
Saskaņots: 
 

_________________________ 
Akadēmiskā darba prorektors 

asoc.prof. V. Bernhofs 
 

Studiju virzienu Mākslas un Izglītība un pedagoģija  
profesionālā bakalaura studiju programmu 
STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS  

 

Studiju modulis: KOMUNIKĀCIJA PROFESIONĀLAJĀ VIDĒ 
Studiju kursi: Svešvaloda 
Studiju kursu moduļa kods:  

Studiju kursu moduļa tips: Obligātais 
Studiju kursu moduļa līmenis: Bakalaura līmenis 
Studiju gadi: 1-2 
Studiju semestri: 1-4 
Piešķiramais LV KP skaits: 5 LV KP, kopīgā studējošā darba slodze 200 stundas 
Kontaktstundu skaits: 75 
Patstāvīgā darba stundu skaits: 125 
Studiju kursu moduļa mērķis un 

plānotie rezultāti: 
studiju kursu modulis attīsta profesionālās kompetences, kuras nepieciešamas 

komunikācijai profesionālā vidē, tai skaitā komunikācijai dažādās valodās, 

dažādos komunikācijas stilos, sniedzot zināšanas par profesionālo un akadēmisko 

terminoloģiju, sekmējot studējošā konkurētspēju sociālā dialoga veidošanai 

sabiedrībā. 
Prasības studiju kursu moduļa 

uzsākšanai: 
studējošais apguvis vispārizglītojošos studiju kursus vidējās izglītības līmenī un 

ir kompetents veikt JVLMA piedāvāto tematisko daļu izvēli LAIS sistēmā, 

GOOGLE formā, vai citā vidē. 
 

Studiju kursu moduļa tematisko daļu kopsavilkums: 
 

RUDENS SEMESTRIS: 
1. ANGLOFONĀ LITERATŪRA UN KULTŪRA - NO RENESANSES LĪDZ MŪSDIENĀM 

2. ANGĻU VALODA UN VĒSTĪJUMA ATTĪSTĪBA FILMĀS 

3. ANGĻU VALODA (Pre-Intermediate/Intermediate Level) – 1.DAĻA 

4. ANGĻU VALODA (Upper Intermediate/Advanced) – 1.DAĻA 

5. KRIEVU VALODAS FONĒTIKA (Vokālās katedras studentiem) 
6. KRIEVU VALODA (iesācējiem) – 1.DAĻA 
7. KRIEVU VALODA (ar priekšzināšanām) – 1.DAĻA 
8. FRANČU VALODA (iesācējiem) – 1.DAĻA 
9. FRANČU VALODA (ar priekšzināšanām) – 1.DAĻA 
10. VĀCU VALODA (iesācējiem) – 1.DAĻA 
11. VĀCU VALODA (ar priekšzināšanām) – 1.DAĻA 
12. LIETIŠĶĀ LATVIEŠU VALODA 

 

PAVASARA SEMESTRIS: 
1. ANGLOFONĀ LITERATŪRA UN KULTŪRA - NO RENESANSES LĪDZ MŪSDIENĀM 
2. ANGĻU VALODA UN VĒSTĪJUMA ATTĪSTĪBA FILMĀS 

3. ANGĻU VALODA (Pre-Intermediate/Intermediate Level) – 2.DAĻA 
4. ANGĻU VALODA (Upper Intermediate/Advanced) – 2.DAĻA 
5. KRIEVU VALODAS FONĒTIKA (Vokālās katedras studentiem) 
6. KRIEVU VALODA (iesācējiem) – 2.DAĻA 
7. KRIEVU VALODA (ar priekšzināšanām) – 2.DAĻA 
8. FRANČU VALODA (iesācējiem) – 2.DAĻA 
9. FRANČU VALODA (ar priekšzināšanām) – 2.DAĻA 
10. VĀCU VALODA (iesācējiem) – 2.DAĻA 
11. VĀCU VALODA (ar priekšzināšanām) – 2.DAĻA 
12. LIETIŠĶĀ LATVIEŠU VALODA 

 

NB! Lūdzu izvēlēties tematiskās daļas viena valodas zināšanu līmeņa ietvaros!  



Tematisko daļu saturs: 
 

Tematiskā daļa Nr. 1 

 

Tematiskās daļas nosaukums: ANGLOFONĀ LITERATŪRA UN KULTŪRA - NO RENESANSES LĪDZ 

MŪSDIENĀM 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Kursa mērķis ir vienlaikus papildināt studentu zināšanas angļu valodā un sniegt 

pamatzināšanas anglofonajā literatūrā un kultūrā, īpašu uzmanību pievēršot 

Apvienotās Karalistes un ASV literatūras un kultūras attīstības analīzei. Kurss 

iekļauj daudzveidīgus vizuālos, audio un video materiālus, ļaujot attīstīt angļu 

valodas izjūtu un uztveri. Tāpat kursa ietvaros plānotas diskusijas sarunvalodas 

iemaņu attīstīšanai. Kurss tiek docēts angļu valodā, nepieciešamības gadījumā 

svarīgākos terminus tulkojot latviski. 
Docētāja amats, vārds, uzvārds: Antra Leine 
Mācību valodas: Angļu, latviešu 
Mācību metodes: Problēmmācību, reproduktīvās un interaktīvās metodes (diskusijas, grupu darbs, 

semināri, pētnieciska mācīšanās, lomu spēles) 
Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Regulārs darbs semestra laikā 30% 
Prezentācija(s) 30% 
Rakstisks pārbaudes darbs 40% 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Mācību pamatliteratūra 
1. McDowall David. History of Britain, Longman, 1996. 
2. Fox, Kate. Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour. 

Hodder and Stoughton, 2004. 
3. Porter Roy. English Society in the 18th Century. Penguin Books, 1991. 
4. Black, Jeremey. A History of Britain: 1945 to Brexit, 2017 
5. Mustad, J. E., Rahbek, U. et.al. Modern Britain: Developments in 

Contemporary British Society, 2012  
Papildliteratūra 

1. Marr, A. A History of Modern Britain. 2017  

2. Pope R., Prat A. Social Welfare in Britain 1885-1985. 2005  

3. Ricks, E.T. Churchill and Orwell: The Fight for Freedom, 2017 
 

 

Tematiskā daļa Nr. 2 

 

Tematiskās daļas nosaukums: ANGĻU VALODA UN VĒSTĪJUMA ATTĪSTĪBA FILMĀS 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Kurss vērsts uz audiēšanas (klausīšanās) un runāšanas prasmju attīstību autentiskā 

angļu valodā, vienlaikus ar ievadu kino vēsturē. Kursā plānota ievērojamāko 

20. gadsimta kino fragmentu skatīšanās, klausīšanās un mutiska analīze. Kursa 

ietvaros plānota starpdisciplināru kompetenču attīstīšana akadēmiskā un vispārējā 

kontekstā, kas saistīts ar vēstījuma struktūru filmās un tā galveno elementu 

apguvi. Paplašinot mutiskās komunikācijas prasmes angļu valodā, studenti tiks 

iesaistīti diskusijās par dažādiem aspektiem saistībā ar vēstījuma veidiem filmās 

un vizuālajā kultūrā. 
Docētāja amats, vārds, uzvārds: Antra Leine 
Mācību valodas: Angļu, latviešu 
Mācību metodes: Problēmmācību, reproduktīvās un interaktīvās metodes (diskusijas, grupu darbs, 

pētnieciska mācīšanās) 



Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Regulārs darbs semestra laikā 30% 
Prezentācija(s) 30% 
Rakstisks pārbaudes darbs 40% 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Mācību pamatliteratūra 
1. Stam, Robert. Film Theory. An Introduction. UK : Blackwell Publishing, 2003 
2. Mulvey, Laura (1989). Visual and Other Pleasures. Bloomington: Indiana 

University Press, 1989 
3. Martin, Wallace. Recent Theories of Narrative. USA : Cornell University Press, 

1987 
Filmas 
1. Režisors: R. Borzeigi. Seventh Heaven (1927); The River (1928); 
2. Režisors: S. Eizenšteins. The Battleship Potemkin (1925); October: Ten Days 

That Shook the World (1927); Strike (1925) 
3. Režisors: F. Langs. Metropolis (1927);  
4. Režisors: F. V. Murnavs. Sunrise. A Song of Two Humans (1927)  
5. Režisors: H. Makfeidens Stand Up and Cheer! (1934) 
6. Režisors V. Rutmans, Berlin, die Symphonie der Grossstadt (1927) 
7. Režisors Dž. Ficmoriss (1931) 
8. Režisors: R. Skots, Blade Runner (1982) 
9. Režisors: T. Giljams. Brazil (1985) 
10. Režisors P. Veirs: The Truman Show (1998) 

 

Tematiskā daļa Nr. 3 
 

Tematiskās daļas nosaukums: ANGĻU VALODA (Pre-Intermediate/Intermediate Level) 

Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: 1.DAĻA: 

Nodarbības būs vērstas uz runāšanas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas 

prasmju attīstīšanu, darbs ar vārdu krājumu, gramatikas tēmām un izrunas 

uzlabošanu. Nodarbības būs interaktīvas un orientētas uz studentiem, paredzēts 

darbs individuāli, pāros un grupās. 
Runāšana tiks vērtēta visu nodarbību gaitā. Klausīšanās, lasīšana un rakstīšana 

tiks vērtēta noslēguma pārbaudījumā par kursa programmas tēmām. 
Kursa mērķis ir iemācīt: 
     • Spēt saprast un sazināties labi pazīstamās situācijās, izmantojot teikumus; 
     • Nebaidīties komunicēt par dažādām tēmām, aprakstīt vai izteikt viedokli par 

personīgām interesēm, piemēram, pieredzi, notikumiem, cerībām un ambīcijām, 

izteikt uzskatus, iemeslus un plānus; 
     • Lasīt un saprast informāciju par pazīstamām tēmām; 
     • Rakstīt vienkāršas formālas vēstules un tekstus par zināmām tēmām. 
 
2.DAĻA: 

Šajā programmas daļā studējošie daudz brīvāk un spontānāk spēs sazināties ar 

angļu valodā runājošiem cilvēkiem, lietojot jaunus un sarežģītākus vārdus un 

teikuma struktūru. 
Kursa mērķis ir iemācīt: 
     • Izprast aktuālos jautājumus, spēt izteikt savu viedokli, situācijas  
priekšrocības un trūkumus; 
     • Lasīt un saprast ikdienas informāciju un tekstus, informācijas nozīmi par 

pazīstamu jomu; 
     • Rakstīt tekstus par dažādiem tematiem. 
 
Atcerieties, ka valodas apguve ir kā ceļojums, un katram ceļojuma laiks var būt 

atšķirīgs. 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: Althea Troisi De Menville 
Mācību valodas: Angļu 



Mācību metodes: Praktiskās nodarbības 
Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida un mutiska ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Apmeklējums – 60% 

Patstāvīgais darbs – 20% 

Pārbaudes darba vērtējums – 20% 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. New English File (Pre-intermediate). 

Oxford University Press, 2012.  
Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. New English File (intermediate). 

Oxford University Press, 2006.  

Personal sources.  

 

Tematiskā daļa Nr. 4 

 

Tematiskās daļas nosaukums: ANGĻU VALODA (Upper Intermediate/Advanced) 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: 1.DAĻA: 

Nodarbības būs vērstas uz runāšanas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas 

prasmju attīstīšanu, darbs ar vārdu krājumu, gramatikas tēmām un izrunas 

uzlabošanu. Nodarbības būs interaktīvas un orientētas uz studentiem, paredzēts 

darbs individuāli, pāros un grupās. 
Runāšana tiks vērtēta visu nodarbību gaitā. Klausīšanās, lasīšana un rakstīšana 

tiks vērtēta noslēguma pārbaudījumā par kursa programmas tēmām. 
 
Kursa mērķis ir panākt, lai studējošie spētu: 
    • Izteikt savu viedokli un brīvi, bez piepūles diskutēt ar dzimtās valodas 

runātājiem par diezgan plašu tēmu klāstu; 
    • Saprast cilvēkus, kas runā angļu valodā radio un televīzijā, saprast svarīgākos 

punktus sarežģītos rakstītos tekstos; 
    • Saprast un rakstīt skaidri un detalizēti par dažādiem tematiem, gan 

konkrētiem, gan abstraktiem, tostarp par savu specializācijas jomu, izmantojot  
specializēto terminoloģiju, un izteikt dažādu viedokļu priekšrocības un trūkumus. 
 
2.DAĻA: 

Šajā programmas daļā tiks turpināts rudens semestrī iesāktais, pakāpeniski 

paaugstinot prasmju līmeni.  
 

Atcerieties, ka valodas apguve ir kā ceļojums, un katram ceļojuma laiks var būt 

atšķirīgs. 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: Althea Troisi De Menville 
Mācību valodas: Angļu 
Mācību metodes: Praktiskās nodarbības 
Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida un mutiska ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Apmeklējums – 60% 

Patstāvīgais darbs – 20% 

Pārbaudes darba vērtējums – 20% 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. New English File (Upper-intermediate). 

Oxford University Press, 2014.  
Personal sources. 

 

 Tematiskā daļa Nr. 5 

 

Tematiskās daļas nosaukums: KRIEVU VALODAS FONĒTIKA (Vokālās katedras studentiem) 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 



Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Kursa mērķis: attīstīt spēju adekvāti iekļauties un koriģēt krievu valodas skaņu 

izrunu, atpazīstot atšķirības starp dažādu fonēmu veidošanas mehānismu gan 

izolētā pozīcijā, gan to kombinācijās. Studējošos paredzēts iepazīstināt ar krievu 

valodas fonētikas īpatnībām, salīdzinot tās ar latviešu, angļu, franču alfabētiem, 

kā arī akcentējot atšķirības starp skaņu veidošanās mehānismu runājot un dziedot. 

Kursa uzdevums: krievu valodas fonētikas likumsakarību izklāsts un skaidrojums, 

kas studējošiem palīdzēs veiksmīgi sagatavot un izpildīt vokālās mūzikas 

repertuāru. 
Docētāja amats, vārds, uzvārds: Ida Losberga 
Mācību valodas: Latviešu, krievu 
Mācību metodes: Studiju kursa saturu studenti apgūst kontaktstundās un patstāvīgajā darbā.  

Klausīšanās – reprodukcijas metode. Aproksimācijas metodes princips, kas paredz 

minimālo speciālo fonētikas materiāla atlasi. 
Kontaktstundās: subjektīvās un objektīvās metodes. Patstāvīgajā darbā: darbs pēc 

parauga un teksta analīze. 
Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Ieskaite mutiskā formā 

Pārbaudījuma prasības: Studiju kursa satura apguves un patstāvīgā darba izpildes vērtējums. 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Obligātā literatūra 
1. 1995, В.Славкин. Русский язык для всех. Издательский дом “Дрофа” 
2. Vokālā repertuāra teksti. 
Papildliteratūra 
1. Docētājas sagatavotie mācību materiāli. 
Citi informācijas avoti 
1. Vokālās mūzikas atskaņojumi krievu valodā; www.youtube.com 
2. www.phoneticonline.ru 

 

Tematiskā daļa Nr. 6 
 

Tematiskās daļas nosaukums: KRIEVU VALODA (iesācējiem) 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Kursa mērķis: nodrošināt studējošo krievu valodas zināšanas un prasmes pamata 

līmenī, lai kursa noslēgumā studējošie spētu veikt savus profesionālos 

pienākumus vai izteikties tēmās, kas skar profesionālo darbību. Kursa klausītājus 

paredzēts iepazīstināt ar fonētikas, leksikas, gramatikas struktūrām, kas 

pielīdzināmas Eiropas valodu pases A1 līmenim, kā arī pievērsties katras 

atsevišķas studiju programmas un apakšprogrammas profesionālās leksikas 

iztirzājumam. Kursa uzdevums ir fonētikas pamatu izskaidrošana, lasīšanas, 

rakstīšanas, leksikas un gramatikas likumsakarību izklāsts, ņemot vērā 

profesionālās sarunas īpatnības un iespējas konkrētā valodas zināšanu līmenī. 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: Ida Losberga 
Mācību valodas: Krievu, latviešu 
Mācību metodes: Studiju kursa saturu studenti apgūst kontaktstundās un patstāvīgajā darbā. 

Kontaktstundās: demonstrēšana, vingrināšanās, jautājumi, saruna (mācību 

dialogs), lomu spēle, kooperatīvās mācīšanās metodes. Patstāvīgajā darbā: 

vingrināšanās, darbs ar tekstu, izpēte (izzināšana). 
Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Studiju kursa satura apguves un patstāvīgā darba izpildes vērtējums. 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Obligātā literatūra 
1. 1995, В.Славкин. Русский язык для всех. Издательский дом “Дрофа” 
2. 2004, Jūlija Ovsijenko. Krievu valoda iesācējiem. Русский язык для 

начинающих. Pašmācības kurss. Apgāds Zvaigzne ABC 

http://www.youtube.com/
http://www.phoneticonline.ru/


3. 2005, Pille Eslona. Īsā krievu valodas gramatika ar vingrinājumiem un 

atbildēm. Краткая грамматика русского языка с упражнениями и ключом 

к ним. Apgāds Zvaigzne ABC  
Papildliteratūra 
1. Docētājas sagatavotie mācību materiāli. 
2. 2018, Кузьмина Н.В. 28 Russian Verbs. 28 русских глаголов: учеб. Пособие. 

- 1-е. М.: ФЛИНТА 
Citi informācijas avoti 
1. www.urya.ru 
2. www.rus-on-line.ru 

 

 

Tematiskā daļa Nr. 7 
 

Tematiskās daļas nosaukums: KRIEVU VALODA (ar priekšzināšanām) 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Kursa mērķis: nodrošināt studējošo krievu valodas zināšanas un prasmes atbilstoši 

Eiropas valodu pases A2/B1 līmenim, lai kursa noslēgumā studējošie spētu veikt 

savus profesionālos pienākumus vai izteikties tēmās, kas skar profesionālo 

darbību. Kursa klausītājus paredzēts iepazīstināt ar fonētikas, leksikas, gramatikas 

struktūrām, kas pielīdzināmas Eiropas valodu pases A2/B1 līmenim, kā arī 

pievērsties katras atsevišķas studiju programmas un apakšprogrammas 

profesionālās leksikas iztirzājumam. Kursa uzdevums ir fonētikas pamatu 

izskaidrošana, lasīšanas, rakstīšanas, leksikas un gramatikas likumsakarību 

izklāsts, ņemot vērā profesionālās sarunas īpatnības un iespējas konkrētā valodas 

zināšanu līmenī. 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: Ida Losberga 
Mācību valodas: Krievu, latviešu 
Mācību metodes: Studiju kursa saturu studenti apgūst kontaktstundās un patstāvīgajā darbā. 

Kontaktstundās: demonstrēšana, vingrināšanās, jautājumi, saruna (mācību 

dialogs), lomu spēle, kooperatīvās mācīšanās metodes, diskusija. 
Patstāvīgajā darbā: vingrināšanās, darbs ar tekstu, izpēte (izzināšana), eseja. 

Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Studiju kursa satura apguves un patstāvīgā darba izpildes vērtējums. 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Obligātā literatūra 
1. 2004, Jūlija Ovsijenko. Krievu valoda iesācējiem. Русский язык для 

начинающих. Pašmācības kurss. Apgāds Zvaigzne ABC  
2. 2005, Pille Eslona. Īsā krievu valodas gramatika ar vingrinājumiem un 

atbildēm. Краткая грамматика русского языка с упражнениями и ключом 

к ним. – Apgāds Zvaigzne ABC 
Papildliteratūra 
1. Docētājas sagatavotie mācību materiāli. 
2. 2018, Кузьмина Н.В. 28 Russian Verbs. 28 русских глаголов: учеб. Пособие. 

- 1-е. - М.: ФЛИНТА 
Citi informācijas avoti 
1. www.urya.ru  
2. www.rus-on-line.ru  

 

Tematiskā daļa Nr. 8 
 

Tematiskās daļas nosaukums: FRANČU VALODA (iesācējiem) 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Kursa mērķis: nodrošināt studējošo franču valodas zināšanas un prasmes pamata 

līmenī, lai kursa noslēgumā studējošie spētu veikt savus profesionālos 

http://www.urya.ru/
http://www.rus-on-line.ru/
http://www.urya.ru/
http://www.rus-on-line.ru/


pienākumus vai izteikties tēmās, kas skar profesionālo darbību. Kursa klausītājus 

paredzēts iepazīstināt ar fonētikas, leksikas, gramatikas struktūrām, kas 

pielīdzināmas Eiropas valodu pases A1 līmenim, kā arī pievērsties katras 

atsevišķas studiju programmas un apakšprogrammas profesionālās leksikas 

iztirzājumam. Kursa uzdevumi ir fonētikas pamatu izskaidrošana, lasīšanas, 

rakstīšanas, leksikas un gramatikas likumsakarību izklāsts, ņemot vērā 

profesionālās sarunas īpatnības un iespējas konkrētā valodas zināšanu līmenī. 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: Ida Losberga 
Mācību valodas: Franču, latviešu 
Mācību metodes: Studiju kursa saturu studenti apgūst kontaktstundās un patstāvīgajā darbā. 

Kontaktstundās: demonstrēšana, vingrināšanās, jautājumi, saruna (mācību 

dialogs), lomu spēle, kooperatīvās mācīšanās metodes. 
Patstāvīgajā darbā: vingrināšanās, darbs ar tekstu, izpēte (izzināšana). 

Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Studiju kursa satura apguves un patstāvīgā darba izpildes vērtējums. 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Obligātā literatūra 
1. 1987, Lauri Leesi. Prantsuse keele õpik algajaile. Kirjastus “Valgus”  
2. 1998, Michel Boiron Christian Rodier. Ressources de Classe Documents 

Authentiques. CLE International,  
Papildliteratūra 
1. Docētājas sagatavotie mācību materiāli. 
Citi informācijas avoti 
1. www.bonjourdefrance.com  

 

Tematiskā daļa Nr. 9 
 

Tematiskās daļas nosaukums: FRANČU VALODA (ar priekšzināšanām) 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Kursa mērķis: nodrošināt studējošo franču valodas zināšanas un prasmes atbilstoši 

Eiropas valodu pases A2/B1 līmenim, lai kursa noslēgumā studējošie spētu veikt 

savus profesionālos pienākumus vai izteikties tēmās, kas skar profesionālo 

darbību. Kursa klausītājus paredzēts iepazīstināt ar fonētikas, leksikas, gramatikas 

struktūrām, kas pielīdzināmas Eiropas valodu pases A2/B1 līmenim, kā arī 

pievērsties katras atsevišķas studiju programmas un apakšprogrammas 

profesionālās leksikas iztirzājumam. Kursa uzdevums ir fonētikas pamatu 

izskaidrošana, lasīšanas, rakstīšanas, leksikas un gramatikas likumsakarību 

izklāsts, ņemot vērā profesionālās sarunas īpatnības un iespējas konkrētā valodas 

zināšanu līmenī. 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: Ida Losberga 
Mācību valodas: Franču, latviešu 
Mācību metodes: Studiju kursa saturu studenti apgūst kontaktstundās un patstāvīgajā darbā. 

Kontaktstundās: demonstrēšana, vingrināšanās, jautājumi, saruna (mācību 

dialogs), lomu spēle, kooperatīvās mācīšanās metodes, diskusija. 
Patstāvīgajā darbā: vingrināšanās, darbs ar tekstu, izpēte (izzināšana), eseja. 

Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Studiju kursa satura apguves un patstāvīgā darba izpildes vērtējums. 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Obligātā literatūra 
1. 1998, Michel Boiron Christian Rodier. Ressources de Classe Documents 

Authentiques. CLE International  
2. 2001, Anne Vicher. Grammaire progressive du français pour les adolescents.  

CLE International  
3. 1998, Christine Tagliante. Ressources de Classe Tests de Niveau Le Français 

langue étrangère. CLE International   
Papildliteratūra 
1. Docētājas sagatavotie mācību materiāli. 

http://www.bonjourdefrance.com/


Citi informācijas avoti 
1. www.bonjourdefrance.com  

 

Tematiskā daļa Nr. 10 
  

Tematiskās daļas nosaukums: VĀCU VALODA (iesācējiem) 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Kursa mērķis ir nodrošināt elementāras komunicēšanas prasmes saziņas līmenī 

vācu valodā. Kursa programma sagatavota tā, lai kursa dalībnieks spētu sazināties 

situācijās, kurās runa ir par vienkāršu un tiešu informācijas apmaiņu, prastu lietot 

labi zināmas, ikdienišķas frāzes un vienkāršus teikumus, kas saistīti ar konkrētām 

vajadzībām un sevi pašu. 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: Vita Šiliņa 
Mācību valodas: Vācu, latviešu 
Mācību metodes: Kontaktstundas: komunikācijas iemaņu attīstīšana ar dialogu, sarunu, 

vingrinājumu, spēļu palīdzību. Gramatikas apguve un vārdu krājuma 

paplašināšana. Patstāvīgais darbs: uzdevumi tēmas apguvei un nostiprināšanai. 
Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida un mutiska ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Studiju kursa satura apguves un patstāvīgā darba izpildes vērtējums. 
Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Obligātā literatūra 

1. S.Evans, A.Pude, F.Specht. Menschen, A1.1 (Deutsch als Fremdsprache: 

Kursbuch + DVD). Ismaning, Hueber Verlag, 2012. 

2. S.Glas-Peters, A.Pude, M.Reimann. Menschen, A1.1 (Deutsch als 

Fremdsprache: Arbeitsbuch + CD). Ismaning, Hueber Verlag, 2012. 

3. M.Lepp. Grammatik ist kinderleicht! Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. 

Citi informācijas avoti 

https://deutschlernerblog.de/deutsch-lernen-a1-nach-themen/  
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-

a1/s-13212 
https://www.audio-lingua.eu 
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html 
https://www.youtube.com/ (piem., Learn German with Anja) 

 

Tematiskā daļa Nr. 11 
 

Tematiskās daļas nosaukums: VĀCU VALODA (ar priekšzināšanām) 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Kursa mērķis ir nodrošināt komunicēšanas prasmes labā saziņas līmenī vācu 

valodā. Kursa programma sagatavota tā, lai kursa dalībnieks spētu brīvi 

komunicēt, izteikt viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, 

izprast vidēji sarežģītus tekstus par vidi, kultūru, specialitāti un, izmantojot 

dažādus informācijas līdzekļus, spētu atlasīt profesionālu literatūru un lietot 

specifiskus profesionālos terminus vācu valodā. 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: Vita Šiliņa 
Mācību valodas: Vācu, latviešu 
Mācību metodes: Kontaktstundas: komunikācijas iemaņu attīstīšana ar dialogu, sarunu, 

vingrinājumu, spēļu palīdzību. Gramatikas apguve un vārdu krājuma 

paplašināšana. Patstāvīgais darbs: uzdevumi tēmas apguvei un nostiprināšanai. 
Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida un mutiska ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Studiju kursa satura apguves un patstāvīgā darba izpildes vērtējums. 

http://www.bonjourdefrance.com/
https://deutschlernerblog.de/deutsch-lernen-a1-nach-themen/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212
https://www.audio-lingua.eu/
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html
https://www.youtube.com/


Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

Obligātā literatūra 

1. S.Evans, A.Pude, F.Specht. Menschen, A1.2 (Deutsch als Fremdsprache: 

Kursbuch + DVD). Ismaning, Hueber Verlag, 2012. 

2. S.Glas-Peters, A.Pude, M.Reimann. Menschen, A1.2 (Deutsch als 

Fremdsprache: Arbeitsbuch + CD). Ismaning, Hueber Verlag, 2012. 

3. Schmitt R. Weg mit den typischen Fehlern! Hueber Verlag, 2011. 

4. M.Lepp. Grammatik ist kinderleicht! Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. 

Citi informācijas avoti 
https://www.dw.com/de/ 
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 
https://www.dw.com/de/dw-akademie/%C3%BCber-uns/s-8101 
https://www.dw.com/de/media-center/s-100813 
https://www.duden.de/  

 

Tematiskā daļa Nr. 12 
 

Tematiskās daļas nosaukums: LIETIŠĶĀ LATVIEŠU VALODA 
Piešķiramais KP skaits semestrī: 1 LV KP 
Kontaktstundu skaits semestrī: 15 
Patstāvīgā darba stundu skaits 

semestrī: 
25 

Tematiskās daļas apraksts: Praktisks mūsdienu latviešu valodas kurss studentiem palīdzēs apgūt (vai 

nostiprināt) latviešu valodas prasmes lietišķajos rakstos un profesionālajā saziņā. 

Lekcijās studenti tiks iepazīstināti ar biežāk lietotajiem lietišķo rakstu veidiem 

(vizītkartēm, ielūgumiem, iesniegumiem, CV, vēstulēm, t.sk. motivācijas 

vēstulēm un elektroniskajām vēstulēm) to funkcijām, noformēšanas prasībām, 

biežāk pieļautajām kļūdām. Īpaša vērība tiks pievērsta lietišķai vēstulei, tās 

uzbūvei, teksta plānošanai un ieteikumiem vēstuļu teksta veidošanā. Studenti 

apgūs lietišķajiem dokumentiem raksturīgo leksiku, terminoloģiju un stilu: 

datuma un pulksteņa laika pierakstu, adreses rakstību, uzrunas veidus, 

vietniekvārdu lietojumu (Tu un Jūs, atgriezeniskais vietniekvārds sevis u. tml.) 

saīsinājumus un abreviatūras, īpašvārdu pareizrakstību, lietvedības terminus, 

internacionālismu lietojumu, sintakses un interpunkcijas normu ievērošanu. 

Tekstveidē uzmanība tiks pievērsta teikuma veidošanai: vārdu un izteiksmju 

secībai teikumā, izteiksmei ar noliegumu, palīgvārdu izvēlei un stilistiskajam 

lietojumam lietišķajos rakstos, t.sk. prievārdu lietojuma kļūdām krievu, vācu un 

angļu valodas ietekmē. Praktiskajās nodarbībās notiks lietišķo tekstu slīpēšana: 

liekvārdības un teksta konkrētības pārbaude. 
Docētāja amats, vārds, uzvārds: Dr. philol. Dite Liepa 

Mācību valodas: Latviešu 
Mācību metodes: Lekcijas un studentu patstāvīgais darbs, rakstot, veidojot un analizējot lietišķus 

rakstus. Studentiem ir pieejamas lekciju slaidrādes, izdales materiāli (lasāmi un 

rediģējami teksti) elektroniskā formā. 
Pārbaudījuma forma (rakstiskā, 

mutiskā, atskaņojums), veids 

(ieskaite, eksāmens) 

Rakstveida ieskaite 

Pārbaudījuma prasības: Studiju kursa satura apguve un patstāvīgā darba izpilde. 
 

Rakstveida ieskaite par studiju kursa saturu: 

1. Lietvārdi, darbības vārdi (dzimte, skaitlis, locījumi, svešvārdi; gramatikas 

“zelta” likumi); 

2. Saīsinājumi, abreviatūras, lielo sākumburtu lietojums; 

3. Īpašvārdu atveide; 

4. Iesnieguma, vēstuļu rakstīšana 

Obligātās literatūras, 

papildliteratūras un citu 

informācijas avotu saraksts 

1. Laugale V., Šulce Dz. Lielo burtu lietojums latviešu valodā: ieskats 

vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 

2013. 
 

2. Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja 2016 

(pieejama elektroniski) 

 

3. Skujiņa V. Lietišķo rakstu paraugi. Rīga: Zvaigzne ABC 2006.  

https://www.dw.com/de/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://www.dw.com/de/dw-akademie/über-uns/s-8101
https://www.dw.com/de/media-center/s-100813
https://www.duden.de/


4. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. Rīga: Tulkošanas terminoloģijas centrs 

2006 (pieejama elektroniski VVC tīmekļvietnē). 
5. Vēstuļu rakstīšanas vadlīnijas. Rīga : Valsts kanceleja, 2017 (pieejama 

elektroniski). 
6. Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata (pieejama elektroniski). 
7. Koluža R. Kas meklē, tas atrod. Latviešu valodas rokasgrāmata. Lielvārde : 

Lielvārds, 2007. 
8. Guļevska D. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Rīga : Avots, 2002. 
9. Paegle Dz., Kušķis J. Kā runā latvietis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. 
10. Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga : Zinātne, 2010. 
11. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga : Zvaigzne ABC, 1995 (Nodaļa 

par zinātnisko un lietišķo rakstu stilu). 
12. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Rīga : 

LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 
13. www.likumi.lv; MK noteikumi Nr. 114 (Noteikumi par personvārdu rakstību 

un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju). 
14. www.tezaurs.lv 
15. vvc.gov.lv (Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi) 

 

Studiju kursu moduļa pārbaudījumu prasības: 

 moduļa kompetenci noskaidro un vērtē diplomeksāmena Specialitāte, mūzikas vēsture un teorija ietvaros 
 

Studiju kursu moduļa vērtēšanas metodes un kritēriji 

 Tematiskajās daļas – ieskaites 

 Studiju kursu moduļa apguves noslēgumā – DE ar iepriekš sagatavotiem jautājumiem. 
 

http://www.likumi.lv/
http://www.tezaurs.lv/

