiālu atlase un to sagatavošanas 

psiholoăiskie aspekti. 
19.2. Optimālāko un efektīvāko IKT izvēle. 
19.3. Ārzemju pieredze IKT izmantošanā surdotulka 

darbā. 

16 

 

3 13 

KOPĀ 40 12 28 

 
3.3. Laika grafiks: 

Pilna laika studijām semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb auditorijas 
stundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

Nepilna laika studijām semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb 
auditorijas stundas un 28 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 
 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba 
temats 

Patstāvīgā darba 
veids 

1. IKT un nedzirdīgie. IKT izmantošana LNS Literatūras izpēte, 
apraksts 

2. IKT izmantošana 
informācijas saĦemšanā un 
nodošanā, strādājot saziĦā starp 
nedzirdīgu un dzirdīgu cilvēku. 

Referāta sagatavošana 
atbilstoši studenta 
izvēlētajai tēmai 

Referāts 

3. Psiholoăiskie aspekti un 
efektīvāko paĦēmienu izvēle 
prezentācijas sagatavošanai 
nedzirdīgo auditorijai. 

Prezentācijas 
sagatavošana atbilstoši 

studenta izvēlētajai tēmai 

Praktiskais darbs 

 
18. Kredītpunkti:  1 
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4. Pedagoăiskā pieeja: 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas.  
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
4. Individuālais darbs. 
5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko un praktisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un 
novērtē situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas sniedz praktiskās iemaĦas komunikāciju 
un sakaru līdzekĜi un datortehnika izmantošanā informācijas iegūšanā, saĦemšanā un 
nodošanā, strādājot saziĦā starp nedzirdīgu un dzirdīgu cilvēku, kā arī veicot jebkura veida 
kontaktēšanos ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi. Tas dod iespēju labāk izprast 
nedzirdīgo psiholoăiju, kultūru, starpkultūras saskarsmi un latviešu zīmju valodas un tās 
gramatikas labāku izpratni, kas veicinās darbu ikvienā no speciālajiem studiju programmas 
priekšmetiem. 

 

5. Resursi internetā : 

www.lns.lv 
www.wfdeaf.org 
www.deafwebsites.com 
www.deafnet.ru 
www.lm.gov.lv 

10. Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 

12.Pasniedzē ju akredit āci ja: 

12.1.1. Obligāta augstākā izglītība. 
12.1.2. Vēlams maăistra grāds. 
12.1.3. Valsts valodas prasme. 
12.1.4. Zināšanas latviešu zīmju valodā. 
12.1.5. Praktiskā pieredze IKT izmantošanā. 
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8. Telpas: 

8.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. multimediju projektors; 
3. ekrāns; 
4. pasniedzēja dators (ieteicams ar interneta pieslēgumu); 
5. skeneris 
6. mācību literatūra; 
7. pavairošanas tehnika. 
 

8.2. Materiāli 
1. mācību un metodiskie materiāli; 
2. periodiskā literatūra; 
3. resursi internetā. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
 

1. Nosaukums: LATVIEŠU ZĪMJU VALODA I - I II 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėis: 
Veidot dalībnieku zināšanas par zīmju valodas gramatisko struktūru un literāri 

normētu kinētisko zīmju pielietojumu. Attīstīt vizuālās uztvers spējas un atmiĦu. 
- apgūt latviešu zīmju valodas pamatus, nepieciešamo vizuālo atmiĦu;  
- veikt patstāvīgus pirkstu vingrinājumus;  
- apgūt praktiskās iemaĦas prakses laikā. 

 
2.2. Uzdevumi: 
1. Teorētisko un praktisko nodarbību gaitā sniegt studentiem zināšanas par Latviešu 

daktiloloăiju un zīmju valodas ikdienas leksiku. 
2. Materiāla nostiprināšanas un atkārtošanas procesā veidot Latviešu zīmju valodas 

praktiskā pilnveidojuma iemaĦas. 
3. Veicināt aktīvu komunikācijas procesu starp studentiem. 
4. Veicināt un nostiprināt atbilstošu valodas vidi. 
5. Ievadīt kompleksu Latviešu zīmju valodas apguves kursu 
6. Sagatavot studentus mācību kursu Zīmju valoda II un Zīmju valoda III apguvei 
7. Apgūt jēdzienus, kuru pielietojums saistīts ar dažādu valsts iestāžu un sabiedrisko 

organizāciju darbību. 
8. Apgūt jēdzienus, kuri saistīti ar dažādām profesijām raksturīgo leksiku. 

- apgūt teorētisko kursu tulkošanas teorijā, nepieciešamo terminoloăiju;  
- veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētājā nozarē un rezultātus apkopot;  
- apgūt praktiskās iemaĦas prakses laikā. 

 

3. Saturs: 

3.1. Priekšmeta apraksts 
 

Latviešu zīmju valodas studiju kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 
1. Par latviešu zīmju valodu; tulkošanas metodēm; tulkošanu gan tieši, gan 

atgriezeniski; tekstu tulkošanu latviešu skaĦu valodā saziĦā starp nedzirdīgo 
cilvēku un dzirdīgo cilvēku. 

2. Īpaša uzmanība pievērsta atmiĦas trenēšanai, teksta analīzei, pierakstu tehnikai, 
prezentācijas iemaĦām, kā arī balss iespēju apzināšanai. Tiek analizēti arī 
psiholoăiskās saskarsmes aspekti darbā ar auditoriju un klientiem. 
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3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Ievads     
2.  Zīmju valoda I 

a. Sasveicināšanās. Atsveicināšanās. 
b. Personu vietniekvārdi. 
c. Ėermenis. 
d. Ar ăimeni saistītās zīmes. 
e. SkaitĜi, kārtas skaitĜi. 
f. Krāsas. 
g. RotaĜlietas. 
h. Apăērbs, apavi. 
i. Lietvārdi vienskaitlī un daudzskaitlī. 
j. Īpašības vārdi, to pakāpes. 
k. Pārtikas produkti. 
l. Ogas, augĜi, dārzeĦi. 
m. Profesijas. 
n. Darbības vārdi pamatformā. 
o. BŪT kā piederības darbības vārdi. 
p. Darbības vārdi ar priedēkĜiem. 
q. Lietvārdi un darbības vārdi. 
r. Laika vienības. 
s. Laika jēdziens. 
t. Rakstura īpašības, sajūtas. 
u. Kancelejas piederumi, periodika. 
v. Mēbeles. 

106 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 

64 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 

42 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3. Zīmju valoda II 
a. Kosmētika. 
b. Higiēnas pamati. 
c. Saimniecības preces 
d. Sadzīves tehnika. 
e. Transports. 
f. ApstākĜa vārdi.(laika, vietas, mēra, veida). 
g. Palīgvārdi, saikĜi, partikulas. 
h. Vietniekvārdi norādāmie, noteiktie, nenoteiktie, 

noliegtie, piederības 
i. Jautājamie vārdi. 
j. Jautājumi ar jautājamajiem vārdiem. 
k. Apstiprinoši apgalvojuma teikumi. 
l. Noliedzoši apgalvojuma teikumi. 
m. Apstiprinoši jautājuma teikumi. 
n. Zīmes ar orāliem komponentiem. 
o. Māja un dzīvoklis. 
p. Virzieni. Lokalizācija. 
q. Kalendārs. (gads, mēneši utt.) 
r. Daba , dabas parādības. 
s. Ūdens, sauszemes iemītnieki. 
t. Lauku sēta. 
u. Siltums, tā avoti. 

107 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
5 

64 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 

43 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
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7. Zīmju valoda III 
a. Transports. 
b. Sabiedriskās iestādes. 
c. Medicīnas pamati. 
d. Lietišėā māksla. 
e. Tūrisms. 
f. Latvijas pilsētas, novadi, rajoni. 
g. Pasaule, kontinenti, valstis. 
h. Mācību priekšmeti. 
i. DaiĜliteratūra. 
j. Latviešu tautas svētki un svinamās dienas. 
k. Lietišėie dokumenti. 
l. Naudas vienības. 
m. Mērvienības(garuma, masas, tilpuma vienības). 
n. Ăeometriskas figūras. 
o. Pamudinājums pavēles formā. 
p. Vēlējums. Lūgums. 
q. Uzvedības kultūra. 
r. Apsveikumi, novēlējumi. 
s. Polisintētiskās zīmes. 
t. Polisintētiskās zīmes. 
u. Vingrinājumu teikumi. 

107 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 

65 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 

42 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

KOPĀ 320 160 160 
 

 
3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1. Ievads     
 Zīmju valoda I 

a. Sasveicināšanās. Atsveicināšanās. 
b. Personu vietniekvārdi. 
c. Ėermenis. 
d. Ar ăimeni saistītās zīmes. 
e. SkaitĜi, kārtas skaitĜi. 
f. Krāsas. 
g. RotaĜlietas. 
h. Apăērbs, apavi. 
i. Lietvārdi vienskaitlī un daudzskaitlī. 
j. Īpašības vārdi, to pakāpes. 
k. Pārtikas produkti. 
l. Ogas, augĜi, dārzeĦi. 
m. Profesijas. 
n. Darbības vārdi pamatformā. 
o. BŪT kā piederības darbības vārdi. 
p. Darbības vārdi ar priedēkĜiem. 
q. Lietvārdi un darbības vārdi. 
r. Laika vienības. 
s. Laika jēdziens. 
t. Rakstura īpašības, sajūtas. 
u. Kancelejas piederumi, periodika. 
v. Mēbeles. 

106 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 

64 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 

42 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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6. Zīmju valoda II 
a. Kosmētika. 
b. Higiēnas pamati. 
c. Saimniecības preces 
d. Sadzīves tehnika. 
e. Transports. 
f. ApstākĜa vārdi.(laika, vietas, mēra, veida). 
g. Palīgvārdi, saikĜi, partikulas. 
h. Vietniekvārdi norādāmie, noteiktie, 

nenoteiktie, noliegtie, piederības 
i. Jautājamie vārdi. 
j. Jautājumi ar jautājamajiem vārdiem. 
k. Apstiprinoši apgalvojuma teikumi. 
l. Noliedzoši apgalvojuma teikumi. 
m. Apstiprinoši jautājuma teikumi. 
n. Zīmes ar orāliem komponentiem. 
o. Māja un dzīvoklis. 
p. Virzieni. Lokalizācija. 
q. Kalendārs. (gads, mēneši utt.) 
r. Daba , dabas parādības. 
s. Ūdens, sauszemes iemītnieki. 
t. Lauku sēta. 
u. Siltums, tā avoti. 

107 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
5 

64 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 

43 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

7. Zīmju valoda III 
a. Transports. 
b. Sabiedriskās iestādes. 
c. Medicīnas pamati. 
d. Lietišėā māksla. 
e. Tūrisms. 
f. Latvijas pilsētas, novadi, rajoni. 
g. Pasaule, kontinenti, valstis. 
h. Mācību priekšmeti. 
i. DaiĜliteratūra. 
j. Latviešu tautas svētki un svinamās dienas. 
k. Lietišėie dokumenti. 
l. Naudas vienības. 
m. Mērvienības(garuma, masas, tilpuma 

vienības). 
n. Ăeometriskas figūras. 
o. Pamudinājums pavēles formā. 
p. Vēlējums. Lūgums. 
q. Uzvedības kultūra. 
r. Apsveikumi, novēlējumi. 
s. Polisintētiskās zīmes. 
t. Polisintētiskās zīmes. 
u. Vingrinājumu teikumi. 

107 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 

65 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 

42 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

KOPĀ 320 96 224 
 
3.3. Laika grafiks: 

Studiju kurss sadalīts atbilstoši izglītības programmas semestru 
sadalī jumam. 
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Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

Daktiloăija Pēc studentu izvēles pēc 
dotās tēmas. 

Video materiāla 
izveide. 

Zīmju valoda I  Darbs pāros 
Zīmju valoda II  Darbs pāros 
Zīmju valoda III  Darbs pāros 
Tulkošanas metodes Pēc lektora dotās tēmas  Referāts  
Sinhronā tulkošana Pēc lektora dotās tēmas  Referāts  

Konsekutīvā tulkošana 
 Darbs pāros, grupā 

(pēc izvēles) video 
materiāla izveide. 

Simultānā tulkošana  Darbs grupā 
Tulkošanas darbība Tulkošanas fāzes Referāts  
Tulkošanas situācijas Pēc studentu izvēlētās 

tēmas 
Referāts  

Nedzirdīgo zīmju valodas 
sadzīves leksika 

Pēc lektora dotās tēmas Video materiāla izveide 

 
1. Starpnovērtējums tēmas beigās: kontroldarbi 
2. Kursa beigās: eksāmens  
3. Rakstiski: zīmju valodas gramatikas zināšanu pārbaude 
4. Mutiski: dialogs ar nedzirdīgu personu, sinhrons verbālās un zīmju valodas tulkojums. 
5. Eksāmens: konsekutīva 5 minūšu teksta tulkošana no latviešu zīmju valodā un otrādi. 
6. Tiek analizēti arī psiholoăiskās saskarsmes aspekti darbā ar auditoriju un klientiem., 

19. Kredītpunkti:  19 
 

4. Pedagoăiskā pieeja: 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē:   
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas; 
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana pielietojot zīmju valodu;  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs savstarpēji kontaktējoties (pēc iespējas) zīmju valodā; 
4. Individuālais darbs; 
5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības:   

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un novērtē 
situācijas, pieĦem un pamatotus lēmumus, piedalās diskusijās pielietojot zīmju valodu. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība:   

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas dod iespēju pielietot tulkošanas iemaĦas, 
izstrādājot referātus, studiju un kvalifikācijas darbus, kā arī veicot jebkura veida zinātnisko un 
pētniecības darbu ikvienā no studiju programmas priekšmetiem. 
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5. Literat ūra: 

1. Bethere D. Latviešu zīmju valodas gramatikas pamati – LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
2. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Ăimene– Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
3. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Skola – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
4. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Pilsēta – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
5. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Lauki – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
6. Latviešu tautas pasakas un dainas zīmju valodā – Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 
7. Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC - Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 
8. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Brīvais laiks - Zīmju valodas centrs, 2002 
9. Nedzirdīgo runas žestu vārdnīca – Latvijas Nedzirdīgo biedrība, Rīga 1962 
10. www.liis.lv/latval/zimval  
11. www.lns.lv 
12. Videomateriāli latviešu zīmju valodā (VHS un CD) 

SARKANGALV ĪTE - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
NEGLĪTAIS PĪLĒNS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
ZEM SĒNES - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
VASARĀ LAUKOS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
UNTUMAINAIS KA ĖIS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
LATVIEŠU TAUTAS PASAKAS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
LATVIEŠU TAUTAS DAINAS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
DABA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
SKOLA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
IKDIENA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
VESELĪBA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
CILVĒKS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
TEHNOLOĂIJAS UN ZINĀTNE - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
PILSĒTA, LAUKI - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC 1.daĜa - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC 2.daĜa - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC 3.daĜa - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
BRĪVAIS  LAIKS    1.daĜa - Zīmju valodas centrs, 2002 
BRĪVAIS  LAIKS    2.daĜa - Zīmju valodas centrs, 2002 

16. A.Adamovičus, A.Ališauskas. Lietuvišėu gestu žodynelis. – Vilnius, 1995.  

17. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.: Preses nams, 1998.  

18. Bethere D. Latvijas sabiedriskās organizācijas personām ar speciālām vajadzībām. – 
Liepāja: LiePA, 2001.  

19. Bethere D. Nedzirdīgo zīmju valodas vispārīgs raksturojums// Valodu apguve: problēmas 
un perspektīva.. – Liepāja, 2001. 

20. Latvijas Nedzirdīgo savienības vēstures muzeja materiāli. 

21. RaiĦa vakara vidusskola 60 gados – R.: RaiĦa vakara vidusskola, 1987.  

22. Sabiedrībai par nedzirdību Latvijas Nedzirdīgo biedrība – R.: LNS Kopsolī, 2000.  

23. Uzore D. Rokasgrāmata nedzirdīgu un vājdzirdīgu bērnu vecākiem. – R.: 2004.  

24. Гeльман И Ф - Дактилология – Ленинград ВОГ 1981 88 стр 

25. Зайцева Г Л  - Дактилология  Жестовая речь – Москва  Просвещение 1991 160 стр 

26. Communication Access for Persons with hearing loss Compliance with the Americans 
with Disabilities Act – Edited by  Mark Ross – York Press, Inc. 1994.  
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27. Cultural and language diversity and the deaf experience / editor, Ila Parasnis.- Cambridge 
University Press, 1996.  

28. Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к 
лицам с отклонениями в развитии.-М.: ЭКЗАМЕН, 2003. 

29. Stokoe W.C. LANGUAGE IN HAND, 2001  

30. Pinker.S. LANGUAGE INSTINCT, 1995 
31. Armstrong D.F. ORIGINAL SIGNS, 1999 
32. Frank R. Wilson THE HAND: How its Use Shapes the Brain, Language and Human 

Culture, 1998  
33. Van Cleve, Editor DEAF HISTORY UNVEILED: Interpretations from the New 

Scholarship, 1993 
34. Schulmeister R., Reinitzer H. PROGRESS IN SIGN LANGUAGE RESEARCH, 2002  
35. Fischer R. Lane H. LOOKING BACK, 1993 

36. Latvijas Nedzirdīgo savienības Nedzirdīgo tulka ētikas noteikumi / LNS, 2001 

37. Nedzirdīgo runas žestu vārdnīca – Latvijas Nedzirdīgo biedrība, Rīga 1962 

38. Sabiedrībai par nedzirdību – R.: LNS Kopsolī, 2000 

39. www.lns.lv  

40. Zauberga, I. Developing Translation Competence. Riga, 2001 

41. Gile, D. Basic Concepts and Models for Translator and Interpreter Training. Benjamins, 
1995  

42. Nord, C. Translation as Purposeful Activity. St.Jerome, 1997  

43. Lederer, M.. La traduction simultanee-experience et theorie. Paris, 1981  

44. Kalina, S. Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Tubingen, 1998 
 

 

11.Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
 

13.Pasniedzē ju akredit āci ja: 

13.1.1. Obligātā augstākā izglītība  
13.1.2. Nedzirdīgo zīmju valodas prasme 
13.1.3. Valsts valodas prasme 
13.1.4. Vēlams maăistra grāds 

 
 

8. Telpas: 

8.1. Aprīkojums 
7.1.1. tāfele; 
7.1.2. kodoskops; 
7.1.3. datori; 
7.1.4. mācību literatūra; 
7.1.5. pavairošanas tehnika. 
 

8.2. Materiāli 
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7.1.1. mācību un metodiskie materiāli,  
7.1.2. periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
 

1. Nosaukums: Latviešu zīmju valodas TULKOŠANAS METODOLO ĂIJA  

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis:  
Iepazīstināt studentus ar tulkošanas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem, kā arī 

veidot un izkopt tulkošanas iemaĦas un prasmes, tulkojot no zīmju valodas latviešu 
valodā un no latviešu valodas zīmju valodā. 
 
2.2. Uzdevumi:  
9. Teorētisko un praktisko nodarbību gaitā sniegt studentiem zināšanas par 

daktiloloăiju, zīmju valodu un pierakstu. 
10. Iepazīstināt ar tulkošanas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem. 
11. Veicināt aktīvu komunikācijas procesu starp studentiem. 
12. Iepazīstināt ar iespējamām problēmām tulkošanas procesā un to risināšanas 

paĦēmieniem. 
 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts:  
 
Tulkošanas metodoloăijas kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 

1. par daktiloloăiju, zīmju valodas pierakstu, tulkošanas metodēm; tulkošanu gan 
tieši, gan atgriezeniski; sarunu tulkošanu latviešu skaĦu valodā saziĦā starp 
nedzirdīgo cilvēku un dzirdīgo cilvēku, kā arī iespējamām problēmām tulkošanas 
procesā un to risināšanas paĦēmieniem. 

2. par tulkošanas iemaĦām; atmiĦas trenēšanu, teksta analīzi, prezentācijas iemaĦām, 
kā arī balss iespēju apzināšanu, dikciju; vingrinājumiem.  

3. par tulkojamo tekstu konfidencialitāti un atbildību.  
 
3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām:  

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

Zīmju valodas dažādība. 8 4 4 
Daktiloloăija. Rokas formas . 
Zīmju valodas pieraksts. 

16 8 8 

Tulkošanas teorijas, to raksturojums. 16 8 8 
Tulkošanas pamatveidi.  
Tulkojumu pamatklasifikācijas. 
Tulkojumu žanru-stilistiskā klasifikācija. 
Tulkojumu psiholingvistiskā klasifikācija. 

8 4 4 

Tulkošanas metodes. 
Sinhronā tulkošana. 
Konsekutīvā tulkošana. 

24 12 12 

Tulka darb ība.  
Tulkošana kā komunikatīva darbība. 
Tulkošanas procesa analīze. 
Tulkošanas problēmas. 
Datora izmantošana tulkošanā. 

8 4 4 
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KOPĀ 80 40 40 
 

3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām:  
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
Zīmju valodas dažādība. 8 4 4 
Daktiloloăija. Rokas formas . 
Zīmju valodas pieraksts. 

16 8 8 

Tulkošanas teorijas, to raksturojums. 16 8 8 
Tulkošanas pamatveidi.  
Tulkojumu pamatklasifikācijas. 
Tulkojumu žanru-stilistiskā klasifikācija. 
Tulkojumu psiholingvistiskā klasifikācija. 

8 4 4 

Tulkošanas metodes. 
Sinhronā tulkošana. 
Konsekutīvā tulkošana. 

24 12 12 

Tulka darb ība.  
Tulkošana kā komunikatīva darbība. 
Tulkošanas procesa analīze. 
Tulkošanas problēmas. 
Datora izmantošana tulkošanā. 

8 4 4 

KOPĀ 80 24 56 
 
3.3. Laika grafiks:  

80 mācību stundas, tai skaitā 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgais darbs.  
80 mācību stundas, tai skaitā 24 kontaktstundas un 56 patstāvīgais darbs.  

 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba 
temats 

Patstāvīgā darba 
veids 

Daktiloăija.  Pēc studentu izvēles,  
pēc dotās tēmas. 

Darbs pāros 

Roku formas Pēc lektora dotās tēmas  Darbs pāros 
Tulkošanas teorija un metodes Pēc lektora dotās tēmas  Referāts  

 

Starpnovērt ējums: sekmīga līdzdalība semināros. 
Kursa beigās: ieskaite rakstiski un mutiski par tulkošanas teoriju un tulkošanas 

pamatveidiem. 
Tiek analizēti arī psiholoăiskās saskarsmes aspekti darbā ar auditoriju un klientiem. 
20. Kredītpunkti:  2 
 
 

4. Pedagoăiskā pieeja: 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē:  
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 
Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
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1. Informatīvās metodes – lekcijas, kas nav vienpusēja pasniedzēja informācijas nodošana 
studentam, bet gan savstarpēja viedokĜu un uzskatu apmaiĦa, kā arī diskusijas par 
apskatāmo tēmu. 

2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana pielietojot zīmju valodu.  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs savstarpēji kontaktējoties (pēc iespējas) zīmju valodā.  
4. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

patstāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības:  

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analīzē un novērtē situācijas, pieĦem 
lēmumus, piedalās diskusijās pielietojot zīmju valodu. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība:  

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas dod iespēju pielietot tulkošanas iemaĦas, 
izstrādājot referātus, studiju un kvalifikācijas darbus, kā arī veicot jebkura veida zinātnisko un 
pētniecības darbu ikvienā no studiju programmas priekšmetiem. 

 

5. Literat ūra:  

1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.: Preses nams, 1998.  

2. Bethere D. Latviešu zīmju valodas gramatikas pamati – LNS Zīmju valodas centrs, 
2004 

3. Bethere D. Nedzirdīgo zīmju valodas vispārīgs raksturojums// Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva.. – Liepāja, 2001. 

4. Latvijas Nedzirdīgo savienības Nedzirdīgo tulka ētikas noteikumi / LNS, 2001 

5. Latviešu tautas pasakas un dainas zīmju valodā – Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 

6. Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC - Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 

7. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Brīvais laiks - Zīmju valodas centrs, 2002 

8. Nedzirdīgo runas žestu vārdnīca – Latvijas Nedzirdīgo biedrība, Rīga 1962 

9. RaiĦa vakara vidusskola 60 gados – R.: RaiĦa vakara vidusskola, 1987.  

10. Sabiedrībai par nedzirdību. Latvijas Nedzirdīgo biedrība – R.: LNS Kopsolī, 2000.  

11. Uzore D. Rokasgrāmata nedzirdīgu un vājdzirdīgu bērnu vecākiem. – R.: 2004.  

12. Videomateriāli latviešu zīmju valodā (VHS un CD) 

13. www.liis.lv/latval/zimval  

14. www.lns.lv  

15. www.zimjuvaloda.lv   

16. A.Adamovičus, A.Ališauskas. Lietuvišėu gestu žodynelis. – Vilnius, 1995.  

17. Гeльман И Ф - Дактилология – Ленинград ВОГ 1981 88 стр 

18. Зайцева Г Л  - Дактилология  Жестовая речь – Москва  Просвещение 1991 160 
стр 

19. Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к 
лицам с отклонениями в развитии.-М.: ЭКЗАМЕН, 2003. 

20. Communication Access for Persons with hearing loss Compliance with the Americans 
with Disabilities Act – Edited by  Mark Ross – York Press, Inc. 1994.  

21. Cultural and language diversity and the deaf experience / editor, Ila Parasnis.- 
Cambridge University Press, 1996.  
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22. Frank R. Wilson THE HAND: How its Use Shapes the Brain, Language and Human 
Culture, 1998  

23. Van Cleve, Editor DEAF HISTORY UNVEILED: Interpretations from the New 
Scholarship, 1993 

24. Schulmeister R., Reinitzer H. PROGRESS IN SIGN LANGUAGE RESEARCH, 2002  

25. Gile, D. Basic Concepts and Models for Translator and Interpreter Training. 
Benjamins, 1995  

26. Lederer, M.. La traduction simultanee-experience et theorie. Paris, 1981  
27. Fischer R. Lane H. LOOKING BACK, 1993 

28. Pinker.S. LANGUAGE INSTINCT, 1995 

29. Nord, C. Translation as Purposeful Activity. St.Jerome, 1997  

30. Kalina, S. Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Tubingen, 1998 
31. Armstrong D.F. ORIGINAL SIGNS, 1999 

32. Stokoe W.C. LANGUAGE IN HAND, 2001  

33. Zauberga, I. Developing Translation Competence. Riga, 2001 

12.Studentu novērt ēšana:  

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
 

14.Pasniedzē ju akredit āci ja:  

Obligātā augstākā izglītība, vēlams maăistra grāds. 
Nedzirdīgo zīmju valodas prasme. 
Valsts valodas prasme. 
 
 

8. Telpas:  

8.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. kodoskops; 
3. datori; 
4. mācību literatūra; 
5. pavairošanas tehnika. 

 
8.2. Materiāli 

1. mācību un metodiskie materiāli,  
2. periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli, 
3. audio un video materiāli. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
 

1. Nosaukums: SINHRONĀ TULKOŠANA  

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis:  
Attīstīt un izkopt studentu sinhronās tulkošanas iemaĦas un prasmes, tulkojot no 

latviešu valodas zīmju valodā un zīmju valodas latviešu valodā.  
 
2.2. Uzdevumi:  
Teorētisko un praktisko nodarbību gaitā  
13. Iepazīstināt studentus ar mutiskās, sinhronās tulkošanas teorētiskiem un 

praktiskiem aspektiem,  
14. Veicināt aktīvu komunikācijas procesu starp studentiem. 
15. Veicināt un nostiprināt atbilstošu valodas vidi. 
16. Apgūt jēdzienus, kuru pielietojums saistīts ar dažādu valsts iestāžu un sabiedrisko 

organizāciju darbību. 
17. Veicināt patstāvīgu pētījumu izvēlētājā nozarē veikšanu un rezultātu apkopošanu.  
18. Apgūt tulkošanas praktiskās iemaĦas prakses laikā. 
19. Apgūt jēdzienus, kuri saistīti ar dažādām jomām raksturīgo leksiku. 
 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts:  
 

Sinhronās tulkošanas kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 
1. Par latviešu zīmju valodu; tulkošanas metodēm; tulkošanu gan tieši, gan 

atgriezeniski; tekstu tulkošanu latviešu skaĦu valodā saziĦā starp nedzirdīgo 
cilvēku un dzirdīgo cilvēku. 

2. Par tulkošanas iemaĦām; atmiĦas trenēšanu, teksta analīzi, pierakstu tehniku, 
prezentācijas iemaĦām, kā arī balss iespēju apzināšanu.  

3. Par tulkošanas problēmām un tulkojamo tekstu konfidencialitāti un atbildību. 
 

 
3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām:  

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

Tulkošanas metodes. Sinhronā tulkošana. 80 40 40 
AtmiĦas vingrinājumi 
Atpazīstamu tekstu tulkošana 
Darbs ar konferenču dokumentiem 
Darbs komandā 
Ekonomisku tekstu sinhrona tulkošana 
Īsu vienkāršu runu tulkošana 
Komunikatīvo prasmju analīze 
Konferenču tulkošana u.c. 
Labi zināmu tekstu tulkošana 
Lēnā tempā runātu tekstu tulkošana 
Oficiālu runu tulkošana 
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Politisku tekstu sinhrona tulkošana 
Prognozēšanas iemaĦu attīstība 
Specializētu runu tulkošana 
Stilistiski sarežăītu runu tulkošana 
Stresa situāciju kontrole 
Telefonsarunu tulkošana 
Terminu vārdnīcas. 
Tulkošana izglītības iestādē  
Tulkošana juridiskā iestādē 

Tulka darb ība  
Tulkošana kā komunikatīva darbība 
Tulkošanas procesa analīze 
Tulkošanas fāze 

20 10 10 

Tulkošanas situācijas un tulka lomas  
Tulkošana grupā 
Tulka darbs sabiedrībā 
Telefonsarunu un web tulkošana 
Tulkošana mācību iestādē 
Tulkošana tiesā un citā juridiskā iestādē 
Konferenču tulkošana u.c.(jubilejas, bēres, kāzas) 
 

20 10 10 

KOPĀ 120 60 60 
 
 

3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām:  
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
Tulkošanas metodes. Sinhronā tulkošana. 80 26 54 
AtmiĦas vingrinājumi 
Atpazīstamu tekstu tulkošana 
Darbs ar konferenču dokumentiem 
Darbs komandā 
Ekonomisku tekstu sinhrona tulkošana 
Īsu vienkāršu runu tulkošana 
Komunikatīvo prasmju analīze 
Konferenču tulkošana u.c. 
Labi zināmu tekstu tulkošana 
Lēnā tempā runātu tekstu tulkošana 
Oficiālu runu tulkošana 
Politisku tekstu sinhrona tulkošana 
Prognozēšanas iemaĦu attīstība 
Specializētu runu tulkošana 
Stilistiski sarežăītu runu tulkošana 
Stresa situāciju kontrole 
Telefonsarunu tulkošana 
Terminu vārdnīcas. 
Tulkošana izglītības iestādē  
Tulkošana juridiskā iestādē 
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Tulka darb ība  
Tulkošana kā komunikatīva darbība 
Tulkošanas procesa analīze 
Tulkošanas fāze 

20 5 15 

Tulkošanas situācijas un tulka lomas  
Tulkošana grupā 
Tulka darbs sabiedrībā 
Telefonsarunu un web tulkošana 
Tulkošana mācību iestādē 
Tulkošana tiesā un citā juridiskā iestādē 
Konferenču tulkošana u.c.(jubilejas, bēres, kāzas) 
 

20 5 15 

KOPĀ 120 36 84 
 

3.3. Laika grafiks:  
120 mācību stundas, tai skaitā 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgais darbs.  
120 mācību stundas, tai skaitā 36 kontaktstundas un 84 patstāvīgais darbs.  

 

 
 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

Sinhronā tulkošana Pēc lektora dotās tēmas  Referāts  
Tulkošanas darbība Tulkošanas fāzes Referāts  
Tulkošanas situācijas Pēc studentu izvēlētās 

tēmas 
Referāts  

Nedzirdīgo zīmju valodas 
leksika 

Pēc lektora dotās tēmas Video materiāla izveide 

 

Starpnovērt ējums tēmas beigās: kontroldarbi 
Kursa beigās: eksāmens  
Rakstiski: zīmju valodas gramatikas zināšanu pārbaude 
Mutiski: dialogs ar nedzirdīgu personu, sinhrons verbālās un zīmju valodas tulkojums. 
Eksāmens: 15 minūšu teksta tulkošana no latviešu zīmju valodā un otrādi. 
Tiek analizēti arī psiholoăiskās saskarsmes aspekti darbā ar auditoriju un klientiem. 
21. Kredītpunkti: 3  
 

4. Pedagoăiskā pieeja. 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē:  
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas; 
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana pielietojot zīmju valodu;  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs savstarpēji kontaktējoties (pēc iespējas) zīmju valodā; 
4. Individuālais darbs; 
5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 
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4.2. Praktiskās attiecības:  

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un novērtē 
situācijas, pieĦem un pamatotus lēmumus, piedalās diskusijās pielietojot zīmju valodu. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība:  

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas dod iespēju pielietot tulkošanas iemaĦas, 
izstrādājot referātus, studiju un kvalifikācijas darbus, kā arī veicot jebkura veida zinātnisko un 
pētniecības darbu ikvienā no studiju programmas priekšmetiem. 

 

5. Literat ūra:  

13. Bethere D. Latviešu zīmju valodas gramatikas pamati – LNS Zīmju valodas centrs, 2004 

14. Bethere D. Nedzirdīgo zīmju valodas vispārīgs raksturojums// Valodu apguve: problēmas 
un perspektīva.. – Liepāja, 2001. 

15. Latvijas Nedzirdīgo savienības Nedzirdīgo tulka ētikas noteikumi / LNS, 2001 

16. Latviešu tautas pasakas un dainas zīmju valodā – Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 

17. Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC - Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 

18. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Brīvais laiks - Zīmju valodas centrs, 2002 

19. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Būvniecība – LNS Zīmju valodas centrs, 2006 

20. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Ēdiena gatavošana – LNS Zīmju valodas centrs, 2006 

21. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Mākslas izglītība – LNS Zīmju valodas centrs, 2006 

22. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Īpašības vārdi (A-M) – LNS Zīmju valodas centrs, 2007 
23. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Ăimene– Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
24. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Skola – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
25. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Pilsēta – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
26. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Lauki – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 

27. Nedzirdīgo runas žestu vārdnīca – Latvijas Nedzirdīgo biedrība, Rīga 1962 

28. RaiĦa vakara vidusskola 60 gados – R.: RaiĦa vakara vidusskola, 1987.  

29. Sabiedrībai par nedzirdību. Latvijas Nedzirdīgo biedrība – R.: LNS Kopsolī, 2000.  

30. Uzore D. Rokasgrāmata nedzirdīgu un vājdzirdīgu bērnu vecākiem. – R.: 2004.  

31. www.liis.lv/latval/zimval  

32. www.lns.lv  

33. www.zimjuvaloda.lv   
34. Videomateriāli latviešu zīmju valodā (VHS un CD) 

SARKANGALV ĪTE - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
NEGLĪTAIS PĪLĒNS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
ZEM SĒNES - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
VASARĀ LAUKOS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
UNTUMAINAIS KA ĖIS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
LATVIEŠU TAUTAS PASAKAS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
LATVIEŠU TAUTAS DAINAS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
DABA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
SKOLA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
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IKDIENA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
VESELĪBA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
CILVĒKS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
TEHNOLOĂIJAS UN ZINĀTNE - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
PILSĒTA, LAUKI - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC 1.daĜa - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC 2.daĜa - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC 3.daĜa - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
BRĪVAIS  LAIKS    1.daĜa - Zīmju valodas centrs, 2002 
BRĪVAIS  LAIKS    2.daĜa - Zīmju valodas centrs, 2002 

35. A.Adamovičus, A.Ališauskas. Lietuvišėu gestu žodynelis. – Vilnius, 1995.  

36. Гeльман И Ф - Дактилология – Ленинград ВОГ 1981 88 стр 

37. Зайцева Г Л  - Дактилология  Жестовая речь – Москва  Просвещение 1991 160 стр 

38. Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к 
лицам с отклонениями в развитии.-М.: ЭКЗАМЕН, 2003. 

39. Communication Access for Persons with hearing loss Compliance with the Americans 
with Disabilities Act – Edited by  Mark Ross – York Press, Inc. 1994.  

40. Cultural and language diversity and the deaf experience / editor, Ila Parasnis.- Cambridge 
University Press, 1996.  

41. Frank R. Wilson THE HAND: How its Use Shapes the Brain, Language and Human 
Culture, 1998  

42. Van Cleve, Editor DEAF HISTORY UNVEILED: Interpretations from the New 
Scholarship, 1993 

43. Schulmeister R., Reinitzer H. PROGRESS IN SIGN LANGUAGE RESEARCH, 2002  

44. Gile, D. Basic Concepts and Models for Translator and Interpreter Training. Benjamins, 
1995  

45. Lederer, M.. La traduction simultanee-experience et theorie. Paris, 1981  
46. Fischer R. Lane H. LOOKING BACK, 1993 

47. Pinker.S. LANGUAGE INSTINCT, 1995 

48. Nord, C. Translation as Purposeful Activity. St.Jerome, 1997  

49. Kalina, S. Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Tubingen, 1998 
50. Armstrong D.F. ORIGINAL SIGNS, 1999 

51. Stokoe W.C. LANGUAGE IN HAND, 2001  

52. Zauberga, I. Developing Translation Competence. Riga, 2001 
 

13.Studentu novērt ēšana:  

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
 

15.Pasniedzē ju akredit āci ja:  

Obligātā augstākā izglītība  
Nedzirdīgo zīmju valodas prasme 
Valsts valodas prasme 
Vēlams maăistra grāds 
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8. Telpas:  

8.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. kodoskops; 
3. datori; 
4. mācību literatūra; 
5. pavairošanas tehnika. 

 
8.2. Materiāli 

1. mācību un metodiskie materiāli,  
2. periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
 

1. Nosaukums: KONSEKUTĪVĀ TULKOŠANA  

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis: 
Attīstīt un izkopt studentu konsekutīvās tulkošanas iemaĦas un prasmes, tulkojot 

no latviešu valodas zīmju valodā un zīmju valodas latviešu valodā.  
 
1.2. Uzdevumi: 
Teorētisko un praktisko nodarbību gaitā  
20. Iepazīstināt studentus ar mutiskās, konsekutīvās tulkošanas teorētiskiem un 

praktiskiem aspektiem,  
21. Veicināt aktīvu komunikācijas procesu starp studentiem. 
22. Veicināt un nostiprināt atbilstošu valodas vidi. 
23. Apgūt jēdzienus, kuru pielietojums saistīts ar dažādu valsts iestāžu un sabiedrisko 

organizāciju darbību. 
24. Veicināt patstāvīgu pētījumu izvēlētājā nozarē veikšanu un rezultātu apkopošanu.  
25. Apgūt tulkošanas praktiskās iemaĦas prakses laikā. 
26. Apgūt jēdzienus, kuri saistīti ar dažādām jomām raksturīgu leksiku. 

 

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
 

Konsekutīvās tulkošanas kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 
1. Par latviešu zīmju valodu; tulkošanas metodēm; pierakstu tehniku; tulkošanu 

gan tieši, gan atgriezeniski; tekstu tulkošanu latviešu skaĦu valodā saziĦā starp 
nedzirdīgo cilvēku un dzirdīgo cilvēku. 

2. Par konsekutīvās tulkošanas iemaĦām; atmiĦas trenēšanu, teksta analīzi, 
prezentācijas iemaĦām, kā arī balss iespēju apzināšanu.  

3. Par tulkojamo tekstu konfidencialitāti un atbildību. 
 

3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
Tulkošanas metodes. Konsekutīvā tulkošana 
AtmiĦas vingrinājumi 
Atpazīstamu tekstu tulkošana 
Ekonomisku tekstu konsekutīva tulkošana 
Īsu  runu tulkošana 
Komunikatīvo prasmju analīze 
Labi zināmu tekstu tulkošana 
Oficiālu runu tulkošana 
Politisku tekstu konsekutīva tulkošana 
Prognozēšanas iemaĦu attīstība 
Specializētu runu tulkošana 
Stilistiski sarežăītu runu tulkošana 
Stresa situāciju kontrole 
Terminu vārdnīcas. 

120 60 60 
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Tulka darb ība  
Tulkošana kā komunikatīva darbība 
Tulkošanas procesa analīze 
Tulkošanas fāze 

20 10 10 

Tulkošanas situācijas un tulka lomas  
Tulkošana grupā 
Tulka darbs sabiedrībā 
Telefonsarunu un web tulkošana 
Tulkošana mācību iestādē 
Tulkošana tiesā un citā juridiskā iestādē 
Konferenču tulkošana u.c.(jubilejas, bēres, kāzas) 

20 10 10 

KOPĀ 160 80 80 

 
 

3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām:  
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

Tulkošanas metodes. Konsekutīvā tulkošana 
AtmiĦas vingrinājumi 
Atpazīstamu tekstu tulkošana 
Ekonomisku tekstu konsekutīva tulkošana 
Īsu  runu tulkošana 
Komunikatīvo prasmju analīze 
Labi zināmu tekstu tulkošana 
Oficiālu runu tulkošana 
Politisku tekstu konsekutīva tulkošana 
Prognozēšanas iemaĦu attīstība 
Specializētu runu tulkošana 
Stilistiski sarežăītu runu tulkošana 
Stresa situāciju kontrole 
Terminu vārdnīcas. 

120 30 90 

Tulka darb ība  
Tulkošana kā komunikatīva darbība 
Tulkošanas procesa analīze 
Tulkošanas fāze 

20 9 11 

Tulkošanas situācijas un tulka lomas  
Tulkošana grupā 
Tulka darbs sabiedrībā 
Telefonsarunu un web tulkošana 
Tulkošana mācību iestādē 
Tulkošana tiesā un citā juridiskā iestādē 
Konferenču tulkošana u.c.(jubilejas, bēres, kāzas) 

20 9 11 

KOPĀ 160 48 112 

 
3.3. Laika grafiks: 

Studiju kurss sadalīts atbilstoši programmas semestru sadalījumam, tai skaitā pilna laika 
studijām 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgais darbs, bet nepilna laika studijām 160 mācību 
stundas, tai skaitā 48 kontaktstundas un 112 patstāvīgais darbs.  
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Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

Konsekutīvā tulkošana Pēc lektora dotās tēmas 
Darbs pāros, grupā 
(pēc izvēles) video 
materiāla izveide. 

Tulkošanas darbība Tulkošanas fāzes Referāts 

Tulkošanas situācijas 
Pēc studentu izvēlētās 

tēmas 
Referāts 

Nedzirdīgo zīmju valodas 
leksika 

Pēc lektora dotās tēmas Video materiāla izveide 

 

Starpnovērt ējums tēmas beigās: kontroldarbi 
Kursa beigās:  
eksāmens  

Rakstiski: zīmju valodas gramatikas zināšanu pārbaude. 
Mutiski: dialogs ar nedzirdīgu personu, verbālās un zīmju valodas tulkojums. 
Eksāmens: 15 minūšu teksta tulkošana no latviešu valodas zīmju valodā un otrādi. 
Tiek analizēti arī psiholoăiskās saskarsmes aspekti darbā ar auditoriju un klientiem. 

 
22. Kredītpunkti:  4 
 

4. Pedagoăiskā pieeja. 
 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 

Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 
1. Informatīvās metodes – lekcijas; 
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana pielietojot zīmju valodu;  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs savstarpēji kontaktējoties (pēc iespējas) zīmju 

valodā; 
4. Individuālais darbs; 
5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un novērtē 
situācijas, pieĦem un pamatotus lēmumus, piedalās diskusijās pielietojot zīmju valodu. 
 
 
 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas dod iespēju pielietot tulkošanas iemaĦas, 
izstrādājot referātus, studiju un kvalifikācijas darbus, kā arī veicot jebkura veida zinātnisko un 
pētniecības darbu ikvienā no studiju programmas priekšmetiem. 
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5. Literat ūra: 

53. Bethere D. Latviešu zīmju valodas gramatikas pamati – LNS Zīmju valodas centrs, 2004 

54. Bethere D. Nedzirdīgo zīmju valodas vispārīgs raksturojums// Valodu apguve: problēmas 
un perspektīva.. – Liepāja, 2001. 

55. Latvijas Nedzirdīgo savienības Nedzirdīgo tulka ētikas noteikumi / LNS, 2001 

56. Latviešu tautas pasakas un dainas zīmju valodā – Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 

57. Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC - Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1998 

58. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Brīvais laiks - Zīmju valodas centrs, 2002 

59. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Būvniecība – LNS Zīmju valodas centrs, 2006 

60. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Ēdiena gatavošana – LNS Zīmju valodas centrs, 2006 

61. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Mākslas izglītība – LNS Zīmju valodas centrs, 2006 

62. Latviešu zīmju valodas vārdnīca Īpašības vārdi (A-M) – LNS Zīmju valodas centrs, 2007 
63. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Ăimene– Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
64. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Skola – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
65. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Pilsēta – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 
66. Latviešu zīmju valodas vārdnīca nedzirdīgajiem bērniem Lauki – Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, 1998 

67. Nedzirdīgo runas žestu vārdnīca – Latvijas Nedzirdīgo biedrība, Rīga 1962 

68. RaiĦa vakara vidusskola 60 gados – R.: RaiĦa vakara vidusskola, 1987.  

69. Sabiedrībai par nedzirdību. Latvijas Nedzirdīgo biedrība – R.: LNS Kopsolī, 2000.  

70. Uzore D. Rokasgrāmata nedzirdīgu un vājdzirdīgu bērnu vecākiem. – R.: 2004.  

71. www.liis.lv/latval/zimval  

72. www.lns.lv  

73. www.zimjuvaloda.lv   
74. Videomateriāli latviešu zīmju valodā (VHS un CD) 

SARKANGALV ĪTE - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
NEGLĪTAIS PĪLĒNS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
ZEM SĒNES - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
VASARĀ LAUKOS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
UNTUMAINAIS KA ĖIS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
LATVIEŠU TAUTAS PASAKAS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
LATVIEŠU TAUTAS DAINAS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
DABA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
SKOLA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
IKDIENA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
VESELĪBA - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
CILVĒKS - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
TEHNOLOĂIJAS UN ZINĀTNE - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
PILSĒTA, LAUKI - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC 1.daĜa - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC 2.daĜa - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC 3.daĜa - LNS Zīmju valodas centrs, 2004 
BRĪVAIS  LAIKS    1.daĜa - Zīmju valodas centrs, 2002 
BRĪVAIS  LAIKS    2.daĜa - Zīmju valodas centrs, 2002 

75. A.Adamovičus, A.Ališauskas. Lietuvišėu gestu žodynelis. – Vilnius, 1995.  
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76. Гeльман И Ф - Дактилология – Ленинград ВОГ 1981 88 стр 

77. Зайцева Г Л  - Дактилология  Жестовая речь – Москва  Просвещение 1991 160 стр 

78. Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к 
лицам с отклонениями в развитии.-М.: ЭКЗАМЕН, 2003. 

79. Communication Access for Persons with hearing loss Compliance with the Americans 
with Disabilities Act – Edited by  Mark Ross – York Press, Inc. 1994.  

80. Cultural and language diversity and the deaf experience / editor, Ila Parasnis.- Cambridge 
University Press, 1996.  

81. Frank R. Wilson THE HAND: How its Use Shapes the Brain, Language and Human 
Culture, 1998  

82. Van Cleve, Editor DEAF HISTORY UNVEILED: Interpretations from the New 
Scholarship, 1993 

83. Schulmeister R., Reinitzer H. PROGRESS IN SIGN LANGUAGE RESEARCH, 2002  

84. Gile, D. Basic Concepts and Models for Translator and Interpreter Training. Benjamins, 
1995  

85. Lederer, M.. La traduction simultanee-experience et theorie. Paris, 1981  
86. Fischer R. Lane H. LOOKING BACK, 1993 

87. Pinker.S. LANGUAGE INSTINCT, 1995 

88. Nord, C. Translation as Purposeful Activity. St.Jerome, 1997  

89. Kalina, S. Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Tubingen, 1998 
90. Armstrong D.F. ORIGINAL SIGNS, 1999 

91. Stokoe W.C. LANGUAGE IN HAND, 2001  

92. Zauberga, I. Developing Translation Competence. Riga, 2001 
 

6. Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
 

16.Pasniedzē ju akredit āci ja: 

16.1.1. Obligātā augstākā izglītība  
16.1.2. Nedzirdīgo zīmju valodas prasme 
16.1.3. Valsts valodas prasme 
16.1.4. Vēlams maăistra grāds 

 
 

8. Telpas: 

8.1. Aprīkojums 
7. tāfele; 
8. kodoskops; 
9. datori; 
10. mācību literatūra; 
11. pavairošanas tehnika. 

 
8.2. Materiāli: 

1. mācību un metodiskie materiāli,  
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2. audio un video materiāli, 
3. periodiskā literatūra, likumdošanas materiāli 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: Terminoloă i ja z īmju valodā – TERMINI AUTOMEH ĀNKĀ , 

IT, SPORTĀ 

2. Mēr ė i  un uzdevumi: 

2.1. Mērėis – nodrošināt iespēju apgūt tulkošanas prasmi latviešu zīmju valodā 
automehānikas, sporta un IT jomā. 
 
2.2. Uzdevumi: 

- apgūt latviešu valodas zīmes automehānikas, sporta un IT jomā; 
- iegūt prasmi analizēt tulkoto materiālu. 
 
3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts 
Sniegt zināšanas, veidot un nostiprināt praktiskās iemaĦas zīmju valodas veidošanā 

atbilstošām tēmām, un to lomu nedzirdīgiem audzēkĦiem komunikatīvajā un mācību darbībā. 
 

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Automehānika: 

1. Virsbūve;  
2. Motors;  
3. Ritošie;  
4. Autodarbn īca, auto detaĜu veikals. 

11 6 5 

2. Sports: 
1. Sports, to nosaukumi; 
2. Sporta vēsture; 
3. Sporta pedagoăija un psiholoăija. 

14 7 7 

3. IT: 
1. Inform ācija un inform ātikas procesi; 
2. Datori; 
3. Datort īkli; 

15 7 8 

KOPĀ 40 20 20 
 

3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
2. Automehānika: 

1. Virsbūve  
2. Motors  
3. Ritošie  
4. Autodarbn īca, auto detaĜu veikals 

11 4 7 

2. Sports: 
1. Sports, to nosaukumi 
2. Sporta vēsture 
3. Sporta pedagoăija un psiholoăija 

14 4 10 

3. IT: 
1. Inform ācija un inform ātikas procesi 
2. Datori 

15 4 11 
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3. Datort īkli 
KOPĀ 40 12 28 
 

3.3. Laika grafiks: 
 
Pilna laika studijām 3. semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb auditorijas 

stundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
Nepilna laika studijām 4. semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb 

auditorijas stundas un 26 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
 
 

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 
T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 

veids 
1.darbs(2.tēma) 1. Automehānika 

1. Virsbūve  
2. Motors  
3. Ritošie  
4. Autodarbn īca, auto detaĜu 

veikals 

Lekcija, kuras laikā pasniedzējs 
izklāsta jauno vielu un tiek 
apvienots teorijas izklāsts un 
praktiskais darbs. 

2.darbs(3.tēma) 2. Sports 
1. Sports, to nosaukumi 
2. Sporta vēsture 
3. Sporta pedagoăija un 

psiholoăija 

Lekcija, kuras laikā pasniedzējs 
izklāsta jauno vielu un tiek 
apvienots teorijas izklāsts un 
praktiskais darbs. 

3.darbs(4.tēma) 3. IT 
1. Inform ācija un inform ātiskie 

procesi 
2. Datori 
3. Datort īkli 

Lekcija, kuras laikā pasniedzējs 
izklāsta jauno vielu un tiek 
apvienots teorijas izklāsts un 
praktiskais darbs. 
 

 
 3.5. Kredītpunkti: 1 

 

4. Pedagoă iskā pieeja 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
1. lekcijas; 
2. praktiskie darbi; 
3. pastāvīgie darbi. 

 
4.2. Praktiskās attiecības 
Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: studenti 
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieĦem lēmumus. 
 

5. Literat ūra 

1. Žurnāls „Auto” 
2. www.iauto.lv 
3. www.delfi.lv (ar tēmu „auto”) 
4. www.tvnet.lv (ar tēmu „auto”) 
5. Avīze „Sports” 
6. Žurnāls „Sports” 
7. Sporta pedagoăija un psiholoăija 
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8. www.delfi.lv (ar tēmu „sports”) 
9. www.tvnet.lv (ar tēmu „sports”) 
10. Microsoft Word 2000, Valentīns Žemaitis. - Aleksejs Jurēnoks, 2000 
11. Lietišėā informācija vidusskolai. - Kārlis Veiss, 2000 
12. Datora uzbūve un tā darbības princips. - Vēzis Viesturs, 1997 
13. www.liis.lv  
14. www.rsdc.lv  

 

6. Studentu novērt ēšana: 

1. Praktiskais darbs semestra laikā – 50% 
2. Pārbaudījuma darbs – 50%. Pārbaudījumu studenti kārto rakstiskā veidā, tulkojot 

situācijas. 
3. Pārbaudes veids – eksāmens. 

 

7. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

Augstākā izglītība. 
Valsts valodas zināšanas. 
Latviešu zīmju valodas zināšanas, kā arī pārzināt attiecīgās tēmas latviešu zīmju valodā. 
 

8. Telpas 
8.1. Aprīkojums 
1. Tāfele 
2. Video magnetafons 
3. Videokamera 
4. Videokasetes 
5. TV 
6. Dators 
7. Mākslas darba rīki un materiāli 
8. Žurnāli un avīzes 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: Terminoloă i ja z īmju valodā – AMATNIEC ĪBAS UN 

MĀJTUR ĪBAS TERMINI. 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis – nodrošināt iespēju apgūt tulkošanas prasmi latviešu zīmju valodā 
amatniecības/ mājturības jomā. 
2.2. Uzdevumi: 

- apgūt latviešu valodas zīmes amatniecības/ mājturības jomā; 
- iegūt prasmi analizēt tulkoto materiālu. 
 
3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
Sniegt zināšanas, veidot un nostiprināt praktiskās iemaĦas zīmju valodas veidošanā 

atbilstošām tēmām, un to lomu nedzirdīgiem audzēkĦiem komunikatīvajā un mācību darbībā. 
 

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Instrumenti un ier īces.  16 10 6 
2. Koksnes apstrādāšana. Koksnes veidi. 

Kokmateri āli. Apăērbs: stili un silueti. 
Kompozīcija, adīšana, tamborēšana, šūšana, 
aušana. 

11 6 5 

3. Amatniecības vidusskola, Rīgas Dizaina un 
mākslas koledža. 

13 4 9 

KOPĀ 40 20 20 
 

 
3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

4. Instrumenti un ier īces.  16 4 12 
5. Koksnes apstrādāšana. Koksnes veidi. 

Kokmateri āli. Apăērbs: stili un silueti. 
Kompozīcija, adīšana, tamborēšana, šūšana, 
aušana. 

11 6 5 

6. Amatniecības vidusskola, Rīgas Dizaina un 
mākslas koledža. 

13 2 9 

KOPĀ 40 12 28 
 
3.3. Laika grafiks: 

Pilna laika studijām 3. semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb auditorijas 
stundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas 

 Nepilna laika studijām 4. semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb 
auditorijas stundas un 56 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
. 

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 
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T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 

veids 
1.darbs(2.tēma) Instrumenti un ierīces. Lekcija, kuras laikā pasniedzējs 

izklāsta jauno vielu. 
2.darbs(3.tēma) Koksnes apstrādāšana. Koksnes 

veidi. Kokmateriāli. 
Apăērbs: stili un silueti. 
Kompozīcija, adīšana, 
tamborēšana, šūšana, aušana. 

Lekcija, kuras laikā pasniedzējs 
izklāsta jauno vielu un tiek 
apvienots teorijas izklāsts un 
praktiskais darbs. 

3.darbs(4.tēma) Amatniecības vidusskola, Rīgas 
Dizaina un mākslas koledža 

Apmeklējums 

 
  3.5. Kredītpunkti: 1 
 
 
 

4. Pedagoă iskā pieeja: 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
1. lekcijas; 
2. praktiskie darbi; 
3. pastāvīgie darbi. 

 
4.2. Praktiskās attiecības 

Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: 
studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieĦem lēmumus. 
 
 

5. Literat ūra: 

1. Apăērbs: stili un silueti. - Miėe Alda, 2002 
2. Mācību materiāli mājturībā 5. - 9. klasei. - Miėe Alda, Tarasa Aiva, Pakalns 

Roberts, 2001 
3. Namdaru un būvgaldnieku darbi. – H. Štems, 1987 
4. Mājas amatnieka rokasgrāmata. – A. Baranovskis, N. DrobĦica, 1992 

 

6. Studentu novērt ēšana: 

1. Praktiskais darbs semestra laikā – 50% 
2. Pārbaudījuma darbs – 50%. Pārbaudījumu studenti kārto rakstiskā veidā, tulkojot 

situācijas. 
3. Pārbaudes veids – eksāmens. 

 

7. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

1. Augstākā  izglītība.  
2. Valsts valodas zināšanas. 
3. Latviešu zīmju valodas zināšanas atbilstošajā jomā. 

 
8. Telpas 

8.1. Aprīkojums 
1. Tāfele.  
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2. Video. 
3. Magnetafons. 
4. TV. 
5. Dators. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: Terminoloă i ja z īmju valodā – TERMINI M ĀKLSĀ 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis – nodrošināt iespēju apgūt tulkošanas prasmi latviešu zīmju valodā mākslas 
jomā. 
 
2.2. Uzdevumi: 

- apgūt latviešu valodas zīmes mākslas jomā; 
- iegūt prasmi analizēt tulkoto materiālu. 
 
3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts 
Sniegt zināšanas, veidot un nostiprināt praktiskās iemaĦas zīmju valodas veidošanā 
atbilstošām tēmām, un to lomu nedzirdīgiem audzēkĦiem komunikatīvajā un mācību darbībā. 
 
 

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām. 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Kult ūras vēsture un tās periodi 15 8 8 
2. Mākslas darba rīki un materi ā l i  10 6 4 
3. Mākslas skola, akadēmija, mākslas skates, 

izstādes un muzeji 
15 6 8 

KOPĀ 40 20 20 
 
 

3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Kult ūras vēsture un tās periodi 15 3 12 
2. Mākslas darba rīki un materi ā l i  10 6 4 
3. Mākslas skola, akadēmija, mākslas skates, 

izstādes un muzeji 
15 3 12 

KOPĀ 40 12 28 
 
3.3. Laika grafiks: 

 
Pilna laika studijām 3. semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb auditorijas 

stundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
Nepilna laika studijām 4. semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb 

auditorijas stundas un 28 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 
 
 

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 
T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 

veids 
1.darbs(2.tēma) Kultūras vēsture un tās periodi Lekcija, kuras laikā pasniedzējs 

izklāsta jauno vielu. 
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2.darbs(3.tēma) Mākslas darba rīki un materiāli Lekcija, kuras laikā pasniedzējs 
izklāsta jauno vielu un tiek 
apvienots teorijas izklāsts un 
praktiskais darbs. 

3.darbs(4.tēma) Mākslas skola, akadēmija, mākslas 
skates, izstādes un muzeji 

Apmeklējums 

  
3.5. Kredītpunkti: 1 
 

4. Pedagoă iskā pieeja: 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
1. lekcijas; 
2. praktiskie darbi; 
3. pastāvīgie darbi. 

4.2. Praktiskās attiecības: 
Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: 

studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieĦem lēmumus. 

 

5. Li terat ūra: 

1. Grasmane L., Hibnere V. Bērna vizuālā darbība. – R.: RaKa, 2000., 2.d. 
2. Hibnere V. Vizuālā māksla // Skolotājs. – R.: RaKa, 1997., 2.nr. 
3. Hibnere V. Bērnu tēlotājdarbības psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
4. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība. – R.: RaKa, 1998., 1.d. 
5. Jonīte V. Spēles bērnu attīstībai.// Skolotājs. – R.: RaKa, 1997., 2. – 3.nr. 
6. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
7. Sīmane Z. Vizuālā māksla 1. – 9.klasē. – L.: Lielvards, 1998. 

6. Studentu novērt ēšana: 

1. Praktiskais darbs semestra laikā – 50% 
2. Pārbaudījuma darbs – 50%. Pārbaudījumu studenti kārto rakstiskā veidā, tulkojot 

situācijas. 
3. Pārbaudes veids – eksāmens. 

 

7. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

1. augstākā izglītība. 
2. Valsts valodas zināšanas. 
3. Latviešu zīmju valodas zināšanas atbilstošajā jomā. 

 
8. Telpas 

8.1. Aprīkojums 
1. Tāfele 
2. Video magnetafons 
3. TV 
4. Dators 
5. Mākslas darba rīki un materiāli 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA KL ĀTIENES 
1. Nosaukums: Terminoloă i ja z īmju valodā – DZIMUMAUDZIN ĀŠANAs 

UN MEDIC ĪNAS TERMINI 

2. Mēr ė i  un uzdevumi 

2.1. Mērėis.  
Nodrošināt iespēju apgūt tulkošanas prasmi latviešu zīmju valodā medicīnas un 

dzimumaudzināšanas jomā. 
 
2.2. Uzdevumi: 
- apgūt latviešu valodas zīmes medicīnas un dzimumaudzināšanas jomā; 
- iegūt praktisku pieredzi, tulkojot atbilstošas situācijas; 
- apgūt prasmi analizēt tulkoto materiālu. 

3. Saturs 

3.1. Priekšmeta apraksts 

Studiju priekšmetā ir paredzēts nodrošināt studentiem iespēju apgūt 
dzimumaudzināšanas un medicīnas terminoloăiju zīmju valodā, ko studenti profesionāli 
pielietos, strādājot surdotulka specialitātē. 

 

3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Cilvēks (anatomija) 14 8 6 
2. Veselība 12 4 8 
3. Dzimumaudzināšana 14 8 6 
KOPĀ 40 20 20 
 
 

3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 
 

Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1. Cilvēks (anatomija) 14 4 10 
2. Veselība 12 3 9 
3. Dzimumaudzināšana 14 5 9 
KOPĀ 40 12 28 
 
 Laika grafiks: 

Pilna laika studijām semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb 
kontaktstundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

Nepilna laika studijām semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb 
kontaktstundas un 28 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 
3.4. Laika darba grafiks 
Vingrinājumi, situācijas analīze,  
 

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 
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T ēma Patstāvīgā darba 
temats 

Patstāvīgā darba 
veids 

1.darbs(1.tēma) Anatomija Lekcijas tulkošana 
 P. StradiĦa medicīnas vēstures muzejā un  
uzfilmētā darbamateriāla analīze. 

2.darbs(2.tēma) Vese
lība 

Nedzirdīgās personas vizītes tulkošana pie ārsta 
poliklīnikā, slimnīcā vai dzirdes centrā. 

3.darbs(3.tēma) Dzimumaudzināšana Lekcijas tulkošana  
jauniešiem par dzimumaudzināšanu  
un uzfilmētā darba materiāla analīze. 

 
 3.5. Kredītpunkti:1 
 

4. Pedagoă iskā pieeja 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
1. lekcijas; 
2. praktiskie darbi; 
3. pastāvīgie darbi. 

 
4.2. Praktiskās attiecības 

Pasniedzējam ir konsultējošā loma zīmju valodas apguvē un praktisko darbu 
vadīšanā: studenti patstāvīgi apgūst praktisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieĦem 
lēmumus. 
 
 

5. Literat ūra: 

1. Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC. - Rīga: Latvijas Nedzirdīgo savienība : Kopsolī, 
1998. 

2. Signs for Sexuality: A Resource Manual for Deaf and Hard of Hearing Individuals, 
their Families and Professionals. - Marlyn  Minkin, MA Laurie Rosen, ME 1991. 

 

6. Video materiā l i : 

1. Cilvēks. Latviešu zīmju valodas video vārdnīca – LNS Zīmju valodas centrs, 2004. 
2. Latviešu zīmju valodas video vārdnīca ABC - – LNS Zīmju valodas centrs, 2004. 
3. Veselība. Latviešu zīmju valodas video vārdnīca – LNS Zīmju valodas centrs, 2004. 
 
 
 

7. Studentu novērt ēšana: 

1. Praktiskais darbs semestra laikā – 50% 
2. Pārbaudījuma darbs – 50%. Pārbaudījumu studenti kārto zīmju valodā, tulkojot 

situācijas. 
3. Pārbaudes veids – ieskaite. 

 
 
 

9. Pasniedzē ju akredit āci ja: 

1. Valsts valodas zināšanas. 
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2. Augstākā izglītība. 
3. Zināšanas latviešu zīmju valodā atbilstošajā jomā. 

 
10. Telpas 

10.1. Aprīkojums 
1. Video magnetofons   
2. TV 
3. Videokamera 
4. Videokasetes 
5. Dators 
6. interaktīvā tāfele 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: Terminoloă i ja z īmju valodā – RELIĂIJAS TERMINI 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėi: 
Veidot izpratni par cilvēka garīgajām vajadzībām, paplašināt studenta redzeslauku. 
 
2.2. Uzdevumi: 
Iemācīt orientēties reliăiskajā terminoloăijā, ievadīt reliăiska satura tekstu tulkošanā. 

3. Saturs: 

3.1. Priekšmeta apraksts. 
 
3.2. Organizācija un struktūra pilna laika studij ām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1.Pasaules reliă i jas – dažādi uzskati  par 
pestīšanu 

19.4. Reliăijas un ticības jēdziens; 
Ieskats hinduismā, islāmā, budismā, Ėīnas reliăijās –
daoismā, konfūcismā; 

4 2 2 

2. Jūdaisma senākais posms kā tas aprakstī ts 
Vecajā  Derībā 

2.1.Ieskats Vecajā Derībā; VD grāmatas, autori, 
sarakstīšanas laiks; 
2.2.Ebreju tautas izveidošanās; 
2.3.Israēlas valsts līdz trimdai, trimdas laiks, dzīve pēc 
atgriešanās no trimdas; 

6 3 3 

3.Kristiet ība 
3.1.Jaunā Derība; JD grāmatas, autori, sarakstīšanas 
laiks, sociāli politiskais JD fons; 
3.2.EvaĦăēlijos aprakstītais Jēzus dzīves stāsts, Jēzus 
darbības izpausmes; 
3.3.Senbaznīca; pirmo draudžu veidošanās, apustuĜi, 
vajāšanās, kristietības izplatīšanās pasaulē pirmajos 
gadsimtos; 

10 5 5 

4.Krist īgās baznīcas daudzveidība 
4.1.Austrumu un Rietumu baznīca, Reformētā baznīca, 
Latvijā izplatītākās konfesijas; 
4.2.Kristīgās doktrīnas un ticības apliecība; 
4.3.Sakramenti un Baznīcas svētki; 

6 3 3 

5.Praktiskā  nodarbība 
5.1.Reliăisko tekstu tulkošana. 

14 7 7 

KOPĀ 40 20 20 
 

 
 
 
 

3.2. Organizācija un struktūra nepilna laika studijām: 
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Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1.Pasaules reliă i jas – dažādi uzskati  par 
pestīšanu 

19.5. Reliăijas un ticības jēdziens; 
Ieskats hinduismā, islāmā, budismā, Ėīnas reliăijās –
daoismā, konfūcismā; 

4 1 3 

2. Jūdaisma senākais posms kā tas aprakstī ts 
Vecajā  Derībā 

2.1.Ieskats Vecajā Derībā; VD grāmatas, autori, 
sarakstīšanas laiks; 
2.2.Ebreju tautas izveidošanās; 
2.3.Israēlas valsts līdz trimdai, trimdas laiks, dzīve pēc 
atgriešanās no trimdas; 

6 2 4 

3.Kristiet ība 
3.1.Jaunā Derība; JD grāmatas, autori, sarakstīšanas 
laiks, sociāli politiskais JD fons; 
3.2.EvaĦăēlijos aprakstītais Jēzus dzīves stāsts, Jēzus 
darbības izpausmes; 
3.3.Senbaznīca; pirmo draudžu veidošanās, apustuĜi, 
vajāšanās, kristietības izplatīšanās pasaulē pirmajos 
gadsimtos; 

10 3 7 

4.Krist īgās baznīcas daudzveidība 
4.1.Austrumu un Rietumu baznīca, Reformētā baznīca, 
Latvijā izplatītākās konfesijas; 
4.2.Kristīgās doktrīnas un ticības apliecība; 
4.3.Sakramenti un Baznīcas svētki; 

6 2 4 

5.Praktiskā  nodarbība 
5.1.Reliăisko tekstu tulkošana. 

14 4 10 

KOPĀ 40 12 28 
 
3.3. Laika grafiks: 

Pilna laika studijām 3.semestrī 40 mācību stundas, t.sk. 20 kontaktstundas un 20 
patstāvīgā darba stundas 

Nepilna laika studijām 4.semestrī 40 mācību stundas, t.sk. 12 kontaktstundas un 28 
patstāvīgā darba stundas 

 
3.4. Laika darba grafiks 

Atbilstoši studiju semestru sadalījumam 
 

Patstāvīgo studi ju organizāci ja un strukt ūra 
T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 

veids 
1.darbs(1.tēma) Islāma ticības mācības vai kulta prakses 

aspekts (pēc izvēles) 
Referāts 

2.darbs(2.tēma) Jēzus Kristus – starptautisks Mesija Referāts 
3.darbs(6.tēma) Baznīcas piedāvātie pestīšanas līdzekĜi Referāts 

 
 3.5. Kredītpunkti:1 

4. Pedagoă iskā pieeja 

4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 
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1. lekcijas; 
2. praktiskie darbi; 
3. pastāvīgie darbi. 

 
4.2. Praktiskās attiecības 

Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: 
studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieĦem lēmumus. 
 

5. Literat ūra 

5.1.Pamatli teratūra: 

1. Kl īve, V. V. “Ticības ceĜos”, Rīga, “Zinātne”, 1995. 
2. Ieteicamā literatūra: 
3. Costello, Elaine. “Religious Signing”,USA, 1985 
4. Dišlers, Guntis. “Dievs un cilvēku vēsture Vecajā Derībā”, Jumava, 2001 
5. Dreins, Džons, “Ievads Jaunajā Derībā”, LBB, 2003. 
6. periodika “Tikšanās” 

 

6. Citi  materi ā l i  

Kasete vai disks 

7. Studentu novērt ēšana 

1. Regulārs apmeklējums, aktīva piedalīšanās praktiskajā nodarbībā – 50%. 
2. Pārbaudījuma darbs – 50%. Pārbaudījumu studenti kārto rakstiskā veidā, atbildot 

uz jautājumiem. 
3. Pārbaudes veids – ieskaite. 

 
 
 

9. Pasniedzē ju akredit āci ja 

( pēc nepieciešamības)  
Valsts valodas zināšanas. 
 

10. Telpas 
10.1. Aprīkojums 
1. tāfele 
2. disku vai audio kasetes atskaĦotājs 
3. interaktīvā tāfele 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  
1. Nosaukums: terminoloă i ja z īmju valodā- 

JURIDISKIE UN EKONOMISKIE TERMINI 

2. Mēr ė i  un uzdevumi. 

2.1. Mērėis: 
Iepazīstināt studentus ar ekonomikas un juridiskajiem zīmju valodas terminiem. 
 
2.2. Uzdevumi: 

Terminoloăija zīmju valodā sniedz studentiem zināšanas un izpratni: 
1. Orientēties vispārējos ekonomikas un juridiskajos jēdzienos, to pielietošanā. 
2. Paplašināt zināšanas ekonomikā, orientēties vispārējos ekonomikas jautājumos 
3. Veidot praktiskās prasmes un iemaĦas ekonomikā, jurisprudencē zīmju valodā. 
4. Veicināt izklāstīt terminus ZV. 
5. Attīstīt prasmi izklāstīt savu viedokli, attieksmi.  

3. Saturs. 

3.1. Priekšmeta apraksts: 
Terminoloăija zīmju valodā studentiem dod iespēju padziĜināt savas zināšanas un 

iemaĦas tādos virzienos kā ekonomikā, jurisprudencē. Šis mācību priekšmets veicinās un 
atvieglos praktisko darbību, tas ir, kontaktā ar klientu. Tas dod iespēju studentam pāriet no 
teorētiskā darba uz praktisko. Attīsta spēju analizēt, spriest par ekonomikas un 
juridiskajiem procesiem valstī.  

 
3.2. Organizācijas struktūra pilna laika studij ām: 

 
Stundu skaits 

Tēma 
Kopā Audit. Patst. 

1.Ievads.  
19.6. Matemātika 
19.7. Statistika  

2 2 0 

20. UzĦēmē jdarb ības tiesiskie pamati. 8 4 4 

21. Ekonomika. 

21.1. Makroekonomika 
21.2. Mikroekonomika 

8 4 4 

22. Jurisprudence: 

22.1. Ekonomikā. 
22.2. UzĦēmējdarbībā. 
22.3. Piemērošana atbilstošajai darbībai. 

22 10 12 

KOPĀ 40 20 20 

 
 
 
 
 
 
3.2. Organizācijas struktūra nepilna laika studijām: 
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Stundu skaits 
Tēma 

Kopā Audit. Patst. 
1.Ievads.  

22.4. Matemātika 
22.5. Statistika  

2 1 1 

23. UzĦēmē jdarb ības tiesiskie pamati. 8 2 6 

24. Ekonomika. 

24.1. Makroekonomika 
24.2. Mikroekonomika 

8 3 5 

25. Jurisprudence: 

25.1. Ekonomikā. 
25.2. UzĦēmējdarbībā. 
25.3. Piemērošana atbilstošajai darbībai. 

22 6 16 

KOPĀ 40 12 28 

 
3.3. Laika grafiks: 

Pilna laika studijām semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 20 teorijas jeb auditorijas 
stundas un 20 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

Nepilna laika studijām semestrī ir 40 mācību stundas, tai skaitā 12 teorijas jeb 
auditorijas stundas un 28 praktisko jeb patstāvīgo studiju stundas. 

 
 

Pastāvīgo studi ju organizācija un strukt ūra 

T ēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. Zīmju valoda 
ekonomikā. 

Apraksta sagatavošana 
ekonomikā 

Literatūras izpēte, 
apraksts 

2. Zīmju valoda 
jurisprudencē 

Referāta sagatavošana 
atbilstoši studenta izvēlētajai 
tēmai 

Referāts 

3. Plastiskums. Plastikas darbības veidi Praktiskais darbs 
 
23. Kredītpunkti:  1 
 

4. Pedagoăiskā pieeja 
4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē: 

Teorētiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. 
Priekšmetu pasniegšanā lieto sekojošas metodes: 

1. Informatīvās metodes – lekcijas.  
2. Jautājuma – atbilžu metode, diskusiju veidošana.  
3. Interaktīvās metodes – grupu darbs. 
4. Individuālais darbs. 
5. Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērėi 

pastāvīgi studēt un atrisināt problēmas, tie veido 80% no kopējā priekšmetu studijām 
atvēlētā laika. 

 
4.2. Praktiskās attiecības: 
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Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Studenti pastāvīgi apgūst teorētisko un praktisko materiālu. Studenti pastāvīgi analīzē un 
novērtē situācijas, pieĦem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 
4.3. Priekšmetu savstarpējā saistība: 

Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas dod iespēju pielietot praktiski iegūtās 
zināšanas ekonomikā, uzĦēmējdarbībā un jurisprudencē. Veidot  darba iemaĦas, izstrādājot 
praktisko darbu, kā arī veicot jebkura veida kontaktēšanos ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes 
traucējumi. Tas dod iespēju labāk izprast ekonomikas un uzĦēmējdarbības labāku izpratni par 
tās norisēm valstī, kas veicinās darbu ikvienā no speciālajiem studiju programmas 
priekšmetiem. 

 

5. Literat ūra: 

1. autoru kolektīvs. Likumu terminu vārdnīca. Rīga, KIF „Biznesa komplekss”, 1999. 
2. E.MeĜėiša. „Juridiskās metodes pamati”, Rīga, BO SIA „Ratio iurus”, 2003. 
3. J.Krauklis, V.Krauklis. „Likumdošanas aktu terminu vārdnīca”, Rīga – Stenders, 1999. 
4. M.Bikse. „ Makroekonomikas pamata kurss”, Rīga. 
5. „Par uzĦēmuma gada pārskatiem”, Latvijas vēstis. 
6. „ Par grāmatvedību”, Latvijas vēstis. 
7. Kapars. „ Makroekonomika.” 
8. Kapars. „ Finanšu grāmatvedība”. 

 

14.Studentu novērt ēšana: 

Uzdevumi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību metode (izĦemot 
lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Pastāvīgo darbu vērtējums semestra 
laikā veido daĜu no kopējā novērtējuma, vismaz 50%. Ieskaite veido atlikušos 50% no 
kopējā novērtējuma. 
 

7.Pasniedzē ju akredit āci ja: 

7.1.1. Obligātā augstākā izglītība  
7.1.2. Valsts valodas prasme 
7.1.3. Vēlams maăistra grāds 
7.1.4. Zināšanas latviešu zīmju valodā 
7.1.5. Roku – pirkstu, sejas plastiskums 

8. Telpas: 

8.1. Aprīkojums 
1. tāfele; 
2. video; CD 
3. mācību literatūra; 
4. pavairošanas tehnika 
5. interaktīvā tāfele. 
 

8.2. Materiāli 
7.1.1. mācību un metodiskie materiāli,  
7.1.2. periodiskā literatūra,  
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Prakses mācību programma 

Mācību prakse 
 
 

1. Mēr ė i  un uzdevumi. 

1. 1. Mērėi: 

Mācību prakses mērėis ir dot studentam iespēju nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās un 

praktiskās zināšanas, un tālāk attīstīt praktiskās iemaĦas tulkošanā konkrētā darba vietā 

un situācijā. Veidot vērošanas iemaĦas un prasmi kontaktēties ar cilvēkiem, kuriem ir 

dzirdes traucējumi.  

1. 2. Uzdevumi: 

1. Nodrošināt studentu teorētisko zināšanu apvienošanu ar praktisko darbu, lai iegūtās 
jaunās zināšanas un praktiskās iemaĦas varētu izmantot turpmākajā mācību procesā 
un darbā. 

2. Iepazīstināt studentus ar reālo situāciju uzĦēmējdarbībā. 
3. Iepazīstināt darba devējus ar potenciālo darba spēku.   
4. Dot iespēju uzĦēmējiem iesaistīt studentus ikdienas darba pienākumu veikšanā. 
5. Veicināt sadarbību starp uzĦēmumiem un mācību iestādi, lai varētu pilnīgāk izzināt 

uzĦēmēju vēlmes un vajadzības attiecībā uz jauniem speciālistiem. 
 

2. Mācību prakses sadalījums: 
 

Nr. Tēma 

1. Iepazīties un parakstīties par drošības noteikumu ievērošanu atbilstošajai darba vietai; 
2.  Iepazīšanās ar iestādes struktūru un specifiku. 
3. Iegūt praktiskās iemaĦas vērojot un kontaktējoties ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes 

traucējumi; 
5. Iegūt praktiskās iemaĦas darbam ar datoru atbilstoši iestādes un organizācijas 

vajadzībām; 
6. Iegūt praktiskās iemaĦas darbā ar iestādes personālu un klientiem. 
7. Iepazīties ar jaunāko tehnikas pielietošanu šajā  specialitātē; 
8. Pilnveidot iegūtās teorētiskās zināšanas, iemaĦas un prasmi praktiski. 
9. Prakses atskaites izstrādāšana un noformēšana 

 

3. Laika grafiks:  Atbilstoši semestru sadalījuma grafikam. 

4. Prakses īstenošanas ilgums -  240 stundas vai 30 darba dienas 

5. Kredītpunkti: 6 

6. Prakses novērt ēšana 

Prakses noslēgumā praktikants raksta prakses pārskatu atbilstoši prakses programmas 
prasībām. Tajā ir jāatspoguĜo studenta spēja saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi. Prakses 
pārskata rakstā prakses vadītājam jāapvieno prakses norises plāns, veikto darbu apraksts un 
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vērtējums. Prakses pārskats tiek rakstīts paralēli prakses norisei, to raksta pats students. Tas ir 
jāiesniedz prakses vadītājam no mācību iestādes. Prakses pārskatam jāpievieno uzĦēmuma 
atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

Prakses programmas izpildi vērtē ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
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KVALIFIK ĀCIJAS PRAKSES PROGRAMMA 

Kvalifik ācijas prakse 
 

1. Mēr ė i  un uzdevumi. 

1.1. Mērėi : 

Kvalifik ācijas prakses mērėis ir nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās 
zināšanas un tālāk attīstīt praktiskās iemaĦas tulkošanā konkrētajā darba vietā.  

1.2. Uzdevumi: 

1. Nodrošināt studentu teorētisko zināšanu apvienošanu ar praktisko darbu, lai iegūtās 
jaunās zināšanas un praktiskās iemaĦas varētu izmantot turpmākajā darbības procesā. 

2. Darba vietā ievērot profesionālo tulka ētiku, kura tika apgūta studiju laikā.  
3. Nostiprināt teorētiskās zināšanas, iepazīties ar reālo darba vidi, iestādes un 

organizācijas struktūru, darbības virzienu iespējām. 
4. Papildināt un pilnveidot savas praktiskās iemaĦas un pieredzi, lai sagatavotos 

kvalifikācijas darba izstrādei.  
5. Iepazīstināt darba devējus ar potenciālo darba spēku.   
6. Dot iespēju darba devājam iesaistīt studentus-praktikantus ikdienas darba pienākumu 

veikšanā. 
7. Veicināt sadarbību starp uzĦēmumiem un mācību iestādi, lai varētu pilnīgāk izzināt 

darba devēju vēlmes un vajadzības jauno speciālistu apmācībā. 
 
2. Kvalifik ācijas prakses sadalījums: 
 
Nr. Tēma 
1. Iepazīšanās ar drošības tehnikas noteikumiem;  
2.  Iepazīšanās ar iestādes un organizācijas, tās vēsturi un lomu sabiedriskajā sistēmā, 

galvenajiem darbības virzieniem; 
3. Iepazīšanās ar ietādes un organizācijas struktūru un tās specifiku; 
4. Iepazīties un analizēt faktorus, kas ietekmē  ārējo un iekšējo darba vidi; 
5. Iegūt praktiskās iemaĦas darbā ar organizācijas personālu un klientiem; 
6. Iegūt praktiskās iemaĦas datora uzturēšanā un vadībā; 
7. Iegūt praktiskās iemaĦas darbā ar datoru un citiem informācijas saziĦas līdzekĜiem 

atbilstoši organizācijas vajadzībām; 
8. Iepazīties ar  iestādes darbību un tās rezultātiem; 
9. Darbs individuālajās darba vietās  
10. Prakses atskaites izstrādāšana un noformēšana 

3. Laika grafiks: Izglītības programmas kvalifikācijas prakse noris atbilstoši studiju semestru 
sadalījumam: pilna laika studijā 4.semestrī, bet nepilna laika studijā – 5. semestrī.  

4. Prakses īstenošanas ilgums: a) klātienes studijām – 400 stundas vai 50 darba dienas ; 

b) neklātienes studijām – 4 nedēĜas vai 144 stundas. 

5. Kredītpunkti: 12 

6. Prakses novērt ēšana: 
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Prakses noslēgumā prakses vadītājs raksta prakses pārskatu atbilstoši prakses 
programmas prasībām. Tajā ir jāatspoguĜo studenta spēja saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi. 
Prakses pārskatam jāapvieno prakses norises plāns, veikto darbu apraksts un vērtējums. 
Students prakses pārskatu rakstīta paralēli prakses norisei. Tas ir jāiesniedz prakses vadītājam 
no mācību iestādes. Prakses pārskatam jāpievieno uzĦēmuma atsauksme par studenta darbu 
prakses laikā. 

Prakses programmas izpildi vērtē ar diferencēto ieskaiti, t.i., „ieskaitīts” vai 
„neieskaitīts” un pēc 10 ballu sistēmas. Pirmais sekmīgais vērtējums – 6  balles. 
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KVALIFIK ĀCIJAS DARBS 

Pilna laika studijās studenti 4. semestrī un  nepilna laika studijās 5. semestrī 

izstrādā un aizstāv kvalifik ācijas darbu. 

Kvalifik ācijas darbā tiek risinātas surdotulka profesijas nozares problēmas, profesionāli 
izmantojot iegūtās zināšanas, iemaĦas un prasmi. 

1. Kvalifik ācijas darba izstrādes posmi: 

a. uzdevuma formulēšana; 
b. problēmas analīze un iespējamo risinājumu izvēle; 
c. uzdevuma praktiska realizācija, izmantojot efektīvus risinājuma dotajā profesijā; 
d. kvalifikācijas darbā iegūto rezultātu novērtējums un priekšlikumi kvalitātes 

uzlabošanai. 

Kvalifik ācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana parāda, vai studiju laikā students ir 
pietiekošā apjomā apguvis teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas atbilstoši kvalifikācijas 
prasībām. 

2. Tēmas izvēle: 

Studentam ir dotas iespējas izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu un nosaukumu, to 
apstiprinot ar iesniegumu programmas vadītājam. 

3. Laika grafiks: 

Darbs tiek izstrādāts atbilstoši studiju sadalījumam: klātienes studiju programmā 4. 
semestrī, bet neklātienes studiju programmā 5. semestrī. 

4. Kvalifik ācijas darba īstenošanas ilgums – 8 nedēĜas vai 320 stundas 

5. Kredītpunkti: 8 

6. Kvalifik ācijas darba aizstāvēšana: 

Kvalifik ācijas darba aizstāvēšana notiek Koledžā RRC. To organizējot, jāievēro šādi 
noteikumi: 

1. kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek profesionālas kvalifikācijas komisijas 
sēdē; 

2. komisijas sastāvā jābūt ne mazāk par 3 personām; 
3. komisiju veido nozares uzĦēmumu un profesionālo apvienību speciālisti, kā arī 

koledžas pārstāvji; 
4. ne mazāk par 50% no komisijas sastāva, kā arī priekšsēdētājam, jābūt uzĦēmumu 

un/vai profesionālo apvienību pārstāvjiem; 
5. komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina koledžas vadītājs 

7. Kvalifik ācijas darba novērt ēšana: 

Kvalifik ācijas darbu vērtē pēc 10 ballu sistēmas. Pirmais sekmīgais vērtējums – 6  balles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PIELIKUMS 

Par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas apgūšanu 

izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugi 

 



 

 

 
Gdsg 

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
2008. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 000 

 
 

Jānis LiepiĦš 
personas kods 000000-00000 

 
ieguvis 

 

surdotulka 
kvalifikāciju 

iegūtā kvalifikācija atbilst 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

  
  
  

 
 

  
  

Direktore Regīna Simsone 
Z.V. 
 

 

 Valsts kvalifikācijas  
komisijas priekšsēdētājs 

Arnolds Pavlins 

   
   
   
   

Jūrmalā  
2009. gada 30. janvārī 
Reăistrācijas Nr.0000  

 
 
 



 

 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra 
KOLEDŽA  

 

DIPLOMA PIELIKUMS 
 

Diploma sērija PK C Nr.000 
 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes 
un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu 
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, 
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda 
iemeslu. 

 
1. ZiĦas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds:   Liepi Ħš 
1.2. vārds:   Jānis  
1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads):  00.00.0000. 
1.4. personas kods:     000000-00000 

 

2. ZiĦas par kvalifikāciju 
2.1. kvalifikācijas nosaukums: surdotulks 
2.2. galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: zīmju valodas tulkošana 
2.3. kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums: Sociālās integrācijas valsts aăentūra 

Koledža , valsts akreditēta 2003. gada 27. jūnijā 
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: skat. punktu 2.3. 
2.5. mācībvaloda un eksaminācijas valoda: latviešu 

 

3. ZiĦas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, kas 

atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas 
līmenim saskaĦā ar Profesionālās izglītības 
likuma 1.,4.,5. pantiem 

3.2. oficiālais programmas ilgums: 2 gadu pilna laika studijas; 80 kredītpunkti; 
programma apgūta 01.09.2006. – 20.06.2008. 

3.3. uzĦemšanas prasības: Vispārējā vidējā izglītība 

 

4. ZiĦas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju forma:    pilna laika klātiene 

4.2. programmas prasības: obligātie kursi 20 kredītpunktu apjomā, nozares 
specializējošie kursi 34 kredītpunktu apjomā; 
prakse 18 kredītpunkti, programmu noslēdz 
kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 
kredītpunktu apjomā. 

 

4.3. programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums: 



 

 

 Kursi Kredītpunkti Atzīme 
 

Vispārējā psiholoăija 1  ieskaitīts 
Saskarsmes psiholoăija 3  labi 
Latviešu valoda 3  labi 
Svešvaloda (angĜu / vācu) 4  labi 
IT pamati 3  labi 
Civilā aizsardzība 1  ieskaitīts 
Sociālā ekonomika 1  ieskaitīts 
Zinātniskā darba pamati 1  ieskaitīts 
Darba tiesiskie pamati 1  ieskaitīts 
Lietvedība 1  ieskaitīts 
Lietišėā saskarsme 1  ieskaitīts 
Cilvēka dzirdes orgāni un korekcijas iespējas 1  ieskaitīts 
Surdopsiholoăija 2  ieskaitīts 
Nedzirdīgo kultūra un starpkultūru saskarsme 2  ieskaitīts 
Zīmju valodas kultūra un tradīcijas, plastika 1  ieskaitīts 
Ievads specialitātē 1  ieskaitīts 
Tulka profesionālā ētika 1  ieskaitīts 
Latviešu zīmju valoda un tās gramatika 2  ieskaitīts 
IT pamati zīmju valodas tulkošanā 1  ieskaitīts 
Latviešu zīmju valoda I – III 8  gandrīz labi 
Zīmju valodas metodoloăija 2  ieskaitīts 
Sinhronā tulkošana 3  labi 
Konsekutīvā tulkošana 4  gandrīz labi 
Terminoloăija zīmju valodā: 
 mājturība, amatniecība 1  ieskaitīts 
 māksla 1  ieskaitīts 
 dzimumaudzināšana, medicīna 1  ieskaitīts 
 IT, sports, automehānika 1  ieskaitīts 
 reliăija 1  ieskaitīts 
 juridiskie un ekonomiskie termini 1  ieskaitīts  
Mācību prakse 6  ieskaitīts  
Kvalifik ācijas prakse 12  ieskaitīts 
 

Kvalifikācijas darbs: Nosaukums  Atzīme 

„Surdotulka darba specifika LNS komunikāciju centrā”  Ĝoti labi 
 

4.4. atzīmju sistēma atzīmju skala – 10 balles 
zemākā atzīme – 1 
augstākā atzīme – 10 
minimālā sekmīgā atzīme – 4 

apzīmējumi: 10 – izcili, 6 – gandrīz labi, 
 9 – teicami, 5 – viduvēji, 
 8 – Ĝoti labi, 4 – gandrīz viduvēji 

 7 – labi, 

4.5. kvalifikācijas klase: iedalījums klasēs netiek pielietots 

 
5. ZiĦas par kvalifikācijas funkciju 



 

 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: tiesīgs turpināt studijas programmās, kas nodrošina 
otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību 

 
5.2. profesionālais statuss: īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālo darbu 

specialitātē 
 
6. Papildinformācija 

6.1.  sīkāka informācija: nav 
6.2.  papildinformācijas avoti: Humanitāro zinību studiju nodaĜa, tel. 7811759, 

Koledža , Slokas ielā 61, Jūrmalā, LV – 2015 
 
7. Pielikuma apstiprinājums 

7.1. specialitātē 
 
8. Papildinformācija 

8.1. sīkāka informācija: nav 
8.2.  papildinformācijas avoti: Humanitāro zinību studiju nodaĜa, tel. 7811759, 

Koledža , Slokas ielā 61, Jūrmalā, LV – 2015 
 
9. Pielikuma apstiprinājums 

9.1. datums:    26.06.2008. 
 
 

9.2. paraksts:   R.Simsone 
 

9.3. parakstītāja amats: Direktore 
 
 
 

9.4. zīmogs: 
 
 
 

9.5. zīmogs: 
 
 
10. ZiĦas par augstākās izglītības sistēmu valstī 

 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā vai koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 



 

 

  
 
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 

izglītību. Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – 
KP)1, no tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir ≥20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne 
mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās 
zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju 
aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi 
konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloăijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 
ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 
ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 



 

 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet maăistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un 
farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var 
turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv vairāki 
citi programmu veidi. 
 

1. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc 
kuru apguves iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 
80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to 
absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmās.  

2. Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP 
(60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) 
apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas 
kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu 
programma ietver bakalaura programmas obligāto daĜu, tad absolventi iegūst tiesības 
stāties maăistrantūrā.  

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais 
grāds – doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu 
piešėir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un 
pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur 
oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas attiecīgajā zinātĦu nozarē. Promocijas 
darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī 
pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir 
promocijas padome. Doktora grāda piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
  

 Apguves 
līmenis 

 Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā 

ECTS atzīme 

  10   izcili (with distinction)   A 
  Ĝoti augsts 

  9   teicami (excellent)   A 

  8   Ĝoti labi (very good)   B 
  augsts 

  7   labi (good)   C 

  6   gandrīz labi (almost good)   D 

  5   viduvēji (satisfactory)   E   vidējs 

  4   gandrīz viduvēji (almost satisfactory)   E/FX 

  zems   3 – 1   negatīvs vērtējums (unsatisfactory)   Fail 

 
Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un 

koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai 
koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai 



 

 

nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem akreditācijas komisija, bet par 
augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

  
Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 
                                          http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 
  
Piezīme. 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. 

Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot 
Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 
1,5. 



 

 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of 
Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient independent data to 
improve international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications 
(diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context 
and status of studies that were pursued and successfully competed by the individual named on the original 
qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, 
equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be 
provided. Where information is not provided, the reason should be explained. 

Sociālās integrācijas valsts aăentūra 
KOLEDŽA 

 

Diploma Supplement 
 

Diploma series XX X Nr. 0000 

 
1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name(s) LiepiĦš 
1.2. given name(s) Jānis 
1.3. date of birth (day/month/year) 00.00.0000. 
1.4. student  identification number  

or personal code 
000000-00000 

 
2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and title 
conferred  

Sing Language Ineterpreter 
 

2.2. main field(s) of study for the 
qualification          

 

2.3. name and status of awarding 
institution 

Social Integration state agency 
College  

2.4. name and status of institution 
administering studies 

See point 2.3.  

2.5. language(s) of 
instruction/examination 

Latvian 

 
3. Information on the level of the qualification:  

3.1. level of qualification the first level of higher professional 
education, corresponds to the fourth level of 
professional qualification in accordance with 
items 1.,4.,5. of the Law of Professional 
Education 

3.2.official length of programme, 
      start and end date of the  
      acquisition of the programme 

2 years; 80 credit points (1 credit point = 1 
week or 40 hours of studies) 
31.08.2006. – 28.01.2008. 

3.3. access requirements secondary education or adequate secondary 
education 

 



 

 

4. Information on the contents and results gained 
4.1. mode of study full time 
4.2. programme requirements 

(programme aims and 
planning results of studies) 

compulsory courses – 21 credit points,  courses of 
specialization – 69 credit points; practice – 20 credit 
points, the program is accomplished by elaboration and 
defence of a qualification work, 10 credit points 

 
Translated from Latvian 

4.3. Contents of the programmer and evaluation acquired by the person: 
 

Courses Credit points Grade 
General psychology 1 Passed  
Communication psychology 3 Good 
Latvian language 3 Good 
Foreign language (English / German) 4 Good 
Fundamentals of IT 3 Good 
Civil defense 1 Passed 
Social economics 1 Passed 
Fundamentals of academic work 1 Passed 
Legal fundamentals of work 1 Passed 
Record keeping 1 Passed 
Applied communications 1 Passed 
Human hearing organs and correction possibilities 1 Passed 
Psychology for people with hearing disability 2 Passed 
Culture of deaf people and intercultural communications 2 Passed 
Culture and traditions, plastics of sign language  1 Passed 
Introduction to specialty 1 Passed 
Professional ethics of translator 1 Passed 
Latvian sign language and its grammar 2 Passed 
Fundamentals of IT in translation of sign language 1 Passed 
Latvian sign language I – III 8 Almost good 
Methodology of sign language 2 Passed 
Simultaneous translation 3 Good 
Consecutive translation 4 Almost good 
Terminology in sign language:   
 Housekeeping, craft 1 Passed 
 Arts 1 Passed 
 Gender classes, medicine 1 Passed 
 IT, sports, auto mechanics 1 Passed 
 Religion 1 Passed 
 Legal and economic terms 1 Passed 
Academic practice 6 Passed 
Qualification practice 12 Passed 
 
Qualification paper:   Name     Grade 
 
“Specifics of translators for people with hearing disability in  
LNS communication centre”       very good 
 
4.4. Grade system   grade scale - 10 grades     
     Lowest grade – 1 
     Highest grade – 10 
     Lowest successful grade – 4 
 
Attributes:    10 – exceptionally, 6 – almost good, 

4.3. programme details and the individual grades/marks/credits obtained 



 

 

     9 – Excellent,  5 – average, 
     8 – Very good, 4 – almost average 
     7 – Good, 
 

 
 Presentation and evaluaof the annual report of   

5. Information on the function of the qualification 

 
 

6. Additional information 
6.1. Additional information none 
6.2. Further information sources Department of computer management and science 

tel. +37167811759, Koledža, 61 Slokas street, Jurmala, 
LV – 2015, Latvia 

7. Certification of the supplement 
7.1. date 28.01.2008. 
7.2. signature 
 

R.Simsone 

7.3. capacity Director 
7.4. official stamp or seal  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Information on the national higher education system 
 
The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All 
holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary 
education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are 
free to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the 
school level to quality for admission to a particular programme. 

4.4. Grading scheme and grade 
distribution guidance 

grades scale 10 - 1;  
10 – the highest grade, 4 – the lowest successful 
    
10 – with distinction, 6 – almost good, 
9 – excellent, 5 – satisfactory, 
8 – very good,  4 – almost satisfactory 
7 – good,   

4.5. Overall classification of the 
qualification 

not used 

5.1. Access to further study with rights to continue studies in programmes ensuring 
the higher professional education of the second level 

5.2. Professional status not any special professional status, entitled to start 
professional activities in the special field 



 

 

Higher education (HE) 
 

 
  

Bachelor (bakalaurs) and master (maăistrs) degrees are awarded in both, in academic and 
professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an 
independent research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits [1] : 
compulsory part – ≥ 50 (75 ECTS) credits, electives ≥20 (30 ECTS) credits, thesis ≥10 (15 
ECTS) credits, and the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 
– 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of 
which ≥ 20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme 
includes theoretical aspects of the specific field of scientific discipline ≥ 30 (45 ECTS) credits 
and their practical application in solving of actual problems ≥15 (22,5 ECTS) credits . 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of 
 academic education. 

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, 
preparing graduates for design or improvement of systems, products and technologies, as well 
as to prepare them for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to 
ensure professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they 
consist of: general courses ≥20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field ≥36 
(54 ECTS) credits, specialization courses ≥60 (90 ECTS) credits, optional courses ≥6 (9 
ECTS) credits, practical placement ≥26 (39 ECTS) credits, and state examinations including 
thesis ≥12 (18 ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less 
than 40 (60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice ≥7 
(10,5 ECTS) credits, practical placements ≥6 (9 ECTS) credits, state examinations including 



 

 

thesis ≥20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, 
psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of 
the master degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are 
equal to the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level 
programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor  and master degrees, there are other types 
of professional higher education programmes. 

•   first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–
180 ECTS) credits and lead to the 4th level professional qualification. These 
programmes are targeted mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-
level programmes can continue their studies in second-level professional programmes.  

•   second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional 
qualification. Such programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for 
holders of the bachelor  degree or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary 
school leavers. In both cases programmes should include a practical placement of at 
least 26 (39 ECTS) credits and graduation examinations including thesis ≥10 (15 
ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits 
compulsory part of the bachelor  programme, have access to master studies.  

  
Doctoral studies 
From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in 

Latvia. The degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is 
awarded after public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen 
scientific discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new 
cognitions in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral 
studies at a higher education institution or an equivalent amount of independent research. The 
doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed 
publications or monograph. The rights to award the doctoral degree are delegated by decision 
of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the universities. The 
procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 

  
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 
  

 Achievement 
level 

 Grade  Meaning 
 Approx. 

ECTS grade 

 10  izcili (with distinction)  A 
 very high 

 9  teicami (excellent)  A 

 8  Ĝoti labi (very good)  B 
 high 

 7  labi (good)  C 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E  medium 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 low  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 



 

 

  
Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized 

degrees/diplomas may be awarded upon completion of an accredited programme in an 
accredited HE institution holding a state-approved Satversme (By-law) or college statute. 
Decisions on programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on 
institutional accreditation – by the Higher Education Council. 

  
More information: 
1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org 
2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

   
 

[1] Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average 
workload of a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point 
system is compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the 
number of Latvian credit points by a factor of 1.5 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PIELIKUMS 

Vienošanās starp Sociālās integrācijas valsts aăentūru 

un Lietuva ViĜĦas koledža; 

Somijas HUMAK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PIELIKUMS 

Darba devēju nodomu līgumi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PIELIKUMS 

Vienošanās protokols par sadarbību studiju turpināšanai otrā līmeĦa augstākās 

profesionālās izglītības iegūšanai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PIELIKUMS 

Vienošanās protokols studiju programmas likvidācijas gadījumā 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PIELIKUMS 

9.1. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju kursu 

saraksts, īstenošanas plānojums; 

9.2. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju kursu 

atbildīgais akadēmiskais personāls; 

9.3. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas pārējie 

akreditācijai nepieciešamo dokumenti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.2. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas „Surdotulks” 
iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 

 
Nr.
p.k. 

Studiju priekšmets Vārds, uzvārds 

1. Svešvaloda (angĜu/vācu) 
Ilona Goldmane,  
Signe Mainule-Meidropa 

2. IT pamati Solveiga Serkova 
3. Latviešu valoda Aija Meiere 
4. Ekonomikas pamati Biruta Jansone 
5. Saskarsmes psiholoăija Solvita Flugina 
6. Vispārīgā psiholoăija Solvita Flugina 
7. Civilā aizsardzība Andris Ozols 

 UzĦēmējdarbības modulis  
8. Sociālā ekonomija Biruta Jansone 
9. Pētnieciki zinātniskie darba pamati Inamora Zaiceva 

10. Lietišėā saskarsme Solvita Flugina 
11. Darba tiesiskie pamati Daina Ose 
12. Lietvedība  Karīna Platā 
13. Ievads specialitātē Inamora Zaiceva 
14. Cilvāka dzirdes orgāni un korkcijas iespējas Sandra Kušėe 
15. Surdopsiholoăija  Maija Dūka 
16. Nedzirdīgo kultūra un starpkultūru saskarsme Inese Immure 
17. Zīmju valodas tradīcijas un kultūra, plastika Inamora Zaiceva 
18. Tulka profesionālā ētika Lilita Janševska 
19. Latviešu zīmju valoda un tās gramatika Inamora Zaiceva 
20. IT pamati zīmju valodas tulkošanā Solveiga Serkova 
21. Latviešu zīmju valoda I-III Lilita Janševska 
22. Latviešu zīmju valodas tulkošanas metodoloăija Lilita Janševska 

 Terminoloăija zīmju valodā  
23. Mājturība; amatniecība Inamora Zaiceva 
24. Māksla  Inamora Zaiceva 
25. Dzimumaudzināšana; medicīna  Inese Immure 
26. IT; sports Inamora Zaiceva 
27. Juridisjie, ekonomiskie termini Inamora Zaiceva 
28. Reliăijas termini Inamora Zaiceva 
29. Prakse Inamora Zaiceva 
30. Kvalifik ācijas prakse Inamora Zaiceva 

31. Kvalifikācijas darbs 
Lilita Janševska,  
Inamora Zaiceva 

 



 

 

 
9.3. pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts 
 

1. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmā „Informācijas 
tehnoloăijas” studējošo personāllietas – Koledžas lietvedība. 

2. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas 
tehnoloăijas” studējošo un absolventu aptaujas anketas – Koledžas lietvedība. 

3. Koledžas normatīvie akti u.c. Koledžas dokumentācija – Koledžas lietvedībā, pie 
Koledžas administrācijas. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PIELIKUMS 

AIP lēmums 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PIELIKUMS 

Profesionālās piemērotības testi 
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