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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

1.Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RA darbības un attīstības stratēģiju 

 

Rēzeknes Augstskola (RA) Izglītības un dizaina fakultāte (IDF) realizē studiju programmu 

Tulkońanas virzienā (SV). Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēt uz 6 gadiem līdz 

2019. 18. jūnijam.  

SV stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi balstās uz RA darbības un attīstības stratēģiju 

2009. - 2015. gadam un pamatojas  uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānońanas dokumentiem: 

Europa 2020, Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma, Nacionālās 

attīstības plāns 2020, Latvija 2030, Latgales stratēģija 2030, Latgales programma 2010 -2017. 

SV prioritāte ir nostiprināt un attīstīt savas pozīcijas kvalitatīvas izglītības jomā tulka 

referenta izglītības piedāvājumā. 

Studiju virziena vīzija: 

SV Tulkošana  ir Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā  konkurētspējīgs un pieprasīts 

studiju virziens, kurā studē darba tirgū pieprasīti un radońi studenti, kurā ir dinamiska akadēmiskā 

un zinātniskā vide. 

  

Studiju programmas Tulks referents mērķi un darbības virzieni: 

1. Piedāvāt kvalitatīvu studiju programmu un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu tulkońanas teorijā un 

savā nozarē kompetentus, radońus speciālistus tulka referenta darbam reģionā, valstī un 

starptautiskajā darba tirgū: 

 Nodrońināt angļu, vācu, krievu latvieńu, poļu, franču valodas komunikatīvās un lingvistiskās 

kompetences apguvi, attīstīt praktiskās sveńvalodas pielietońanas iemaľas; 

 Nodrońināt lietvedības un lietińķās etiķetes teorētisko zināńanu, profesionālo prasmju 

un iemaľu apguvi; 
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 Veicināt jaunas maģistra studiju programmas izstrādi, kas paplańinātu studiju iespējas 

Latvijas un ārzemju studējońiem un nodrońina pilnvērtīgu akadēmiskā potenciāla 

izmantońanu;  

 Veidot programmu kā starptautisku programmu, kurā studijas notiek angļu valodā (tiek 

apgūtas arī latvieńu, krievu vācu, poļu un franču valodas). 

 Regulāri pilnveidot studiju kursu saturu, kas balstīts akadēmiskā personāla pētījumu 

rezultātos, jaunākajās atziľās tulkońanas un tās saskarzinātľu teorijā un praksē; 

 Paplańināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju virziena pilnveides 

nodrońināńanā; 

 Nodrońināt tulka referenta profesionālās pilnveides programmu izstrādi; 

 Veicināt cilvēktiesību, egalitārisma, tolerances un empātijas principu atspoguļońanu studiju 

kursu saturā un īstenońanu studiju procesā. 

2. Attīstīt akadēmiskā personāla metodisko un zinātnisko kapacitāti, nodrońināt inovatīvo  tulkońanas 

tehnoloģiju  ievieńanu studiju procesa attīstībai: 

 Veicināt akadēmiskā personāla mācību metodisko līdzekļu  un monogrāfiju sagatavońanu un 

izdońanu; 

 Nodrońināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināńanu un profesionālo pilnveidi, 

 Piesaistīt ārzemju viesdocētājus un zinātniekus kopējā akadēmiskā darba veikńanai; 

 Paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti  un nodrońināt to rezultātu atspoguļońanu 

starptautiskās konferencēs un starptautiski citējamās publikācijās; 

 Veicināt studējońo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā un tā rezultātu prezentēńanu  

konferencēs un publikācijās; 

 Veicināt  zinātnisko rezultātu ievieńanu tulka referenta profesionālajā praksē. 

3. Izveidot mūsdienīgu studiju programmu īstenońanas studiju vidi, nodrońinot modernu aprīkojumu 

studiju procesam un zinātniski pētnieciskajam darbam: 

 Paplańināt studiju iespējas e – studiju vidē; 

 Izveidot pievilcīgu, radońu studiju vidi studējońajiem un akadēmiskajam personālam; 
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 Paplańināt bibliotēkas fondu un elektronisko pieejamību informācijai; 

 Nodrońināt fiziskās un virtuālās vides resursu pieejamību. 

4.  Veicināt reģiona iedzīvotāju kultūridentitātes  un karjeras izglītības attīstību, iesaistot akadēmisko 

personālu un studējońos  nozīmīgās reģiona sabiedrības norisēs un pasākumos, reģiona 

kultūrvēsturisko vērtību saglabāńanā un apritē: 

 Veicināt akadēmiskā personāla un studējońo iesaistīńanos  kultūras un ar  tulkońanu saistītās 

aktivitāńu organizēńanā un vadīńanā; 

 Sekmēt studējońo brīvprātīgu darbu sabiedrībai nozīmīgos pasākumos; 

 Organizēt olimpiādes, konkursus, seminārus, darbnīcas un meistarklases  skolēnu karjeras 

izglītības veicināńanai un informācijas nodrońināńanai par studiju iespējām studiju 

programmā. 

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošās studiju programmas perspektīvais 

novērtējums no LR interešu viedokļa 
 

Izglītības attīstības pamatnostādľu 2014. – 2020.gadam projekts paredz veikt būtiskus uzlabojumus 

izglītības jomā, lai nodrońinātu kvalitatīvu un iekļaujońu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un 

ilgtspējīgai valsts izaugsmei.  

      Studiju programma ir  vērtējama kā perspektīva gan Latvijas Republikas, gan ES kontekstā. To 

apliecina Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam (NAP) noteiktie uzdevumi par valodu 

tehnoloģiju attīstību un  augstākās izglītības eksporta atbalsta pasākumi (programmu izveide citās ES 

valodās, programmu starptautiskā publicitāte un ārvalstu studentu atbalsta punktu attīstība)  Ńo uzdevumu 

īstenońana saistās ar studiju virziena darbību un tulka referenta studiju programmas realizēńanu.  

      NAP rīcības virziena "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība" ietvaros kā viens no 

galvenajiem  uzdevumiem izglītības jomā ir augstākās izglītības pieejamības nodrońināńana. Savukārt rīcības 

virziena „Augstraņīga un eksportspējīga raņońana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi” 

izpilde pieprasa speciālistu sagatavońanu, kas spētu darboties uzľēmumu lietvedības organizēńanā 

vairākās valodās, ńādi veicinot starptautisko konkurētspēju.  

       

      SV  paredzēts augsti kvalificētu speciālistu sagatavońanai Latgales reģiona un Latvijas vajadzībām, 

ko nosaka svarīgākie Latvijas un Latgales reģiona plānońanas dokumentui. Tā Latgales attńitības stratēģijas 

galvenie rīcības virzieni: Latgales reģiona pievilcība, Sociāli atbilstīga Latgale, Savienojumi, Novadu 

programma, Zaļā enerģija (http://www.latgale.lv/lv/padome/planosana) paredz aktīvu starptautisku 

kooperāciju, kurā būs nepiecieńami speciālisti ar SV piedāvātajām kompetencēm.  

http://www.latgale.lv/lv/padome/planosana
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3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

Nr. 

p.k. 

Plānotie pasākumi Plānotais rezultāts Izpildes termiņš 

1. Jaunas studiju 

programmas veidońana 

Profesionālā maģistra studiju programma   

„‟Lietińķā mutiskā un rakstiskā tulkońana‟‟ 

2013./2014.st.g. un 

turpmāk 

2. Akadēmiskā personāla 

piesaiste un plānońana 

Studijas doktorantūrā (Svetlana Iļjina – DU 

Humanitārās fakultāte – valodniecība, Viktorija 

Pokule – LU, vadības zinātne) 

 

2013./2014.st.g. un 

turpmāk 

 

3. Ārzemju studenti  Ārzemju studentu piesaiste  2014./2015.st.g. un 

turpmāk 

4. Materiālā bāze Jaunākās literatūras regulāra iepirkńana; 

Mācību līdzekļu sagatavońana un izdońana; 

TRADOS programnodrońinājuma atjaunońana 

un pilnveidońana 

 

Katru studiju gadu 

 

 

Pēc nepiecieńamības 

5. E studijas Studiju kursu E vidē tālāka sagatavońana un 

pilnveidońana 

 

Katru studiju gadu 

6. Pētniecība  Studentu piedalīńanās studentu zinātniskajā 

konferencē;  

Akadēmiskā personāla piedalīńanās 

starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 

Pētniecisko projektu izstrāde un studentu 

iesaiste to darbā; 

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas 

citējamos izdevumos. 

  2014. gada aprīlī 

 

Katru studiju gadu  

 

 

Katru studiju gadu  

 

Katru studiju gadu  

7. Sadarbības attīstīńana ar 

Latvijas augstskolām  

Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte , 

Ventspils Augstskola 

2013./2014.st.g. un 

turpmāk 

8. Sadarbības attīstīńana ar 

ārzemju augstskolām  

Pleskavas Valsts Universitāte (studentu un 

docētāju apmaiľa); Varńavas Pedagoģiskā 

universitāte,(studentu, docētāju apmaiľa, 

studentu prakses) Vroclavas Universitāte, 

(studentu, docētāju apmaiľa, Čenstahovas 

Akadēmija (studentu, docētāju apmaiľa), 

Minskas Universitāte 

2013./2014.st.g. un 

turpmāk 

 

 

4.Studiju virziena un tulka referenta studiju programmas atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam 
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4.1. Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu 

pieejamību studiju programmu absolventiem 

 

Atbilstońi Augstskolu likuma 01.08.2011. grozījumiem, kas saistās ar 5.panta Augstskolu  uzdevumi 

kompetences paplańināńanu augstskolām, SV docētāji uzsāka vākt un analizēt informāciju par absolventu 

nodarbinātību. Ir iekārtots absolventu nodarbinātības reģistrs. 

2012./2013.akadēmiskajā gadā studiju virziena Tulkošana studiju programmu Tulks referents  par 

valsts budņeta līdzekļiem pabeidza 11 studējońie. Balstoties uz  absolventu un darba devēju sniegto 

informāciju par nodarbinātību, 9 absolventi strādā tulkońanas jomā (2 no tiem– ārzemēs), 2 – citās jomās. 

Sazināńanās ar absolventiem notiek telefoniski un izmantojot internetu. Aptuveni 80% absolventu veic 

pedagoģisko darbu Latgales reģiona izglītības iestādēs. 

Tulka referenta programmas absolventiem darba vietas ir pieejamas valsts, pańvaldību un privātajās 

iestādēs. To pierāda absolventu aptaujas.  

 

4.2.Darba devēju aptaujas rezultāti 

        

Darba devēju atsauksmes par absolventu darba kvalitāti tiek saľemtas  regulāri. Darba devēji 90% 

gadījumos uzskata, ka tā ir augsta, bet 10%, ka ļoti augsta. Kaut arī darba devēju vērtējums ir augsts, 

programmas direktorei un mācībspēkiem pret sevi jābūt kritiskiem, lai studiju kvalitāte saglabātos augsta. 

Absolventu ieľemamo amatu spektrs ir plańs: tulki referenti, tulkotāji, tulki, sekretāri referenti,  administratori 

utt.  

Raksturojot tulka referenta programmas absolventu zināńanas, prasmes un atbildību, absolventu 

iegūtās kompetences tulka referenta specialitātē tika atzīmēts absolventu augsts profesionālisms, vēlme savā 

darbībā būt inovatīviem, pilnveidot profesionālo meistarību, aktīvi iekļaujas daņādos projektos kā arī turpināt 

studijas. (skat. 4.piel.)  
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5. Studiju virziena “Tulkošana” izvērtējums  (SVID analīze) 

Stiprās puses Vājās puses 

 Austrumlatvijā vienīgā īstenotā starpdisciplinārā 

studiju programma, kas apvieno tulkońanas un 

referenta kompetences.  

 Studiju programmas realizēńanas izdevīgs 

ģeogrāfiskais izvietojums reģiona centrā, tuvu 

reģionā dzīvojońo studentu dzīves vietām. 

 Programmu realizē pieredzējis akadēmiskais 

personāls. 

 Laba  sadarbība ar pilsētas, novada un citām 

Latgales pańvaldībām un valsts iestādēm, uz 

sadarbību vērsts kontakts ar reģiona izglītības 

iestādēm. 

 Sadarbība ar Latvijas un Eiropas augstākās 

izglītības iestādēm, kas   sagatavo tulkus un 

tulkotājus. 

 Latvijas un Eiropas darba tirgū konkurētspējīgi 

absolventi. 

 

 Nav pietiekami daudz datorprogrammas 

Trados  darbavietu. 

 Nepietiekońi aktīvi akadēmiskais 

personāls publicējas zinātniskajos 

izdevumos tulkońanas jomā. 

 Nepietiekams papildus apgūstamo valodu 

piedāvājums studējońajiem. 

 Trūkst programmas docētāju pańu 

izstrādāto mācību līdzekļu. 

 Nepietiekams mārketings ārzemju 

studentu piesaistei. 

 

 

  

Iespējas  Draudi 

 Veicināt akadēmiskā personāla  studijas 

doktorantūrā, staņēńanos tulkońanas jomā. 

 Nepārtraukti papildināt mācībspēku kompetenci 

konferencēs, semināros, projektu darbā u.c.  

 Turpināt sadarbību ar citām Latvijas un ārzemju 

augstskolām. 

 Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunāko 

literatūru, t.s., ar RA docētāju mācību 

līdzekļiem. 

 Pilnveidot studiju programmu ārzemju studējońo 

studijām un intensīvāk piesaistīt ārzemju 

studentus. 

 Ārzemju studentiem piemērotu e-studiju 

materiālu izstrāde studiju programmas apguvei. 

 

 Iespējamās izmaiľas Valsts budņeta vietu 

sadalījumā, budņeta vietu skaita 

samazinājums. 

 Studentu nepietiekama maksātspēja 

studijām maksas grupās. 

 Konkurences saasināńanās studiju 

programmās augstskolās sakarā ar 

negatīvajiem demogrāfiskajiem 

rādītājiem valstī. 

 Augstākās izglītības centralizācija. 

 Atalgojuma sistēma augstākajā izglītībā 

nemotivē augstskolu akadēmiskā 

personāla attīstību. 
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6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

 

      RA ir izstrādāta un sekmīgi darbojas studiju kvalitātes vadības un novērtēńanas sistēma 

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/). Studiju kvalitātes novērtēńanas sistēma 

aptver visas RA darbības jomas, kā arī struktūrvienības. Kvalitātes novērtēńanas procedūra ietver RA studiju 

politiku, studiju programmu atbilstību Augstskolu likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem 

augstāk stāvońiem normatīviem un informatīviem dokumentiem.  

     RA studiju kvalitātes mērķis ir nodrońināt RA resursu (akadēmiskā personāla, infrastruktūras, finanńu) 

plānońanu un izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t. sk. mūņizglītības realizāciju. 

     Studiju virziena ,,Tulkońana” iekńējās kvalitātes nodrońināńana sistēma balstās uz RA 2005. gadā 

izstrādāto „Studiju kvalitātes vadības sistēmu” 

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/).  Galvenie studiju virziena iekńējās kvalitātes 

aspekti ir:  

1. Saistība ar Latvijas plānońanas dokumentiem un RA darbības un attīstības stratēģiju (izvērtējumu 

sk. Pańnovērtējuma 6. lpp.) 

2. Koleģiāla, saskaľota, uz kvalitātes pilnveidi vērsta studiju virziena pārvaldība  

3. Sadarbība ar studējońajiem, absolventiem un darba devējiem studiju virziena darbības un 

attīstības izvērtējumā  

4. Studiju virzienam atbilstońo studiju programmu kvalitāte  

Studiju virziena pārvaldību nodrońina Tulkońanas studiju virzienu padome, kurā ietilpst: studiju 

programmu direktori (Nosaukt), darba devēju pārstāvji (Nosaukt)  utt. Visus nosaukt. Galvenās Studiju 

virziena padomes funkcijas ir analizēt studiju virziena attīstības gaitu, izvērtēt studiju virziena atbilstību RA 

darbības un attīstības stratēģijai, saskaľotību ar vadońajiem Latvijas un Latgales reģiona plānońanas 

dokumentiem, izskatīt studiju virziena un tam atbilstońo studiju programmu pańnovērtējuma ziľojumus, 

ierosināt būtiskas izmaiľas virzienam atbilstońajās studiju programmās.  

Studiju virziena īstenońanas atgriezeniskā saikne tiek nodrońināta, aptaujājot virzienam atbilstońajās 

studiju programmās studējońos, absolventus un darba devējus par būtiskākajiem studiju virziena īstenońanas 

jautājumiem. Studējońo un darba devēju anketas reglamentētas ar RA Studiju padomes lēmumu par studiju 

programmu pańnovērtējuma sagatavońanas kārtību. Absolventu aptaujas tiek rīkotas centralizēti, būtiskākie to 

rezultāti tiek izskatīti struktūrvienībās un ľemti vērā, lemjot par studiju virzienam atbilstońo studiju 

programmu tālāko pilnveidońanu. Par studiju virzienam atbilstońo studiju programmu kvalitātes principiem 

sk. turpmāk.  

 

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/6MUM7R2F/(http:/www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/
http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/
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Studiju virziena kontekstā svarīgākā studiju kvalitātes mehānisma joma ir studiju programmu 

kvalitāte, kur svarīgākie indikatori ir: 

 Studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, 

sasniedzamība, atbilstība RA darbības un attīstības stratēģijai; 

 Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, Eiropas 

parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju 

ietvarstruktūras izveidońanu, ENQA studiju kvalitātes standartiem un citiem 

normatīvajiem aktiem; 

 Demokrātijas principu ievērońana studiju programmas vadīńanā, studentu un 

akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās; 

 Studiju programmu metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendārie 

plāni, materiālu pieejamība e-vidē-Moodle), informatīvais un materiāli tehniskais 

nodrońinājums; 

 Ikgadējs studiju programmu izvērtējums, studiju programmu vājo un stipro puńu, 

izmaiľu, attīstības iespēju un plānu apsprieńana, programmu pilnveide; 

 Sadarbība ar darba devējiem prakńu organizācijā, absolventu profesionālo 

kompetenču novērtēńanā; 

 Studiju programmu direktoru ieguldījums studiju programmu vadībā. 

   Studiju kvalitātes pilnveidońanai un darba efektivitātes celńanai tiek veikta virkne pasākumu studiju procesa 

organizācijas uzlabońanai, docētāju un studentu sadarbībai zinātniskajā darbā, studentu patstāvīgā darba 

efektivitātei u.c.  

 

     Studiju programmas kvalitatīvā nodrońinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti Izglītības un 

metodiku katedras sēdēs. Iekńējā pańnovērtēńanas procesā svarīga loma RA tiek ierādīta studējońo, 

absolventu un darba devēju aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenońanas jautājumiem.  

 

 

 

 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums 

 

RA resursi ir pietiekami studiju virziena realizēńanai. Fakultātes telpu kopējā platība ir 1172,4 m2.  

Pańlaik noslēdzas ńo fakultātes pamattelpu renovācijas darbi. Pēc to pabeigńanas studiju procesa 

nodrońināńanai varēs  izmantotot 32 auditorijas ar 7,5 m
2 

auditoriju platības uz vienu fakultātes pilna laika 

studentu. Pańlaik studiju procesa nodrońināńana tiek īstenota citās fakultātes un augstskolas studiju telpās.   
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      Programmas īstenońanai nepiecieńamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota un 

pilnveidota. Pańlaik izmantojamajās auditorijās ir veikti remonti, tās aprīkotas ar atbilstońām mēbelēm, 

tehnisko aprīkojumu, t.i. projektoriem, tāfelēm, ņalūzijām, video demonstrēńanas iekārtām un tml. Fakultātē  

ir izveidota datorauditorija ar 15 datoriem, projekcijas aparātu un interaktīvo tāfeli. Fakultātes telpās un 

studentu dienesta viesnīcā ir pieejams bezvadu internets. Studiju process tiek organizēts arī  Informācijas 

tehnoloģiju centrā ar platību 934 m
2
, no kuriem – 250m

2
 datorzāles. ITC ir moderni aprīkotas telpas, kur ir 

nodrońināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Studiju procesam ir pieejama datortehnika: datori – 

91, multimediju projektori – 9, interaktīvās tāfeless – 3, ploteris – 1, skeneri – 2, programmatūra: SolidWorks 

– 10  licences, MatLab  -  22  licences, SPSS – 22  licences, Femlab – 1 licence, Ansis  - 2 licences , AutoCad 

– 10  licences, Derive – 1  licence uz neierobeņotu datoru skaitu u.c., audio, video, biroja tehnika un 

laboratoriju aprīkojums. Ir 5 TRADOS  programmas  datortulkońanas vietas 

      Sveńvalodu apguvei tiek izmantota video un audio aparatūra, digitālie mācību līdzekļi un sveńvalodu 

literatūra un mācību materiāli bibliotēkā un Izglītības un metodiku katedrā.     Rēzeknes Augstskolas 

bibliotēka atvērta 1993. gadā un 1995. gadā tai pievienota Rēzeknes Skolotāju institūta bibliotēka, no 1994. 

gada tā ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) locekle, no 2002. gada sākts darbs 

integrētajā informācijas sistēmā "Alise" (IIS "Alise"). Rēzeknes Augstskolas bibliotēka atrodas  Atbrīvońanas 

alejā 90. Bibliotēkā ir mājas abonementa nodaļa, 3 lasītavas, ārzemju literatūras nodaļa. Bibliotēkas fondi tiek 

komplektēti saskaľā ar Rēzeknes Augstskolas studiju virzieniem. Bibliotēkas krājumos ir 48441 grāmata, 

12545 seriālizdevumi, 255 elektroniskie un 101 audiovizuālie dokumenti. No tiem 21% veido avoti un 

papildliteratūra. Bibliotēkas fonda sadalījums pa valodām ir ńāds: 62% latvieńu, 25%  krievu, 8% angļu, 4% 

vācu, 1% citas valodas. RA bibliotēka var sniegt nepiecieńamo atbalstu studējońajiem: brīvpieejas lasītava,  

materiālu pavairońanas tehnika, elektroniskie katalogi, datu bāzes, starpbibliotēku abonements. Bibliotēka 

regulāri informē RA studentus un docētājus par jaunākās literatūras iegādi RA Internet mājas lapā. Grāmatas 

un ņurnālus var pasūtīt arī no RA sadraudzības augstskolas Vilhelmshāfenas bibliotēkas. Studiju procesa 

vajadzībām tiek piedāvāta arī RA Baltu filoloģijas pētnieciskā centra, Izglītības un metodiku katedras 

iegādātā literatūra, Latgales kultūrvēstures muzeja literatūras fonds un lasītava, Rēzeknes zonālā arhīva 

bibliotēka un lasītava, kā arī Rēzeknes pilsētas bibliotēkas un lasītavas. RA bibliotēka nodrońina piekļuvi 

datu bāzēm –    EBSCO,  SCOPUS, Science Direct, iFinanses.lv, Letonika, NAIS u.c. 2012./2013.st.g. bija 

nodrońināta piekļuve izmēģinājuma datu bāzēm: Springer Link, Zentralblatt MATH, NRC Research Press, 

The Current Digest of the Chinese Press, Future Science Group, Morgan &Claypool Publishers, ICE Virtual 

Library, Sage Knowledge, Encyclopedia Britannica Academic Edition, Cambridge Journals, Royal Society. 

     RA ir dienesta viesnīcas Rēzeknē Maskavas ielā 22 un Meņa ielā 17. Tās izmanto studējońie, t.s. ārzemju 

studējońie, un viesdocētāji. Ārzemju studenti var izmantot visus pakalpojumus, kas ir vietējo studentu 

rīcībā. Visdocētājiem fakultātē tiek pieńķirtas darba telpas, kas aprīkotas ar datortehniku un 

internetu.  
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     Studentu sporta nodarbības tiek organizētas RA Sporta namā (Atbrīvońanas aleja 176), kur ir ierīkota 

fitnesa zāle, tiek piedāvātas nodarbības daņādos sporta veidos: minifutbolā, basketbolā, volejbolā, handbolā, 

badmintonā, galda tenisā, frizbijā utt.). Studentiem ir iespēja izvēlēties sporta nodarbības atbilstońi savām 

interesēm, kā arī nodarboties ar sportu papildus sekcijās. 

     Finanńu resursu izmantońana notiek atbilstońi struktūrvienībās sastādītām un RA rektora 

apstiprinātām tāmēm. Finanńu resursu izmantońanas kontroli veic RA Revīzijas komisija. 

Studiju virzienam pieejamie finanšu resursi. 

  

Studiju procesa veiksmīgai nodrońināńanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts budņeta dotāciju, 

gan privātos līdzekļus. Kopń Rēzeknes Augstskolas dibināńanas 1993.gadā finansiālais stāvoklis ir vērtējams 

kā stabils. Ieľēmumus veido: 

 

 dotācija no vispārējiem ieľēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieľēmumi. 

 

Proporcionāli ieľēmumiem augstskolas budņetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās pozīcijas ir ; 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēńanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

 

 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek pieńķirts valsts budņeta attiecīgais 

finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas ieľēmumiem ( studiju 

maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek nodrońināta stabila studiju programmu 

kvalitāte. 
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 Studiju virziena TULKOŠANA pieejamie finanńu resursi:  

 

Ieņēmumu veids 2012.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieľēmumiem 31 716 79 

Studiju maksas ieľēmumi  2 400 6 

ERASMUS LLP projekts 6 089 15 

KOPĀ 40 205 100 
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8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

 
     SV nodarbinātajam akadēmiskajam personālam ir izveidojuńās partnerattiecības ar kolēģiem no citām 

augstskolām. Tās izpauņas, ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, Lat-Lit u.c. programmu projektos.  Tiek 

attīstīta sadarbība ar ārvalstu mācībspēkiem. Projektu darbā, sadarbojoties ar citiem, docētāji iegūst jaunu 

pieredzi studiju procesa pilnveidei. RA piedalās LLP programmas ERASMUS apakńprogrammā, kas sevī 

ietver studējońo, mācībspēku un personāla apmaiľu. Rēzeknes Augstskolai ńīs programmas ietvaros ir 

noslēgti līgumi ar vairāk nekā 25 augstskolām no 13 Eiropas valstīm par savstarpējām mobilitātēm izglītības 

studiju virzienā.2012./2013. Studiju gadā Tulka – referenta  programmas  studenti    studēja ārzemēs 

ERASMUS ietvaros, izgāja praksi ārzemēs. Programmas docētāji lasīja lekcijas ārzemēs. Sadarbības 

augstskolu docētāji lasīja lekcijas programmas studentiem. 

          Zinātniskās sadarbības veicinātājas ir arī RA IDF organizētās ikgadējās starptautiskās konferences 

“Sabiedrība Integrācija. Izglītība” RA ir noslēgti sadarbības līgumi ar Ventspils Augstskolu, Pleskavas Valsts 

universitāti un citām ārzemju augstskolām,paredzot sadarbību studiju un zinātľu jomā. 

 

 

9. Studiju virzienam atbilstošas studiju programmas apjoms kredītpunktos, 

studiju veids, iegūstamais grāds, un  profesionālā kvalifikācija 

 

     Studiju virzienā tiek īstenota 1 studiju programma bakalaura studiju līmenī.  

Nr. 

p.k. 

Studiju programmas 

nosaukums  

Apjoms 

kredīt-

punktos 

Studiju veids Iegūstamais grāds un profesionālā 

kvalifikācija 

1.  Otrā līmeľa  profesionālās 

augstākās izglītības 

bakalaura studiju 

programma Tulks  referents 

160 Pilna laika 

klātiene  

Profesionālais bakalaura grāds tulkońanā 

un tulka referenta kvalifikācija 
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10. Studiju programmas atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

 

RA darbības mērķis ir nodrońināt studentiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām 

atbilstońu, Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstīt 

kultūru, zinātni un izglītību Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā. 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Tulks referents: 

  ir elastīga, sekojot pieprasījumam reģiona, Latvijas un ES darba tirgū;  

  integrē jaunāko pētniecisko metodoloģiju un tulkońanas daņādu virzienu teorētiskās zināńanas; 

 programmas realizācijā iesaista augsti kvalificētus speciālistus, bet atsevińķu lekciju 

nolasīńanai var tikt pieaicināti arī ārzemju docētāji. 

Otrā līmeľa  profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Tulks  referents:   

atbilst Augstskolu likuma 55., 56., 57., 58., 59. pantā noteiktajām prasībām  un RA attīstības 

stratēģijai. 

 

11. Studiju  programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

 

Nr. 

p.k. 

V., Uzvārds Grāds Amats Studiju kurss 

Nosaukums KP 

1. V.Ļubkina Dr.paed. prof. Zinātniskā darba metodoloģija 

sports  
1 

2. A Kaupuņs Dr.paed. pētnieks 

3. S. Iļjina,  Mg. paed. vieslektore Starpkultūru komunikācija, 1 

      
Mutvārdu komunikācija un 

prezentācija I, 
3 

Mutvārdu komunikācija un 

prezentācija II, 
3  

 Ievads terminoloģijā, 1 

Mutvārdu komunikācija un 

prezentācija III, 
2 

    Pētījuma tulkońanā  zinātniskie 

pamati, 
2

  

Teksta analīze I. 2 

Mutvārdu komunikācija un 

prezentācija IV, 
2 

4. E. Strode Mg. paed.  Starpkultūru komunikācija, 

Konsekutīvā un sarunu tulkońana II 

(latvieńu- angļu – latvieńu) 

1 

 

2 
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5. I. Rimńāne Dr. oec. docente Starpkultūru komunikācija 1 

6.  S. 

Lazdiľa 

Dr. philol. asoc. prof. Mūsdienu latvieńu valodas attīstības 

tendences I 

Mūsdienu latvieńu valodas attīstības 

tendences II, 

Ievads lietińķajā valodniecībā  

 

2  

2 

2 

7.  D. Znotiľa  Mg. soc. sc. lektore Biznesa komunikācijas 2 

 8. V. Pleiksne - 

Gutāne 

Mg. philol., Mg. 

paed., Mg.oec., 

lektore Ievads tulkońanas teorijā, 

Lietińķā korespondence angļu valodā, 

Rakstiskā tulkońana I: ekonomika, 

Konsekutīvā un sarunu tulkońana I 

(angļu -   latvieńu – angļu), 

Konsekutīvā un sarunu tulkońana II 

(latvieńu- angļu – latvieńu), 

Teksta analīze II 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

9.   V. 

Prikule 

Mg. paed. vieslektore Angļu  valoda praktiskā gramatika 

I 

Angļu valodas praktiskā 

gramatika  II, 

Angļu valodas praktiskā 

gramatika  III, 

Angļu valodas praktiskā 

gramatika  IV, 

Rakstiskā tulkońana otrajā 

sveńvalodā I    ( latvieńu- angļu – 

latvieńu), 

Rakstiskā tulkońana otrajā 

sveńvalodā II (latvieńu-angļu – 

latvieńu) 
 

2 

 

 

2 

              

2 

2 

3 

 

3 

10. K. 

Laganovska 

Dr. philol. asoc. prof. Otrā sveńvaloda I (vācu), 

Terminoloģijas bāzes veidońana, 

Otrā sveńvaloda II (vācu) 

Lietińķā vācu valoda kā otrā 

sveńvaloda I, 

Lietińķā vācu valoda kā otrā 

sveńvaloda II, 

Komunikatīvā vācu valoda, 

Rakstiskā tulkońana otrajā 

sveńvalodā I (latvieńu -  vācu – 

latvieńu), 

Rakstiskā tulkońana otrajā 

sveńvalodā II (latvieńu -  vācu – 

latvieńu), 

Pētījuma tulkońanā  zinātniskie 

pamati, 

Teksta analīze II, 

Komunikatīvā vācu valoda 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

2 



20 

 
2 

11. J.  Miľina Mg. paed. vieslektore Krievu valoda I 

Krievu valoda II, 

Krievu valoda III 

2 

2 

2 

12.  M. Opincāne Dr. philol. docente Rediģēńana, 

Rakstiskā tulkońana II: vides 

problēmas (angļu -   latvieńu –angļu), 

Rakstiskā tulkońana III: 

Juridiskie teksti, 

Rakstiskā tulkońana IV : transports 

un loģistika 

2 

2 

 

3 

2 

13.  M. Kijańko Mg.sc. 

.comp. 

 Biroja  tehnika un datorprogrammas 

tulkiem referentiem 
1 

14.  A. Kondrova Mg. psych. lektore Saskarsmes un sociālā psiholoģija 2 

15.  A. Čerpinka Mg. soc. sc. lektore Biroja darba organizēńana un 

vadīńana 
2 

16. I. Gusāns Dr. philol. viesdocents  Latīľu valoda 1 

17. G.  Makarova Dr. iur docente ES institūcijas 1 

18. I. Arbidāne Dr. Oec. asoc. prof. Konfliktoloģija un lietińķā etiķete 2 

19.  D.  Prazinska Mg. philol. vieslektore Poļu valoda I, 

Poļu valoda II 

2 

2 

 

20. 
R. Burceva Mg. paed. lektore Rakstiskā tulkońana otrajā 

sveńvalodā I (latvieńu-krievu –

latvieńu), 

Rakstiskā tulkońana otrajā 

sveńvalodā II (latvieńu-krievu – 

latvieńu) 

 

3 

3 

21. I. Skromule Mg. Philol. vieslektore Franču valoda I, 

Franču valoda II 

2 

2 

22. L. Amantova Mg. soc. sc. lektore Projektu vadība 
2 

 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 

darbība un tā ietekme uz studiju darbu (studējošo iesaistīšana pētniecības 

projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes 

padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā) 

 

Vārds Uzvārds  Projekts 

Dr.paed.prof. V.Ļubkina 

Dr.sc.administr.I. Rimńāne  

Lat-Lit programma „Designing a Model Geared towards Participation of 

People at Social Risk Groups in the Labour Market” Priority I, 

Encourragement of Socio-economic Development and Competitiveness of 

the Region 1. facilitating business, Labour market and R&T Development”- 

Nr. LLIV – 223 
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Dr.paed., prof.V.Ļubkina,  

 

Dr.sc.administr. I.Rimńāne 

Grundtvig Multilateral Project „EACEA QEDUSEN‟‟  (Evaluation toolkit on 

seniors education to improve their quality of life)  Projekta reģistrācijas 

numurs: 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP; Projekta darbības 

termiľń; 2011-2013. 

Dr.paed., prof.V.Ļubkina,  

  

EU bilateral cooperation project „PI-PWP Thereats of Cyberspace – 

new qualifications of a social worker” together with lead partner Wisha 

Szkola Pedagogiczna TWP in Warsaw, Poland, 2012-2014. 

Dr.paed.prof. V.Ļubkina 

 

Research about responsible Living, PERL: 2009-2012 http://www.hihm.no  

- LLP Jean Monnet project (apliecinošs documents iesniegts IZM 

Dr. paed.prof. V.Ļubkina 

Dr.sc.administr. I.Rimńāne 

 

ESF projekts Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 (ESS2009/88) 

Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu 

pedagogu kompetences paaugstināńana” 

Projekts  izstrādāts sadarbībā ar LU un  Latvijas augstākās izglītības 

iestādēm, uzsāka darbību 2010.g Projekts ietver  pētniecisko daļu- 

vajadzību izpēti programmas moduļu izstrādei, moduļu aprobāciju un 

ieviešanu   

Dr. paed. Prof. V.Ļubkina 

 

ESF projekts „Profesionālo mācību priekńmetu pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana”   

(vienońanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) 

Projekts izstrādāt darbību  uzsāka  2010.g . maijā sadarbībā ar VISC un 

Latvijas augstākās izglītības iestādēm – Projekts ietver  pētniecisko daļu- 

vajadzību izpēti programmas moduļu 

Dr. paed. Prof. V.Ļubkina Vienota nacionālās nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās 

darbības nodrońināńanai izveide 

Dr. paed. Prof. V.Ļubkina Zinātnes infrastruktūras attīstība” VNPC izveide 

Dr. paed. Prof. V.Ļubkina 

Dr.sc.administr. I.Rimńāne 
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu 

pedagogu kompetences paaugstināńana” Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/ 

09/IPIA/VIAA/003 

 

 V. Pleiksne – Gutāne  ESF projekts „Profesionālo mācību priekńmetu pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana”   

S. Iļjina ESF projekts „Profesionālo mācību priekńmetu pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana”   

V. Prikule ESF projekts „Profesionālo mācību priekńmetu pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana”   

http://www.hihm.no/
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M. Opincāne ESF projekts „Profesionālo mācību priekńmetu pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana”   

V. Pokule ESF projekts „Profesionālo mācību priekńmetu pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana”   

Frontex Aģentūras Apmācību vienības projekts "Kopīgas akadēmiskās 

maģistra studiju programmas „Robeţapsardzes vadībā” izveide", 

S. Lazdiľa ESF projects ,,Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie  un 

sociālekonimiskie aspekti  Latgales reģiona attīstībā‟‟ 
 

K. Laganovska ESF projekts „Profesionālo mācību priekńmetu pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana”   

D. Znotiľa Frontex Aģentūras Apmācību vienības projekts "Kopīgas akadēmiskās 

maģistra studiju programmas „Robeţapsardzes vadībā” izveide", 

projekta eksperte  

ERASMUS MUNDUS programmas projektā „Ārējās sadarbības logi 

Gruzijai, Armēnijai un Azerbaidţānai” Nr.132833-EM-1-2007-GR-ERA-

MUNDUS-ECW LOT 5; Nr.2008-1961/001-001-MUN-ECW; Nr.2009 – 

1683/001-001ECW lektore studiju kursos „Marketing Communications”, 

„Consumer Behavior”, studiju darbu, profesionālo prakńu un diplomdarbu 

vadītāja  

ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju 

īstenošanai” vienońanās Nr.2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015, 

mērķstipendiāte   

A. Kondrova  ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas 

izveide” 

ESF projekts „eSIMTRA:E-simulācijas vide saskarsmes ar bērniem 

prasmju pilnveidei”  
I. Arbidāne International JointStdy Programme in Hospitality Managment  

VPI-2.2-ŃMM-07-K-02-089 ,,Development and Implementation of the 

Joint Study Programme in Hospitality Management (TJ-SV-SP)” (Utenas 

Kolegija) (no 2013.gada) - izpildītājs 

 

Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības 

dalībvalstu ārējām robeņām (turpmāk – FRONTEX Aģentūra) Apmācību 

nodaļas projekts „Kopīgā grāda studiju programmas (Joint degree study 

programme;  

turpmāk - JDSP) izstrāde” (no 2013.)– moduļa eksperte 

 

I. Gusāns 
ENPI projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums”, 

2012-2014, LLB-2-269. (01.12.2012.-30.11.2014) 

 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts 

pārskata periodā 
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Vārds, Uzvārds  Publikācijas nosaukums,vieta, kur publicēta  

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

Latgales senioru apmierinātība ar dzīvi kā viens no dzīves kvalitātes rādītājiem. 

Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

2013.gada 24.-25.maijs. II daļa. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 69-78.lpp., ISSN 

1691 – 5887. Iesniegts recenzēšanai Thomson Reuters Conference Proceedings 

Citation Index (Web of Science) 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

A Socio-ecological Based Feasibility Assessment for Developing Sustainable 

Elderly Education Programs in the Latgale Region (Latvia). Society, Integration, 

Education. Proceedings of the International Scientifical Conference June 27
th
 – 28

th
, 

2013 Volume III. Udine, pp.213-222. ISSN 1691 - 5887. Iesniegts recenzēšanai 

Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

Citizens participation in healthcare: a fruitful opportunity or a populist ethic 

idea? Udział obywateli w opiece zdrowotnej: obiecująca szansa czy etycznie 

populistyczna idea?//scientific journal,Hygeia Public Health  (ISSN 1509-

1945)2013, 48(2); 129-136. http://www.h-ph.pl/hyg.php?opc=IS&lng=pl&iss=12; 

http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-2-129.pdf 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

Cyberbulling and Real Reality// Proceedings of the International Conference 

Society, Integration. Education. Volume II, Rezekne, RHEI,  412.-422.pp. 2013. 

(submitted for evaluation in Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference 

Proceedings Citation Index ) 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

A Socio-ecological Based Feasibility Assessment for Developing Sustainable 

Elderly Education Programs in the Latgale Region (Latvia). Proceeding of the 

International Scientifical Conference. Volume III. University of Udine, pp. 171-180. 

submitted for evaluation in Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference 

Proceedings Citation Index ) 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

Threats of cyberspace - new qualifications of a social worker – Report1: 

Cyberbullying, 2013, http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/download/cyberbullying.pdf 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

Threats of cyberspace - new qualifications of a social worker – Report 2: 

Cyberspace risks: a parent's guide, 2013, 

http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-

parent-s-guide;56.html 

Dr.paed.prof. V. 

Ļubkina 

 

Cyberspace‟s threats: a pedagogical perspective on Internet addiction, violence 

and abuse, Pedagogia Oggi, (ISSN 1827-0824) (2013)2 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

Formation of Self- Dependence in an Educative Process at Elementary 

Boarding School in Latvia. 

Journal of Teacing and Education, 2(1), pp. 177-187 ISSN 2165-6266  

http://www.h-ph.pl/hyg.php?opc=IS&lng=pl&iss=12
http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-2-129.pdf
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/download/cyberbullying.pdf
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html
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Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

Supervision: Opportunities for Implementation Measures of Occupation 

Health in the Case of Professional Burnout among Social Educators. 

Journal of International Scientific 

Publications: Ecology & Safety, Volume 7, Part 3, pp.67-79 Pieejams 

http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

Опыт Адамовской специальной школы- интернат (Латвия) по  развитию 

социальных  навыков учащихся с психическими расстройствами. 

Социально- педагогические проблемы  детей и молодёжи: (Сборник научных 

трудов (с международным участием) , Педагогуческий институт. ФГОУ ВПО” 

Южный Федеральный университет ", Ростов на Дону, 86.- 91. cтp. 

 

 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 

 

Learners with Mental Health Disorders Prepare to Choose a Career Choice in 

Boarding School in Latvia. 

International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM., Volume  2, Number 

4, pp. 177–184 ISSN 2156-6992. 

  

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 
A Socio-ecological Based Feasibility Assessment for Developing Sustainable 

Elderly Education Programs in the Latgale Region (Latvia). 

Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical 

Conference June 27
th
 – 28

th
, 2013 Volume III. Udine, pp.213-222. ISSN 1691 - 

5887. Iesniegts recenzēńanai Thomson Reuters Conference Proceedings Citation 

Index (Web of Science) 

 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 
Latgale Seniors‟Satisfaction with Life as One of the Indicators of Quality of 

Life 

Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical 

Conference May 24
th
 – 25

th
, 2013 Volume II. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola,  pp. 

69-78. ISSN 1691 - 5887. Iesniegts recenzēńanai Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index (Web of Science) 

Dr.paed.prof.V. 

Ļubkina 
Pusaudţu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība 

Rēzekne, Rēzeknes Augstkola 

 M. Opincāne From Human to Animal – Degradation of Personality under the Influence of 

Darwinist Ideas in Joseph Conrad’s Novella The Heart of Darkness. Daugavpils 

University Faculty of the Humanities Institute of Comparative Studies  „‟ Nature and 

Culture‟‟ Daugavpils University Academic Press „‟Saule‟‟ 2012. ISSN 1691-5038 

 

M. Opincāne Dţozefa Konrada romāna „Burinieka „Narciss” nēģeris” un noveles „Tumsas 

sirds” tulkojumi un to recepcija Latvijas telpā un laikā. Komparatīvistikas  

almanahs Nr. 1, (30) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds 

Saule.2013. ISSN 2255- 9388 

M. Opincāne Krāsu semantika Airisas Mērdokas romānā ,,Jūra... jūra’’ Kultūras studijas: 

Krāsa literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils 

Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 262. – 269. lpp ISBN 978-9984-14-

551-8 .2012 

M. Opincāne Kopīgais un atšķirīgais skatījumā uz rakstnieka daiļradi Gustava Flobēra un 

Dţozefa Konrada vēstulēs. Kultūras studijas:Vēstule literatūrā un kultūrā. 

Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule 

ISSN 1691 – 6026. 2013. 

M. Opincāne Dţozefa Konrada literārais un kultūras mantojums mūsdienu pasaulē. Starptautiskā 

zinātniskā  konference ,,Autors Teksts Laikmets.‟‟ Rēzeknes Augstskolas 

http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf
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Reģionālistikas zinātniskais institūts ISSN 2255-9272. 2013. 
A. Čerpinska Employment problems for a certain population risk group in Latgale region. 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi, Sociālo zinātľu ņurnāls, Nr.1 (5). 

Rēzekne: RA Izdevniecība, 243.-254. lpp., ISSN 1691-5828. 2013. 

 
        S. Lazdiľa  A transition from spontaneity to planning? Economic values and educational 

policies in the process of revitalizing the regional language of Latgalian 

(Latvia)”Current Issues in Language Planning” SCOPUS, 2013.  
S. Lazdiľa Latgalian in Latvia: A Continuous Struggle for Political Recognition. Journal on 

Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 11, No 1. ERIH,2012. 

S. Lazdiľa Latgalieńu valoda kā instruments Latgales reģiona attīstībā: lingvistiskās ainavas 

dati tūrisma industrijas kontekstā. Latgalistikys kongresu materiali IV. Via 

Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls.EBSCO. 2012. 

 

S. Lazdiľa Between Old and New Killer Languages? Linguistic Transformation, Lingua 

Francas and Languages of Tourism in the Baltic States. Linguistic Landscapes, 

Multilingualism and Social Change: Diversité des approches. Ed. by Christine 

Hélot, Monica Barni, Rudi Janssens & Carla Bagna. Frankfurt: Peter Lang. AGRIS, 

2012. 

  

K. Laganovska Digital Tools in Acquisition of Themes about Ethnically Varied Culture. 519. – 530. 

Thomson Reuter (CPCI-S) datu bāze bāze. ISSN 1691-5887 RA/PSPI Sta Thomson 

Reuters Web of  science rptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2013. gada 

25. – 26. maijs).  

 

K. Laganovska Acquisition of Jewish Cultural Heritage of Latgale in Regional Educational 

Establishments: Discourse of Cultural Memory  (līdzautore O.Senkāne). 519. – 530. 

Thomson Reuter (CPCI-S) datu bāze bāze. ISSN 1691-5887. RA/PSPI 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2012. gada 25. – 26.maijs). 

K. Laganovska Über die Rolle der regionalen Presse bei der Bildung des Kulturgedächtnisses (am 

Beispiel der Judengeschichte in Latgale). Iesniegts publicēt Triangulum. 2013. 

K. Laganovska Absurds Franca Kafkas īsprozā. Iesniegts publicēt DU Komparatīvistikas institūta 

zinātnisko rakstu krājumam „Edvards Līrs un nonsensa kultūra”, 2012.  

 

 K. Laganovska Rakstnieks un laiks – Volfganga Borherta pēdējās vēstules. 318. – 326. DU 

starptautiskās  zinātniskās konferences „XXII zinātniskie lasījumi 2012“ zinātnisko 

rakstu krājumā „Kultūras studijas V. Vēstule literatūrā un kultūrā“. ISSN 1691-

6026, ISBN 978-9984-14-605-8, 2012. 

          D. Znotiľa Supply and demand of competences for highly qualified labour in Latgale 

region. Journal of International scientific publication “Economy & 

Business”, Volume 7, Part 3, Bulgaria: Peer-Reviewed Open Access Journal, 

p.305-324, ISSN 1313-2555. Online  http://www.scientific-

publications.net/open-access-journals/economy-and-business/, EBSCO, 

2013. 
          D. Znotiľa Professional higher education in the region of Latgale: the view of students, 

http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-and-business/
http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-and-business/
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university lecturers and employers. Journal of International scientific 

publication “Economy & Business”, Volume 7, Part 3, Bulgaria: Peer-

Reviewed Open Access Journal, p.325-341, ISSN 1313-2555. Online 

http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-and-

business/ EBSCO, 2013. 
          D. Znotiľa Analysis of changes in human resources and contributing factors in Latvia. Regional 

review, No. 8 (2012), EBSCO Academic Search Complete international database, 

Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule”, p. 34 -52, ISSN 1691-

6115. EBSCO, 2012. 

 
D. Znotiľa Cilvēkkapitāla teorētiskie aspekti un tā nozīme uz zināńanām balstītas 

ekonomikas kontekstā. Latgales Tautsaimniecības pētījumi, Sociālo zinātľu 

ņurnāls, Nr.1 (5). Rēzekne: RA Izdevniecība, 226.-242. lpp., ISSN 1691-

5828, Index- Copernicus, 2013. 
D. Znotiľa Investments in the human capital for sustainable development of Latvia. Sustaining 

Regional Futures. Proceedings of the Regional Studies Association Global 

Conference 2012, Beijing: China National Convention Centre, p. 1–17, ISBN 978-1-

897721-42-1,  Online 

http://www.regionalstudies.org/uploads/Investments_into_HRC_Jermolajeva_Znoti

na.pdf, 2012. 

D. Znotiľa The analysis of correlation between the labour productivity and the wage in Latvia. 

Modern medicine and pharmaceutics: actual problems and prospects of 

development, Proceedings of the XXX International Scientific and Practical 

Conference and the II stage of Research Analytics Championship in research 

analytics in medical and pharmaceutical sciences, London: IASHE, p. 130-133, 

ISBN 978-1-909137-07-3. 

D. Znotiľa The demand and supply of specialists with the higher education in Latvia – regional 

aspect. Regional Studies Association Annual European Conference „Shape and be 

Shaped: The Future Dynamics of Regional Development”, The abstracts of presents 

papers, Tampere: Regional Studies Association, p.63, ISBN 978-1-897721-44-5, 

2013. 

D. Znotiľa Development of competence-based labour force within the context of sustainable 

development of the region. 11
th
 International Scientific Conference „Political and 

economical challenges stimulating strategic choices towards Europe of knowledge“, 

The abstracts of presented papers, Kaunas: Kaunas University of Technology, 

Institute of Europe, p. 28. 2013. 

D. Znotiľa Regional Studies Association „Global Conference 2012” Sustaining Regional 

Futures, The abstracts of presents papers, Beijing: China National Convention 

Centre, p. 36, ISBN 978-1-897721-42-1, 2012. 

D. Znotiľa 10
th
 International Scientific Conference „Political and economical challenges 

stimulating strategic choices towards Europe of knowledge“, The abstracts of 

presented papers. Kaunas: Kaunas University of Technology, Institute of Europe, p. 

19, 2012. 

A. Kondrova The Readiness of pedagogical personnel to realize the inclusive education in general 

educational institution. Thomson Reuter (CPCI-S) datu bāze bāze. ISSN 1691-5887. 

RA/PSPI Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2012. gada 25. – 

26.maijs). 

A. Kondrova l General education institution readiness of students with specialneeds into the 

mainstream realizing inclusive education policy 

Thomson Reuter (CPCI-S) datu bāze bāze. ISSN 1691-5887 RA/PSPI Sta Thomson 

http://www.regionalstudies.org/uploads/Investments_into_HRC_Jermolajeva_Znotina.pdf
http://www.regionalstudies.org/uploads/Investments_into_HRC_Jermolajeva_Znotina.pdf
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Reuters Web of science Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2013. gada 

25. – 26. maijs). 

I. Arbidāne Current assets structure and exploration of business in Latvia. Research papers 6, 

ISSN 1822-8402, European Integration Studies. EBSCO, 2012. 

I. Arbidāne Apgrozāmo līdzekļu jēdziena interpretācija zinātniskajā un nozares literatūrā. 

Research papers 6, ISSN 1822-8402, European Integration Studies. Index- 

Copernicus, 2012. 
I. Arbidāne External factors influencing management of companys current assets. 

Scientific journal Management theory and studys for rural business and 

infrastructure development Vol 34, No 5, 7-15 lpp. ISSN 1822-6760, . 

EBSCO, 2012. 

I. Arbidāne The Relationship between Working Capital Management and Profitability: a Latvian 

Case. Global Review of Accounting and Finance Vol. 4. No. 1. March, Cabell‟s Directory 

of USA un ERA (Austrālija), 2013. 

I. Arbidāne Solution of a Social Requuirements and Objective reality issues in Economical and 

Juridical Sciences, IASHE, London, 127.-130.lpp.ISBN 978-1-909137-11-0, 2012. 

I. Gusāns Latgalieńu mūzikas kompaktdiski un to valodas raksturojums //Via Latgalica: 

Latgalistikys kongresu materiali, IV. Rēzekne: Rēzeknis Augstńkola, 2012. 19.-

30.lpp. 

A. Kaupuņs Senioru fiziskās aktivitātes pańefektivitātes novērtēńanas skala. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA,  

II daļa.  Thomson Reuters Web of  science, 2013. 
A. Kaupuņs Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

Rēzekne, RA,  II daļa.  Thomson Reuters Web of  science, 2012. 
A. Kaupuņs A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants and 

health related variables of Latvian older adults. European Journal of Adapted 

Physical Activity, 5(1), EBSCO, 2012. 

A. Kaupuņs The relationship between physical activity and exercise motivation of the first year 

students from Rezekne Augstskola. LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga  

Vol.4, Nr. 1, Index- Copernicus, 2013. 
A. Kaupuņs 6th Baltic Scientific Conference Sport Science for Sustainable Society. 

Abstracts.Riga 2013. 

A. Kaupuņs 3rd International Conference on Theory and Practice in Adapted Physical Activity. 

Abstracts. Olsztyn, Polija, 2013. 

14.Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 
RA  mācību palīgpersonāls savas darbības jomā ir augsti kvalificēts, visi darbinieki ir ieguvuńi 

augstāko izglītību, intensīvi piedalās savas profesionālās meistarības pilnveidē, ir apguvuńi vai arī apgūst 

jaunāko tehnoloģiju pielietońanu. 

Mācību palīgpersonāls ir apvienots struktūrvienībās, tās ir: 

Studiju daļa ir RA struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē studiju programmu īstenońanas 

procesu, veido, un analizē informatīvo bāzi par studējońajiem, studiju programmām, studiju programmu 

apguves sasniegumiem. Studiju daļas uzdevums ir organizēt un vadīt studējońo studiju procesu. 
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Bibliotēka nodrońina studējońos un docētājus ar studiju programmas satura apguvei nepiecieńamo 

mācību literatūru, preses izdevumiem, datu bāzes, katalogi, datorlasītavas pakalpojumi u.c.) 

Informācijas tehnoloģijas centrs nodrošina atbilstońo studiju kursu apguvi ar nepiecieńamo  

elektronisko tehnoloģiju un informācijas pieejamību (e-studiju vide, interneta pieeja, datoru izmantońas 

pieejamība patstāvīgā darba procesā u.c). 

Sporta nams nodrońina studējońajiem iespējas nodarboties ar sportu. 

 

15.  Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums 
RA  mācību palīgpersonāls savas darbības jomā ir augsti kvalificēts, visi darbinieki ir ieguvuńi augstāko 

izglītību, intensīvi piedalās savas profesionālās meistarības pilnveidē, ir apguvuńi vai  

arī apgūst jaunāko tehnoloģiju pielietońanu. 

16.Informācija par ārējiem sakariem 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 

Ir izveidojusies laba sadarbībai ar Rēzeknes pilsētas un novada, kā arī ar citām Latgales reģiona 

valsts un pańvaldību iestādēm.  Programmas direktore M. Opincāne, sadarbojoties ar Latvijas Darba devēju 

konfederācijas Latgales reģiona koordinatori Skaidrīti Baltaci, veido efektīvu s tīklu ar iestāņu vadītājiem, 

kuri nodrońina prakses vietas studējońiem un izsaka darba piedāvājumus absolventiem. Efektīva sadarbība ir 

izveidojusies ar Rēzeknes Tūrisma aģentūru, Rēzeknes Novadpētniecības Muzeju, Rēzeknes Biznesa Centru, 

Rēzeknes Novada Domi SIA S –IDI un citām. 

  Notiek sadarbība ar Tulkońanas un Terminoloģijas Centru gan programmatūras atjaunońanas gan 

kvalifikācijas celńanas jomā. Veidojas sadarbība ar Latgales tulku un tulkotāju biedrību TuTLa. Programmas  

docētāji un studenti piedalās ńīs biedrības organizētajās lekcijās un pasākumos. Tiek plānota līguma 

parakstīńana starp Latgales tulku un tulkotāju biedrību TuTLa un RA. 

 Programmas docētāja un direktore M. Opincāne kopń 2012./2013. st. gada lasa lekcijas Polonijas 

Akadēmijas tulku programmas bakalaura un maģistra līmeľu studentiem Čenstahovā Polijā. 

 Savukārt ārzemju docētāji un profesori lasa lekcijas tulka referenta programmā studējońajiem.  

2012./2013. st. gadā vieslektori bija Dr. Philol. Pjotrs Zozula un docents Vladimieņs Kiedzierskis no 

Polonijas Akadēmijas Polijā, kā arī Dr.philol. Amanda Jesilbursa un Vefa Kadirs no Izzetas Beisalas 

Universitātes Bolu, Turcijā.  

 

16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledţām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 
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Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Studiju virziens/ 

programma  

Laiks 

Vieslekcijas 

1. Mārīte  Opincāne  Polonijas Akadēmija, Polija Tulkońana kopń  2012./2013. 

st. g. 

2. Velta Ļubkina Dortmundes TU, Vācija  09.12.-15.12.2012. 

3. Aivars Kaupuņs Jozefa Pilsudzki fiziskās 

izglītības universitāte, Polija 

 22.09.-28.09.2013. 

Pieredzes apmaiľa 

1. Aivars Kaupuņs Ńauļu universitāte, Lietuva  05.05.-11.05.2013. 

2. Velta Ļubkina Varńavas pedagoģiskā 

universitāte, Polija 

 07.11.-10.11.2012. 

3. Svetlana Iļjina Kārntena  Pedagoģiskajā 

Augstskolā/Viktora Frankla 

augstskola, Austrija 

Tulkońana 11.11.-17.11.2012. 

4. Viktorija Pokule Kārntena  Pedagoģiskajā 

Augstskolā/Viktora Frankla 

augstskola, Austrija 

Tulkońana 11.11.-17.11.2012. 

 

5. Mārīte Opincāne  Polonijas Akadēmija, Polija Tulkońana kopń  2012./2013. 

st. g. 

Piedalīńanās konferencēs, semināros 

1. Jānis Dzerviniks Pleskavas valsts 

universitāte, Krievija 

 18.04.-19.04.2013. 

2. Rita Burceva Pleskavas valsts 

universitāte, Krievija 

 18.04.-19.04.2013. 

5. Aivars Kaupuņs Ńauļu universitāte, Lietuva  04.2013. 

8. Velta Ļubkina 

 

Sapienza Univeesity of 

Rome, Italy 

 05.-08.02.2013. 
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12. Aivars Kaupuņs Bulgārija, Sofija  03.2013. 

13. Aivars Kaupuņs Kauľa, Lietuva  05.2013. 

14. Velta Ļubkina Bukareste, Rumānija  06.2013. 

 

16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot 

apmaiņas programmu un valsti 

 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

Prakse 

1.  Aija Kalvāne  Tulks referents  Varńava pedagoģiskā 

Universitāte 

5 mēn.  

02.09. 2012. – 20. 

01.2012.   

2.  Evita Melne  Tulks referents  Varńava pedagoģiskā 

Universitāte 

5  mēn.  

02.09. 2012. – 20. 

01.2012.   

3.  Nadeņda Platonova Tulks referents Varńava pedagoģiskā 

Universitāte 

 

5 mēn.   

01.03.2013. 20.08. 

2013. 
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 II STUDIJU VIRZIENAM „ TULKOŠANA” ATBILSTOŠĀS STUDIJU 

PROGRAMMAS „‟TULKS REFERENTS‟‟ RAKSTUROJUMS 

 

17. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 
Rēzeknes Augstskolas otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Tulks referents” mērķis ir sagatavot kvalificētus tulkus referentus, kas nepiecieńami darbam uzľēmumos un 

iestādēs Latgales reģionā un Latvijā, kā arī sagatavot viľus patstāvīgām tālākām studijām maģistrantūrā un 

tālākizglītībai. Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti ńādi uzdevumi: 

 4 gadu jeb 8 semestru laikā pilna laika studijās nodrońināt teorētisko zināńanu, profesionālo prasmju 

un iemaľu apguvi; 

 nodrońināt angļu/vācu, krievu un latvieńu valodas komunikatīvās un lingvistiskās kompetences 

apguvi, attīstīt praktiskās sveńvalodas pielietońanas iemaľas; 

 nodrońināt lietvedības un lietińķās etiķetes teorētisko zināńanu, profesionālo prasmju un iemaľu 

apguvi; 

 nodrońināt sociokulturālās kompetences apguvi; 

 pilnveidot studentu pētnieciskā darba iemaľas un prasmes; 

 nodrońināt akadēmisko studiju apvienońanu ar praktisko tulka referenta darbību; 

 veidot pańizglītības vajadzības, sekmējot tālākas studijas un mūņizglītību. 

Programmas mērķis un uzdevumi ir vērsti uz jaunākās metodoloģijas un ES konteksta izpratni valodu 

attīstībā un mijiedarbē. 

Studējońais iegūst profesionālā bakalaura grādu tulkońanā, ja ir sekmīgi apguvis visu programmas saturu, 

ieguvis 160 KP, t.sk., nokārtojis valsts pārbaudījumu, kurā ietilpst valsts eksāmens un bakalaura darbs (12 

KP), un izgājis praksi (26 KP) atbilstońi 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartam.  

 

18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
 

Studiju programmas absolvents, profesionālā bakalaura grāda  tulkońanā un  tulka-referenta profesionālās 

kvalifikācijas ieguvējs SPĒJ: 

 

 Zināšanas Prasmes Kompetences 

Parādīt zināńanas  

Dzimtajā valodā 

Darba valodās 

Prasmes rakstiskajā tulkošanā: 

Tulkot no vienas sveńvalodas dzimtajā 

valodā un otrādi (darījuma tekstus, 

darījuma korespondenci, iestādes 

Lingvistiskā kompetence: 

pārvaldīt dzimto valodu un 

sveńvalodas tā, lai varētu 

profesionāli izvērtēt un 
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(angļu/vācu/krievu) 

Starpkultūru komunikācijā 

Saskarsmes psiholoģijā 

Tulkońanas teorijā un metodikā 

Mūsdienu informācijas 

tehnoloģijās 

Lietvedībā  

Nozarē, kurā tiek veikti 

tulkojumi  

 

dokumentus), izmantojot daudzveidīgas 

datu bāzes un jaunākās informācijas 

tehnoloģijas. 

Nodrońināt oriģinālteksta satura pilnīgu 

atveidi, stilistisko atbilstību un 

gramatisko pareizību. 

Veikt avotteksta pirmstulkońanas analīzi 

un rediģēt mērķtekstu.  

Prasmes mutiskajā tulkošanā: 

Mutiski tulkot no vienas sveńvalodas 

dzimtajā valodā un otrādi: 

tulkot secīgi (konsekutīvi) apspriedes un 

sanāksmes, izmantojot pierakstu 

tehnikas,  

-veikt individuālu sinhronu tulkońanu 

(tulkońanu blakussēdētājam – 

čuksttulkońanu). 

Nodrońināt tulkojuma precizitāti, 

stilistisko atbilstību oriģinālam, adekvātu 

terminoloģijas lietojumu.  

 Informācijas ieguves un apstrādes 

prasmes: 

Nodrońināt avotteksta satura pilnīgu 

atveidi, stilistisko atbilstību un 

gramatisko pareizību.   

Iegūt informāciju ar datortehnikas 

palīdzību.   

Apstrādāt iegūto informāciju ar interneta 

palīdzību sveńvalodās.   

Apkopot internetā un citos avotos iegūto 

jaunāko informāciju par darba devēja 

norādītajiem jautājumiem un tēmām.   

Sekot līdzi jaunākajiem zinātnes un 

praktiskās tulkońanas atzinumiem.   

Pilnveidot savu komunikatīvo 

kompetenci, izkopt klausītāja, runātāja, 

rakstītāja, lasītāja kultūru, pilnveidot sevi 

kā lingvālu personību.  

 Prasmes lietvedībā un lietišķajā 

komunikācijā: 

Sagatavot lietińķas tikńanās un 

prezentācijas.   

Veikt operatīvu korespondenci ar e-pasta 

pamatot izteiksmes līdzekļu 

lietojumu.     

Teorētisko nostādņu 

kompetence: analizēt 

tulkońanas jēdzienus, teorijas 

un tulkońanas jomas 

aktualitātes.  

Informācijas ieguves un 

apstrādes kompetence: 

patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt 

un izvērtēt informāciju un 

izmantot jaunākās informācijas 

tehnoloģijas.  

Nozares kompetence: 

patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt 

un izvērtēt informāciju un 

attiecīgajā nozarē, kurā tiek 

veikts tulkojums, kā arī 

pārvaldīt ńīs nozares 

terminoloģiju.  

Analītiskā kompetence: 

formulēt un kritiski analizēt 

problēmas tulkońanas jomā un 

tulku referentu profesionālajā 

darbībā.   

Lēmumu pieņemšanas 

kompetence: pieľemt 

lēmumus tulkońanas problēmu 

risinājumos, tos argumentēti 

pamatot, aizstāvēt savu 

viedokli.  

Starpkultūru kompetence: 

darboties daņādu kultūru vidē 

un ievērot kultūru 
atńķirības. 

Komunikatīvā kompetence: 

sazināties ar partneriem, 

kolēģiem un klientiem gan 

klātienē, gan izmantojot 

elektroniskos saziľas līdzekļus. 
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palīdzību.  

Pārvaldīt lietińķo saraksti sveńvalodās 

pēc noteiktiem paraugiem.  

Prast patstāvīgi sniegt operatīvas atbildes 

sveńvalodās savas kompetences robeņās.  

Organizatoriskās prasmes: 

Prasme organizēt savu darbu. 

Prasme piemēroties apstākļiem un tikt 

galā ar stresu. 

Prasme labvēlīgi un lietińķi sazināties ar 

cilvēkiem. 

Prasme ievērot nozares profesionālo 

ētiku. 

Pētnieciskās un prezentācijas prasmes: 

Prasme veikt zinātniski pētniecisko 

darbu tulkojumzinātnē un noformēt 

zinātnisko pētījumu rezultātus. 

Prasme analizēt, vērtēt un izmantot savas 

nozares pētījumus.  

Prasme skaidri un saprotami izteikties un 

formulēt savas domas. 

Prasme patstāvīgi pieľemt lēmumus un 

pamatot tos savas kompetences ietvaros. 

Prasme orientēties aktuālajos notikumos 

savā valstī un pasaulē, kā arī papildināt 

zināńanas ekonomiskajos, politiskajos, 

juridiskajos u.c. jautājumos. 

 

  

 

 

 

19.Tulka referenta studiju programmas plāns 

1.kurss 

N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums LAIS 

Studiju kursa 

kods  

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

lab. 

dar- 

bi 

Pār-

bau- 

des 

forma 

Docētājs 

 1.semestris        

1.  A Sports  SpoZ1004 0  32  I A. Kaupuņs 
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2. Starpkultūru 

komunikācija 

KomZ1002 3 24 24  I S. Iļjina,  

E. Strode,  

I. Rimńāne 

3. Zinātniskā darba 

metodoloģija 

Peda1135 1 8 8  DI V. Ļubkina 

4. Mūsdienu latvieńu 

valodas attīstības 

tendencies  II 

Valo1142 2 16 16  DI S. Laizāne 

5. Mutvārdu 

komunikācija un 

prezentācija I 

Valo1221 3 24 24  DI S. Iļjina 

6.   Biznesa 

komunikācijas 

Ekon1035 2 16 16  DI D. Znotiľa 

7. Ievads tulkońanas 

teorijā 

Valo 1134 2 16 16  E S. Iļjina 

5. Angļu  valoda 

praktiskā gramatika 

I 

Valo1201 2 16 16  DI V. Prikule 

9. Otrā sveńvaloda I 

(vācu) 

Valo1229 3 24 24  DI K. Laganovska 

10. Krievu valoda I Valo1277 2 16 16  DI Janīna Miľina 

 2.semestris        

1.  A Sports  SpoZ1004 0  32  I B. Kaupuņs 

2. Mutvārdu 

komunikācija un 

prezentācija II 

Valo1182 3 24 24  DI S. Iļjina 

3. Lietińķā 

korespondence 

angļu valodā 

Valo1220 2 16 16  DI S. Iļjina 

4. Mūsdienu latvieńu 

valodas attīstības 

tendences II 

Valo1222 2 16 16  E S. Laizāne 

5. Rediģēńana Valo1225 2 16 16  DI M. Opincāne 

6. Ievads lietińķajā 

valodniecībā 

Valo1231 2  16 16  DI S. Lazdiľa 

7.  B Terminoloģijas 

bāzes veidońana 

Valo2123 2 16 16  DI K. Laganovska 

8. Angļu valodas 

praktiskā gramatika  

II 

Valo1187 2 16 16  E V.  Prikule 

9. Otrā sveńvaloda II 

(vācu) 

Valo1235 3 24 24  E K. Laganovska 

10. Biroja  tehnika un DatZ3027 1 8 8  I M.Kijańko 
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datorprogrammas 

tulkiem referentiem 

11. Krievu valoda II Valo 1280 2 16 16  DI Janīna Miľina 

         

2.kurss 

N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums LAIS 

Studiju kursa 

kods  

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

lab. 

dar- 

bi 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 3.semestris        

1.  B Saskarsmes un 

sociālā psiholoģija 

Psih2039 2 16 16  DI A. Kondrova 

2. Lietińķā vācu 

valoda kā otrā 

sveńvaloda I 

Valo2124 3 24 24  DI K. Laganovska 

3. Rakstiskā 

tulkońana I: 

ekonomika 

Valo2125 3 24 24  E V.  Pokule 

4. Ievads 

terminoloģijā 

Valo2141 1 8 8  DI S. Iļjina 

5. Biroja darba 

organizēńana un 

vadīńana 

VadZ2017 2 16 16  DI A. Čerpinska 

6. Mutvārdu 

komunikācija un 

prezentācija III 

 

Valo2179 2 16 16  DI S. Iļjina 

7. Angļu valodas 

praktiskā gramatika  

III 

Valo2181 2 16 16  DI V.  Prikule 

8. Pētījuma tulkońanā  

zinātniskie pamati, 

Valo4044 2 16 16  E S. Iļjina 

9. Krievu valoda III Valo 2183 2 16 16  DI Janīna Miľina 

10  C Latīnu valoda Valo2093 1 8 8  DI I. Gusāns 

 4.semestris        

1. Teksta analīze I Valo1211 2 16 16  DI S. Iļjina 

2. Rakstiskā 

tulkońana II: vides 

problēmas (angļu -   

latvieńu – angļu)  

Valo2078 2 16 16  E M. Opincāne 

3. Lietińķā vācu Valo2134 3 24 24  E K. Laganovska 



36 

 
valoda kā otrā 

sveńvaloda II 

4. ES institūcijas  Valo2155 1 8 8  I G. Makarova 

5. Mutvārdu 

komunikācija un 

prezentācija IV 

Valo 2180 2 16 16  E S. Iļjina 

6. Angļu valodas 

praktiskā gramatika  

IV 

Valo 2182 2 16 16  E V.  Prikule 

7.  Konfliktoloģija un 

lietińķā etiķete 

Citi2143 2 16 16  DI I. Arbidāne 

8. Poļu valoda I 

 

Val02184 2 16 16  DI Dorota  Prazinska 

9. Studiju projekts 

teksta 

lingvostilistiskajā  

analīzē 

Valo3084 3    DI S. Iļjina 

9  C Komunikatīvā 

vācu valoda 

Valo2153 1 8 8  I K. Laganovska 

 5.semestris        

1.  B. Rakstiskā 

tulkońana III: 

Juridiskie teksti 

Valo3061 3 12 12  E M. Opincāne 

2. Pētījuma tulkońanā  

zinātniskie pamati 

Valo4044 2 16 16  E S. Iļjina 

3. Rakstiskā 

tulkońana otrajā 

sveńvalodā I 

(latvieńu -  vācu – 

latvieńu) 

Valo3086 2 8 8  DI K. Laganovska 

4. Konsekutīvā un 

sarunu tulkońana I 

(angļu -   latvieńu – 

angļu) 

Valo3063 2 8 8  DI V. Prikule 

5. Rakstiskā 

tulkońana otrajā 

Valo3100 3 12 12  DI R. Burceva 
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sveńvalodā I 

(latvieńu-krievu – 

latvieńu) 

6. Rakstiskā 

tulkońana otrajā 

sveńvalodā I ( 

latvieńu- angļu – 

latvieńu) 

Valo3126 3 12 12  DI V. Prikule 

7. Studiju projekts 

rakstiskajā 

tulkońanā 

Valo3065 4    DI  V. Prikule 

8. Poļu valoda II Valo 3135 2 16 16  DI Dorota  

Prazinska 

 6.semestris        

1.  B Rakstiskā 

tulkońana otrajā 

sveńvalodā I 

(latvieńu -  vācu – 

latvieńu) 

Valo3087 3 12 12  DI K. Laganovska 

2. Rakstiskā 

tulkońana otrajā 

sveńvalodā II 

(latvieńu-krievu – 

latvieńu) 

Valo3103 3 12 12  DI R. Burceva 

3. Rakstiskā 

tulkońana otrajā 

sveńvalodā II 

(latvieńu-angļu – 

latvieńu) 

Valo3124 3 12 12  DI V. Prikule 

4. Prakse I 

 

 

Valo2132 8    DI V. Prikule 

5. Studiju darbs 

tulkońanas teorijā 

Valo3077 4    DI M. Opincāne 
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6. Franču valoda1  Valo3136 2 16 16  DI Ilze Skromule 

4.kurss 

N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums LAIS 

Studiju 

kursa kods  

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

lab.dar- 

bi 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 7.semestris        

1.  B Pētījuma tulkońanā  

zinātniskie pamati 

Valo4044 2 16 16  E S. Iļjina 

 K. Laganovska 

2. Rakstiskā tulkońana 

V : transports un 

loģistika 

Valo4063 2 8 8  DI M. Opincāne 

E. Strode 

3. Prakse II Valo3073 8    DI M. Opincāne 

K. Laganovska 

4. Projektu vadība VadZ 4038 2 8 8  DI Liene 

Amantova 

5. Konsekutīvā un 

sarunu tulkońana II 

(latvieńu- angļu – 

latvieńu) 

Valo3075 2 8 8  DI V. Prikule  

E. Strode 

6. Teksta analīze II Valo1211 2 8 8  DI S. Iļjina 

K. Laganovska 

  C Komunikatīvā 

vācu valoda 

Valo4059 2 8 8  I K. Laganovska 

 8.semestris        

1. Diplomdarbs Valo4038     E M. Opincāne, 

S. Iļjina, V. 

Prikule, V. 

Pokule K. 

Laganovska 

 

2. Kvalifikācijas prakse Valo4057     E   S. Iļjina, I. 

Rimńāne,  K. 

Laganovska 
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20 . Studiju kursu apraksti 
 

          Studiju programma veidota, balstoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu Nr.481 

3.nodaļu, kurā ietvertas prasības otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

saturam un apjomam. 

            Studiju programmas saturu veido vispārizglītojońo, nozares teorētisko pamatkursu, profesionālās 

specializācijas kursu, brīvās izvēles kursu studijas, prakse un valsts pārbaudījums (skat.tabulu). Pētnieciskais 

darbs ietverts gan atsevińķu studiju kursu saturā, prakses uzdevumos, gan studiju darbu un diplomdarba izstrādē. 

 

21. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Tulks referents” struktūra 

 

Studiju programmas daļas KP 

Vispārizglītojońie kursi  20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 36 

Nozares profesionālās specializācijas kursi  60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Valsts pārbaudījums: 

Valsts eksāmens 

Diplomdarba izstrāde  

12 

2 

10 

Prakse 26 

                                        Kopā 160 

 

              Studiju programmas vispārizglītojońie, nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi ir 

obligāti visiem studentiem. Brīvās izvēles daļā nepiecieńamo kredītpunktu skaitu students  iegūst, izvēloties gan 

Izglītības un dizaina fakultātes katedru, gan citu RA katedru piedāvātos kursus atbilstońi savām interesēm. Ar 

studiju kursu aprakstiem var iepazīties Rēzeknes Augstskolas informatīvajā sistēmā www.lais.lv. 

(https://luis.lu.lv/pls/lu/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0321&p1=-) 

 

 

http://www.lais.lv/
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22. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

            Reflektanti tiek uzľemti studiju programmā ar iepriekń iegūtu vidējo izglītību konkursa kārtībā, 

pamatojoties uz divu centralizēto eksāmenu (no minētajiem - latvieńu valoda un literatūra, sveńvalodas,) 

rezultātiem. Par studiju programmas “Tulks referents” studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoľi 

un pastāvīgie iedzīvotāji,  kā arī ES valstu pilsoľi ar iegūtu vidējo izglītību (bez vecuma ierobeņojuma). 

Citu valstu iedzīvotājiem RA studijas ir iespējamas uz līguma pamata, saskaľā ar LR Augstskolu likuma 

prasībām 

 

23. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

      Programmā ir iekļauta profesionālo iemaľu apgūńana. Atbilstońi Nolikumam par akadēmiskajām un 

profesionālajām studijām un studiju programmām, studiju procesā vismaz 30 procentus no studiju kursu apjoma tiek 

īstenoti praktiski. Visos studiju kursos, atbilstońi kursa specifikai, tiek paredzēti praktiskie darbi, semināri vai 

laboratorijas darbi. Praktisko darbu apjoms ir noteikts studiju kursa programmā. 

Studijas sevī ietver daņādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie darbi, semināri, kolokviji, 

kontroldarbi, diskusijas, lietińķās spēles utt.), studentu patstāvīgo darbu (darbs  bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot 

Internet tīklu un strādājot elektroniskajā Moodle vidē, konsultējoties ar docētājiem Skype sistēmā  utml.), mācību 

ekskursijas un. Mācību materiāli e-studiju Moodle vidē katru gadu tiek papildināti un tas ir nozīmīgs turpmākā darba 

virziens 

     Studiju programmas realizācijā, līdztekus tradicionālajām darba metodēm, tiek  praktizētas interaktīvās metodes, 

piemēram, projekti, grupu darbs, radońie semināri, diskusiju metodes u.c. Mācībspēki izmanto kooperatīvā darba un 

kritiskās domāńanas attīstīńanas metodes. Minētās metodes palīdz studentiem darbojoties grupā, analītiski apgūt studiju 

programmu. Studenti analizē praktiskas problēmas un situācijas, kādas var rasties tulka – referenta darbā,  meklē 

izskaidrojumus un risinājuma ceļus. 

    Studentu profesionālo meistarību pilnveido prakse, kur studenti teorētiskās zināńanas nostiprina praksē valsts un 

pańvalsību iestādēs un uzľēmumos.. Prakses apjoms ir 26 KP (39 ECTS). Prakse sadalās vairākās secīgās daļās:  

tulkońanas, lietińķās tulkońanas kvalifikācijas prakse. Prakses laikā studentiem ir pieejamas konsultācijas ar docētājiem 

prakses īstenońanas jautājumos. Prakses noslēgumā students katedrā iesniedz prakses laikā sagatavotos prakses 

materiālus un tiek rīkota prakses noslēguma konference – ieskaite. 

 

 

 24. Vērtēšanas sistēma 
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     Studentu sasniegumu vērtēńana norit divās stadijās: formatīvā (veidojońā) un summatīvā (apkopojońā). Formatīvā 

vērtēńana nodrońina docētājam un studējońajam atgriezenisko informāciju par nepiecieńamo studiju procesa turpmāko 

organizēńanu. Ńī vērtēńana dod informāciju studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina 

studentu papildināt zināńanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metoņu lietderīgumu. Savukārt, summatīvā 

vērtēńana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegńanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. Ńāda vērtēńana 

(ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina studiju kursa studiju rezultātu sasniegńanu. Lietojot daņādas 

summatīvās vērtēńanas formas (testus, pārbaudes darbus, referātus, esejas u.c.), docētājs pārbauda, kādā līmenī 

studējońais ir sasniedzis studiju rezultātus. 

     Studiju rezultāti programmā tiek vērtēti arī balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēńanas principu- iegūtās 

zināńanas un prasmes tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus semestra laikā un sesijā. 

Studiju programmas „Tulks referents” studiju rezultāti un novērtēńanas sistēma tiek balstīta uz ENQA standartiem, kas 

paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēńanu; daņādu izglītības formu un konkrēto vajadzību ievērońanu; atbilstońu 

mācību līdzekļu pieejamību. 

     Programmas apguves vērtēńanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 

10 ballu skalā. Ieskaitē studiju kursu programmu apguves līmeľa un prakses sasniegumu vērtējums ir „ieskaitīts” vai „ 

neieskaitīts”, vai arī vērtējums 10 ballu skalā. Par katru apgūto studiju kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja 

saľemts vērtējums „ ieskaitīts” vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4- „ gandrīz viduvēji”. Programmas apguves 

noslēgumā kārtojami valsts pārbaudījumi - valsts eksāmens un aizstāvams diplomdarbs. Valsts pārbaudījumi tiek 

vērtēti 10 ballu skalā. Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēńanas veids ir pańrefleksija un savstarpējā vērtēńana. Zināńanu 

vērtēńanas kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā 

plānā. Kalendārie plāni tiek izsniegti studējońajiem semestra sākumā. Vērtēńanas kritēriju izstrādē docētājs balstās uz 

RA studiju padomē apstiprinātajiem metodiskajiem ieteikumiem “Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma 

RA”. 

Studiju rezultātus otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju  programmā   „ Tulks referents ” novērtē pēc 

ńādiem pamatprincipiem:  

pozitīvo sasniegumu summēńanas princips- iegūtās zināńanas tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus gan 

semestra laikā, gan semestra sesijās, gan valsts pārbaudījumos. 

vērtējuma obligātuma princips- nepiecieńams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas daļās ietvertā satura apguvi; 

prasību atklātības un skaidrības princips- atbilstońi izvirzītajiem studiju programmas mērķiem, uzdevumiem un studiju 

rezultātiem, kā arī studiju kursa mērķiem, uzdevumiem un studiju rezultātiem kalendārajos plānos ir noteikts 

pamatprasību kopums sasniegumu vērtēńanai; 

vērtēńanā izmantoto pārbaudes veidu daņādības princips- programmas apguves vērtēńanā izmanto daņādus vērtēńanas 

veidus; 

vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes  laikā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un radońās spējas, zināńanas, 
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prasmes un attieksmes visiem kursiem, atbilstońos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms 

atbilst kursa programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju, zināńanu un kompetenču 

prasībām. 

     Tulka referenta  kvalifikāciju iegūst un otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura diplomu saľem 

studiju programmas studenti, kuri studiju procesā, apliecinot plānoto studiju rezultātu sasniegńanu, ir: 

sekmīgi nokārtojuńi visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un praktiskajos kursos; 

studiju laikā parādījuńi profesionālās spējas pedagoģiskajā darbībā, iegūstot pozitīvu prakses vērtējumu; 

attīstījuńi pētnieciskā darba prasmes pedagoģijas nozarē, veicot un sekmīgi aizstāvot patstāvīgus pētījumus pedagoģijā 

un metodikās; 

sekmīgi nokārtojuńi valsts eksāmenu un aizstāvējuńi diplomdarbu. 

Novērtēńanas kritēriji tiek veidoti tā, lai tie izrietētu no studiju rezultātiem, būtu pamatoti, pārbaudāmi un studentam 

pieejami, jau uzsākot studiju programmas/ studiju kursa/ studiju moduļa apguvi. 

     Studiju programmas apguves noslēgumā ir valsts pārbaudījums, kas sastāv no integrēta valsts eksāmena (ar 

teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem pedagoģijā un attiecīgo mācību priekńmetu metodikās) un diplomdarba 

aizstāvēńanas. Valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā ir darba devēju pārstāvji –iestāņu vadītāji un/vai pieredzējuńi 

tulki/tulki referenti, kas vērtē studentu sasniegumus un gatavību pielāgoties darba tirgus mainīgajām prasībām. 

 

25.Studiju programmas izmaksas 

 

     Pilna laika studijas tiek finansētas no valsts budņeta līdzekļiem, no studiju kredītiem vai pańu studentu, fizisko vai 

juridisko personu iemaksām. Nepilna laika studijas tiek finansētas no studiju kredītiem vai pańu studentu, fizisko vai 

juridisko personu iemaksām. 

      Studiju programmu  izmaksas katru gadu izskata RA grāmatvedība un studiju maksas lielumu katram studiju 

gadam apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 2012./ 2013. st./g.   

           -pilna laika studijām- Ls 700 gadā. 

 

26. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

     Studiju programma veidota saskaľā ar : 

                    - Latvijas Republikas Izglītības likumu;  

                    - Latvijas Republikas Augstskolu likumu; 

                    - Noteikumiem par valsts otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības     

                      standartu (skat.tabulu);       
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                   - Profesijas standartu „ Tulks referents”.  

     Programmā ir ľemtas vērā profesijas standartā noteiktās kopīgās prasmes profesijā, specifiskās un vispārējās 

prasmes/ spējas, kā arī iegūstamās zināńanas (skat.tabulu). 

Studiju programmas salīdzinājums ar valsts profesionālās augstākās izglītības standartu 

 

Kritēriji Prasības profesionālā 

bakalaura studiju 

programmas saturam un 

apjomam 

RA realizētās profesionālā 

bakalaura studiju 

programmas saturs un 

apjoms 

Studiju ilgums Vismaz  4 gadi 4 gadi 

Programmas apjoms Vismaz 160 KP 160 KP 

Vispārizglītojońie studiju kursi Vismaz 20 KP 20 KP 

Nozares teorētiskie pamatkursi 

un informācijas tehnoloģiju 

kursi 

Vismaz 36 KP 36 KP 

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

Vismaz 60 KP 60 KP 

Bakalaura programmas brīvās 

izvēles kursi 

Vismaz 6 KP 6 KP 

Prasības kvalifikācijas 

iegūńanai 

Valsts eksāmens, bakalaura 

darbs 12 KP apjomā 

Valsts eksāmens, bakalaura 

darbs 12 KP apjomā 

Prakse  26 KP 26 KP 

 

Studiju programma atbilst RA Nolikumam par profesionālajām bakalaura studijām un studiju programmām, kā 

arī saskaľā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Ministru Kabineta Noteikumiem 

par prasībām tulku referentu profesionālajai kvalifikācijai. Studiju programma atbilst profesionālās augstākās izglītības 

standartam.  

Studiju programma veidota atbilstońi LR Augstskolu likumam, RA Senāta lēmumiem un atbilst Izglītības 

klasifikācijas struktūras tematiskajai grupai “Humanitārās zinātnes” un Latvijas Republikas Izglītības klasifikatoram 

(kods 42222), ľemot vērā Tulka referenta profesijas standarta prasības (reģ. Nr. PS 0103). Saskaľā ar tulka referenta 

profesijas standartu studentam jāapgūst ńādi studiju kursi (skat. 2.pielikumu):  

- darba valodas, 

- dzimtā valoda, 

- starpkultūru komunikācija, 

- saskarsmes psiholoģija, 
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- tulkońanas teorija un metodika, 

- mūsdienu tehnoloģijas profesionālajā tulkońanā, 

- lietvedība,  

- zināńanas par ekonomiskiem, politiskiem, sociālajiem un kultūras procesiem, 

- zināńanas par priekńmetu jomu vai tulkońanas darba sfēru, 

- darba drońības zināńanas.  

RA piedāvātā programma nodrošina šo zināšanu ieguvi, jo tā paredz plašu darba valodu (B valoda: angļu vai vācu 

un C valoda: krievu vai vācu angļu valodas plūsmas studentiem un krievu vai angļu vācu valodas plūsmas 

studentiem) un padziļinātu A valodas (latviešu) apguvi. Bez tam tiek piedāvāts kurss tulkońanas teorijā, kas iekļauj 

daudzveidīgu tulkońanas teoriju (akcentējot pańlaik pasaulē visplańāk lietoto skoposa teoriju), stratēģiju un paľēmienu 

apguvi. Programma arī paredz IT apguvi, kas nepiecieńamas profesionālajā tulkońanā (Tildes Birojs, Tildes 

Datorvārdnīca, Interneta vārdnīcas, Trados Workbench, Wordfast). Studenti iegūs zināńanas par priekńmetu jomu vai 

tulkońanas darba sfēru gan tādos studiju kursos kā „Rakstiskā tulkońana (angļu-latvieńu-angļu vai vācu-latvieńu-vācu)”, 

„Rakstiskā tulkońana otrajā sveńvalodā”, kā arī prakses laikā uzľēmumos un iestādēs. Programma paredz, ka zināńanas 

par ekonomiskajiem, politiskajiem un sociālajiem procesiem studentiem tiek sniegtas brīvās izvēles studiju kursos, kā 

arī studiju kursos, kas saistīti ar ekonomisko un juridisko tekstu tulkońanu. Darba drońības zināńanas ir pastarpināti 

iekļautas visos ar tulkońanu saistītajos studiju kursos. Programmā ir iekļauts tāds studiju kurss kā „Starpkultūru 

komunikācija”, kas palīdz studentiem izprast tulkojuma kontekstu. Daņi saskarsmes psiholoģijas jautājumi tiek 

apskatīti tulkońanas teorijas studiju kursā, runājot par mērķorientētu tulkońanas pieeju (target-oriented approach) un tās 

elementiem. Zināńanas un prasmes lietvedībā un pasākumu organizēńanā un dokumentēńanā tiek iegūtas studiju kursos 

„Lietvedība”, „Biznesa komunikācijas” un „Biroja tehnika un datorprogrammas tulkiem referentiem”.  

Kopīgās, specifiskās un vispārējās tulkotāja prasmes tiks apgūtas tādos studiju kursos kā „Ekonomisko tekstu 

tulkońana”, „Juridisko tekstu tulkońana”, „Pētījuma tulkońanā zinātniskie pamati”, „Biroja tehnika un datorprogrammas 

tulkiem referentiem”, „Starpkultūru komunikācija”, kā arī prakses laikā. 

27. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu 

studiju programmām 

Salīdzinot daņādu augstskolu, kuras gatavo tulkus un tulkotājus vai tulkus referentus, studiju programmas, 

jāsecina, ka studiju saturs, organizācija, prasības tulkotāja un tulka kompetenču attīstībai pamatos ir līdzīgas. 

Studiju programmu salīdzinājums atklāj, ka Rēzeknes Augstskolas piedāvātā programma ietver plańu valodas 

kompetences apguves kursus, kas ļauj turpināt studijas maģistrantūrā un pietiekońā apjomā veido prasmes 

tulka referenta darba funkciju kvalitatīvai izpildei. 
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Otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma “Tulks referents” ir salīdzināta 

ar līdzīgām studiju programmām citās Latvijas augstskolās (VeA) un ārzemēs (Madrides Universitātē 

Spānijā un Helsinku Universitātē Somijā). Studiju saturs un organizācija ńajās augstskolās pamatos ir līdzīga 

RA studiju programmai. Studentiem tiek sniegtas zināńanas tulkońanas teorijā. Balstoties uz teorētiskajām 

zināńanām, studenti tulko daņādus specializētos tekstus: ekonomikas, juridiskos, publicistiskos u.c. tekstus. 

Programmās ir apvienotas abas kvalifikācijas: gan tulks, gan tulkotājs.  

 

28. Informācija par studējošajiem 

28.1.Studējošo skaits 

 

     Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Tulks referents ” 2012./2013.st.g. studē 39 studenti.  

 

 

28.2.Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

2012./2013.st.g. pirmajā studiju gadā imatrikulēti 12 studenti. Imatrikulēto studentu sadalījums pa specializācijas 

virzieniem ir redzams tabulā. 

28.3.Absolventu skaits 

Profesionālā bakalaura studiju programmu „Tulks referents” 2012./2013.st.g. absolvēja 11  studenti.  

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

     Reizi semestrī tiek veikta studējońo anketēńana. Anketēńanas rezultāti tiek ľemti vērā studiju procesa 

pilnveidońanā. Anketēńanas rezultāti parāda, ka: 

41 % studējońo pilnībā apmierina, 59% apmierina izvēlētā studiju programma; 

54 % studentu studē ar prieku, 26% studentu studijas ir kā atbildīgs pienākums un 20% kā galveno studiju 

vadmotīvu atzīst augstākās izglītības ieguvi; 

94% studentu atzīst, ka studiju slodze ir optimāla; 

80% studentu uzskata, ka programmā ir pietiekams brīvās izvēles kursu piedāvājums; 
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98% studentu atzīst, ka studiju procesā izmanto elektroniskos resursus un 36% vēlētos gūt plańākas iespējas 

studiju kursu apguvei elektroniski. 

        Kopumā aptaujātie studiju programmu vērtē pozitīvi, ir pilnībā apmierināti vai apmierināti ar studiju kursu 

piedāvājumu, to saturu, iegūtajām prasmēm strādāt ar informāciju, informācijas tehnoloģijā, veikt pētniecisko 

darbu, kā arī pozitīvi vērtē studiju programmas realizācijā iesaistīto docētāju darbu, sadarbību ar docētājiem un 

personālu. (Anketas skat 4.pielikumā) 

 

30.  Absolventu aptaujas un to analīze 

 

     Reizi gadā tiek veikta absolventu anketēńana. Anketēńanas rezultāti tiek ľemti vērā studiju programmas 

pilnveidońanā. Anketēńanas rezultāti parāda, ka: 

42% absolventu pilnībā apmierināja un  58% apmierināja studiju kursu piedāvājums studiju programmā; 

35% pilnībā apmierināja un 65% apmierināja piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās, profesionālās prasmes, 

prasmes pielietot informācijas tehnoloģijas, prasmes strādāt ar informāciju; 

45% pilnībā apmierināja un 55% apmierināja iegūtās prasmes izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli; 

35%pilnībā apmierināja, 65% apmierināja iespējas apgūt studiju kursus elektroniski; 

64% pilnībā apmierināja un 36% apmierināja fakultātes personāla attieksme pret studentiem; 

65% pilnībā apmierināja un 35% apmierināja sadarbība ar studiju kursu docētājiem; 

85% pilnībā apmierināja un 15% apmierināja RA piedāvātās iespējas izmantot IT; 

30% pilnībā apmierināja un 70% apmierināja nodrońinājums ar mācību un pētniecisko literatūru; 

20% pilnībā apmierināja un 60% apmierināja studiju materiāli tehniskais nodrońinājums. 

     Plańāka informācija par absolventu aptaujas rezultātiem ir pieejama Izglītības un metodiku katedrā. 4. 

Pielikums  

 

 31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

     RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu pieńķirńanas komisijā, 

stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē,. Tas nodrońina studentu aktivitātes visos 

jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus studiju darbu. Darbojas RA Studējońo 

pańpārvalde, kuru veido RA Studentu padome un katras fakultātes studentu valdes. Studenti aktīvi piedalās 

augstskolas un fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēńanā, daņādu ar studējońiem saistīto problēmu risināńanā. 

Studējońiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo lēmumu. Tiem ir 
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veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējońo intereses. RA darbojas Akadēmiskā ńķīrējtiesa un Ētikas 

komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

     Katru gadu tiek izstrādāts studiju virziena  pańnovērtējums un tā ietvaros studiju programmas izvērtējums. 

Pańnovērtējuma darba grupā piedalās arī studentu un absolventu pārstāvji, kas sniedz savu vērtējumu par studiju 

programmas realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidońanā, sniedzot savus priekńlikumus. 

     Studentiem pastāv iespējas neskaidrību un problēmu gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt 

problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru,  katedras vadītāju vai dekānu. Nolikums par kursu eksāmeniem 

un ieskaitēm un Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA nosaka pārbaudījumu norises kārtību un apelāciju 

iesniegńanas un izskatīńanas kārtību. 

     Iekńējās pańnovērtēńanas procesā svarīga loma tiek ierādīta studējońo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem 

studiju procesa īstenońanas jautājumiem. Regulārajās studējońo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, 

docētāju darba kvalitāti, studenti pauņ savu viedokli par studiju procesu un iespējām tā uzlabońanai. Studentu 

izteiktos aizrādījumus docētāji cenńas novērst, izmainot un uzlabojot savu darbu. 

 

III  KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

32.Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 

Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

 

         2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tulks referents” paredzēta 

kvalificētu tulku referentu sagatavońanai Latgales reģiona un Latvijas vajadzībām. Studijas rada iespēju iegūt 

augstākās izglītības kvalifikāciju, kura ir noteikta Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā (kods 244410).  

        Apstākļos, kad Eiropā arvien tālāk tiek liberalizēta tirdzniecība un raņońana, pilnveidojas sadarbība politikas 

jomā, strauji pieaug iedzīvotāju mobilitāte, valodu prasme kļūst par vienu no galvenajām vērtībām, lai sekmīgi 

nodrońinātu komunikāciju.  

           Mūsdienu pasaulē globalizācijas procesi padara tulkotāja darbu par svarīgu priekńnosacījumu sabiedrības un 

valsts funkcionēńanai starptautiskā kontekstā. Aug pieprasījums pēc tulkotājiem, kas nodrońina uzľēmējus, politiķus, 

valsts pārvaldes, zinātnes un kultūras darbiniekus ar kvalitatīvu tulkojumu starptautiskos sakaros. 

        Turpmāko starptautisko sakaru paplańināńanās kultūras, sporta un tūrisma jomās, daņādi starptautiski forumi un 

tikńanās radīs vēl lielāku nepiecieńamību pēc tulkiem referentiem.  

         Latvijā ir radusies vajadzība pēc tulkotājiem, kas spētu tulkot no sveńvalodas uz dzimto valodu un otrādi, pēc 

tulkiem un tulkotājiem, kas pārzina ekonomikas, juridisko, politikas un lietvedības terminoloģiju. 

      Ľemot vērā Latvijas un arī Latgales reģiona ekonomiskās un kultūras situācijas īpatnības, kā arī integrēńanos 

Eiropas Savienībā, Rēzeknes Augstskolas  Izglītības un metodiku katedra par savu uzdevumu izvirza tulku referentu 

sagatavońanu, kuri nākotnē strādās sociālās un ekonomiskās nozarēs, daņādās kultūras un mākslas jomās sakaros gan 
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ar rietumu, gan austrumu partneriem. Viľi būs sagatavoti darbam valsts, sabiedriskajās un privātajās institūcijās gan 

lielajos, gan mazajos uzľēmumos, veicot gan rakstisko, gan mutisko tulkońanu un kārtojot lietvedību.  

 

32.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 

izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

 

          Studiju programma veidota, balstoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu 

Nr.481 3.nodaļu, kurā ietvertas prasības otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas saturam un apjomam. Tā atbilst EKI 6.līmenim un ietver visas ńim līmenim paredzētās 

kompetences.  

Studiju programmas salīdzinājums ar valsts profesionālās augstākās izglītības standartu 

 

Kritēriji Prasības profesionālā 

bakalaura studiju 

programmas saturam un 

apjomam 

RA realizētās profesionālā 

bakalaura studiju 

programmas saturs un 

apjoms 

Studiju ilgums Vismaz  4 gadi 4 gadi 

Programmas apjoms Vismaz 160 KP 160 KP 

Vispārizglītojońie studiju kursi Vismaz 20 KP 20 KP 

Nozares teorētiskie pamatkursi 

un informācijas tehnoloģiju 

kursi 

Vismaz 36 KP 36 KP 

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

Vismaz 60 KP 60 KP 

Bakalaura programmas brīvās 

izvēles kursi 

Vismaz 6 KP 6 KP 

Prasības kvalifikācijas 

iegūńanai 

Valsts eksāmens, bakalaura 

darbs 12 KP apjomā 

Valsts eksāmens, bakalaura 

darbs 12 KP apjomā 

Prakse  26 KP 26 KP 

 

Studiju programma atbilst RA Nolikumam par profesionālajām bakalaura studijām un studiju programmām, 

kā arī saskaľā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Ministru Kabineta 

Noteikumiem par prasībām tulku referentu profesionālajai kvalifikācijai. Studiju programma atbilst profesionālās 

augstākās izglītības standartam.  

Studiju programma veidota atbilstońi LR Augstskolu likumam, RA Senāta lēmumiem un atbilst Izglītības 



49 

 
klasifikācijas struktūras tematiskajai grupai “Humanitārās zinātnes” un Latvijas Republikas Izglītības klasifikatoram 

(kods 42222), ľemot vērā Tulka referenta profesijas standarta prasības (reģ. Nr. PS 0103). Saskaľā ar tulka referenta 

profesijas standartu studentam jāapgūst ńādi studiju kursi (skat. 2.pielikumu):  

- darba valodas, 

- dzimtā valoda, 

- starpkultūru komunikācija, 

- saskarsmes psiholoģija, 

- tulkońanas teorija un metodika, 

- mūsdienu tehnoloģijas profesionālajā tulkońanā, 

- lietvedība,  

- zināńanas par ekonomiskiem, politiskiem, sociālajiem un kultūras procesiem, 

- zināńanas par priekńmetu jomu vai tulkońanas darba sfēru, 

- darba drońības zināńanas.  

RA piedāvātā programma nodrošina šo zināšanu ieguvi, jo tā paredz plašu darba valodu (B valoda: angļu vai 

vācu un C valoda: krievu vai vācu angļu valodas plūsmas studentiem un krievu vai angļu vācu valodas plūsmas 

studentiem) un padziļinātu A valodas (latviešu) apguvi. Bez tam tiek piedāvāts kurss tulkońanas teorijā, kas iekļauj 

daudzveidīgu tulkońanas teoriju (akcentējot pańlaik pasaulē visplańāk lietoto skoposa teoriju), stratēģiju un 

paľēmienu apguvi. Programma arī paredz IT apguvi, kas nepiecieńamas profesionālajā tulkońanā (Tildes Birojs, 

Tildes Datorvārdnīca, Interneta vārdnīcas, Trados Workbench, Wordfast). Studenti iegūs zināńanas par priekńmetu 

jomu vai tulkońanas darba sfēru gan tādos studiju kursos kā „Rakstiskā tulkońana (angļu-latvieńu-angļu vai vācu-

latvieńu-vācu)”, „Rakstiskā tulkońana otrajā sveńvalodā”, kā arī prakses laikā uzľēmumos un iestādēs. Programma 

paredz, ka zināńanas par ekonomiskajiem, politiskajiem un sociālajiem procesiem studentiem tiek sniegtas brīvās 

izvēles studiju kursos, kā arī studiju kursos, kas saistīti ar ekonomisko un juridisko tekstu tulkońanu. Darba drońības 

zināńanas ir pastarpināti iekļautas visos ar tulkońanu saistītajos studiju kursos. Programmā ir iekļauts tāds studiju 

kurss kā „Starpkultūru komunikācija”, kas palīdz studentiem izprast tulkojuma kontekstu. Daņi saskarsmes 

psiholoģijas jautājumi tiek apskatīti tulkońanas teorijas studiju kursā, runājot par mērķorientētu tulkońanas pieeju 

(target-oriented approach) un tās elementiem. Zināńanas un prasmes lietvedībā un pasākumu organizēńanā un 

dokumentēńanā tiek iegūtas studiju kursos „Lietvedība”, „Biznesa komunikācijas” un „Biroja tehnika un 

datorprogrammas tulkiem referentiem”.  

Kopīgās, specifiskās un vispārējās tulkotāja prasmes tiks apgūtas tādos studiju kursos kā „Ekonomisko 

tekstu tulkońana”, „Juridisko tekstu tulkońana”, „Pētījuma tulkońanā zinātniskie pamati”, „Biroja tehnika un 

datorprogrammas tulkiem referentiem”, „Starpkultūru komunikācija”, kā arī prakses laikā. 

32.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
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nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 
 
       Tā kā pēdējos gados nepiecieńamība pēc kvalificētiem tulkiem un tulkotājiem ir pieaugusi, bet ne vienmēr ir 

bijuńas iespējas, it īpańi mazajiem un vidējiem uzľēmumiem, piedāvāt viľiem pilnu darba slodzi, tad tulka referenta 

kvalifikācija palīdzēs atrisināt ńo problēmu. Turklāt Eiropas Savienības institūcijās joprojām ir pieprasījums pēc 

augsti kvalificētiem tulkiem un tulkotājiem, kuri pārvalda divas un vairāk sveńvalodas.  
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IV. STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA PIELIKUMI 

1. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Europass  

Curriculum Vitae  

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mārīte Opincāne 

Adrese Atbrīvošanas aleja 122a -106, Rēzekne LV -4601 

Tālrunis +371-64621278 37126302242  

Fakss -------------------- 

E-pasts mariteo@tvnet.lv 

  

Pilsonība  Latvijas 

  

Dzimšanas datums 1961.gada 19.decembris 

  

Dzimums sieviešu  

  

Darba pieredze 2012. – Docente RA 

  

Laika periods  2000. - 2004. g. 

 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

tulks Latvijas – Novēģijas  projektā ,, Bērnu ar speciālām vajadzībām 

integrēšana vispārizglītojošās skolās‟‟. 

Galvenie pienākumi Mutiskā un rakstiskā tulkošana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RA, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne 

Nozare Filoloģija, pedagoģija 

Laika periods  1997. -2007 g.  

Profesija vai ieņemamais 

amats 

angļu valodas pasniedzēja SO “ Valodu metodiskais centrs“ 

Galvenie pienākumi angļu valodas mācīšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SO “ Valodu metodiskais centrs“ 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods  No 1995.g.------------------------------ 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

 Tulks/tulkotājs  

Galvenie pienākumi Mutiskā un rakstiskā tulkošana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

a/s ,, Rebirs‟‟, Rēzeknes Pilsētas Domē, uzņēmumos ,,Ceļi un tilti‟‟, 

“Energoceltnieks‟‟ u.c. organizācijās 
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Nozare  Filoloģija 

Laika periods  No 1995.g.------------------------------ 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

  lektore 
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Galvenie pienākumi Mācību kursi – 20. gadsimta angļu literatūra, lietišķā angļu valoda vide 

inţenieriem, pedagoģijas  studentiem, metodika, rakstiskā tulkošana – 

vides aizsardzība un juridisko tekstu tulkošana, rediģēšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

  Rēzeknes Augstskola 

Nozare   Pedagoģija un filoloģija 

Laika periods 1984. – 1995.  

Profesija vai ieņemamais 

amats 

Angļu valodas  skolotāja 

Galvenie pienākumi Angļu valodas mācīšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

  Rēzeknes 5. vidusskola, Rūpnīcas ielā 11, Rēzekne -4604 

Nozare   Pedagoģija  

Laika periods  1981. – 1984 . Rēzeknes 5.vsk., klavieru skolotāja, koncertmeistare. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

 klavieru skolotāja, koncertmeistare. 

Galvenie pienākumi Klavierspēles mācīšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

  Rēzeknes 5. vidusskola, Rūpnīcas ielā 11, Rēzekne -4604 

Nozare   Pedagoģija  

Izglītība  

  

Laika periods 2005. – 2011. 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora grāds angļu filoloģijā, Sērija D Nr. 0052 

Galvenie mācību priekšmeti 

/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

pabeigta doktorantūras teorētiskā daļa, ir uzrakstīts promocijas darbs 

Džozefa Konrada jūras proza, aizstāvēšana tiek plānota  

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Daugavpils Universitātes Filoloģijas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā 

klasifikācijas sistēmā 

 Augstākais 

 

Laika periods 2002. – 2005.   
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Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (diploms MD A Nr. 2829). 

 

Galvenie mācību priekšmeti 

/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Pedagoģija, metodika, sociolingvistika, statistika 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā 

klasifikācijas sistēmā 

 Augstākais 

 

 

Laika periods 1981. – 1994. 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

bakalaura grāds filoloģijā, angļu valodas un literatūras nozarē, (diploms 

Nr.001658, izdots 27.06.94. )  

Galvenie mācību priekšmeti 

/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Angļu, vācu un latīņu valoda, ārzemju literatūra, teksta analīze, stilistika, 

valodniecība 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

LU svešvalodu fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā 

klasifikācijas sistēmā 

 Augstākais 

Prasmes  

  

Dzimtā(s) valoda(s)  Latviešu 

  

Cita(s) valoda(s) Angļu, krievu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda   teicama  teicama  teicama  teicama  teicama 

Valoda   teicama  teicama  teicama  teicama  laba 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Sociālās prasmes  2013.g. novembris  Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta 

eksperta A. Ţubecka lekciju cikls DU. sertifikāta Nr. 72/2013 

2011.g.  Profesionālās pilnveides programma augstāko izglītības iestāţu 

pedagogiem ,, Augstskolu didaktika, sertifikāta Nr. 2010/11-202 

2008. gada augusts Novadīti mentoru kursi Latgales novada skolotājiem 

 2004.g. DU organizētie kursi Inovācijas augstākajā izglītībā. 

Kopš 2006. gada – Dţ. Konrada biedrības (Anglija) biedre 

2002. – 2004 g. Darbs Latvijas  augstskolu Angļu valodas metodikas 

pasniedzēju grupā PRESETT  Partnership projekta ietvaros   

2002. – 2003. piedalīšanās mentoru kursos PRESETT Partnership projekta 

ietvaros 

2000. – 2004. tulks Latvijas -Norvēģijas projektā Bērnu ar speciālām 

vajadzībām integrēšana vispārizglītojošā skolā. 

1995. – 1997. Piedalīšanās Daremas Universitātes (Anglija) projektā 

Uzņēmība un uzdrīkstēšanās.  

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs – Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, 

Liepājā, Šauļos  

Piedalīšanās Dţozefa Konrada Biedrības. starptautiskajās konferencēs 

Londonā  un Linkolnā 

Lekciju lasīšana Vroclavas universitātē ( Polija) 

  

Organizatoriskas prasmes 2013. g.  Piedalīšanās Karjeras nedēļas organizēšanā 

2007. g. Piedalīšanās mentoru projektā; jaunu mentoru apmācības un 

prakses nolikuma izstrādāšana un publicēšana 

2005.g. Mentoru sagatavošanas kursu vadīšana - iegūts mentora – 

multiplikatora sertifikāts 

 

  

  

Datora lietošanas prasmes Datorprasmes – Microsoft Word, Excel, Power Point 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aija ČERPINSKA  

Dzīvesvietas adrese Kosmonautu ielā 12/3-55, Rēzekne, LV 4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26468837   

e-pasts aija@ru.lv 

Dzimńanas datums 1977. gada 31. maijs 

  

Izglītība  

No  1995. gada līdz 1999. 

gadam   

Rēzeknes Augstskola, Ekonomista kvalifikācija finansu un grāmatvedības 

vadībā, ekonomista diploms Nr.  000709 

  

Zinātniskie grādi  

2011. gads   Sociālo zinātľu maģistra grāds vadībzinātnē (Mg.soc.sc.), Rēzeknes 

Augstskola;  maģistra diploms Nr.000087 

1999. gads  Ekonomikas bakalaura grāds (B.oec.), Rēzeknes Augstskola, bakalaura 

diploms Nr.000799 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

No 2002. gada 1. septembra 

līdz šim brīdim 

lektore,  Rēzeknes Augstskola Ekonomikas un vadības fakultāte,  Finanńu 

vadības katedra;  

No 2001.gada 1. septembra 

līdz 2002.gada 30. jūnijam   

asistente,  Rēzeknes Augstskola Ekonomikas fakultātes Finansu un 

grāmatvedības vadības katedra 

  

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma  Lietvedība (2KP) 

 Dokumentu pārvaldība (2 KP) 

 Uzľēmējdarbība (2 KP) 

 Biroja darba organizēńana un vadīńana (2 KP) 

  

Vieslekcijas  

2010. gada 31. maijs – 6. jūnijs SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY (SDU),  Isparata, Turcija,  studiju 

kurss „Lietvedība” 10 stundas, ERASMUS projekta ietvaros;  
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2008. gada 7.-11. aprīlis  Biznesa un Tehnoloģiju izstitūts , Česke Budejovica, Čehija , Piedalīńanās 

starptautiskā projektā „Starpkultūru nedēļa”, studentu konsultēńana 

prezentāciju gatavońanā, uzdevumu pildīńanā (40 stundas), finansējums – RA 

Ekonomikas fakultāte.   

  

Dalība pārbaudījumu komisijās  

2013.gads  Valsts pārbaudījumu komisijas sekretāre, otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programma „EKONOMIKA” (specializācijas 

„Finanńu un grāmatvedības vadība” un „Uzľēmējdarbības tiesības”), otrā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses”, 

Rēzeknes Augstskola 

2012. gads Valsts pārbaudījumu komisijas sekretāre, otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programma „EKONOMIKA” (specializācijas 

„Finanńu un grāmatvedības vadība” un „Uzľēmējdarbības tiesības”), 

Rēzeknes Augstskola 

2011. gads Valsts pārbaudījumu komisijas sekretāre, otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programma „Finanńu vadība”, Rēzeknes 

Augstskola 

2011. gads Valsts pārbaudījumu komisijas sekretāre, otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programma „EKONOMIKA” (specializācija 

„Finanńu un grāmatvedības vadība”), Rēzeknes Augstskola 

2010. gads Valsts pārbaudījumu komisijas sekretāre, otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma „EKONOMIKA” (specializācija „Finanńu un 

grāmatvedības vadība”), Rēzeknes Augstskola 

2008. gads Valsts pārbaudījumu komisijas sekretāre, otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programma „Finanńu vadība”, Rēzeknes 

Augstskola 

2007. gads Valsts pārbaudījumu komisijas sekretāre, otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programma „Finanńu vadība”, Rēzeknes 

Augstskola 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavońana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  Apmēram  70  

  

Cita darba pieredze  

  

No 2013. gada janvāra līdz šim 

brīdim. 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 

docētāja, studiju kurss „Lietvedība un arhīvs” „Biroja darba organizācija”, 

„Lietvedības pamati” (līgumdarbs ) 

No 2012. gada jūnija līdz šim 

brīdim  

RA Ekonomikas fakultātes Finanńu vadības katedra, izglītības darba 

speciāliste- lietvede 

No 2011. gada septembra līdz 

2012. gada jūnijam  

RA Ekonomikas fakultātes Finanńu vadības katedra, speciālsite studiju 

procesa nodrońināńanā 
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No 2010. gada jūnija līdz 2011. 

gada martam  

SIA „Lion + CO Latvia Ltd”, tirdzniecības pārstāve (blakus darbs) 

No 2010. gada janvāra līdz 

2011. gada septembrim   

RA Ekonomikas fakultātes Finanńu vadības katedra, lietvede  

No 1999.gada jūnija līdz 2010. 

gada janvārim 

RA Ekonomikas fakultātes Finanńu vadības katedra, metodiķe 

No 1999.gada februāra līdz 

jūnijam 

RA Ekonomikas fakultātes Finansu un grāmatvedības vadības katedra, 

laborante. 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-

i) 

 

Virziena nosaukums Starptautisko finanńu līdzekļu izmantońanas efektivitāte LR 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 3 

 Čerpinska A. Employment poblems for a certain population risk group in 

Latgale region. „Latgales Tautsaimniecības pētījumi” Sociālo zinātľu ņurnāls 

Nr.1 (5). Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2013. 243.-254.lpp. ISSN 1691-5828 

(Ţurnāls iekļauts Index Copernicus zinātnisko izdevumu datu bāzē)(līdzautori 

A.Zvaigzne, I.Saulāja) 

 Čerpinska A., Profesionālās prakses pilnveidońanas iespējas  Rēzeknes 

Augstskolas studiju programmā „Ekonomika” izmantojot Eiropas Sociālā 

fonda līdzekļus// Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes studentu un 

docētāju 9. zinātniski parkstiskā konferencē „Tautsaimniecības attīstība: 

problēmas un risinājumi 2007. gada 6. jūnijs. Rēzekne: RA izdevniecība,  

2008. 212.-218. lpp. (līdzautors D.Znotiľa) 

 Čerpinska A., Apdrońināńana kā investīciju avots.// LPA Sociālo zinātľu un 

vadības katedras (Latvija) un Melardalenas augstskolas  Sociālo zinātľu 

departamenta (Zviedrija)  5. starptautiskā konference “Sabiedrība un kultūra” 

rakstu krājums, Liepāja:LiePA, 2003. 305.-311.lpp. (līdzautors J.Volkova) 

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

2012. ,2013.gads Moodle lekciju konspekti studiju kursos „Lietvedība”, „Dokumentu 

pārvaldība”, „Uzľēmējdarbība”, „Biroja darba organizēńana un vadīńana”.   

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 1 

 Profesionālās prakses pilnveidońanas iespējas  Rēzeknes Augstskolas studiju 

programmā „Ekonomika” izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, 

Studentu un docētāju 9. zinātniski parkstiskā konference „Tautsaimniecības 

attīstība: problēmas un risinājumi” , Rēzekne, Rēzeknes Augstskolas 

Ekonomikas fakultāte , 2007. gada 6. jūnijā 
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Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

2012. gads Rēzeknes Augstskola Ekonomikas un vadības fakultāte Studentu un docētāju 

14. zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi” konferences orgkomitejas locekle 

2011. gads Rēzeknes Augstskola Ekonomikas fakultāte Studentu un docētāju 13. 

zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi” konferences orgkomitejas locekle 

2010. gads Rēzeknes Augstskola Ekonomikas fakultāte Studentu un docētāju 12. 

zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi” konferences orgkomitejas locekle 

2008. gads Rēzeknes Augstskola Ekonomikas  fakultāte Studentu un docētāju 10. 

zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi” konferences orgkomitejas locekle 

2007. gads Rēzeknes Augstskola Ekonomikas  fakultāte Studentu un docētāju 9. 

zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi” konferences orgkomitejas locekle 

2006. gads Rēzeknes Augstskola Ekonomikas  fakultāte Studentu un docētāju 8. 

zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi” konferences orgkomitejas locekle 

2005. gads Rēzeknes Augstskola Ekonomikas fakultāte Studentu un docētāju 7. 

zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi” konferences orgkomitejas locekle 

2004. gads Rēzeknes Augstskola Ekonomikas un vadības fakultāte Studentu un docētāju 

6. zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība ES: problēmas 

un risinājumi” konferences orgkomitejas locekle 

  

Dalība projektos  

2007. gada janvāris  - jūnijs   ESF PIAA aktivitātes 3.2.6.3. projekta „Finanńu un grāmatvedības vadības  

specializācijas  studentu profesionālā prakse uzľēmumos un iestādēs” 

projekta  asistente (līgums Nr. 2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.3./ 

0068/0160). 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

 Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces sekretāre  no 2002. gada līdz  

2007. gadam.  

 

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

 „Lietvedības aktualitātes” vidusskolu skolotājiem  projekta „Esi līderis” 

ietvaros, Biznesa vadības koledņa,  8 stundas,  2008. gada septembris 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

staņēńanās 
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Kursi  

 

Seminārs „Dokumentēńana un dokumentu pārvaldības aktualitātes izglītības 

iestāņu lietveņiem”(lektore I.Kalve), SIA „Partneri un pakalpojumi”, 8 

akadēmiskās stundas,  2013. gads; 

 Profesionālās pilnveides programma „Angļu valoda (English for Specific 

Purposes – ESP)”, RA Mūņizglītības centrs, 48 stundas,  2012. gads;  

 Seminārs „Dokumentu pārvaldības aktualitātes”(lektore I.Kalve), SIA 

„Partneri un pakalpojumi”, 8 akadēmiskās stundas,  2012. gads;  

 Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, Tēma :„Studiju 

rezultāti – no teorijas līdz praksei”, RA Mūņizglītības centrs, 10 stundas,  

2011. gads; 

 Seminārs „Dokumentu izstrādāńanas un noformēńanas kārtība”(lektors 

V.Bahanovskis), SIA „Biznesa investīciju konsultācijas””, 5 akadēmiskās 

stundas,  2010. gads;  

 Programma „Lietińķā angļu valoda/ Business English”,  RA Tālākizglītības 

centrs, 96 stundas,  2009. gads; 

 Seminārs  „Jaunais „Dokumentu juridiskā spēka likums” dokumentu izstrāde 

un noformēńana” (lekt.I.Robeņniece),  IK „Veiksmīga biznesa akadēmija” ,6 

akadēmiskās stundas 2010. gads;  

 Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, Tēma 

:„Pasniegńanas kvalitātes vadīńana”, RA Tālākizglītības centrs, 10 stundas,  

2008. gads; 

 Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, Tēma 

:„Elektroniskās tabulas MS Excel praktiskā izmantońana”, RA Tālākizglītības 

centrs, 16 stundas,  2008. gads; 

 Profesionālās kompetences pilnveide, Tēma: „Kompetences jēdziens, veidi 

un to saistība ar studijām” , RA, 10 stundas,  2007. gads 

 ESF projekta „Augstskolu personāla apmācīńana kompetentai e-studiju 

metońu lietońanai iesācējiem” ietvaros, kurss „Inovāciju menedņments” , 

Rīgas Tehniskā universitāte,  4 KP, izsniegta apliecība par tālākizglītību,  

2006. gads 

 Kvalifikācijas pilnveidońanas mācību seminārs ”Personāla lietvedība” 

(lektore I. Muceniece),  Biznesa mācību centrs „Teksa Income”, 8 stundas,  

2005. gads 

 Tālākizglītības kursi „Lietvedība” (lektore  Dz.Behmane),  RA 

Tālākizglītības centrs, 12stundas,  2005. gads 

 Seminārs „Mācību procesa psiholoģija un pedagoģija. Inovācijas”,  RA 

Pieauguńo tālākizglītības centrs, 32 stundas,  2002. gads 

 Profesionālā pilnveide „Augstskolu didaktika”, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte,  4 KP ,  72 kontakstundas,  2002. gada 6. novembris – 2003. 

gada 12. marts 

 Profesionālās meistarības pilnveide „Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes 

augstskolu darbībā”,  RA Pedagoģijas fakultātes pedagogu tālākizglītības 

centrs, 10 stundas,  2002. gads 
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Staţēšanās 

 

SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY (SDU),  Isparata, Turcija, 

Starptautiskajā nedēļas ietvaros dalība Erasmus mobilitātes loma 

multikulturālā dialoga uzlabońanai starptautiskajā kongresā „Augstākās 

izglītības nākotnes iespējas” ;, 2010. gada 3.-5. jūnijs ;  

 Biznesa un Tehnoloģiju izstitūts , Česke Budejovica, Čehija , Piedalīńanās 

starptautiskā projektā „Starpkultūru nedēļa” 2008. gada 7.-11. aprīlis; 

 Utenas kolēģija, Utena, Lietuva, vizīte ERASMUS projekta ietvaros,  2008. 

gada 14.-19. janvāris. 

  

Saľemtie apbalvojumi  

 RA atzinības raksti no 2001. gada līdz 2011. gadam 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu  

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāńana Rakstīńana 

Eiropas līmenis   Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu   C2 C2 C2 C2 B1 

Angļu   B1 B2 B1 B2 B1 

Vācu   A2 A2 A2 A2 A2 

 
 
 

Rēzeknē 

2013. gada 29.novembrī 
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Curriculum vitae  

 

Dane personalne: 

Wiesława Dorota Prążyńska 

urodzona 22 V 1964 r. w Krakowie 

adres: 31 – 832 Kraków, os. Jagiellońskie 3 / 42 

tel.: (+48 12) 649 89 06,  

kom.: (+48) 692 458 627 

 

Wykształcenie: 

2000 / 2001 – studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

1983 – 1988 – studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wydział – filologia polska,  

                        specjalność nauczycielska, tytuł – magister filologii polskiej. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

lektorka języka polskiego jako obcego: 

2013 – lektorka języka polskiego w Rezekneńskiej Wyższej Szkole, 

2009, 2010, 2005  – lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury  

                                 Polskiej w Świecie UJ, kurs Erasmus, 

2007 - 2010  – lektorka Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej,  

                        nauczane przedmioty to: czytanie ze zrozumieniem, gramatyka, kompozycja i  

                        redagowanie tekstu, wiedza o Polsce, słownictwo dziennikarskie, politologiczne,  

                        stosunków międzynarodowych, ekonomiczne,  

1993 – 2010 - lektorka języka polskiego jako obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej  

                       Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

nauczycielka języka polskiego: 

od 2011 – nauczycielka w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne na Łotwie, 

2009  – 2011 - nauczycielka języka polskiego w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym Cosinus, 

2007 - 2009 - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16,  

                       przewodnicząca komisji egzaminacyjnej podczas ustnego egzaminu 

                       maturalnego z języka polskiego, 

2007 / 2008 - nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 37, 

2000 / 2001 – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 im.  
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                       mjr. H. Sucharskiego,  

1988 – 2008 -  nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 37 im. Juliana  

                         Tuwima w Krakowie. 

 

egzaminatorka w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:  

2009 - praca egzaminatora maturalnego w OKE, 

2001 – 20011 -  praca egzaminatora oraz weryfikatora w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,  

                          ocenianie sprawdzianu po szkole podstawowej, 

od 2002 – 2011 - praca egzaminatora w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ocenianie egzaminu  

                            po gimnazjum. 

 

korektorka:  

2004 – praca w komisji oceniającej testy gimnazjalistów startujących w Rejonowym 

            Konkursie Humanistycznym pod nazwą „Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek”, 

2004 – praca w komisji oceniającej prace uczniów szkół podstawowych startujących w  

            Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym, 

1999 – praca korektora książek ekonomicznych w wydawnictwie Zakładu Ekonomii  

            Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

1999 – praca przy poprawie dyktand Pierwszego Krakowskiego Turnieju Ortograficznego, 

1998, 1999 – praca w rejonowej komisji Konkursu Polonistycznego, poprawa testów 

 

I stopień specjalizacji zawodowej – 1999 r.  

Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany, nadany 5 VII 2002 r. 

 

Kursy i szkolenia: 

2013 – Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego na II, III, IV etapie  

            edukacyjnym, Polonijne Centrum Nauczycielskie, Lublin, 20 godzin, 

2012, 2013 – Sześć kroków błyskawicznej motywacji – 3 godz., ZEN prezentacji – 3 godz., Jeśli nie  

                      umowa o prace, to co? – Formy zatrudnienia preferowane przez pracodawców – 3 godz.,   

                      Gry szkoleniowe – 3 godz.,  Odpowiednie dać rzeczy słowo - werbalny aspekt wystąpień  

                      publicznych – 3 godz. -  szkolenia prowadzone przez Małopolski Klub Trenerów  

                      Zarządzania MATRIK, 

2011 – Kształcenie poprawności językowej, 2 godz., GWO, 

2010 – Trener Zarządzania, 24 godz., MATRIK - Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów  

             Zarządzania, 
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2010 – Jak doskonalić pisanie dłuższych form wypowiedzi, 2 godz., GWO, 

2009 – Kapitał Ludzki – krok po kroku, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu  

            Społecznego w Krakowie, 

2009 – Zarządzanie komunikacją w projektach EFS, Regionalny Ośrodek Europejskiego     

            Funduszu Społecznego w Krakowie, 

2009 – Wniosek aplikacyjny do PO KL 2007 – 2013 – warsztat praktyczny, Regionalny  

            Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie, 

2009 – Generator wniosków aplikacyjnych do PO KL – warsztat praktyczny, Regionalny  

            Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie, 

2007/2008 - Emisja głosu, Uczniowie niepełnosprawni w szkole, Pierwsza pomoc  

                     przedmedyczna, 

2007 – Program stymulujący uczniów do twórczego myślenia i działania, Małopolski  

            Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji  

            Kangur, 5 godz.,  

2007 - kurs języka angielskiego, British School, 54 godz., 

2007 – „Zmiany w języku polskim po roku 1998”, wykład prof. J. Miodka, 

2006 - szkolenie egzaminatorów dla matur zorganizowane przez OKE w Krakowie, 30  

            godzin, 

2006 – Jak wprowadzić i utrzymać ład i porządek w klasie?, Małopolski Niepubliczny  

            Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, 8  

             godzin, 

2006/2007 - kurs języka angielskiego, British School, 110 godz., 

2006 – warsztaty - „Oswajamy ortografię”, 2 godz., GWO, 

2006 – szkolenie: O uczeniu się skutecznym – czyli elementy treningu twórczości na lekcjach  

            języka polskiego, Nowa Era, 4 godz., 

2005/2006 r. – kurs języka angielskiego, British School, 110 godz., 

2005 r. – Nauczanie i egzaminowanie obcokrajowców na kursach języka polskiego w oparciu  

               o system certyfikacji przyjęty przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości  

               Języka Polskiego jako Obcego – Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury 

               Polskiej, 14 godz., 

2005 – Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

2004 r. – szkolenie dla kandydatów na ekspertów oceniania sprawdzianu po szkole  

               podstawowej, OKE w Krakowie, 

2004 r. – „Elementy pomiaru dydaktycznego – wykorzystanie wyników sprawdzianu” –  

                szkolenie zorganizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli –  
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                Studio Edukacyjne „INDEKS”, 

2004 r. – „Poprzez zrozumienie do nauczania”, Fundacja Plus w ramach unijnego programu  

                Sokrates Comenius, 30 godz., 

2004 r. – warsztaty: „Gry dydaktyczne na lekcjach języka polskiego”, GWO, 2 godziny, 

2003 r. – warsztaty pt. „Skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami”, Centrum  

               Szkoleniowe Fundacji Homo Domini im. Karola de Foucauld – Marabut, 6 godzin 

2003 r. – spotkanie dla nauczycieli języka polskiego podczas 7 Targów Książki, wykład:  

             „Metody interpretacji i analizy tekstów poetyckich”, Centrum Kursów Oświatowych  

               Tangram, 

2003 r. – spotkanie dla nauczycieli historii podczas 7 Targów Książki, wykład: „Planowanie 

               ścieżek edukacyjnych na lekcjach historii”, Centrum Kursów Oświatowych  

               Tangram, 

2003 r. – warsztaty szkoleniowe – „Elementy mierzenia jakości pracy szkoły – dydaktyka, 

               wychowanie, opieka, Niepubliczna Placówka Doskonalenia nauczycieli – Studio  

               Edukacyjne „INDEKS”, 

2003 r. – zajęcia profilaktyczne – „Profilaktyka na lekcji”, Dobre Inspiracje – Psychologiczne 

               Centrum Edukacji 

2003 r. – szkolenie dla egzaminatorów części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 

               zorganizowane przez OKE w Krakowie, 30 godzin, 

2003 r. – szkolenie dla egzaminatorów zespołu oceniającego sprawdzian w klasie szóstej  

               szkoły podstawowej zorganizowane przez OKE w Krakowie, 30 godzin, 

2003 r. – spotkanie metodyczno – przedmiotowe z języka polskiego pt.: ”Integrować, by  

               uczyć lepiej. Nowe możliwości podręczników H. Dobrowolskiej Jutro pójdę w  

               świat”, WSiP, 2 godziny, 

2003 r. – szkolenie „Sztuka emisji głosu w pracy nauczyciela”, Centrum Kursów 

               Oświatowych – Tangram, 2 godziny, 

od 2002 r. – szkolenia dla egzaminatorów zespołu oceniającego sprawdzian po szkole  

                    podstawowej i egzamin gimnazjalny, OKE w Krakowie,  

2002 r. – spotkanie metodyczno – przedmiotowe – „Jak przygotować uczniów do  

               sprawdzianu po klasie szóstej, czyli – pozwólmy dzieciom uczyć się aktywnie,  

               pracując z pakietem H. Dobrowolskiej Jutro pójdę w świat”, WSiP, 1 godzina, 

2002 r. – szkolenie na temat przygotowania uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej,  

               wydawnictwo Idea, 1 godzina, 

2002 r. – „Agresja” – jak sobie radzić z nią w szkole”, Centrum Edukacyjne Stowarzyszenia  

                Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, 5 godzin, 
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2002 r. – warsztaty – „Szkoła dla rodziców i nauczycieli”, Ośrodek kształcenia ustawicznego  

               Nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, 20 godzin, 

2002 r. – szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych  

               -  kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w części  

               humanistycznej, OKE, 25 godzin, 

2002 r. – szkolenie dla egzaminatorów zespołu oceniającego sprawdzian w klasie szóstej 

               szkoły podstawowej organizowane przez OKE w Krakowie, 24 godziny, 

2002 r. – warsztaty – Jak rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem?, Gdańskie  

              Wydawnictwo Oświatowe, 2 godziny, 

2002 r. – kurs – „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowawcy”,  

Ośrodek  

               Metodyczny, 40 godzin, MCDN, 30  

              godzin, 

2002 r. – warsztaty – „Praca wychowawcy klasy z uczniem mającym trudności w nauce i  

              zachowaniu”, MCDN, 50 godzin, 

2001 r. – warsztaty polonistyczne – „Rozumiem, co czytam”, Gdańskie Wydawnictwo  

               Oświatowe, 3 godziny, 

2001 r. – szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych 

              – kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu po szkole podstawowej, OKE, 25  

              godzin, 

1998 r. - warsztaty – „Polonistyczne spotkania z dramą”, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,  

               20 godzin,  

1997 r. – Praktycznie o dysleksji i dysgrafii, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 20 godzin, 

1995 r. – kurs komputerowy – „Edytor Microsoft Word w szkole”, Wojewódzki 

1993 r. – kurs lektorów języka polskiego jako obcego, Uniwersytet Jagielloński, 

1988 r. – kurs młodych wychowawców, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 54 godziny, 

1986, 1990, 1999 r. – kursy języka angielskiego: Klub Międzynarodowej Prasy i Książki,   

                                   Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 

1990 r. – studium wiedzy o teatrze, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 116 

               godzin. 

 

Publikacje: 

Znaczki pocztowe na lekcjach języka polskiego, „Wychowawca”, nr VI / 1998, 

Kiedy i gdzie chłopi tak hucznie bawili się na weselu?, „Wychowawca”, nr V / 2000, 

Na wycieczkę do Soplicowa!, „Biblioteka w Szkole”, nr 5 / 2000, 
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Jak wygląda dworek szlachecki?, „Biblioteka w Szkole”, nr 5 / 2000, 

Na wyprawę do Afryki, „Biblioteka w Szkole”, nr 12 / 2000, 

Cykl lekcji w klasie VI poświęconych „Świteziance” Adama Mickiewicza, „Forum Humanistów”, 3 (7) 

2001, 

Krytyczne spojrzenie na siebie i innych, „Gestalt”, 45 / 2001, 

Ewaluacja w edukacji, „Biblioteka w Szkole”, 10 / 2001, 

Bohater, którego można naśladować. Propozycja zajęć w klasie VI, „Biblioteka w Szkole”, 1 / 2002, 

Sachem – godny potępienia czy usprawiedliwienia?, „Biblioteka w Szkole”, 4 / 2003, 

Jakie cechy ma baśń?, „Biblioteka w Szkole”, 11 / 2003, 

Norwid (w:) Czas zatrzymany II, Kraków 2009, 

Szkoła w Polsce i na Łotwie, Polak na Łotwie, 2011, 

Tu jest więcej polskości niż w Polsce, Polak na Łotwie, 2011, 

Konkurs recytatorski Kresy, Polak na Łotwie, 2011 

 

Autorskie szkolenie przeprowadzone w Klubie trenerów zarządzania MATRIK 

20 VI 2012 - Za okrągłe słówka trudniej chwytać. Kultura języka w komunikacji z klientem, 4 godz. 

 

Znajomość języków obcych: 

język angielski – na poziomie średnio zaawansowanym,  

język rosyjski – na poziomie średnio zaawansowanym, 

język łotewski – podstawowe zwroty. 

 

Dodatkowe umiejętności: 

obsługa komputera – Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 

prowadzenie samochodu, prawo jazdy kat. B od 1992 r. 
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Curriculum Vitae (CV) 

 

Personas dati 

       Vārds, uzvārds                                 Ilze Skromule 

       Dzimńanas datums, vieta                 1987. gada 25. maijs, Rēzekne 

       Adrese                                              Atbrīvońanas aleja 117a-12, Rēzekne 

       Tālrunis                                            28356421 

       E-pasts                                              ilze_skromule@inbox.lv 

 

 

Izglītība 

       2010.- 2012.                                     Latvijas Universitāte (iegūts profesionālā maģistra grāds 

                                                                rakstiskajā tulkońanā un tulkotāja kvalifikācija ar  

                                                                izcilību) 

 

       2006. – 2010.                                   Latvijas Kultūras akadēmija, Humanitāro zinātľu   

                                                                bakalaura Mākslās studiju programmas 

                                                                Starptautisko kultūras sakaru (Latvija  

                                                                un Francija) apakńprogramma  

                                                                (iegūts humanitāro zinātľu bakalaura grāds  

                                                                mākslās) 

 

       1994. – 2006.                                   Rēzeknes 5. vidusskola 

 

 

Darba pieredze 

      02. 2012. – pańlaik                           franču-angļu-latvieńu valodas tulkotāja (reģistrēta 

                                                               Nodokļu maksātāju reģistrā kā pańnodarbinātā) 

      

      2010. – 2012.                                   franču valodas skolotāja (Rīgas Franču licejs)         

 

      2008. – 2009.                                   tekstu korektore SIA „Livingstone” 

 

      04. – 08. 2008.                                 viesnīcas administratore SIA „K-Stone”  

 

      05. – 12. 2007.                                 viesnīcas administratore Latvijas – Armēnijas   

                                                               KU ASA SIA  

 

Papildu izglītība, kursi 

      04.11.2013.-05.11.2013.                 Eiropas Komisijas Tulkońanas ģenerāldirektorāta eksperta  

                                                               Arnolda Ņubecka lekciju cikls par tulkotāja darbu 

 

      07. 2009. –08. 2009.                        kursi franču valodas un literatūras zināńanu 

                                                               papildināńanai Briseles Brīvajā universitātē  

                                                               (Université Libre de Bruxelles) (Beļģija) 

      

       

      09. 2008. – 01. 2009.                       Pikardijas Ņila Verna universitāte (Université de  

                                                               Picardie de Jules Vernes) (Francija) 

 

   

       

       2003. – 2006.                                   Latvijas Uzľēmējdarbības un menedņmenta  

mailto:ilze_skromule@inbox.lv
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                                                                akadēmijas komerczinību programma „Esi  

                                                                līderis!” 

 

       09. 2004. – 12. 2004.                       Valodu mācību centra (Public Service Language  

                                                                Centre) angļu valodas kursi 

 

 

Valodu zināńanas                                    latvieńu valoda – dzimtā, 

                                                                krievu valoda – brīvi (atbilst sistēmas „Eiropas  

                                                                    kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei” 4.  

                                                                    līmenim (C2)), 

                                                                franču valoda – brīvi (atbilst sistēmas „Eiropas  

                                                                    kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei” 4.  

                                                                    līmenim (C2)), 

                                                                angļu valoda – ļoti labi (atbilst sistēmas „Eiropas  

                                                                     kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei” C1 

                                                                     līmenim) 

                                                                                                                          

Datora prasme                                       MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet  

                                                               Explorer, tulkońanas programma „SDL Trados Studio 

                                                               2009” 

 

Apbalvojumi 

 

      06. 2012.                                          Latvijas Universitātes atzinības raksts par maģistra 

                                                               darbu valodniecības nozarē, lietińķās valodniecības 

                                                               apakńnozarē „Tulkońanas problēmas Antuāna  

                                                               de Sent-Ekziperī pasakā „Mazais princis”” 

                                                              

2. vieta frankofono tulkotāju konkursā „No teksta  

                                                         uz tekstu” („D‟un texte à l‟autre”) 

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta 

                                                         Pateicības raksts par teicamiem sasniegumiem   

                                                         mācību priekńmetu olimpiādēs  

 

Ķekavas novadpētniecības muzeja un Rīgas   

Latvieńu biedrības diploms par 1. vietu G.Merķeļa     

piemiľai veltītajā domrakstu konkursā „Latvieńi” 

 

 

Papildu intereses                                    mūzika (dziedāńana korī, ģitārspēle), teātris,  

                                                               literatūra, kultūras vēsture, valodu apguve 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

 

 

Lazdiľa Sanita 

,,Juoľakolni”, Plikpurmaļu s., Verēmu pag., Rēzeknes novads, LV-4647 

+371 26442060   

sanita.lazdina@ru.lv 

05.08.1969. 

 

2003-2007 – Latvijas Universitāte, filoloģ. zin. doktors lietińķajā valodniecībā (Dr.philol.) 

1993-1995 – Latvijas Universitāte, maģistra grāds filoloģijā (Mg.philol.)                       

1987-1993 – Latvijas Universitāte, latvieńu val. un literatūras skolotāja, filoloģe                          

 

2009-ńobrīd – asoc. profesore, RA, Humanitāro un juridisko zinātľu fakultāte; vad. pētniece 

Reģionālistikas zinātniskajā institūtā, RA 

 2009-2010 – viesdocente (Gastdozentin), Greifsvaldes Universitāte, Filosofijas fakultāte, 

Baltistikas nodaļa           

2007-2009 – docente, RA, Humanitāro un juridisko zinātľu fakultāte 

1995-2007 – lektore, RA, Humanitāro un juridisko zinātľu fakultāte 
 

Akadēmiskā maģistra studiju programma ,,Filoloģija” 

,,20. gs. tendences valodniecībā” – 3KP 

,,Lietińķā valodniecība” – 3KP 

,,Sociolingvistika” – 3KP 

,,Valodas sociālie un reģionālie varianti ES kontekstā” – 3KP 

 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs ” 

,,Bilingvisms un bilingvālā izglītība” – 1KP 

,,Metodes un pieejas valodu mācīńanā” – 3KP 

,,Teksts un tekstveidne” – 2KP 

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Filoloģija” 

,,Pragmatika” – 2KP 

,,Aktuālas problēmas valodniecībā” – 2KP 

,,Skolas un pieejas valodniecības vēsturē” – 2KP 

 

 Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Tiesību zinātne” 

 ,,Valodas kultūras pamati” – 1KP 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Tulks referents” 

  ,,Mūsdienu latvieńu valodas attīstības tendences” – 2KP 

  „Applied Linguistics” – 2 KP 

 
 

 

2007-ńobrīd pārbaudījumu komisijas locekle Rēzeknes Augstskolā: 

- akadēmiskajā bakalaura studiju programmā ,,Filoloģija”, 

- akadēmiskajā maģistra studiju programmā ,,Filoloģija”, 

- 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Latvieńu valodas un 

literatūras skolotājs ”. 
 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20201&p4=2020103#studProgOrd_48
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20201&p4=2020103#studProgOrd_48
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20201&p4=2020103#studProgOrd_48
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20201&p4=2020103#studProgOrd_48
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20201&p4=2020103#studProgOrd_48
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20201&p4=2020103#studProgOrd_48
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9 

14 
 

2007-2009, Zinātľu daļas vadītāja, Rēzeknes Augstskola 

2007-2009, Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Domes priekńsēdētāja 

1992-1995, pasniedzēja, Rēzeknes Skolotāju institūts 

1989-1992, skolotāja, Rēzeknes Pedagoģiskā skola 
 

Lietińķā valodniecība (otrās valodas apguve) 

Sociolingvistika (reģionālās un minoritāńu valodas, valodu kontakti, politika, izglītības 

politika) 

Lingvistiskā ainava (valodas zīmes, lietojuma funkcijas) 

Neakadēmiskā valodniecība (folk linguistics) 

1. Latgalieńu valoda kā instruments Latgales reģiona attīstībā: lingvistiskās 

ainavas dati tūrisma industrijas kontekstā. Latgalistikys kongresu materiali IV. 

Via Latgalica: humanitāro zinātņu ţurnāls. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 

2012 

2. Language, Religion and Ethnic Identity: a Case-Study from Eastern Latvia. 

Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik. 

Band 25: Language and Religion. Ed. Darquennes, J., Vandenbussche W. De 

Gruyter, 2011. Līdzautori – Iannaccaro G., Ńuplinska I. Dell`Aquila V.  

3. Languages and identities in the Eastern part of Latvia (Latgale): Data 

and results. Ethnicity. Ethnic Identities and Integration of the Society, 

2011. p. 51-62. līdzautore – I.Ńuplinska. 

4.     The Latgalian Language as a Regional Language in Latvia: A 

Characterisation and Its Implications in the Context of Ecolinguistic 

Situations in Europe. // Via Latgalica: Humanitāro zinātņu ţurnāls, 3. 

sēj. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. līdzautori – S. Pońeiko, H. F. 

Marten 

5. Latgalian. The Latgalian Language in Education in Latvia, in Regional 

Dossier Series, Ljouwert: Mercator European Research Centre, Fryske 

Akademy, 2009. Līdzautori: I. Ńuplinska, H. F. Marten 

6. Latgalīńu literaruo volūda izgleiteibā. Latgalistikys kongresu materiali 

I. Via Latgalica: humanitāro zinātņu ţurnāls. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2009. Līdzautori – I. Ńuplinska, H. F. Marten 

7.      Latvieńu valodas kā otrās valodas apguves jautājumi lietińķās 

valodniecības kontekstā. Via Latgalica: Humanitāro zinātņu ţurnāls, 1. 

sēj. Rēzekne: Letonikas institūts, 2008. 

8. Different Approaches in Teaching Grammar. // Humanities in New 

Europe. 2. Humanitariniai Mokslai Naujojoje Europoje. Kaunas, 2007, 

p. 491 – 501. 

9. Formas, nozīmes un lietojuma aspekta respektēńana latvieńu 

valodas kā otrās valodas apguvē. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 

Rakstu krājums nr. 11. Liepāja, 2007, 191. – 201.lpp. 
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1. Latgalieńa CV: no senlaikiem līdz 21. gadsimtam. Rēzeknes Augstskola, 

2011, 48 lpp. Atb.red. 

2. Latgalieńu valoda Eiropas reģionālo un minoritāńu valodu kontekstā. 

Rēzeknes augstskola, 2011, 16 lpp. Atb.red. 

3. The “Linguistic Landscape” Method as a Tool in Research and Education 

of Multilingualism. Experiences from a Project in the Baltic States. // 23
rd

 

Scandinavian Conference of Linguistics, Uppsala University, 2009. 

Līdzautors – H. F. Marten 
4. Lingvistiskās ainavas metode – netradicionāls ceļń multilingvisma jautājumu 

izpētē un mācīńanā. Tagad. Zinātniski metodisks izdevums, 1/2008. Līdzautori: S. 

Pońeiko, H. F. Marten 

5. Otrās valodas apguves pētniecība latvieńu valodniecības attīstības 

kontekstā. Letonikas 2.kongress. Valodniecības raksti – 2, Rīga, 2008. 

6. Valodas Latgalē: funkcionalitāte, attieksme, nākotnes perspektīvas. 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi, Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 2008. 
 

 

 

1. Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2009, līdzautore – I. Ńuplinska. 

2. Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, 

ietekmes. LVAVA: Jelgavas tipogrāfija, 2008, 236 lpp., līdzautors – A. 

Ńalme. 

3. Ausmas zeme (red.). Encklopēdisks izdevums skolēniem. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 2012. 
 
 

1. Gusevs A., Ivanińaka S., Lazdiľa S. u.c. Latviešu valoda cittautu 

mācībvalodas skolas 9.klasei. – Rīga, 1997. 

2. Lazdiľa S., Pāvuliľa L. Latviešu literatūra cittautu mācībvalodas skolas 

10.klasei. – Rīga,1999.  

3. Ivanińaka S., Lazdiľa S., Ozoliľa A. Roku rokā 9. Komunikatīvi valodas 

vingrinājumi. Rīga, 2000. 

4. Latviešu valoda 10.klasei mazākumtautību skolā. – Rīga, 2001.  

5. Kreicberga L., Lazdiľa S., Mitreviča A. u.c. Latviešu valoda 9.klasei 

mazākumtautību skolā. – Rīga, 2004. 

6. Kreicberga L., Lazdiľa S., Mitreviča A. u.c. Latviešu valoda 9.klasei 

mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. – Rīga, 2005. 

7. Kreicberga L., Lazdiľa S., Mitreviča A. u.c. Latviešu valoda 9.klasei 

mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata. – Rīga, 2005. 

8. Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā. Lasāmā grāmata. – 

Rīga, 2005. 

9. Ausekle D., Kalve A., Kopeika L., S.Lazdiľa u.c. Latviešu valoda 

8.klasei mazākumtautību skolā. – Rīga, 2005. 

10.  Kalve A., Kopeika L., S.Lazdiľa u.c. Latviešu valoda 8.klasei 

mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata. – Rīga, 2005. 

11. Kalve A., Kopeika L., S.Lazdiľa u.c. Latviešu valoda 8.klasei 

mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. – Rīga, 2005. 
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1. Sociolinguistics Sympozium 19, Freie Universität Berlin, August 21-24, 2012. 

Referāts: Is Linguistic Competence Sufficient for Understanding the Full Meaning of 

Public Signs? Examples of Culture-Dependent Semiotics in the Linguistic Landscape of 

Cities in the Baltic States. 

2. Treńā Pasaules latgalieńu konference, Rēzekne, 9.-10.augusts, 2012. Referāts: 

Voi latgalīšu volūdai ir tierga vierteiba (zynuotnīku vīdūklis i tautys bolss). 

3. 2nd LINEE Conference: Multilingualism in the public sphere, Inter-University 

Centre, Dubrovnik, Croatia, 4-6 May, 2012. Referāts (kopā ar H. F. Marten): 

Linguistic Landscapes, Tourism and Regional Development in the Baltic States: 

Regional Languages and Small National Languages in Interplay with Russian 

and English. 

4. Ceturtais Latvijas Ģeogrāfijas congress, Rīga, 16.-17.marts, 2012. Referāts 

(kopā ar I. Matisovu): Pilsētas sociolingvistiskās ainavas studijas: Rēzeknes 

lingvistiskā un kultūrainava transformācijas procesā. 

5. Pasaules Latvieńu zinātnieku kongress, Rīga, 24.-27.oktobris, 2011. Referāts: 

Latgales reģiona ekolingvistiskā daţādība kā avots reģiona attīstībai. 

6. Ceturtā starptautiskā latgalistikas conference, A. Mickeviča Universitāte, 

Poznaľa, Polija, 29.-30.septembris, 2011. Referāts: Latgaliešu valoda kā 

instruments Latgales reģiona attīstībā. 

7. Die 107. Baltistenkonferenz, Berlin, Humboldt- Universität zu Berlin, 30. 

aprīlis, 2010. Referāts: Das Lettgallische : Die Messung seiner sprachlichen 

Erosion und die Analyse   möglicher Gegenmaßnahmen. 

8. 2.starptautiskuo latgalistikys konference „Centrs i perifereja: perspektivu 

maiľa”, Rēzeknes Augstskola, 15.-17.oktobris, 2009. Referāts: 

Etnolingvistiskuo vitalitate kai volūdys nūtureibys ruodeituojs: kai ir ar 

latgalīšim? 
9. ICML (12th International Conference on Minority Languages). Tartu 

universitāte/Igaunija, 28.-30.maijs, 2009. Referāti: 1) Languages in the Eastern Part of 

Latvia (Latgale): Data and Results (kopā ar I.Ńuplinsku); 2) Languages, religions and 

ethnic dynamics in Latgalia (kopā ar I.Ńuplinsku un Vittorio Dell'Aquila). 

10. 23
rd

 Scandinavian Conference of Linguistics, Upsalas Universitāte/Zviedrija, 

1.-3. oktobris 2008. Referāts (kopā ar H.F.Marten): The “Linguistic 

Landscape” Method as a Tool in Research and Education of Multilingualism. 

Experiences from a Project in the Baltic States.  

11. 1.starptautiskuo latgalistikys konference. ,,Antona Skryndys Latgalīńu 

gramatikai 100“, Sanktpēterburgas Valsts Universitāte, 19.-21. septembris, 

2008. Referāts (kopā ar I.Ńuplinsku un H.F.Marten): The Latgalian Language 

in Education. 

12. 1.starptautiskuo latgalistikys konference. ,,Antona Skryndys Latgalīńu 

gramatikai 100“, Sanktpēterburgas Valsts Universitāte, 19.-21. septembris, 

2008. Referāts: Latgaliešu valodas loma Latvijas izglītībā: Latgales 

etnolingvistiskās situācijas izpētes dati. 
 

2009-2012 – Latvijas Zinātľu akadēmijas eksperte lietińķajā valodniecībā. 
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1. ESF projekts ,,Teritoriālās identitātes lingvokultoroloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (2009-2012), projekta 

vadītāja (2011-2012).  

2. COMENIUS Lifelong Learning Programme “Intercompetency and Dialogue 

through Literature” (2008-2010), projekta dalībniece. 

3. SOCRATES/LINGUA „New Learning in the New Europe” (2006-2008), 

projekta dalībniece. 

4. ES 7.ietvarprogrammas projekts ,,Zinātnieku nakts” (2008), projekta vadītāja 

Rēzeknes Augstskolā. 

5. Valsts valodas aģentūras projekts ,,Monogrāfijas ,,Valodas Austrumlatvijā 

(etnolingvistiskais aspekts)” sagatavońana” (2008), projekta vadītāja. 

6. RA Zinātnes Padomes grants: projekts ,,Latvijas lingvistiskā ainava Baltijas 

valstu kontekstā” (2008), projekta vadītāja. 

7. LZA projekts “Valoda un vide” , Letonikas programma (kopń 2005.gada), 

projekta dalībniece. 
 
 

 

  Zinātniskās padomes priekńsēdētāja RA ,,Reģionālistikas zinātniskajā institūtā” (2012-  

ńobrīd) 

 Satversmes sapulces locekle (2007-ńobrīd) 

Senāta locekle (2007-ńobrīd) 
 

 

,,Bilingvālā izglītība”, LVAVA, 2002. 

IZM ISEC ,,Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēńanā”, 2003. 

LVAVP multiplikatoru tālākizglītības kursi (64 stundas), 2003, iegūts multiplikatora 

sertifikāts. 

Daugavpils Universitātes 36 stundu kursi ,,Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, 

2003. 

 

1. 2008. g. – vasaras skola HiSoN (Historical Sociolinguistics Network), Bristole, 

Anglija. 

2. 2007. g. – vācu valodas vasaras kursi, Wilhelmshaven, Vācija. 
3. 2004. g. – staņēńanās Milānas Bikokka Universitātē (Itālija) etnolingvistisko un 

sociolingvistisko pētījumu veikńanā. 
 

 

 

Latviešu  

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

 angļu B2  C1  C1  C1  B2 

 vācu B1  B1  B2  B1  B1 

 krievu C2  C2  C2  C2  C1 
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 latgaliešu C2  C1  C2  C1  B2 

 igauņu A1  A1  A1  A1  A1 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

( CURRICULUM VITAE ) 

 

1.Vārds, uzvārds Karīne Laganovska 

 

2.Dzimšanas gads un datums  1971.gada 1.marts  

 

3.Dzimšanas vieta  Latvija, Balvu rajons, Baltinava 

 

4.Izglītība 

 

 

2005 - DU Filoloģijas doktors Cittautu (vācu) literatūras 

vēstures apakšnozarē (diploms sērija D Nr.005) 

2002  – akadēmiskā izziņa par doktorantūras studiju 

programmas apgūšanu DU literatūrzinātnes nozares cittautu 

literatūrā; 

1997  - LU Pedagoģijas maģistra diploms Mācību metodikas 

apakšnozarē (diploms Nr.002391); 

1994 - LU Pedagoģijas bakalaura diploms Svešvalodu mācību 

metodikas apakšnozarē; 

1994.gadā absolvēta LU Pedagoģijas fakultāte un iegūta vācu 

valodas un literatūras skolotājas kvalifikācija  

diploms Nr. 104779, izsniegts 1994.g. 21. jūnijā ); 

1989  – Rīgas 93.vidusskolas vidējās izglītības diploms. 

 

5.Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

Doktore, asoc. prof. Atestāta Nr. RA-DOC Nr.030;  

Mg.paed. (LU diploms Nr. 002391, izsniegts 1997.g. 23.janv.);  

Dr.philol. (DU Filoloģijas doktora diploms Cittautu (vācu) 

literatūras vēstures apakšnozarē (diploms sērija D Nr.005) 

 

6.Nodarbošanās 

 

Kopš 2010.gada sept. RA Zinātņu daļas vadītāja 

Kopš 2009.gada nov. RA Reģionālistikas zinātniskā institūta 
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vadošā pētniece; 

Kopš 2008.gada nov. RA Pedagoģijas  fakultātes Svešvalodu 

katedras asoc. profesore; 

Kopš 2003. gada RA vieslekciju tulkošana no vācu uz latviešu 

valodu ekonomikas, bionikas un pedagoģijas nozarēs; 

prezentācijas materiālu, projektu u.c tulkojumi; 

2007. - 2008. Vācu valodas pasniedzēja tālākizglītībā, uzņēmums 

“EXIGEN SERVICES”. 

2005.– 2008. RA Pedagoģijas  fakultātes Svešvalodu katedras 

docente, atestāts (RA-DOC Nr.030); 

2005.-2007. BSA Rēzeknes filiāles vieslektore; 

1999. – 2010. RA Pedagoģijas  fakultātes Svešvalodu  

katedras v.v.i.; 

1995.-2005. RA Pedagoģijas  fakultātes Svešvalodu  

katedras lektore;  

1994.- 1998. Kārsavas 1.vidusskola, vācu valodas skolotāja. 

7.Staţēšanās un papildizglītība 

 

 

2011.g. maijs – septembris “Elementārās zināšanas angļu valodā 

apkalpojošās nozares darbiniekiem”,  Mācību centrs “Austrumi”, 

PA 085262 

2011.g. janvāris – aprīlis “Angļu valoda” tālākizglītība RA, TIC, 

Nr.2010/11-214 

06.05.2011. – “Rokasgrāmatas “Literatūra – starpkompetenču un 

dialoga attīstītāja” izmantošanas iespējas studiju procesā” (10 

stundas), 2010/11-274, RA, TIC 

07.02.2011. – “E-vides MOODLE praktiskā pieleitošana” (10 

stundas), 2010/11-171, RA, TIC 

26.11.2010. – “Augstākās izglītības un zinātnes reform plāna 

pasākumi Rēzeknes Augstskolā. Uz studiju rezultātiem balstoties 

izglītības un zinātnes sistēmas izveide Rēzeknes Augstskolā” (10 

stundas), Nr.2010/11-49 RA, TIC 

2007.g. – papildizglītība ESF projekta ietvaros „Akadēmiskā 

personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu 

pasniegšanai augstskolā“  

2006.g. jūnijs – Britu Padomes un ISEC Augstskolas mentora 

apliecība par mentoru sagatavošanas kursu beigšanu 
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2005.g. „Angļu valoda bez priekšzināšanām“ tālākizglītības 

programma RA Tālākizglītības centrā  

2005. g. dec. – Jauno un topošo mentoru sagatavošana, Rēzeknē 

2004.g. 30.okt. – Vācu valodas skolotāju profesionālās 

meistarības pilnveide, Rēzeknē 

2003.g.oktobrī – 2004.g. janvārī papildizglītība “Eiropas 

Savienības pamatnostādnes” Phare projekta „Eiropas 

informācijas biroja/tīkla izveide Austrumlatgalē” ietvaros, 

Rēzeknē 

 

8.Darbība profeionālās un 

sabiedriskās organizācijās un 

citas aktivitātes 

22.03. – 27.03.2012. viesdocente Čenstahovas Akademia 

Polonijna  (Polija) ERASMUS programmas ietvaros; Tēma 

„Raum, Zeit und Mensch in der frühen deutschen 

Nachkriegsliteratur“. 

2011. – 2012. Starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski 

praktiskās konferences “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, 

risinājumi, perspektīvas” komitejas locekle. 

22.03. – 27.03.2010. Viesdocente Klaipēdas universitātē (Lietuva) 

ERASMUS programmas ietvaros; Tēma „Raum, Zeit und Mensch 

in der fruehen deutschen Nachkriegsliteratur“. 

2009. – 2912. „Holokausta atceres kultūra Latgales reģiona 

izglītības iestādēs un etniskajās grupās”. 

05.05 - 10.05. 2008.Viesdocente Šauļu universitātē (Lietuva) 

ERASMUS programmas ietvaros; Tēma „Frühe deutsche 

Nachkriegsliteratur.  Raum, Zeit und Personenkonstellation in 

Texten von W.Borchert“. 

2007. – ESF projekta „Augstākās profesionālās studiju 

programmas „Svešvalodas skolotājs” studentu profesionālā 

prakse valsts izglītības iestādēs” pedagoģiskās prakses vadlīniju 

līdzautore un atbildīgā par izdevumu 

28.03.2007. – LINGUA projekta noslēguma konferences 

organizatore un vadītāja RA 

2007. – atbildīgā par LINGUA projekta mācību līdzekļa 

“Qualitaetsmanagement des Fremdsprachenunterrichtes an der 

Hochschule im europaeischen Diskurs“ izdošanu, Daugavpils 

Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2007, ISBN-9984-

14-332-5 

2006.-2007.- ESF projekta „Augstākās profesionālās studiju 

programmas „Svešvalodas skolotājs” studentu profesionālā 
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prakse valsts izglītības iestādēs” vadītāja; 

2006.-2007. – ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču 

paaugstināšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai“ vadītāja; 

26.03-31.03. 2006.Vieslektore Lincas Pedagoģiskajā Akadēmijā 

(Austrija) ERASMUS programmas ietvaros; Tēma „Deutsche 

Nachkriegsliteratur und die Kurzgeschichten von W.Borchert 

2004. – RA un DU vācu valodas studentu semināra “Rietumvācu 

literatūra pēc 1945.gada” organizatore; 

kopš 2003 – Volfganga Borherta starptautiskās biedrības Vācijā 

locekle. 

 

 

9. Pētnieciskais darbs 2012., 2013. „Māksla un mūzika kultūras diskursā“ rakstu 

krājuma recenzente 

2011. Starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski 

praktiskās konferences “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, 

risinājumi, perspektīvas” zinātnisko rakstu recenzente. 

 

10.Zinātnisko pētījumu virziens 

 

Holokausta kultūratmiņa Latgalē. 

Cittautu literatūras vēsture: Rietumvācu pēckara literatūra. 

 

11.Akadēmiskie kursi 

 

 

Ievads rakstiskajā tulkošanā;  

Literāro tekstu tulkošana; 

Ievads terminoloģijā; 

Terminoloģijas bāzes veidošana; 

Lietišķā vācu valoda; 

Ārzemju literatūra;  

20.gs. vācu literatūra;  

Teksta analīze; 

Konversācija;  

Vācu valoda (otrā svešvaloda);  
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Praktiskā svešvaloda profesionālajām nozarēm; 

 

12.Zinātniskās publikācijas 

 

 

Nozīmīgākās: 

 

Digital Tools in Acquisition of Themes about Ethnically Varied 

Culture(līdzautore O.Senkāne). 465. – 475. RA/PSPI 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2013.gada 24. – 

25. maijs). Thomson Reuter (CPCI-S) datu bāze bāze. ISSN 1691-

5887 

 

Über die Rolle der regionalen Presse bei der Bildung des 

Kulturgedächtnisses (am Beispiel der Judengeschichte in 

Latgale). Iesniegts publicēt Triangulum, 2013. 

 

G. Kellera noveles "Romeo un Jūlija sādņā" un R. Blaumaľa 

noveles "'Ciemata Romeo un Jūlija" komparatīvā analīze.  

Iesniegts publicēt: Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas 

kultūras revolūcija Eiropā: proza, drāma un teātris tekstā un 

kontekstā: starptautiska zinātniska konference, 2013.gada 14.-

16.marts. 

 

Absurds Franca Kafkas īsprozā. Iesniegts publicēt DU 

Komparatīvistikas institūta zinātnisko rakstu krājumam „Edvards 

Līrs un nonsensa kultūra”, 2012. 

 

Acquisition of Jewish Cultural Heritage of Latgale in Regional 

Educational Establishments: Discourse of Cultural Memory  

(līdzautore O.Senkāne). 519. – 530. RA/PSPI Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli (2012.gada 25. – 26.maijs). 

Thomson Reuter (CPCI-S) datu bāze bāze. ISSN 1691-5887 

 

Rakstnieks un laiks – Volfganga Borherta pēdējās vēstules. 318. – 

326. DU starptautiskās  zinātniskās konferences „XXII zinātniskie 

lasījumi 2012“ zinātnisko rakstu krājumā „Kultūras studijas V. 

Vēstule literatūrā un kultūrā“. ISSN 1691-6026, ISBN 978-9984-

14-605-8 

 

http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=28513
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=28513
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Sieviete kara ēnā. Iesniegts publicēt LU starptautiskās zinātniskās 

konferneces “Dzimums, literārā konvencija un jaunrade” rakstu 

krājumā. 

 

Vācu isstāsta ţanriskās īpatnības latgaliešu prozā. Nodots 

publicēt. LU rakstu krājumā „Pedagoģija un skolotāju izglītība 

2011. 

 

Krāsas „Latgaļu dziesminieku“ dzejas antoloģijā. 230.- 240. DU 

starptautiskās  zinātniskās konferences „XXI zinātniskie lasījumi 

2011“ zinātnisko rakstu krājums „Kultūras studijas IV“ ISBN 

978-9984-14-551-8. 

 

Priekšmeti – cilvēka esības simbols agrīnajā pēckara literatūrā. 

296.-305. DU starptautiskās  zinātniskās konferences „XX 

zinātniskie lasījumi 2010“ zinātnisko  rakstu krājums „Kultūras 

studijas III“ ISBN 978-9984-14-507-5.  

 

Sprachliche Formen in Prosa von W.Borchert und R.M.Rilke (zum 

Vergleich der Rhythmen). 431 - 440. DU starptautiskās  

zinātniskās konferences „XX zinātniskie lasījumi 2010“ zinātnisko  

rakstu krājums „Valoda daţādu kultūru kontekstā“ ISSN 1691-

6042, ISBN 978-9984-14-515-0. 

 

Krāsu simbolika V.Borherta daiļradē. DU 50. starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, 2008, 356.-

362. ISBN 978-9984-14-425-2 

 

Die neuromantischen Zuege in Maerchen von Hermann Hesse. 

LU 66. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums 

741., 2008., 189. – 196. ISSN 1407-2157. ISBN 978-9984-45-070-

4 

 

Pilsēta H.E.Nosaka stāstā “Bojāeja”. DU Humanitārās fakultātes 

Zinātnisko rakstu krājums X “Literatūra un kultūra: Process, 

mijiedarbība, problēmas. Pilsētas teksts literatūrā un kultūrā”. 

Daugavpils, 2007, 190.-197. ISBN 978 – 9984 - 14 - 370 – 5 
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Zur Symbolik der Zeit in Prosa von Wolfgang Borchert. LU raksti: 

Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsienu pasaule, 678.sējums. 

Rīga, 2005, 132.-137. ISBN 9984 -770 -74 – 5 

 

Telpa un laiks Volfganga Borherta daiļradē. Monogrāfija, 

Rēzeknes Augstskola. Rēzekne, 2004, 133 lpp. ISBN 9984 – 585 – 

11 – 5 

 

Образ женщины в художественном мире В.Борхерта. Vilņas 

Universitātes (Lietuva) un Jana Kohanovska akadēmijas (Polija) 

zinātnisko rakstu krājums “Respectus Philologicus”  Nr.6 (11). , 

2004, 147.-154. ISSN 1392-8295 

 

Telpas simbolika V.Borherta daiļradē. LPA Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts, 10.zinātniskās konferences “Aktuālas 

problēmas literatūras zinātnē” raksti. Liepāja, 2005, 64-75. ISSN 

1407-4729 

 

Das Bild des Heimkehrers in Texten von Wolfgang Borchert. 

Thema mit Variationen. Dokumentation des VI. Nordischen 

Germanistentreffens in Jyväskylä.  Frankfurt am Main, 2004, 

497.-506. ISBN 3-631-53397-7 

 

Prozas ritms un valoda V.Borherta daiļradē. DU Humanitāro 

zinātņu Vēstnesis. Nr.5. Daugavpils, 2004, 31.-41. ISBN 9984 – 

29 - 010 – 7 

 

Das Bild des Kindes in Prosa von Wolfgang Borchert. LU raksti: 

Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsienu pasaule, 670.sējums. 

Rīga, 2004, 206.-214. ISBN 9984 -725 -99 – 5 

 

Deutsche Nachkriegsliteratur am Beispiel der Werke von 

W.Borchert und A.Schmidt. Triangulum. Germanistisches 

Jahrbuch für Estland Lettland Litauen. Riga und Bonn, 2002, 

203.-215. ISSN 1406 – 2755 
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Piedalīšanās konferencēs: 

2013. 14. – 17. novembris. „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”: 

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

Komparatīvistikas institūta I starptautiskais kongress. 

2013. 14. – 16.marts. Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas 

kultūras revolūcija Eiropā: proza, drāma un teātris tekstā un 

kontekstā: LU starptautiska zinātniska konference.  

2012. 25. – 26. maijs. RA / PSPI Starptautiskā zinātniskā 

konference "Sabiedrība, Integrācija, Izglītība". 

2012. 2. – 3. septembris. DU „Deutsch-lettische Perspektiven in 

germanistischer Forschung und Lehre im 

kulturwissenschaftlichen Kontext“. 

2012. DU Humanitārās fakultātes starpt. zin. konference XXII. 

ZINĀTNISKIE LASĪJUMI  

2011.g. 29.okt. – 01.nov. LU starptautiskā zinātniskā konfernece 

“Dzimums, literārā konvencija un jaunrade”, tēzes “Sieviete kara 

ēnā” ISBN 978-9984-45-404-7 

2011.g. 3.febr. LU 69 starptautiskā zinātniskā konference. 

2011.g. 27.-28.janv. DU Humanitārās fakultātes starpt. zin. 

konference XXI. ZINĀTNISKIE LASĪJUMI (sekcija  „Krāsa 

literatūrā un kultūrā”) 

2010.g. 21.-22.okt. 3.starptautiskā latgalistikas konference 

Greifsvaldē (Vācija) “Valodu ekoloģija Baltijas jūras reģionā: 

reģionālās valodas globalizācijas laikmetā”. 

2010.g. 28.-29.janv. DU Humanitārās fakultātes starpt. zin. 

konference XX. ZINĀTNISKIE LASĪJUMI (sekcija  „Priekšmetu 

pasaule literatūrā un kultūrā”) 

2009.g. 12.-13.nov. Šauļu universitātes 17.starptautiskā zinātniskā 

konference „Tekstas lingvistika ir poetika", tēzes „Volfganga 

Borherta valodas semantika” ISBN 978-9986-38-999-6. 

2009.g. 29.-30.janv. DU Humanitārās fakultātes starptautiskā 

zinātniskā konference „ XIX Zinātniskie lasījumi” 

2008.g. 15.-17.maijs DU 50.starptautiskā zinātniskā konference 

2008.g. janv. LU 66. starptautiskā zinātniskā konference 
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2007.g. okt. DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas 

institūta zinātniskais seminārs „Jūras semiotika Eiropas kultūrā“ 

2006.g. 28.-29.apr. BRITU PADOMES „Jauno un topošo 

skolotāju mentoru“ konference 

2006.g. 26.-27.janv. DU Humanitārās fakultātes starpt. zin. 

konference XVI. ZINĀTNISKIE LASĪJUMI (sekcija „Pilsētas 

teksts literatūrā un kultūrā”) 

2005.g. 25.-26.febr. RA Pedagoģijas fakultātes starptautiskā 

zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība“ 

2004.g. 1.-3.apr. DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas 

institūta starptautiskā zinātniskā konference „Baltu un slāvu 

literārā antropoloģija“ 

2004.g. 26.-27.janv. LU 62.starpt. zin. konference 

2003.g. 25.-26.janv. LU 61.starpt. zin. konference 

 

13.Apbalvojumi un granti  

 

2012. – RA par konferences “Māksla un mūzika kultūras 

diskursā” organizēšanu 

2011.- RA par zinātniskās darbības veicināšanu RA 

2006. – RA 2.vieta par izciliem zinātniskā darba rezultātiem 

2005./2006. st.gadā literatūras teorijā (RA Zinātniskās padomes 

lēmums Nr.3 2006.g. 16.maijā) 

2006. – RA atzinības raksts par radošu darbību Svešvalodu 

katedras attīstībā 

2005. – RA atzinības raksts par aktīvu pētniecisko darbību un 

dalību projektos 

2002.- ERASMUS stipendija dalībai zinātniskajā konferencē 

Juveskilas Universitātē, Somijā; 

2001.- DAAD stipendija zinātniski pētnieciskā darba veikšanai 

Bīlefeldes Universitātē, Vācijā. 

 

14.Valodu prasme 

 

 

latvieńu - dzimtā,  

vācu – C1,   

krievu – B2,  
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angļu – A1. 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 
 

 

Personas dati 
 

 Uzvārds / Vārds 
ZNOTIĽA Daina  

Dzīvesvietas adrese 

Dzelzceļnieku ielā 21-19, Rēzeknē, LV-4601 

Tālrunis 

mob. (Tele2) +371 

29503299 

  

e-pasts 

Daina.Znotina@inbox.lv  

Dzimńanas datums 

1980.gada 3.maijs  
 

 

Izglītība 
 

No 01.09.2009. līdz šim laikam  

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes Doktora studiju 

programmas „Ekonomika” doktorante, 2013.gadā zinātniskā grāda (Dr.oec.) 

pretendente  

1998.-2002. 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē iegūta ekonomista kvalifikācija 

komercpakalpojumu vadībā (Diploms Nr.001580) 

 
 

 

Zinātniskie grādi 
 

2004. 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē iegūts sociālo zinātľu maģistra 

akadēmiskais grāds vadības zinātnē (Mg.soc.sc.), (Diploms MDA Nr. 0071) 
 

 

mailto:Daina.Znotina@inbox.lv
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Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos   

No 01.09.2004. līdz šim laikam  

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Uzľēmējdarbības 

vadības katedras lektore  
 

 

Studiju kursu vadība 
 

 
2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Uzľēmējdarbība” studiju kursi – Biznesa komunikācijas (2 KP), Mārketinga 

komunikācijas  (3 KP), Patērētāju uzvedība (4 KP), Reģionālā ekonomika (2 

KP), Lietińķā komunikācija  (2 KP), Biznesa komunikācijas (2 KP) 

 
2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Ekonomika” studiju kursi – Reģionālā ekonomika (2 KP) 

 
Akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Vadības zinātne” studiju kursi  - 

Patērētāju uzvedība (2 KP), Reģionālā ekonomika (2 KP) 
 

 

Vieslekcijas 
 

27.03.2013.-29.03.2013. 

Utena University of Applied Sciences (Utenā, Lietuvā), studiju kurss 

„Mārketinga komunikācijas” (5 stundas), LLP/Erasmus docētāju apmaiľas 

programma    

05.06.2011.-11.06.2011. 

Instituto Politecnico da Guarda (Guardā, Portugālē), studiju kurss 

„Mārketinga komunikācijas” (8 stundas), LLP/Erasmus docētāju apmaiľas 

programma    

31.05.2010.-06.06.2010. 
Suleyman Demirel University (Ispartā, Turcijā) studiju kurss 

„Mārketinga komunikācijas” (10 stundas), LLP/Erasmus docētāju 

apmaiľas programma      

10.11.2008.-14.11.2008. Vilnius College of Higher Education Faculty of Business Management (Viļľā, 

Lietuvā) studiju kurss „Reģionālā ekonomika” (5 stundas), LLP/Erasmus docētāju 

apmaiľas programma    

07.04.2008.-12.04.2008. Institute of Technology and Business of Česke Budejovice (Česke Budejovicē, 

Čehijā) studentu konsultēńana starptautiskajā projektā “Crosscultural week” (40 

stundas), RA Ekonomikas fakultātes komandējums 

22.04.2007.-28.04.2007. Socialinių mokslų kolegija (Klaipēdā, Lietuvā) studiju kurss „Reģionālā 

ekonomika” (8 stundas), LLP/Erasmus docētāju apmaiľas programma    
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Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

No 2012.gada līdz ńim laikam  2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Uzľēmējdarbība” Komercpakalpojumu vadītāja specializācijas un  Mārketinga 

sektora vadītāja specializācijas Valsts pārbaudījumu komisijas locekle Rēzeknes 

Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātē  
  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  91 

  

Cita darba pieredze  

No 01.09.2002. līdz ńim laikam  Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Uzľēmējdarbības 

vadības katedras izglītības darba speciāliste – lietvede  

01.07.2002.-01.02.2004. 
Latgales reģionālās televīzijas ņurnāliste 

  

Zinātnisko pētījumu 

virzieni 

 

 
Mārketinga komunikāciju praktiskā pielietojuma izpēte Latvijas 

uzľēmumos 

 
Augstākās izglītības loma cilvēkkapitāla veidońanā un izmantońanā   

  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos 

un starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 7 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

 

Znotina D., Ignatjeva S. Supply and demand of competences for highly 

qualified labour in Latgale region. Journal of International scientific 

publication “Economy & Business”, Volume 7, Part 3. Peer-Reviewed 

Open Access Journal, pp. 305-324, ISSN 1313-2555, Pieejas veids: 

http://www.scientific-publications.net/open-access-journals/economy-and-

business/ (Ţurnāls iekļauts EBSCO zinātnisko izdevumu datu bāzē) 
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Znotina D., Ignatjeva S. Professional higher education in the region of 

Latgale: the view of students, university lecturers and employers. Journal 

of International scientific publication “Economy & Business”, Volume 7, 

Part 3. Peer-Reviewed Open Access Journal, pp. 325-341, ISSN 1313-

2555, Pieejas veids: http://www.scientific-publications.net/open-access-

journals/economy-and-business/ (Ţurnāls iekļauts EBSCO zinātnisko 

izdevumu datu bāzē) 

 
Znotiľa D. Cilvēkkapitāla teorētiskie aspekti un tā nozīme uz zināšanām 

balstītas ekonomikas kontekstā. „Latgales Tautsaimniecības pētījumi” 

Sociālo zinātľu ņurnāls Nr.1 (5). Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2013. 226.-

242.lpp. ISSN 1691-5828 (Ţurnāls iekļauts Index Copernicus zinātnisko 

izdevumu datu bāzē) 

 
Znotina D., Uzga-Rebrovs O. Analysis of changes in human resources 

and contributing factors in Latvia. Regional review. Research papers. 

No. 8 (2012). Daugavpils: Daugavpils University Academic Press Saule, 

2012. pp.34 -52 ISSN 1691-6115. (Ņurnāls iekļauts EBSCO zinātnisko 

izdevumu datu bāzē) 

 
Znotina D., Jermolajeva E. Labour productivity in the regions of Latvia. 

Journal “European Integration Studies. Research and Topicalities”. No.5 

(2011). Kaunas University of Technology, pp.172-178 ISSN 1822-8402. 

(Ţurnāls iekļauts EBSCO zinātnisko izdevumu datu bāzē) 

 
Znotiľa D. Globalizācijas ietekme uz izmaiņām Latvijas darba tirgū. 

„Latgales Tautsaimniecības pētījumi”. Sociālo zinātľu ņurnāls Nr.1 (3). 

Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2011. 249.-266.lpp. ISSN 1691-5828, ISBN 

978-9984-44-074-3. (Ţurnāls iekļauts Index Copernicus zinātnisko 

izdevumu datu bāzē) 

 
Znotina D., Litavniece L. Determination of human resource capital 

priorities in Rezekne city development. Proceedings of the International 

Scientific Conference. „Economic Science for Rural Develpoment. 

Resources and Education” No. 22, Jelgava, 2010. pp.33- 41 ISSN 1691-

3078, ISBN 978-9984-9937-9-9 (Ţurnāls iekļauts EBSCO, AGRIS 

zinātnisko izdevumu datu bāzē) 

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 9 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
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Znotina D. The analysis of correlation between the labour productivity 

and the wage in Latvia. Materials digest of the XXX International 

Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics 

Championship in research analytics in medical and pharmaceutical 

sciences. “Modern medicine and pharmaceutics: actual problems and 

prospects of development”, London, August 16–23, 2012. London: 

IASHE, 2012. pp. 130-133 ISBN 978-1-909137-07-3  

 

 
Znotina D. Human capital formation and factors influencing it in 

Latvia. Materials digest of the VIII
th
 International Scientific and Practical 

Conference „Time and space – coordinate system of human development”, 

Odessa, London, August 25 - September 1, 2011. Odessa: InPress, 2011. 

pp.115-118 ISBN 978-966-2621-05-1 

 

 
Znotina D. Higher education in Latvia: challenges and opportunities. 

Proceedings Book of International Conference „New Horizons in 

Education”, Guarda, Portugal, June 8-10, 2011. pp.437-443, pieejama: 

http://www.int-e.net/publications.php/ 

 

 
Znotina D. Human capital – a driving force of regional development: 

challenges and possibilities in Latvia. Proceedings of the 4
th
 International 

Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development 

ICEIRD 2011, Ohrid, Macedonia 5
th
 -7

th
 May 2011. Skopje: National 

Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 

2011. pp.1255-1262 ISBN 978-608-65144-2-6  

 

 
Znotina D. Problematic aspects of human resources employment in 

Latgale region. Proceedings of the 5
th
 International Conference “Regional 

development. Role of Human Capital in Development of the Countries 

and Regions of Central and Eastern Europe". Torun: „Dom Organizatora”, 

2010. pp.217-229 ISBN 978-83-7285-562-3 
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Znotiľa D. Nodarbināto cilvēkresursu prioritātes Daugavpils un 

Rēzeknes pilsētu attīstībā. Daugavpils Universitātes 52.starptautiskās 

zinātniskās konference materiāli. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. 1097.- 1104.lpp. ISBN 978-9984-14-

521-1 

 

 
Nuķe D., Znotiľa D.  Līderība – efektīvas projektu vadīšanas pamats. 

Rakstu krājums „Sabiedrība un kultūra” XII. Liepāja: LiePA, 2010. 365.-

372.lpp. ISSN 1407-6918 

 

 
Znotiľa D., Čerpinska A. Profesionālās prakses pilnveidošanas iespējas 

Rēzeknes Augstskolas studiju programmā “EKONOMIKA” izmantojot 

Eiropas Sociālā fonda līdzekļus. Studentu un docētāju 9.zinātniski 

praktiskās konferences 2007.gada 6.jūnija rakstu krājums 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”. Rēzekne: RA 

Izdevniecība, 2008. 212.-218.lpp. ISBN 9789984779843 

 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 
Puzule A., Znotiľa D., Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Metodiskie 

norādījumi studiju darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzekne: RA 

Izdevniecība, 2011. - 36 lpp.  ISBN 9789984440590 

 Puzule A., Znotiľa D., Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Metodiskie 

norādījumi bakalaura darbu/diplomdarbu izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. - 41 lpp. 

 ISBN 9789984440606 

 Puzule A., Znotiľa D., Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Metodiskie 

norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzekne: RA 

Izdevniecība, 2011. - 38 lpp.  ISBN 9789984440613 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Kopējais konferenču 

skaits 
14 

Konferences Regional Studies Association Annual European conference „Shape and be 

shaped: The future dynamics of regional development”. Tampere 

(Somija), 2013.gada 5.-8.maijā, ar referātu „The demand and supply of 

specialists with the higher education in Latvia – regional aspect” 
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 Regional Studies Association Global conference 2012. Sustaining regional 

futures”. Pekina (Ķīna), 2012.gada 23.-27.jūnijā, ar referātu “Investments 

in human capital for sustainable development of Latvia” 

 
XXX International research and practice conference “Modern medicine 

and pharmaceutics: actual problems and prospects of development”. On-

line konference: http://gisap.eu/conferences, 2012.gada 16.-23.augustā, ar 

referātu “The analysis of correlation between the labour productivity and 

the wage in Latvia” 

 
11

th
 International scientific conference „Political and economical 

challenges stimulating strategic choices towards Europe of knowledge“. 

Kauľa (Lietuva), 2013.gada 26.aprīlī, ar referātu „Development of 

competence-based labour force within the context of sustainable 

development of region” 

 
10

th
 International scientific conference „Political and economical 

challenges stimulating strategic choices towards Europe of knowledge“. 

Kauľa (Lietuva), 2012.gada 20.aprīlī, ar referātu „Analysis of factors 

influencing changes in human resources in Latvia” 

 
VIII International scientific and practical conference "Time and space - 

coordinate system of human development". On-line konference: 

http://www.icp-ua.com/, 2011.gada 25.augustā līdz 1.septembrim, ar 

referātu „Human capital formation and factors influencing it in Latvia” 

 
International conference on New horizons in education 2011 (INTE2011). 

Guarda (Portugāle), 2011.gada 8.-10.jūnijā, ar referātu „Higher education 

in Latvia: challenges and oportunities” 

 
4

th
 International conference for entrepreneurship, innovation and regional 

development (ICEIRD2011). Ohrida (Maķedonija), 2011.gada 5.-7.maijā, 

ar referātu  „Human capital – driving force of regional development: 

challenges and possibilities in Latvia” 

 
9

th
 International scientific conference “Legal, political and economical 

initiatives towards Europe of knowledge”. Kauľa (Lietuva), 2011.gada 

15.aprīlī, ar referātu „Labour productivity in the regions of Latvia” 

 
Nicolaus Copernicus University in Toruń 5

th 
International conference 

„Regional development. Role of human capital in development of the 

countries and regions of Central and Eastern Europe”. Toruľa (Polija), 

2010.gada 20.-21.maijā, ar referātu  „Problematic Aspects of Human 

Resources Employment in Latgale Region” 
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Daugavpils Universitātes 52.starptautiskajā zinātniskajā konferencē. 

Daugavpils (Latvija), 2010.gada 14.-16.aprīlī, ar referātu „Nodarbināto 

cilvēkresursu prioritātes Daugavpils un Rēzeknes pilsētu attīstībā” 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 11.ikgadējā starptautiskā 

zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2010”. Jelgava 

(Latvija), 2010.gada 22.-23.aprīlī, ar referātu „Determination of human 

resource capital priorities in Rēzekne city development” 

 Pētniecības biedrības „Latgola” rīkotā XVII konference „Latgales pagātne, 

tagadne, nākotne”. Daugavpils (Latvija) 2009.gada 27.novembrī, ar referātu 

„Latgales uzņēmumi valsts prioritāro nozaru noteikšanas kontekstā” 

 Liepājas Universitātes 12.starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un 

kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. Liepāja (Latvija) 2009.gada 23.un 

24.aprīlī, ar referātu “Līderība – efektīvas projektu vadīšanas pamats” 

  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Kopš 2004.gada līdz šim laikam   Studentu un docētāju ikgadējās zinātniski praktiskās konferences 

„Tautsaimniecības  attīstība: problēmas un risinājumi” orgkomitejas locekle  

Kopš 2012.gada  Regional Studies Association (RSA) biedre 

  

Dalība projektos  

Kopš 2013.gada marta  

 līdz šim laikam  

Dalība Frontex Aģentūras Apmācību vienības projektā "Kopīgas akadēmiskās 

maģistra studiju programmas „Robeţapsardzes vadībā” izveide", projekta 

eksperte  

01.09.2011.-21.12.2012. 
Dalība  ERASMUS MUNDUS programmas projektā „Ārējās sadarbības 

logi Gruzijai, Armēnijai un Azerbaidţānai” Nr.132833-EM-1-2007-

GR-ERA-MUNDUS-ECW LOT 5; Nr.2008-1961/001-001-MUN-ECW; 

Nr.2009 – 1683/001-001ECW lektore studiju kursos „Marketing 

Communications”, „Consumer Behavior”, studiju darbu, profesionālo 

prakńu un diplomdarbu vadītāja  

01.10.2009. -31.08.2013. 
Dalība ESF projektā „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju 

īstenošanai” vienońanās Nr.2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015, 

mērķstipendiāte   

26.03.2011. 
Dalība projektā „Nevalstisko organizāciju līdzdalība kultūrpolitikas 

plānošanā un ieviešanā Latgales reģionā”, 

Nr.1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/006/33, lektore, lekcijas tēma  

„Kultūrpolitikas un teritoriju stratēģiskās plānońanas mijiedarbība”  

2008.gadā  
Dalība LR IZM projektā „Latgales plānošanas reģiona attīstības 

iespēju izpēte” pētniece,  pētījuma tēma „Mārketinga kompleksa izpēte 

Latgales zemnieku saimniecībā” 
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01.06.2007.-12.07.2007. 
Dalība projektā “Jauno radiotehniķu un auklīšu kopienas 

Austrumlatvijā” Nr.VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0086/13, 

lektore apmācību kursam “Biznesa plāna sastādīńana” 

01.11.2005. – 31.08.2006. 
Dalība ESF un LR IZM atbalstītajā projektā “Augstākās profesionālās 

studiju programmas studentu profesionālā prakse 

komercpakalpojumu vadībā” Nr. 

2005/0228/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0062/0160, projekta 

vadītāja asistente   

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

 

Kursi  

03.04.2013. Apmācību seminārs ”Inovatīvas mārketinga tehnoloģijas”, Preiļos, izsniegts 

apliecinājums  

07.02.2013. SIA „ Partneri M.G” seminārs „Dokumentēšana un dokumentu pārvaldības 

aktualitātes izglītības iestāţu lietveţiem”, apliecība Nr.DDPIz-3761 

18.10.2012.-19.10.2012. 
SIA „IQ Birojs” seminārs „Pārdošanas māksla: Kā kļūt par izcilu 

pārdevēju” (16 stundas), izsniegts sertifikāts 

01.01.2012.-31.01.2012. 
Programma „Angļu valoda (English for Specific Purposes – ESP), (48 

st.) RA Tālākizglītības centrs, sertifikāts Nr.2011/12-394, izsniegts 

08.02.2012. 

No 2008.gada marta līdz 

2012.gada novembrim   
Profesionālās pilnveides programmas “Augstskolu didaktika” ietvaros 

apgūtas tēmas “Elektroniskās tabulas MS Excel praktiskā 

izmantošana“ (16 st.), “Pasniegšanas kvalitātes vadīšana“ (10 st.),  

„Izmaksu vadība augstskolu pedagoģiskajā darbā” (10 st.), Boloņas 

procesa īstenošana Azerbaidţānas izglītības sistēmā” (6 st.), 

„Projektu vadība. Mūsdienu ekonomikas aktualitātes” (10 st.), „E-

kursu vadības sistēma Moodle” (10 st.), „Ātrā iegaumēšana” (10 st.), 

„Paradigmu maiņa studiju procesā: izglītības filozofiskie aspekti” 
(10 st.), „Prakses organizācija profesionalitātes attīstībai” (10 st.), 

„Matemātiskās domāšanas attīstības iespējas” (10 st.), „Studiju 

rezultāti – no teorijas līdz praksei” (10 st.), „Programmatūras 

„Mendeley” izmantošana zinātniskajā darbā” (10 stundas), 

„Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā” (10 stundas), „Karjeras 

iespējas Eiropas Savienības institūcijās” (4 stundas), „Latvijas 

prezidentūra Eiropas Savienības Padomē” (10 stundas)  RA 

Mūņizglītības centrs. 

24.10.2010.-13.04.2011. 
Programma „Angļu valoda, English – Intermediate” (80 st.) RA 

Tālākizglītības centrs, sertifikāts Nr.2010/11-234, izsniegts 18.04.2011. 
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Dalība seminārā „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” (5 stundas), SIA „Biznesa investīciju konsultācijas”, izsniegta 

apliecība Nr.2010/004-11, 26.11.2010.  

 
Dalība seminārā „Jaunais „Dokumentu juridiskā spēka likums” 

dokumentu izstrāde un noformēšana” (6 stundas), IK „VB Akadēmija” 

apliecība, izsniegta 23.09.2010. 

 
Programma „Lietišķā angļu valoda” (96 stundas), RA Tālākizglītības 

centrs, sertifikāts Nr.2009/10-31, izsniegts 03.12.2009. 

 
SIA „I.D.E.A.” vadītās lekcija „Emocionālā kompetence jeb 

inteliģence”, SIA „I.D.E.A.” apliecība Nr.1-15/10, izsniegta 26.03.2009. 

 
SIA „Saskarsmes skolas” vadītās lekcijas „Vadītāja apmācība. 

Pašefektivitāte.”, SIA „Saskarsmes skolas” apliecība Nr.586/2009, 

izsniegta 10.02.2009. 

 
Profesionālās kompetences pilnveide seminārā “Kompetences jēdziens, 

veidi un to saistība ar studijām” (10 stundas), apliecība Nr.002. 

16.09.2005.-25.11.2005. 
Profesionālās pilnveides programma “Inovācijas augstākās izglītības 

sistēmā” (40 kontaktstundas), Daugavpils Universitāte, sertifikāts 

Nr.621. 

 
Kvalifikācijas pilnveidońana mācību seminārā “Personāla lietvedība” (8 

stundas), Biznesa mācību centrs “Teksa Income”, apliecība Nr.2005/195, 

Rīga 28.09.2005. 

Stažēšanās  

10.06.2012.-16.06.2012. Nikosija, Kipra, University of Cyprus, dalība personāla starptautiskajā nedēļā 

 
Kos, Grieķija, uzľēmums Iberostar Astir Odysseus 13.09.2009.-

16.09.2009., uzľēmums Grecotel Kos Imperial Thalasso 16.09.2009.-

19.09.2009. profesionālās kvalifikācijas paaugstināńana studiju kursā 

„Mārketinga komunikācijas” 

27.04.2009.-02.05.2009. 
Valańské Meziříčí, Čehija, Obchodní akademie a VOŠ Valašské 

Meziříčí, pieredzes apmaiľa studiju procesa organizēńanā 

31.03.2008.-05.04.2008. 
Timisoara, Rumānija, West University of Timisoara, pieredzes apmaiľa 

studiju procesa organizēńanā 
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Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu  

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2 B2 B2 B2 B2 

Vācu valoda   B2 B2 B2 B2 B2 

Krievu valoda   C2 C2 C2 C2 C2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

Rēzeknē, 27.11.2013.        D.Znotiľa  

    

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 

 

 
VELTA ĻUBKINA 

Jupatovkas iela26, Rēzekne, LV4601 

26141063   

velta@ru.lv 

01.06.1956 

646 22497  
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2004.-2006. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija - iegūta kvalifikācija „Pamatizglītības skolotājs angļu valodā”- Diploms PD C Nr. 

0167 

14.06.1994.nostrifikācija 

Latvijas Universitāte- iegūts pedagoģijas zinātņu doktora grāds Diploms CD Nr. 001244, izdots Rīgā LU  

1991.-1994. 

Maskava, Krievijas izglītības akadēmija- iegūta pedagoga kvalifikācija un pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds- 

1994.g. Diploms KH Nr. 005131, izdots Maskavā 20.05.94. 

1986.-1991. 

Rīgas Tehniskā universitāte - iegūta vieglās rūpniecības inženiera tehnologa kvalifikācija- 1991.g. Diploms PB Nr. 

162831, izdots 27.06.91. 

1980-1984. 

Latvijas Universitāte- nepabeigta augstākā izglītība ekonomikas specialitātē 

1994.-1997. 

Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums – iegūta specialitāte Apģērbu modelētājs- konstruktors 

Pedagoģijas zinātņu doktora grāds – 1994.g. 

Pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds – 1994.g. 
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No 2007.g. un pašreiz– doktora studiju programmas “Pedagoģija” direktore PSPI  RA; licencēńanas, akreditācijas 

dokumentu paketes sagatavońana, licencēńana, akreditācija 2010.g.  

No 2007. g. jaunas Eiropas maģistra studiju programmas patērētājzinātnē izstrādes darba grupas dalībniece (Starptautiski 

semināri Briselē, (Beļģija); Atēnās ( Grieķija); Hamara ( Norvēģija); Stambula ( Turcija) 

No 2008. g. jaunas Eiropas maģistra studiju programmas Izglītības vadībā izstrādes darba grupas dalībniece (Starptautisks 

seminārs Ķijevā, Ukraina) 

No 2006.g un pašreiz Zinātniskā institūta „Personības Socializācijas pētījumu institūts” direktore un vadošā pētniece 

No 2005.g.-2010.g. 2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura programmas”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa 

ekonomisko pamatu skolotājs”vadīńana 

 

No 2002.-2004.g.1. līmeľa augstākas profesionālās izglītības   „ Profesionālās izglītības skolotājs „  studiju programmas vadīńana. 

No 2002.g.un pašreiz  profesore skolas pedagoģijā. 

No 2002. gada Otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības Mājturības / mājsaimniecības skolotājs programmas vadīńana. 

No 1998.- 2002.g. asoc. profesore skolas pedagoģijā. 

No 1997. gada – 2003. gadam RA Pedagoģijas fakultātes dekāne. 

No 1996. gada līdz 2003. gadam RA Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedras vadītāja. 

No 1995. gada līdz 1998. gadam docente. 

No 1994. gada līdz 1995.gadam Rēzeknes Skolotāju institūtā Mācību priekńmetu MM katedras vadītāja. 

No 1996. gada Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotājs ar 1 papildspecialitāti darba arodskolā  programmas vadīńana. 

No 1998. gada Arodpedagoģiskās izglītības pamatprogrammas vadīńana. 

No 1998.-2002. g Pedagoģijas maģistra programmas vadīńana, sagatavońana akreditācijai. 

 

8.līmenis, Doktora studiju programma „Pedagoģija” 

„Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija, promocijas darba struktūras veidošana un zinātniskās publikācijas sagatavošana”; 

2KP 

„Reģionālā ekonomika un ES finansējuma piesaiste zinātniski pētnieciskos projektos”; 2KP 

„Sociālais dialogs profesionālajā izglītībā, pētījumu specifika un darba tirgus attīstības tendences Latvijā un pasaulē” 4 KP 

Individuālais pētnieciskais darbs- promocijas darbu vadīńana 

 

7. līmenis: akadēmiskā Maģistra studiju programmā „Pedagoģija” 

“Pedagoģiskā pētījuma process un tā metodoloģija”, 2KP 

 

6.līmenis profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants” 

„Darba meklēńanas process”4 KP 

 

6.līmenis profesionālā maģistra studiju programma „Speciālā izglītība” 

“Pedagoģiskā pētījuma process un tā metodoloģija”, 2KP 

„Projektu vadība un metodoloģija” 2 KP 
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5.līmenis, 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Skolotājs” 

„Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā” 2KP 

„Izglītības saturs”1 KP 

„Sociālās ekonomikas pamati II un III” 4 KP 

 

5.līmenis, 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Skolotājs” 

„Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā” 2KP 

 

5.līmenis, 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Interjera dizainers” 

 „Personāla vadība un saskarsme“ 2 KP 

 „Pētījumu un projektu rakstīńanas metodoloģija”2 KP 

 

4.līmenis, 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Vides dizains” 

 „Profesionālā kompetence, darba tirgus un pētniecība” 

„Personāla vadība un saskarsme“ 2 KP 

 

4.līmenis, 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Tulks-referents” 

„ Zinātniskā darba pamati”1 KP 

 

4.līmenis, 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Sociālais rehabilitētājs” 

 „Projektu rakstīńanas metodoloģija”2 KP 

 

   2012.g. 05.-11.02. ERASMUS mobilitāte Oldenburgas universitātē, Vācija, novadītas 10 stundas doktorantu semināros. 

    2012.g. 08.-15.06. ERASMUS mobilitāte Varńavas pedagoģijas universitātē, Polija, novadītas 5 stundas. 

2010.g 17.- 30.oktobrim ERASMUS mobilitāte Dortmundes universitātē, Vācija, novadītas 10 stundas. 

2009.g. novembris, Ondokuz Maiys Universitāte, Turcijā –nolasītas 10 st. ERASMUS mācībspēku mobilitāńu projekta ietvaros 

(sertifikāts) 

2008.g. Dortmundes Universitāte, Vācija – profesoru tikńanās saistībā ar doktora studiju programmas realizēńanas uzsākńanu un 

nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku mobilitāńu projekta ietvaros (sertifikāts)  

2008.g. Spānija, Tenerifes Universitāte La Laguna – nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku mobilitāńu projekta ietvaros 

(sertifikāts)  

 2007.g. Spānija, Madrides Universitāte – nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku mobilitāńu projekta ietvaros (sertifikāts) 

2006.g. Viļľas koledņa -– nolasītas lekcijas 8.st ERASMUS mācībspēku mobilitāńu projekta ietvaros ( sertifikāts) 

2005.g. Igaunija, Tallinas universitāte – nolasītas lekcijas 8.st ERASMUS projekta ietvaros 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Iluta Arbidāne 

Dzīvesvietas adrese Pūpolu iela 41, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis + 371 26498925   

e-pasts iluta.arbidane@inbox.lv; iluta.arbidane@ru.lv 

Dzimńanas datums 19.11.1972. 
  

Izglītība un zinātniskie 

grādi 

 

25.01.2013. 

 

2003.- 2004.g. 

Daugavpils Universitāte Sociālo zinātľu fakultāte, Ekonomikas zinātľu 

doktora grāds, apakńnozare Finanses un kredīts (Dr.oec.) (diploms 

Nr.0091, izdots 25.03.2013.) 

Institute of Financial Accountants, Diploma in International Accounting 

Standards 

01.09.1995.-20.06.1998. 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, 

Ekonomikas zinātľu maģistrs (Mag.oec.) (diploms Nr.001223, izdots 

20.06.1998.) 

01.09.1991.-20.06.1995. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, ekonomista 

kvalifikācija ar specializāciju grāmatvedībā un finansēs (diploms Nr.404111, 

izdots 21.06.1995.) 

01.09.1991.-20.06.1995. 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, 

ekonomikas zinātľu bakalaurs (diploms Nr.000132, izdots 12.06.1995.) 

  

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

mailto:iluta.arbidane@inbox.lv
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No 01.01.2013. 

 

No 01.12.2012. 

 

01.09.2010. – 01.02.2013. 

 

01.07.2011. – 30.11.2012. 

16.11.1999. - 30.06.2011. 

No 01.07.2011. 

 

No 01.09.2001. 

1997.-2001. 

1996.-1997. 

 

Utenas Kolegija Projekta VPI – 2.2-ŃMM-07-K-02-089 Joint degree 

,,Hospitality Management” studiju programmas izstrādes darba grupas locekle 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Finanńu vadības 

katedras vadītāja 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte vieslektore (studiju 

kursi: Grāmatvedība, Nodokļu sistēma); 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne; 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes dekāne; 

Otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Robeņapsardze” programmas direktore; 

RA Ekonomikas un vadības fakultāte Finansu vadības katedra, docente; 

RA Ekonomikas fakultāte Finansu un grāmatvedības katedra, lektore; 

RA Ekonomikas fakultāte Uzľēmējdarbības ekonomikas katedra, 

asistente; 

 

  

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma  

Maģistra studiju programmas 

,,Finanšu vadība” , ,,Vadības 

zinātne” ,,Tiesības”  

 

 

Biznesa vērtēńana (3, 4 KP); Cilvēkresursu vadība (4 KP); Vadības 

teorija(2KP)  

Bakalaura studiju programma 

Bakalaura  studiju programmas 

,,Uzņēmējdarbība” , ,,Vadības 

zinātne”, ,,Ekonomika”, 

,,Finanses”  

 

Nozaru grāmatvedība (2,4KP); Ievads uzľēmējdarbībā (2KP); Audita 

pamati (2KP); Pakalpojumu grāmatvedība (2KP); Grāmatvedības teorija 

(2,4KP); Finanńu grāmatvedība (2,4KP); Grāmatvedības praktikums 

(2KP); Nodokļu sistēma un administrēńana (4KP); Personāla vadība 

(2,3,4KP); Konfliktoloģija un lietińķā etiķete (2KP); Laika un stresa 

menedņments (2KP); Organizāciju psiholoģija (2KP). 

 
  

Vieslekcijas  
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02.05.2013.-03.05.2013. 

27.02.2013.-05.03.2013 

24.09.2012.-29.09.2012. 

22.04.2012.-28.04.2012. 

07.04.2011.-08.04.2011. 

05.12.2010.-11.12.2010. 

09.11.2010.-13.11.2010. 

10.05.2010.-14.05.2010. 

20.04.2008.-27.04.2008. 

22.02.2007.-28.02.2007 

.24.04.2006.-29.04.2006 

04.04.2005.-09.04.2005. 

 

 

 

 

Utenos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Estonia Academiy of Security Sciences. Igaunija; 

Kaunos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Personāla vadība); 

Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsawa. Polija; 

Fachhhochschule Worms. Vācija. (8 stundas. Finanńu un personālvadība 

tūrismā.); 

International School of Law and Business. Lietuva; 

Prakses organizācija Aristoteles Holiday Resort. Grieķija; 

Kaunos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Fachhochschule des BFI WIEN, Austrija. (8 lekcijas. Grāmatvedība un 

finanses); 

Vilnius College in Higer Education Faculty of Economics (8 lekcijas. 

Grāmatvedība un finanses) 

 
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 
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No 2000. 

 

2007.-2010. 

 

 

2007.-2010. 

 

 

No 2011. 

Otrā līmeľa augstākā profesionālā bakalaura studiju programmas Ekonomika 

valsts gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Jēkabpils Agrobiznesa koledņas Pirmā līmeľa augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas Grāmatvedība valsts gala pārbaudījumu 

kvalifikācijas komisijas priekńsēdētāja vietniece 

Jēkabpils Agrobiznesa koledņas Pirmā līmeľa augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas Komercdarbība valsts gala pārbaudījumu 

kvalifikācijas komisijas priekńsēdētāja  

Jēkabpils Agrobiznesa koledņas Pirmā līmeľa augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas Grāmatvedība valsts gala pārbaudījumu 

kvalifikācijas komisijas priekńsēdētāja  

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  Ap 25 

Bakalauri (kopējais skaits)  Ap 250 

  

Cita darba pieredze  

No 30.08.2011. 

01.11.2005. – 31.08.2006. 

 

No 1999.gada 

No 2006.gada 

1993.- 2000. 

01.07.2000.- 30.06.2002. 

01.05.1996.- 01.09.1998. 

01.08.1995.-01.05.1996. 

SIA ,,Latgales stabu konstrukcijas” galvenā grāmatvede; 

Rēzeknes rajona padome, projekta ,,Vietējo aktīvistu iniciēńana 

integrācijas veicināńanai” grāmatvede; 

SIA ,,Latgales Uzľēmējdarbības atbalsta centrs„ galvenā grāmatvede - 

konsultante; 

SIA ,,Latgales Uzľēmējdarbības atbalsta centrs„ valdes priekńsēdētāja; 

IU ,,Kols K” galvenā grāmatvede; 

SIA ,,Marīza M” galvenā grāmatvede; 

RTF SIA ,,Leiči” cenu ekonomiste – grāmatvede;  

SIA ,,AlDona” ekonomiste 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens(-i) 

 

Uzľēmējdarbības finanses Uzľēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldība 
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Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

 

  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 8 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Cabell's Directory of USA ,  ERA 

 

 

 

EBSCO 

 

 

 

                                                            

ISAP 

 

 

 

EBSCO 

 

 

INDEX COPERNIX 

 

 

INDEX COPERNIX 

 

 

EBSCO 

 

 

INDEX  COPERNICUS 

 

 

 

 

 Arbidāne I., Ignatjeva S. (2013) The Relationship between Working Capital 

Management and Profitability: a Latvian Case.  Research papers “Global Review 

of Accounting and Finance” Vol 4, No 1, pp. 148-158, ISSN 1838-5915 

 

Arbidāne I., Volkova J. (2012). Eksternal factors influencing management of 

companys current assets. Scientific journal Management theory and studys for 

rural business and infrastructure development Vol 34, No 5, 7-15 lpp. ISSN 

1822-6760. 

 

Arbidāne I., Volkova J. (2012). Internal factors influencing management of 

current assets. Solution of a Social Requuirements and Objective reality issues in 

Economical and Juridical Sciences, IASHE, London, 127.-130.lpp.ISBN 978-1-

909137-11-0 Pieejams:  http://gisap.eu/ru/node/14407 

Arbidāne I., Zelgalve E. (2012). Current assets structure and exploration of 

business in Latvia, European Integration Studies, Research papers No 6, 2012, 

185.-192.lpp. ISSN 1822-8402. 

Arbidāne I.(2012). Apgrozāmo līdzekļu jēdziena interpretācija zinātniskajā un 

nozares literatūrā, Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātľu ņurnāls 

Nr1(4), Rēzekne, 9.-25.lpp. ISSN 1691-5828. 

Arbidāne I., Ķīkule A.(2011). Vienkārńā ieraksta grāmatvedības sistēmas 

pielietojuma teorētiskie un praktiskie aspekti, Latgales tautsaimniecības pētījumi 

Sociālo zinātľu ņurnāls Nr1(3), Rēzekne, 30-44.lpp. ISBN 978-9984-44-074-

3Arbidāne I.  (2011). Possibilities of Asset ratio management using system 

approach, Management theory and studies for rural business and infrastructure 

development, Research papers 2(26), 7.-13.lpp, ISSN 1822-6760. 

Arbidāne I., Silineviča, I.Mietule (2010). Uzľēmējdarbības attīstības iespējas 

ekonomikas recesijas apstākļos Latgales reģionā, Latgales tautsaimniecības 

pētījumi Sociālo zinātľu ņurnāls Nr1(2), Rēzekne, 324.-336.lpp. ISSN 1691-5828. 
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Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 15 

 Arbidāne I.(2009). Improvement of Assets Optimisation in Business. Utenos 

Kolegija International Scientific - Practical Conference ,,Aspects of Sustainable 

Development: Theory and Prctice”, Insights, Nr. 1(2), Utenos kolegija,147.-

159.lpp.  ISSN 2029-1639. 

Arbidāne I. (2008). Структура активов на предприятиях Латгальского региона 

в Латвии. N.Kopernika 4. starptautiskā konference ,,Ekonomisko problēmu 

risinājumi Baltijas reģionā Eiropas integrācijas kontekstā”.Torun, Studio 

KROPKA dtp, 491. – 500.lpp. ISBN 978-83-7285-438-4. 

Arbidāne I.,Tshughuryan A. (2008). Internal Quality Assurance Assesment Issues 

in Higher Education, RA Starptautiskās zinātniskās konferences 

,,Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi” materiāli, Rēzekne, 7.-

15.lpp. ISBN 978-9984-779-80-5 

Arbidāne I. (2007). Aktīvu struktūras un rādītāju analīze pa uzľēmējdarbības 

veidiem Latvijas MVU sektorā, RA raksti 6.sējums, Rēzekne,6.-16.lpp. ISBN 

978-9984-779-44-7. 

Arbidāne I. (2007).Активы и их роль в предпринемательскои  деятельности 

Латвии”, инновационное развитие экономики России,  сборник научных 

трудов,  Псков Издательство ППИ 2007, 17.25.lpp. ISBN 978-5-91116-034 

Arbidāne I., Mietule I. (2007). Inovatīvo mācību metoņu loma 

grāmatvedības apguvē, starpt. konference ,,Biznesa un vadības izglītības 

konkurētspējas priekńrocību meklējot”, RA raksti, Rēzekne. 

 

  

Monogrāfijas Veidojiet katrai monogrāfijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

6 
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 I.Arbidāne, I.Kotāne, R;Liepiľa, I.Silineviča  Tūrisma analīze, 3.daļa Tūrisma 

uzľēmuma analīze. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2009, ISBN 978-

9984-44-030-9 

A.Puzule, D.Znotiľa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 

maģistra darbu izstrādāńanai un aizstāvēńanai. Rēzeknes Augstskola, RA 

izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-061-3 

A.Puzule, D.Znotiľa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 

bakalaura darbu/diplomdarbu izstrādāńanai un aizstāvēńanai. Rēzeknes 

Augstskola, RA izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-060-6 

A.Puzule, D.Znotiľa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 

studiju darbu izstrādāńanai un aizstāvēńanai. Rēzeknes Augstskola, RA 

izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-059-0 

I.Arbidāne, I.Mietule Uzdevumu krājums grāmatvedības teorijā. Rēzeknes 

Augstskola, RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 

I.Arbidāne, I.Mietule Grāmatvedības bilance un konti. Mācību palīglīdzeklis 

Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 

 

 
  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

Veidojiet katram materiālam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 16 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā  
XXXIV International Scientific Conference „Solution of a social requirements and 

objective reality issues in economical and juridical sciences”. London (United 

Kingdom), October 11-16, 2012. 

International Scientific Conference ,,European Business Research Conferenc”  

World Business Institute, Room, August 27-28, 2012. 

10th International Scientific Conference „Political and Economica challanges 

Stimulating Strategy Choices Toward Europe of Knowledge”. Kauna (Lithuania). 

April 20, 2012. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas un 

risinājumi”, Rēzekne (Latvija), 2012.gada 19.aprīlis. 

International Scientific Conference „Management theory and studies for rural 

business and infrastructure development”. Klaipeda (Lithuania), April 8-9, 2011. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas un 

risinājumi”, Rēzekne (Latvija), 2010.gada 15.aprīlis. 

International Scientific-Practical Conference „Aspects of sustainable 

Development: Theory and Practice”. Utena (Lithuania). April 28, 2009. 

IV Miedzynarodowe Seminarium „Rozwoj Europy Battyckiej”: Problemy 

wspolpracy gospodarczejw regione Baltyckim w kontekscie integracji 

Europejskiej. Torun (Poland), 2008. 

Patenti, licences, 

dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska. Veidojiet katrai vienībai atsevišķu sadaļu, 

iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 
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Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

2010.,2009. 

No 2012.  

IZM IKVD bezdarbnieku apmācības programmu eksperte grāmatvedības, 

finanńu vadības, komerczinību un uzľēmējdarbības vadības jomās 

IZM IKVD profesionālās izglītības eksperte grāmatvedības, finanńu vadības, 

komerczinību un uzľēmējdarbības vadības jomās 
  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

No2001. 

 

2006.-2010. 

 

2007. 

 

2004. 

 

 

RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes studentu un docētāju 

konferenču orgkomitejas locekle un konferenču vadītāja  

Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Tautsaimniecības attīstības 

iespējas un problēmas” orgkomitejas locekle 

Starptautiskās konference ,,Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas 

priekńrocību meklējot” orgkomitejas locekle 

Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Scientific achievments for 

wellbeing and deveplopment of society” Vācijā (Greifsvaldē) redkolēģijas 

locekle 

 

  

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 
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01.01.2013.- 09. 2015. 

 

 

No 2012.gada 

 

 

01.10.2011.-

30.08.2012.01.10.2006.-

30.09.2009. 

 

 

 

03. – 12.2008. 

 

 

01.03.2008. – 31.12.2008. 

 

01.03.2006.-31.12.2006. 

 

01.01.2007.- 30.04.2007. 

 

 

01.03.2007.- 30.03.2007. 

 

19.02.2007.-30.03.2007. 

 

 

International JointStdy Programme in Hospitality Managment VPI-2.2-ŃMM-

07-K-02-089 ,,Development and Implementation of the Joint Study Programme 

in Hospitality Management  (TJ-SV-SP)”  (Utenas Kolegija) - izpildītājs 

Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības 

dalībvalstu ārējām robeņām (turpmāk – FRONTEX Aģentūra) Apmācību 

nodaļas projekts „Kopīgā grāda studiju programmas (Joint degree study 

programme; turpmāk - JDSP) izstrāde” – moduļa eksperteESF projekts 

„Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenońanai” (vienońanās Nr. 

2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015)  

ERASMUS MUNDUS programmas projekts ,,Ārējās sadarbības logi Gruzijai, 

Armēnijai un Azerbaidņānai” , Nr. 132833-EM-1-2007-GR-ERA-MUNDUS-

ECW LOT 5; Nr. 2008-1961/001-001-MUN-ECW; Nr. 2009-1683/001-

001ECW. Pasniedzēja, maģistra darba vadītāja 

Erasmus CD programmas projekts “ Development and Implementation of Joint 

Study Programme in International Business  Management”, Nr. 219410 - IC - 1 

- 2005 -1 – LT-ERASMUS-PROGUC-1.01.10. - eksperte 

IZM Pētniecisko projektu grants: ,,Latgales plānońanas reģiona attīstības 

iespēju  izpēte”, vadītāja prof. I.Silineviča Nr. 2008/ 01-23/107 

IZM zinātniski pētnieciskais grants ,,Mazo un vidējo tirdzniecības uzľēmumu 

ilgtermiľa un apgrozāmo aktīvu proporcijas izpēte” 

ES LEONARDO da VINCI programmas projektā “REPRO – Real life Business 

projects in multicultural student centred learning”, Nr. 2004 FIN-04-B-F-PP-

160527. 

Nr.2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0068/0160 - eksperte 

,,Izglītības programmas ,,Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils 

Agrobiznesa koledņā” 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137  - recenzente, 

eksperte 

,,Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmas studentu 

kvalifikācijas prakse uzľēmumos grāmatveņa profesijā” 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0045/0124 (eksperte, eksperte)  

,,IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstībai  

ekonomikā un uzľēmējdarbībā”, 

Nr.2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160 

,,Vispārējās  vidējās izglītības iestāņu skolotāju profesionālās kompetences 

paaugstināńana” Nr 2006/0097VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0117/0160, 

,,Jēkabpils agrobiznesa koledņas studentu kvalifikācijas prakses nodrońināńana 

uzľēmumos grāmatveņa profesijā” Nr 

2005/0141/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0002/0137 (eksperte) 

,,Vietējo aktīvistu iniciēńana integrācijas veicināńanai” Nr 2003/004-979-01-

01/1-42/24, 

,,REPRO – reāli uzľēmējdarbības projekti studentcentrētā apmācībā 

daudzkultūru vidē”, Nr 2004 FIN-04-B-F-PP-160527 

 



112 

 
  

Mākslinieciskā darbība  
Radońās meistarklases 

 

 

 

 

 

Radońās meistarklases 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

„Pańvērtējums darba kvalitātes kontekstā” projekta „Pedagogu 

konkurētspējas veicināńana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

(vienońanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros: 

2011.gads Rēzeknes novads (6h) 

2012.gads Aglonas novads (4h) 

ESF projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu uzlabońana 

Jaunaglonas arodvidusskolā” (vienońanās Nr. 

2010/0111/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/050) 7. un 8. aktivitāńu ietvaros 

meistarklase audzēkľiem 

- „Sevis prezentācijas prasmes”  (12 h) 

-  „Lietińķā etiķete” (12 h) 

- ,,Esi līderis” (12 h) 
 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

No 1999.  

2000.-2008. 

No 2013.  

 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

  

RA Satversmes sapulce, sapulces loceklis 

RA Senāts, senatore;  

RA Senāts, senatore; Senāta Budņeta un administratīvās komisijas vadītāja, 

Senāta Studiju programmu akreditācijas un licencēńanas komisijas vadītāja 

RA Studiju padomes locekle 

RA Zinātnes padomes locekle 

RA Stipendiju komisijas locekle 

RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes dome, locekle 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

Veidojiet katram kursam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

No 2000. 

2006. 

SIA ,,Latgales uzľēmējdarbības atbalsta centrs, Grāmatvedība (36, 48, 64 

stundas), Grāmatvedība vadītājiem (24 stundas) 

SIA ,,BUTS”, Grāmatvedība (160 stundas) 

 
  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

Veidojiet katrai dalībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 
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Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

 

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 
Papildus kursi: ,,Starptautisko studiju programmu moduļu veidońana”, 

,,Situāciju vadība”, ,,Personāla vadība”, ,,Uzľēmuma pārvaldības 

efektivitāte”, ,,Biznesa novērtēńana”, ,,Inovācijas augstākās izglītības 

sistēmā”,  ,,Stratēģiskā plānońana”, ,,Lietvedība”; ,,Mācību procesa 

psiholoģija, pedagoģija un inovācijas”; ,,Generall  English”; ,,Sabiedriskās 

attiecības un to loma uzľēmuma pozitīva tēla veidońanā”; Neverbālā 

komunikācija; vizuālā tēla veidońana” u.c. 

Attedance Certificate ,,Problem based learning Teaching large groups 

Assessment”, Oxford Brookes University. 

 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

  

Saņemtie apbalvojumi Veidojiet katram apbalvojumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

RA atzinības raksti 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā(s) valoda(s) LATVIEŃU 

Eiropas līmenis (*)  

Krievu C1 

Vācu B1 

Angļu B2 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Lietińķā komunikācijas prasmes un iemaľas, atbildības un pienākuma apziľa.  

Organizatoriskas prasmes Pieredze starptautisku un zinātnisku konferenču organizēńanā, starptautisku un 

vietēja mēroga pasākumu organizēńana un vadīńana, akreditācijas dokumentu 

gatavońana, akreditācijas darba vadīńana, studiju programmu, mācību un 

zinātnisko darbu vērtēńana, personāla vērtēńana, izklaides, korporatīvo, svinīgo 

pasākumu organizēńana un vadīńana 

Datora lietońanas prasmes Datora lietońana ikdienas darbā (MS Word, PowerPoint, Explorer), 

grāmatvedības programmas (daņādas) 

Mākslinieciskas prasmes Aktiermeistarība (Jelgavas studentu teātris), Diploms par Rēzeknes bērnu 

mākslas skolas absolvēńanu 

Vadītāja apliecība B kategorija 
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INGARS   GUSĀNS 
CV 

 

I VISPĀRĪGĀS ZIĽAS  

  

Vārds, uzvārds –  Ingars Gusāns 

Personas kods –  170274-11426 

Pārvalda sveńvalodas – latvieńu (dzimtā), krievu – brīvi, angļu – labi, latīľu, sengrieķu – akadēmiskā 

līmenī, vācu – ar vārdnīcas palīdzību 

Izglītība –  2001 – 2004 LU doktorants 

 1996 – 1998 LU Filoloģijas fakultātes  Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas students 

(diploms Nr. 004274, izdots Rīgā, 1998. gada 25. jūnijā) 

1992 – 1996 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas students   

(diploms Nr. 004346, izdots Rīgā, 1996. gada 27. jūnijā) 

Akadēmiskie nosaukumi,  

amati, zinātniskie grādi –   

2007. Dr.philol. 

1998. Mag.philol.,1996. B. philol. 

kopń 2010.gada RA Reģionālistikas Institūta vadońais 

pētnieks  

2007 – 2010 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās   

filoloģijas nodaļas un RA Humanitāro un juridisko  
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zinātľu fakultātes Filoloģijas katedras docents 

2002 - 2007 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras 

lektors 

 1998 – 2002 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras 

asistents 

1998 - 2007 RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Filoloģijas katedras lektors 

                                               1996 – 1998 RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Filoloģijas 

katedras asistents 

 

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

(2007. gada 1. decembris – 2013. gada 1. novembris) 

 

 Publikācijas: 

1. Raksti starptautiski recenzētos izdevumos: 

1. Elitārisma iezīmes Kallimaha himnās // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: 

rakstu krājums, 13. Liepāja: LiePA, 2008. 7.-17.lpp. 

2. Dievu apzīmējumi Kallimaha himnās // Kultūras studijas. I.  Personvārds kultūrā. 

Daugavpils: Saule, 2009. 46.-54.lpp. 

3. Rokgrupu nosaukumi latīľu valodā // Vārds un tā pētīńanas aspekti: rakstu krājums, 

14 (2). Liepāja: LiePa, 2010. 98.-104.lpp. 

4. Latgalieńu mūzikas nozīme latgaliskās pańapziľas celńanā // Via Latgalica: 

Latgalistikys kongresu materiali, III. Rēzekne: Rēzeknis Augstńkola, 2011. 41.-

52.lpp. 

5. Latgalieńu mūzikas kompaktdiski un to valodas raksturojums //Via Latgalica: 

Latgalistikys kongresu materiali, IV. Rēzekne: Rēzeknis Augstńkola, 2012. 19.-

30.lpp. 

 Konferences: 

1. Referāts „Latgales mūzikas festivāli kā latgaliskuma pievienotā vērtība” nolasīts Rēzeknē 

2012. gada 9. novembrī starptautiskā konferencē „Reģionālā pievilcība un ilgtspēja globālās 

lokalizācijas laikmetā”. 

2. Referāts „Latgalieńu mūzikas kompaktdiski un to valodas raksturojums” nolasīts Poznaľā 

(Polija) 2011. gada 30. septembrī starptautiskā konferencē „Apdraudēto valodu un kultūru 

dokumentēńana – no tradicionāliem pierakstiem līdz digitāliem resursiem”. 

3. Referāts „Romulus and Romans in the heavy metal style” nolasīts Rīgā 2010. gada 

8. novembrī starptautiskā konferencē „Colloquium Balticum IX Rigense”   

1. Referāts „Latgalieńu mūzikas nozīme latgaliskās pańapziľas celńanā” nolasīts Greifsvaldē 
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(Vācija) 2010. gada 22. oktobrī 3.starptautiskajā latgalistikas konferencē „Valodu ekoloģija 

Baltijas jūras reģionā: reģionālās valodas globalizācijas laikmetā”.  

2. Referāts „Rokgrupu nosaukumi latīľu valodā” nolasīts Liepājā    2009. gada 26. novembrī 

starptautiskā konferencē “Vārds un tā   pētīńanas aspekti”. 

3. Referāts „Okazionālismi Kallimaha himnās” nolasīts Rīgā 2008. gada 21. novembrī 

starptautiskā konferencē „Okazionālā poēzija”. 

5. Referāts „Latin Language and Modern Music” nolasīts Viļľā 2008. gada 

13. novembrī starptautiskā konferencē „Reception and  

            Spread of the Classical Culture in the Baltic Region”. 

      6. Referāts „Dievu apzīmējumi Kallimaha himnās” nolasīts Daugavpilī  

            2008. gada 25.janvārī starptautiskā konferencē „XVIII zinātniskie  

            lasījumi”. 

      

 Projekti: 
a. ENPI projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums”, 2012-

2014, LLB-2-269. 

b. ESF projekts „ Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā”, 2010-2012 – 

(Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071). 

c. The IDIAL Project (A European Study of Intercompetency and Dialogue through 

Literature (IDIAL)) - A European Union Comenius Programme, 2009-11 – (No 

142075-LLP-1-2008-1BG-COMENIUS-CMP). 

 

 

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Docētie studiju kursi: 

- latīľu valoda – 4 kredītp. 

- sengrieķu valoda – 4 kredītp. 

- antīkā literatūra – 4 kredītp. 

- romieńu oratorproza – 2 kredītp. 
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- antīkais episkais stils – 2 kredītp. 

- sengrieķu mitoloģiskā proza – 2 kredītp. 

- sengrieķu episkā dzeja – 2 kredītp. 

- sengrieķu vēsturiskā proza – 2 kredītp. 

- antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā – 2 kredītp. 

Izstrādātie studiju kursi Klasiskās filoloģijas bakalaura programmā: 

- himniskā dzeja antīkās literatūras kontekstā 

- antīkais episkais stils 

- sengrieķu episkā dzeja 

- sengrieķu mitogrāfiskā proza 

 

01.11.2013.  
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Viktorija Pokule 

Dzīvesvietas adrese Atbrīvońanas aleja 172b, 31, Rēzekne, LV-4604 (Latvia) 

Tālrunis, mobilais tālrunis +37126532739   

e-pasts Viktorija.Pokule@ru.lv, Viktorija.Pokule@gmail.com  

Dzimńanas datums 
   May 18, 1982 

Faksa numurs  
  

Izglītība  

mailto:Viktorija.Pokule@ru.lv
mailto:Viktorija.Pokule@gmail.com
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Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

06/02/2013 –  

Doktora studijas - Izglītības vadība 

Latvijas Universitāte 

Raiľa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

 

01/09/2005 - 27/06/2007 

Akadēmiskā maģistra grāds izglītības zinātnē 

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvońanas aleja 90, LV-4600 Rēzekne (Latvija) 

 

01/09/2000 - 29/06/2005 

Angļu valodas skolotāja  

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvońanas aleja 90, LV - 4600 Rēzekne (Latvia) 

 

01/09/2000 - 30/06/2004 

Ekonomists 

Ekonomika ar specializāciju tūrisma un viesnīcu uzľēmējdarbības vadība 

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvońanas aleja 90, LV - 4600 Rēzekne (Latvija) 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūńanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakńnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

Pedagoģijas maģistre – 2007.g., Rēzeknes Augstskola 

Lektore – 2006.g., Rēzeknes Augstskola 

Bakalaura grāds pedagoģijā (angļu valodas skolotāja) – 2005.g., Rēzeknes 

Augstskola 

Bakalaura grāds ekonomikā – 2004.g., Rēzeknes Augstskola 
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Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos 

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums  

 

 

 

 

2012.g. novembris – eksperte, moduļu vadītāja, FRONTEX Apmācības aģentūras 

projekts “Kopīga grāda studiju programmas izstrāde”, Ekonomikas un vadības 

fakultāte, Rēzeknes Augstskola. 

 

2012.g. jūnijs – Ārējo sakaru koordinators, Ekonomikas un vadības fakultāte, 

Rēzeknes Augstskola. 

 

2012.g. maijs – FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju 

programmas izstrāde”, projekta asistents, eksperts 

 

2011.g. maijs – 2012.g. jūlijs – Latvijas Universitāte – eksperts projekta ietvaros 

(Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu pedagogu 

kompetences paaugstināńana) 
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2010.g. novembris – 2011.g. aprīlis - Rēzeknes Augstskolas Mūņizglītības Centrs, 

angļu valodas kursi RA darbiniekiem, angļu valodas pasniedzēja 

 

No 2008. g. septembra līdz 2009. g. decembra – Rēzeknes Augstskolas, Sveńvalodu 

katedras vadītāja 

 

No 2006.g. Rēzeknes Augstskolas (RA) Sveńvalodu katedras lektore. 

 

2006.g.augusts – 2007.g. februāris Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības Centrs, 

“Profesionālās pilnveides izglītības programma viesmīlības nozares sabiedriskās 

ēdināńanas uzľēmumu darbiniekiem”, angļu valodas pasniedzēja 

 

2005.g. oktobris – 2006.g. janvāris Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības Centrs, 

angļu valodas pasniedzēja, angļu valodas kursos. 

 

No 2005.g. līdz 2008.g. Rēzeknes 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja. 

  

  

Vieslekcijas  
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Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

12/11/2012-16/11/2012 

Intercultural competences in the context of foreign language learning, University College of 

Teacher Education (UCTE) Pädagogische Hochschule Kärnten  /Viktor Frankl Hochschule, 

Austria, Austrija 8 stundas - pasniedzēja mobilitāte LLP Erasmus programmas ietvaros. 

 

19/03/2012-23/03/2012 

Intercultural issues in foreign language learning, 

University College Ghent, Belgium, Beļģija 8 stundas - pasniedzēja mobilitāte LLP Erasmus 

programmas ietvaros. 

 

25/04/2011-01/05/2011 

Competency – based training ensuring the development of learning outcomes,  

Abant İzzet Baysal University in Bolu, Turkey, Turcija 10 stundas - pasniedzēja mobilitāte 

LLP Erasmus programmas ietvaros. 

 

11/05/2009-17/05/2009 

Work and Employment issues in the modern world – 8 stundas - The Academy of 

Humanities and Economics in Lodz, Lodz, Poland, Polija - pasniedzēja mobilitāte LLP 

Erasmus programmas ietvaros. 
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

Ikgadējā dalība pārbaudījumu komisijās studiju programmās – Sveńvalodu skolotājs, Tulks 

referents (bakalaura izglītības cikls) – Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte. 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits) 6 

  

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 2005.g. līdz 2008.g. Rēzeknes 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja. 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

 

 

Kopīgie grādi, kopīgās programmas, internacionalizācija  

Virziena nosaukums  
  

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 1 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

 

 

Baranova V. (Pokule. V.) 10.klases skolēnu adaptācija vidusskolā// “Pedagoģijas 

teorijas un mācīńanas process”, RA 8. maģistrantu zinātniski praktiskās konferences 

materiāli. – Rēzekne, 2006  

 

  

  

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Ikgadēji tiek izstrādāti papildmateriāli Moodle videi. 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  10.klases skolēnu adaptācija vidusskolā. 

RA 8. maģistrantu zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2006  

Kopējais konferenču skaits  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

 

     1 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  
Projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu 

pedagogu kompetences paaugstināńana” 

Raiľa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

 

FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas izstrāde”, 

projekta asistents, eksperts 
  

  

Dalība projektos  
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Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

Projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu 

pedagogu kompetences paaugstināńana” 

Raiľa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

 

FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas 

izstrāde”, projekta asistents, eksperts 

  

  

  

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 

Vācu valodas kursi “Sommerdeutschkurs am Meer 2013”,  Jade Hochschule, 

Wilhelmshahena, Vācija, 3 ECTS, 29.07.2013.-13.08.2013. 

 

 

 

WBI organizēti Franču valodas kursi - The University of Liège, Beļģija 

ISLV ULG - Été 2012, 60 stundas, 06.08.2012. – 24.08.2012 
  

 

Valodu prasmes 

 

Dzimtā valoda Krievu valoda 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Latviešu   C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Angļu  C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Vācu  
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

Franču  
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

Baltkrievu  
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

http://www.facebook.com/IslvUlgEte2012?ref=stream
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Strode Emīlija 

Dzīvesvietas adrese Skolas 26-11,Malta, Rēzeknes nov. 

Tālrunis, mobilais tālrunis  26880924  

e-pasts emilija.s@inbox.lv 

Dzimńanas datums 28.02.1951 

  
  

Izglītība Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2005.g.-2007.g. Latvijas Lauksaimniecības universitāte: izglītības zinātľu maģistra grāds 

pedagoģijā 

01.12.1997.-31.10.2002. LU Pedagoģijas studiju doktora studiju programma,-izpildīta. 

1969.-1976. Ar darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts 

universitāte: filologs, vācu valodas pasniedzējs 

  

Zinātniskie grādi Veidojiet katram zinātniskajam grādam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Grāda iegūńanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakńnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

01.09.2000.-30.05.2012. RA Sveńvalodu/Izglītības un metodiku katedras docente 

01.09.1993.-31.08.2000. RA Sveńvalodu katedras lektore 

1990.-1992. LU Rēzeknes filiāles lektore 

No 1973.g.vācu valodas skolotāja Maltas 1.vidusskolā 

01.09.1970.-31.08.1973. Makańānu 8-gadīgā skola; skolotāja 

05.09.1969.-31.08.1970. Mākoľkalna 8-gadīgā skola; internāta audzinātāja 
  

Studiju kursu vadība Veidojiet katram programmas līmenim un nosaukumam atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 



126 

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma„Sveńvalodas(angļu/vācu) skolotājs”: 

Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi-2 KP 

2.sveńvaloda (vācu)- 8KP 

Vācu valodas gramatika angļu valodas skolotājiem -2 KP 

Starpkultūru izglītība un komunikācija 2KP 

Novadzinības par vāciski runājońām zemēm -2 KP 

Profesionālā augstākās izglītības programma”Tulks referents” 

Tulkońana vācu-latvieńu-vācu valodā- 4KP 

 

 

Ir sagatavoti citi ca.10 studiju kursi, kuri ńobrīd netiek vadīti, jo nav grupas „Vācu valodas 

skolotājs” 

 
  

Vieslekcijas Veidojiet katram notikumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

ERASMUS: 

17.03.2003.-21.03.2003.Lincas Pedagoģijas akadēmija(Austrija) 8st. 

17.04.2010.-21.04.2010.Klaipēdas Universitāte (Lietuva) 8st. 

07.06.2010.-12.06.2010. Tiroles pedagoģijas universitāte (Austrija) 8st. 

16.05.2011.-22.05.2011.Gabrovas Tehniskā universitāte (Bulgārija )8st. 

13.05.2012.-19.05.2012.VŃTE Česke Budejovice (Čehijas Republika) 8st. 
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 

Līdz 2008.g. Valsts pārbaudījumu komisija, loceklis : Profesionālā bakalaura studiju 

programma”Sveńvalodas(vācu)skolotājs”; RA 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

Veidojiet katram doktoram atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

Veidojiet katram doktoram atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Maģistri (kopējais skaits)   

Bakalauri (kopējais skaits)  ca.25 

  

Cita darba pieredze Veidojiet katram amatam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

No 1997.g. tulks Rēzeknes notariātā 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 1973.g.vācu valodas skolotāja Maltas 1.vidusskolā 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Veidojiet katram virzienam  atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Virziena nosaukums Jaunākās atziľas vācu valodas kā sveńvalodas didaktikā un mācību metodikā. 

Vācu valodas attīstības tendences. 
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Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

Veidojiet katrai publikācijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 10 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

Veidojiet katrai publikācijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  
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Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Veidojiet katrai publikācijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

„Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache-Zweifelsfaelle”.Zinātnisko rakstu 

krājums:Valoda daņādu kultūru kontekstā.DU „Saule”,2009.,552lpp.,ISBN 978-9984-

14-469-6 

 

 „Vācu valodas frazeoloģismi un to tulkońanas problēmas”, .Zinātnisko rakstu 

krājums:Valoda daņādu kultūru kontekstā.DU „Saule”,2006.,568lpp.,ISBN 9984-14-

336-8 

 

„Sprache und die interkulturelle Begegnung”- ”, .Zinātnisko rakstu krājums:Valoda 

daņādu kultūru kontekstā.DU „Saule”,2007.,528lpp.,ISBN 978- 9984-14-374-3 

 

 

 

 

  
  

Monogrāfijas Veidojiet katrai monogrāfijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

Veidojiet katrai literatūrai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Sveńvārdu skaidrojońā vārdnīca  sveńvalodu didaktikā.RA izdevniecība.1999. 

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

Veidojiet katram materiālam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 
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Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 12 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Veidojiet katrai konferencei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

„Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache-Zweifelsfaelle”-XIX Starptautiskā 

zinātniskā konference,DU, Daugavpils.21.01.2009. 

„Vācu valodas frazeoloģismi un to tulkońanas problēmas„–XVII Starptautiskā 

zinātniskā konference,DU, Daugavpils.01.2007. 

„Sprache und die interkulturelle Begegnung”‟- XVI Starptautiskā zinātniskā 

konference,DU, Daugavpils.01.2006. 

 

 

 

  

  

Eksperta darbība Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

Izglītības satura un eksaminācijas centra ārńtata  metodiķe vācu valodas centralizētā eksāmena 

vērtēńanā 

  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2007.g. RA un Ventspils Augstskolas kopprojekts”Akadēmiskā personāla kompetenču 

attīstīńana  tulkońanas studiju kursu pasniegńanai augstskolā”-loceklis 

2005.-2007.Starptautiskais projekts  Qualitaetsmanagement des Fremdsprachenunterrichtes an 

der Hochschule im europaeischen Diskurs- loceklis 

2004.-2005. Latvijas IZM un Esenes (Vācija) Izglītības ministrijas kopprojekts „Sveńvalodas 

skolotāja standarts”-loceklis 

 
  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 
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Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

No 2010.g. Revīzijas komisija -loceklis 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

Veidojiet katram kursam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

2002.-2007.g. Kursi vācu valodas metodikā, kurus vadīju kā pedagogu izglītotājs-

multiplikators 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

Veidojiet katrai dalībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

 

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Ņozīmīgākie: 

Aktuelle Landeskunde intensiv-Deutsche Auslandsgesellschaft; 37 stundas,25.032012-

31.03.2012,Vācija,Libeka 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”,tēma” Studiju rezultāti-no 

teorijas līdz praksei”;RA mūţizglītības centrs 10 stundas,2011.g. 

Fortbildungskurs – Deutsche Auslandsgesellschaft;60 stundas,12.07.2010-23.07.2010, 

Vācija, Libeka 

Intensivkurs Sprache und Kultur.50 st. 29.11.2009-12.12.2009;Drēzdene(Vācija) 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”,tēma „Interaktīvās tāfeles 

izmantošana siespējas studiju procesā”;RA  TIC, 10 st.,2008.g. 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

  

Saņemtie apbalvojumi Veidojiet katram apbalvojumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Maltas 1.vidusskolas Pateicības raksti par rezultatīvu darbu ar talantīgajiem skolēniem- 

2005.;2006.;2007.;2008.;2011.;2012.g. 

RA Atzinības raksts par angļu/vācu valodas skolotāja augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas sagatavońanu akreditācijai.1999.g. 

RA Atzinības raksts par ieguldījumu studiju programmas ”Sveńvalodas(angļu/vācu 

valodas)skolotājs” sagatavońanā akreditācijai.2004.g. 

 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latvieńu 



131 

 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  C2  C2  C2  C2  C1  

Vācu valoda  C2  C2  C2  C2  C2  

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

                           

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

 

 

Kaupuņs Aivars 

„Ziedu Mājas” Vērēmu pag. Rēzeknes nov. LV-4604 

29265418   

aivars.kaupuzs@inbox.lv 

1974.gada 07.jūnijs 
 

 

2007.g.septembris – 2011.decembris Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta pedagoģijā.  

 

1996.g. septembris– 1998.jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

 Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā. 

 

1992.g.septembris –1996.g. jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Bakalaura grāds sporta pedagoģijā.  

Sporta pedagoga specialitāte ar sporta skolotāja un vieglatlētikas trenera 

kvalifikāciju. 

 Papildkvalifikācija – sporta menedņeris 

 

2011. g. Dr.paed. Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta pedagoģijā. 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 

1998. g. Mg.paed. Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā.  

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 
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2012.g. maijs – Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta (PSPI)  

pētnieks sporta zinātnē. 

2011.g. septembris-2012.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2010.g. septembris-2011.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2010.g. maijs-2010.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un metodiku 

katedras vieslektors. 

2002.g. septembris-2010.maijs RA Pedagoģijas fakultātes Sākumskolas metodiku katedras  

lektors. 

 

Akadēmiskā bakalaura, pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas ietvaros kurss „Sports” 0 kredītpunktu. 

 

2013.maijs. Ńauļu Universitāte, Lietuva. „Mechanotherapy in rehabilitation”. 10 

mācībstundas. Erasmus. 

2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauľa, Lietuva. „Nordic Walking as 

physical activity promoting for adults”. 10 mācībstundas. Erasmus. 

2008. decembris. Klaipēdas Kolēģija, Lietuva. „Nordic Walking” 8 mācībstundas. 

Erasmus. 

2007. gada novembris. Lincas Diocēzijas pedagoģiskā augstskola, Austrija. „Play 

and games” 8 mācībstundas. Erasmus. 

 

 

 

 

 

 

 

2002.g. janvāris – 2003.g.decembris. Direktors.Mācību pāraudzināńanas iestāde “Pilcene”. 

2001.g. novembris – 2002.g. janvāris. Direktora vietnieks. Mācību pāraudzināńanas iestāde 

“Pilcene”. 

1996.g.augusts–2001.g.oktobris. Sporta skolotājs. Rēzeknes logopēdiskā internātskola. 
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Daņādu vecumposmu (jaunieńu, gados vecu cilvēku cilvēku) fiziskās aktivitātes un 

rehabilitācijas tehnoloģiju izpēte.  

 

  

1. Senioru fiziskās aktivitātes pańefektivitātes novērtēńanas skala. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2013. II daļa.   ISSN 1691-5887. 

2. Evaluation of a physical activity promotion program for seniors. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2012. II daļa.  288.-299.lpp. ISSN 1691-5887. 

3. Affect factors of physical activity in older adults. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2011.  

638.-648.lpp. ISSN 1691-5887. V.Larins . 

4. Pirmā kursa studentu fizisko aktivitāńu līmenis un vispārējā fiziskā sagatavotība. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

Rēzekne.2010. ISSN 1691-5887. 

5. Testing the Relevance of the Outcome Expectations Scale and Physical Activity 

in Community Dwelling Adults. Sport and Science Bulgaria. 2010. P. 263.-268. 

V.Larins. 

6. Bioloģiskā vecuma noteikńanas iespējas gados veciem cilvēkiem. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2009.  730.-740.lpp. ISSN 1691-5887. 

7. Self-perceived physical and health condition of older persons (aged 65-75). Acta 

Kinesiologiae Universitatis Tartuensis; Vol 13. - Tartu. 2008. P. 39.-51. V.Larins. 

8. Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2008. 

409.-417.lpp. ISSN 1691-5887. 
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1. The relationship between physical activity and exercise motivation of the first year 

students from Rezekne Augstskola. LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga 

2013. Vol.4, Nr. 1. P.3-15. ISSN 1691-7669 

2. A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants and 

health related variables of Latvian older adults. European Journal of Adapted 

Physical Activity, 5(1), 2012. P. 39-52. ISSN 1803-3857. 

3. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in older 

adults.LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga 2011. Vol.2.Nr.2 P. 13-25. ISSN 

1691-7669. V.Larins. 

4. Correlation between functional fitness results and self-assessment of health related 

quality of life and physical activity in older adults. LASE Scientific Journal of 

Sport Science. Rīga, LSPA, 2010. P.18.-24.lpp. ISSN 1691-7669. V.Larins. 

5. Overview of the physical activity behavior change models and theories. Izglītības 

reforma vispārizglītojońā skolā: izglītības satura pētījumi un ievieńanas 

problēmas.2010.gada zinātnisko rakstu krājums.  Rēzekne, RA, 2011.  55.-68.lpp. 

ISSN 1691-5895. V.Larins. 

6. A self-perception of physical and health condition of middle-to-late aged woman. 

Vadyba 2(13). - Klaipeda, 2008. P.58.-64. V.Larins. 

 

 

 

 

11 

1. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas versijas 

pilotpētījums. Liepājas Universitātes 2.zinātniski metodiskās conferences “Sporta 

izglītības aktualitātes” zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja, 2011. 

2. Daily physical activity level for children and adults. Abstract for 4º Congreso 

Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores. Malaga, Spain, 2011. P. 780. 

I.Smuka, D. Krauksta. 
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3. The Pilot Test of the International Physical Activity Questionnaire for Cultural 

Adaptation in Latvia. Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization of 

Society. Rēzekne, RA, 2010. 15.-25.lpp. V.Larins. 

4. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes. Abstract for 

12th EGREPA International conference. European Review of Aging and Physical 

Activity 2010 7:97 Prague 2010. P.97. 

5. Physical activity and health related quality of life in community dwelling older 

adults. Abstract for European Congress of Adapted Physical Activity (EUCAPA). 

Jyvaskula 2010. P. 73. V.Larins. 

6. Assessing the multidimensional outcome expectations for exercise scale in 

community dwelling adults. Abstract for 3
rd

  Baltic Sport Science Conference 

“Physical activity and sport in changing society: Research, Theory, Practice and 

Management” Rīga 2010. P. 27. V.Larins. 
7. Fiziskās veselības pańvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.) LSPA Zinātniskie 

raksti 2008.  Rīga, LSPA, 2009. 73.-80.lpp. V.Lāriľń.  

8. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums kultūrvides 

adaptācijai Latvijā.  LSPA zinātniskie raksti. Rīga, LSPA, 2009.  377.-386.lpp. 

V.Lāriľń. 

9. Fiziskās aktivitātes Rēzeknes augstskolā. LLU Zinātniski metodiskā konference. 

Referātu materiāli. Jelgava, 2008. 

10. RA studējońo un docētāju sporta aktivitātes. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2007. ISSN 1691-

5887. 

11. Jaunieńu fiziskās aktivitātes Rēzeknē. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne, RA, 2006. ISSN 1691-5887. 

 

 

Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2009. 

Lpp.96.  
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 Curriculum Vitae  

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Svetlana Iļjina  

Dzīvesvietas adrese Kosmonautu 12-76, Rēzekne 12-76, LV4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26162320   

e-pasts svetailjina@inbox.lv 

Dzimńanas datums 08.04.1970 
  

Izglītība   No 2013.g. Doktora studijas Daugavpils Universitātē 

2005.gadā LU Moderno valodu fakultātē ieguvusi humanitāro zinātľu 

  maģistra grādu filoloģijā (diploms Sērija MD A Nr.3772 

  1992.gadā absolvēta LU Pedagoģijas  fakultāte . 

  Iegūta angļu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija ( diploms 

Nr.100510, izdots  1992.gada 20.jūnijā ). 

 

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūńanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakńnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2005. gadā Humanitāro zinātľu maģistra grāds filoloģijā, Mg.philol., Latvijas 

Universitāte 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

 2010 – līdz ńim laikam. Lektore, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina 

fakultāte 

  1996.-2010.g. lektore RA Pedagoģijas fakultātes Sveńvalodu katedrā  

  1992.- 1996.g. angļu valodas skolotāja Rēzeknes 5.vidusskolā; 

  1991.- 1992.g.angļu valodas skolotāja Rēzeknes 1.vidusskolā. 
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Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs” (studiju modulis ”Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”): 

Konversācija 1/2/3/4 KP 

Fonētika 1/1 KP 

Teksta analīze 2/3 KP 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vides 

dizains”: Praktiskā sveńvaloda (angļu) 2/1 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks referents”: Starpkultūru 

komunikācija 3 KP, Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu valodā 

4/2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma  „Uzņēmējdarbība (Ārējo 

sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija): Angļu valoda starpkultūru 

komunikācijā 2/2 KP 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieslekcijas 

 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

12.11.2012 – 16.11.2012 Klagenfurt, Austrija, Teaching Cross-Culturally, 8 

stundas, ERASMUS mobilitātes programma 

19.03.2012 - 23.03.2012 University College Ghent, Beļģija, Cross-cultural 

Awareness in EFL Teaching, 8 stundas, ERASMUS mobilitātes programma 

25.04.2011 – 01.05.2011 Abant Izzet Baysal University, Turcija, Cross-

cultural issues, 10 stundas, ERASMUS mobilitātes programma 

11.05.2009 – 17.05.2009 The Academy of Humanities and Economics in 

Lodz, Polija, Teaching Theme-based Vocabulary, 8 stundas, ERASMUS 

mobilitātes programma 
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

Piedalīńanās sveńvalodu (angļu) skolotāja programmas valsts eksāmenu 

komisijās 1996-2012g. (loceklis, sekretāre), bakalaura līmenis, Rēzeknes 

Augstskola 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  Apm. 35  

  

Cita darba pieredze  
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Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 
2005.g.-2012.g. konsultants, 12.klańu skolēnu sagatavońanas kursi angļu 

valodas sertifikāta eksāmenam, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Intercultural communication, Developing communicative skills 
  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 2 

 “The Role of Planning in Effective Lesson Delivery”, 

  Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība”, 

Rēzekne, Latvija, 2005.g., 5 lpp. 

 

Informācija par publikācijām  
  „Comparative Analysis of Planning Skills of Experienced and Beginning Teachers” 

Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība”, RA, Rēzekne, 

Latvija, 2007. g., 5 lpp. 

 
  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences    „Comparative Analysis of Planning Skills of Experienced and Beginning Teachers” 

Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība”, RA, Rēzekne, 

Latvija, (2007. gada 23. – 24. februāris).  

 

Kopējais konferenču skaits 2 

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2012. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību 

priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana”, projekta pasniedzēja 

  2007. g. ESF projekts „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīńana 

tulkońanas studiju kursu pasniegńanai augstskolā“, piedalīńanās 

  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

Piedalīńanās „Zinātnieku nakts” pasākumā, Rēzeknes Augstskola, 2009 g. 

Septembris 

Nosaukums, norises vieta, datums  
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Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Studiju 

rezultāti – no teorijas līdz praksei”, RA Mūņizglītības centrs, 10 stundas, 

2012 g. – 2011.g. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „E-vides 

MOODLE praktiskā pielietońana”, RA Tālākizglītības centrs, 10 stundas, 

2011 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Izmaksu 

vadība augstskolu pedagoģiskajā darbā”, RA Tālākizglītības centrs, 10 

stundas, 2009 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Daudzveidīgo 

spēju attīstīńanas darbības forma augstskolas studiju procesā”, RA TIC, 10 

stundas, 2008 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Autortiesību 

aktuālie jautājumi akadēmiskā personāla darbība”, RA TIC, 10 stundas, 2008 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, 

„Komunikācijas elementi, barjeras un uztvere studiju procesā”, RA TIC, 10 

stundas, 2007 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Studentu 

mācību sasniegumu vērtēńanas problēmas”, RA TIC, 10 stundas, 2007 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Kompetences 

jēdziens, veidi un to saistība ar studijām”, RA, 10 stundas, 2007 

 
  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

„Atzinības raksts” par aktīvu pētniecisko darbību, Rēzeknes Augstskola, 

2005 

  

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Valoda  B2 latvieńu B2 latvieńu B1 latvieńu B1 latvieńu B1 latvieńu 

Valoda  B2 angļu C1 angļu C1 angļu C1 angļu C1 angļu 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Europass  

Curriculum Vitae  

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepiecieńams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Janīna Miņina 

Adrese Kooperatīva 5-36, Rēzekne LV -4601 

Tālrunis  37129968514  

Fakss -------------------- 

E-pasts j-minina@inbox.lv 

  

Pilsonība  Latvijas 

  

Dzimńanas datums 1955.gada 05.novembris 

  

Dzimums sievieńu  
  

Darba pieredze 2013. – vieslektors RA, direktora vietniece izglītības jomā Rēzeknes Valsts 

ģimnāzijā, krievu valodas skolotāja Rēzeknes Valsts ģimnāzijā. 
 

 
  

Laika periods 
 2007. - 2013. g. 

 

Profesija vai ieľemamais amats Rēzeknes pilsētas krievu valodas (sveńvalodas) skolotāju MA vadītāja 

Galvenie pienākumi Metodiskā darba vadīńana, atbalsta pasākumu nodrońināńana pedagogiem. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 
 1981. -1983 g.  

Profesija vai ieľemamais amats 
Ārpusklases darba organizators  

Galvenie pienākumi Direktora vietnieka funkciju veikńana skolēnu ārpusklases un ārpusskolas 

darba jomā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Rēzeknes 1. vidusskola 

Nozare Pedagoģija 
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Laika periods 
 1983.-1984. 

Profesija vai ieľemamais amats 
 Metodiķe 

Galvenie pienākumi Metodiskā darba vadīńana pilsētas vispārizglītojońo skolu skolotājiem 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Rēzeknes pilsētas Izglītības nodaļa 

Nozare  Pedagoģija 

Laika periods 
 1984.-1998. 

Profesija vai ieľemamais amats 
  Krievu valodas skolotāja, klases audzinātāja 

Galvenie pienākumi Krievu valodas pasniegńana, klases audzinātāja pienākumu pildīńana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
  Rēzeknes 1. vidusskola 

Nozare   Pedagoģija un filoloģija 

Laika periods 1998. – 2004.  

Profesija vai ieľemamais amats 
Rēzeknes pilsētas krievu valodas skolotāju MA vadītāja.  

Lektors Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes koordinētajos skolotāju 

tālākizglītības kursos. 

Galvenie pienākumi  Inovatīvo metoņu aktualizēńana skolotāju darba praksē, skolēnu zinātniski 

pētnieciskās darbības vadība. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
  Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde 

Nozare   Pedagoģija  

Laika periods 
 1998.-2013. 

Profesija vai ieľemamais amats 
 Krievu valodas skolotāja 

Galvenie pienākumi Krievu valodas mācīńana ģimnāzija, Rēzeknes Valsts ģimnāzija 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 
  Rēzeknes , Kaļķu iela 12 

Nozare   Pedagoģija  

Izglītība  

 

 

Laika periods 1981.-1999. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistra grāds 1999. gadā Daugavpils Universitātē, maģistra 

diploms Nr. 000648 

Galvenie mācību priekńmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

Maģistra darba tēma- Nekodificēto krievu valodas formu ietekme uz latvieńu skolas skolēnu 

va;lodu. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Daugavpils Universitātes Filoloģijas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

Augstākais 

 

  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Filologa, krievu valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikācija 1981. gadā, 

diploma Nr. 267478 

 

Galvenie mācību priekńmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 
Filoloģija, metodika, lingvistika, latīľu valoda,  

ārzemju literatūras vēsture, dialektoloģija u.c. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

 

Augstākais 
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Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s)  Latviešu 
  

Cita(s) valoda(s)  Krievu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Valoda   teicama  teicama  teicama  teicama  teicama 

Valoda   teicama  teicama  teicama  teicama  teicama 

 
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

2.Par studiju programmas apgūńanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs 

(aizpildīts) 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

 

 

Prikule Valentīna 

Maskavas iela 12-86, Rēzekne 

+371 26597571   

valprikule@inbox.lv 

10.03.1958 

  
 

 
 

1999. g. izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, Mg. paed., RPIVA 

 
 

 

Kopń 1997.g. RA  Pedagoģijas fakultāte, lektore Sveńvalodu katedrā; 

1996.-1997.g.angļu val. skolotāja Rēzeknes Mākslas koledņā; 

1995- 1996.g.RA Humanitārā fakultāte, lektore Sveńvalodu katedrā; 

1991.- 1995.g.angļu val. skolotāja Rēzeknes Skolotāju Institūtā.; 

1985.-1991.g. angļu val. skolotāja Rēzeknes  2. vidusskolā. 

1982.-1985.g. angļu val. skolotāja Zilupes vidusskolā. 
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Profesionālā bakalaura studiju programma  ,,Skolotājs, studiju modulis  

,,Sveńvalodas (angļu) skolotājs,‟‟ Praktiskā gramatika, 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs, studiju modulis  ,, 

Sveńvalodas (angļu)  skolotājs,‟‟ Funkcionālā gramatika, 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs, studiju modulis  

,,Sveńvalodas (angļu)  skolotājs,‟‟ Angļu valoda kā otrā sveńvaloda, 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs, studiju modulis                     

,, Ģeogrāfijas un sociālo zinību   skolotājs,‟‟   Praktiskā sveńvaloda, 4 KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Interjera dizains " Praktiskā  

sveńvaloda,   6 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,‟‟  Angļu valodas 

praktiskā gramatika I, 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,‟‟  Angļu valodas 

praktiskā gramatika II, 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,‟‟  Angļu valodas 

praktiskā gramatika III , 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,‟‟  Angļu valodas 

praktiskā gramatika IV , 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Uzľēmējdarbība" ar specializāciju 

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs. Rakstiska tulkońanas teorija un prakse, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, Juridiskā sveńvaloda 

I, II 4 KP 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,‟‟  Rakstiskā tulkońana 

otrajā sveńvalodā I (latvieńu-angļu-latvieńu): 3KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,‟‟  Rakstiskā tulkońana 

otrajā sveńvalodā II (latvieńu-angļu-latvieńu): 3KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,‟‟ Angļu valoda kā otrā 

sveńvaloda, 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,‟‟  Konsekutīvā un 

sarunu tulkońana I, II 4 KP 
 
 

  1997. – 2013.  g. valsts eksāmenu komisijas locekle profesionālās bakalaura 

studiju programmā ,,Sveńvalodas skolotājs‟‟ 
 

 

 

 

 

Daudz > 60 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
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2.PIELIKUMS 

 

 

 

 

Par  studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma 

pielikuma paraugs (aizpildīts). 
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3.PIELIKUMS 

 

 

 

Vienońanās ar VeA par iespēju turpināt 

studijas RA realizētās programmas 

pārtraukńanas gadījumā 
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4. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli 

5. Kā Jūs vērtējat nodarbību skaitu sekojońos kursos? 

Kursa nosaukums nav pietiekams ir pietiekams  Ir pārāk liels  Kurss nav 

nepiecieńams 

Ievads tulkońanas 

teorijā (V. Pleiksne – 

Gutāne) 

    

Biznesa 

komunikācijas (I. 

Graudiľa) 

    

Mutvārdu 

komunikācija un 

prezentācija angļu 

valodā (S. Iļjina) 

    

Vācu valoda (E. 

Strode) 

    

 Lietińķā/ 

komunikatīvā vācu 

valoda (K. 

Laganovska) 

    

Angļu valodas 

gramatika (V. 

Prikule) 

    

Starpkultūru 

komunikācija(S. 

Iļjina, E. Strode, I. 

Rimńāne)  

    

Mūsdienu latvieńu 

valodas attīstības 

tendences (S. 

Laizāne) 

    

Terminoloģijas bāzes 

veidońana (K. 

Laganovska) 

    

Teksta analīzes 

lingvostilistiskie 

aspekti (V. Pleiksne – 

Gutāne) 

    

Ievads rakstiskajā 

tulkońanā (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

    

Rediģēńana (M. 

Opincāne) 

    

Ievads lietińķajā 

valodniecībā (K. 

Laganovska, M. 

Opincāne ) 

    

Lietińķā 

korespondence angļu 

valodā (V. Pleiksne – 

Gutāne) 

    

Rakstiskā tulkońana 

otrajā sveńvalodā ( R. 

Burceva, V. Prikule) 
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ES terminoloģijas 

pārvaldība (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

    

Rakstiskā tulkońana: 

juridiskie teksti (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

    

Rakstiskā tulkońana: 

juridiskie teksti (M. 

Opincāne) 

    

 

Konsekutīvā un 

sarunu tulkońana ((V. 

Pleiksne – Gutāne) 

    

Angļu valodas 

leksokoloģija (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

    

Lietińķā angļu valoda 

(V. Pleiksne – 

Gutāne) 

    

 

Latīľu valoda (I. 

Gusāns) 

    

Rakstiskā tulkońana: 

vides problēmas (M. 

Opincāne) 

    

Rakstiskā tulkońana: 

ekonomika un 

uzľēmējdarbība (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

    

Ievads mutiskajā 

tulkońanā (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

    

Rakstiskā tulkońana: 

tirgus pētījumi un 

reklāma (V. Pleiksne 

– Gutāne) 

    

Rakstiskā tulkońana: 

transports un 

loģistika (M. 

Opincāne) 

    

 

Pētījuma tulkońanā 

zinātniskie pamati 

(V. Pleiksne – 

Gutāne) 

    

 

Sastatāmā 

valodniecība (V. 

Pleiksne – Gutāne) 
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6. Novērtējiet kursu kvalitāti 10 baļļu sistēmā no 1 – 10 

Kursa nosaukums novērtējums  komentāri 

Ievads tulkońanas 

teorijā (V. Pleiksne – 

Gutāne) 

  

Biznesa 

komunikācijas (I. 

Graudiľa) 

  

Mutvārdu 

komunikācija un 

prezentācija angļu 

valodā (S. Iļjina) 

  

Vācu valoda (E. 

Strode) 

  

 Lietińķā/ 

komunikatīvā vācu 

valoda (K. 

Laganovska) 

  

Angļu valodas 

gramatika (V. 

Prikule) 

  

Starpkultūru 

komunikācija(S. 

Iļjina, E. Strode, I. 

Rimńāne)  

  

Mūsdienu latvieńu 

valodas attīstības 

tendences (S. 

Laizāne) 

  

Terminoloģijas bāzes 

veidońana (K. 

Laganovska) 

  

Teksta analīzes 

lingvostilistiskie 

aspekti (V. Pleiksne – 

Gutāne) 

  

Ievads rakstiskajā 

tulkońanā (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

  

Rediģēńana (M. 

Opincāne) 

  

Ievads lietińķajā 

valodniecībā (K. 

Laganovska, M. 

Opincāne ) 

  

Lietińķā 

korespondence angļu 

valodā (V. Pleiksne – 

Gutāne) 

  

Rakstiskā tulkońana 

otrajā sveńvalodā ( R. 

Burceva, V. Prikule) 

  



160 

 
ES terminoloģijas 

pārvaldība (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

  

Rakstiskā tulkońana: 

juridiskie teksti (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

  

Rakstiskā tulkońana: 

juridiskie teksti (M. 

Opincāne) 

  

Konsekutīvā un 

sarunu tulkońana ((V. 

Pleiksne – Gutāne) 

  

Angļu valodas 

leksokoloģija (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

  

Lietińķā angļu valoda 

(V. Pleiksne – 

Gutāne) 

  

Latīľu valoda (I. 

Gusāns) 

  

Rakstiskā tulkońana: 

vides problēmas (M. 

Opincāne) 

  

Rakstiskā tulkońana: 

ekonomika un 

uzľēmējdarbība (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

  

Ievads mutiskajā 

tulkońanā (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

  

Rakstiskā tulkońana: 

tirgus pētījumi un 

reklāma (V. Pleiksne 

– Gutāne) 

  

Rakstiskā tulkońana: 

transports un 

loģistika (M. 

Opincāne) 

  

Pētījuma tulkońanā 

zinātniskie pamati 

(V. Pleiksne – 

Gutāne) 

  

Sastatāmā 

valodniecība (V. 

Pleiksne – Gutāne) 

  

7.  Citi komentāri, novēlējumi. 

 

Darbadevēju aptauja ( SV Tulkońana) 

1. Kā jūs vērtējat studiju programmas tulks-referents absolventa sveńvalodu  
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zināńanas un zināńanas tulkońanas jomā? 

 

2.  Kā jūs vērtējat studiju programmas tulks-

referents absolventa   prasmes un zināńanas 

referenta un lietvedības jomā? 

 

 

3. Kādas ir absolventa organizatoriskās prasmes un 

prasme iekļauties kolektīvā? 

 

4. Kā jūs vērtējat darbinieka personības īpańības?  
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5.Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās 

prakses vietas, kā arī prakses nolikumi 
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AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMAS „TULKS REFERENTS” PRAKSES METODISKIE  nolikums 

Vispārīgs raksturojums.  

Nolikums par  tulku referentu studentu praksi attiecas uz studentiem, pasniedzējiem un 

personām, kas ir atbildīgas par praksi. 

Tulka referenta specialitātes apguvē tulkońanas prakse ir obligāta programmas sastāvdaļa. 

Profesionālās prakses apjoms ir 26 KP. Saskaľā ar studiju plānu prakse norisinās divos posmos 

daņādos uzľēmumos un iestādēs. Organizējot praksi, jāľem vērā sekojońā specializācija:  

tulks referents no angļu/vācu valodas latvieńu valodā un otrādi, kas pārzina terminoloģiju  

ekonomikas, tiesību zinātnes, lietvedības u.c. jomās. 

„Tulka referenta” studiju programma  trīs prakses: „Tulkońanas  prakse‟‟,” ,, Lietińķās 

tulkońanas prakse‟‟ un „ Kvalifik;acijas prakse”.  Tulkońanas praksē studenti iepazīstas ar lietińķo 

tekstu veidiem un to tulkońanas īpatnībām, Lietińķās tulkońanas prakses laikā studenti tulko 

lietińķos tekstus,kā arī veic ar referenta darbu saistītos pienākumus.Kvalifikācijas praksē studenti 

veic tulkojumus izvēlētajā specializācijā.  

Tulkošanas prakses mērķis: 

Padziļināt un pilnveidot studentu teorētiskās zināńanas tulkońanā, sagatavot studentu 

patstāvīgam darbam izvēlētajā specialitātē. 

No ńī mērķa izriet sekojońie uzdevumi: 

- mācīties izmantot studiju procesā gūtās teorētiskās zināńanas un prasmes tulkońanas 

pieejas stratēģijas un tehnikas izvēlē, tulkojuma analīzē un vērtēńanā; 

Lietišķās tulkošanas prakses mērķis: 

 Padziļināt un pilnveidot studentu teorētiskās zināńanas tulkońanā un lietvedībā un veidot 

profesionālās prasmes un tās radońi izmantot tulka referenta darbā,  

Tulkošanas prakses uzdevumi: 

No ńī mērķa izriet sekojońie uzdevumi: 

- mācīties izmantot studiju procesā gūtās teorētiskās zināńanas un prasmes tulkońanas 

pieejas stratēģijas un tehnikas izvēlē, tulkojuma analīzē un vērtēńanā; 

- apgūt prasmi veikt tulka referenta darbu; 

- apgūt prasmi patstāvīgi noteikt tulkojuma mērķauditoriju un mērķi; 

- iegūt orientāciju turpmākajām tulkońanas studijām.  

Tulkošanas prakses organizācija. Saskaľā ar studiju plānu tulkońanas praksi studenti veic  

trijos posmos. Pirmais posms ir Tulkońanas prakse, kas noris latvieńu, angļu un vācu valodā, 6. 

semestrī  8 KP apjomā. Otrais posms ir Lietińķās tulkońanas prakse 7. Semestrī 8 KP apjomā.    

izvēlētajā specializācijā, kas notiek 8.semestrī   ir 10 KP apjomā.  Visi trīs posmi ir vienoti, lai 

studenti varētu atrast potenciālās darba vietas un specializētos noteiktā nozarē. Organizējot praksi, 

vērā tiek ľemta tulkońanas specializācija (ekonomika, tieslietas, u.c.) 

Profesionālā prakse tiek organizēta ńādi: 

- Katra posma profesionālo praksi ievada sanāksme fakultātē, kurā studenti iepazīstas ar 

prakses vadītājiem, prakses programmu un uzdevumiem. Studentiem, kuri t ir  Kvalifikācijas praksē 

diplomdarba vadītājs dod ar bakalaura darbu saistītus individuālus uzdevumus. 
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- Katra posma profesionālās prakses sākumā sanāksme tiek organizēta arī prakses vietā 

(uzľēmumā, notariālajā birojā, tulkońanas birojā u.tml.). Sanāksmi vada iestādes vadītājs vai 

vadītāja vietnieks. Students tiek iepazīstināts ar iestādes darbību un specifiku, iekńējās kārtības un 

darba drońības noteikumiem. Ierodoties prakses vietā, studentiem ir jāsaľem darba drońības 

noteikumi, stingri jāievēro iekńējās kārtības noteikumi un jāpilda uzľēmuma nozīmētā prakses 

vadītāja norādījumi.   

- Katras prakses noslēgumā studenti  Izglītības un dizaina katedrā iesniedz prakses atskaiti 

par veikto tulkońanas darbu. Atskaites dokumentācija sastāv no studenta prakses dienasgrāmatas, 

kas atspoguļo iknedēļas paveiktos uzdevumus, kā arī iegūtās prasmes un iemaľas, un no 

tulkońanas materiāla paraugiem (tiek saskaľots ar prakses vadītāju, pamatojoties uz tulkońanas 

specializāciju). Tulkońanas prakses dienasgrāmatu apstiprina iestādes/ uzľēmuma prakses vadītājs, 

atskaiti – augstskolas prakses vadītājs. 

- Prakses atskaiti students iesniedz un reģistrē RA Izglītības un dizaina katedrā. Katra posma 

profesionālās prakses norise un rezultāti tiek analizēti un izvērtēti prakses noslēguma konferencē 

Rēzeknes Augstskolā. Galīgo vērtējumu un apstiprinājumu studenta veikumam dod augstskolas 

prakses vadītājs. 

- Ja students ir daudz kavējis vai nav sniedzis pilnīgu atskaiti par praksi, prakse netiek 

ieskaitīta. 

Uzņēmuma prakses vadītāja pienākumi.  

Uzľēmuma prakses vadītāja pienākumi ir: 

– būt atbildīgam par studenta praksi uzľēmumā; 

– parakstīt studenta atskaiti par praksi; 

– ja students kavē darbu uzľēmumā vai slikti veic savus pienākumus, ziľot par to 

augstskolas prakses vadītājam. 

Studenta-praktikanta pienākumi.  

Studentam-praktikanta pienākumi ir:  

– ievērot uzľēmuma iekńējās kārtības noteikumus; 

– godprātīgi pildīt uzticēto darbu un pienākumus; 

– ievērot darba drońības noteikumus un saudzīgi izturēties pret darba inventāru; 

– rūpēties par uzľēmuma labumu, neizpaust raņońanas noslēpumus; 

– savlaicīgi ziľot uzľēmuma administrācijai par neierańanos praksē; saslimńanas gadījumā 

iesniegt darba nespējas lapu; 

– uzrakstīt atskaiti par praksi un iesniegt to parakstīńanai uzľēmuma nozīmētajam prakses 

vadītājam. 

Augstskolas prakses vadītāja pienākumi.  

Augstskolas prakses vadītāja pienākumi ir: 

– sadarboties ar uzľēmuma prakses vadītāju;  

– būt atbildīgam par prakses gaitu, sekot tās norisei; 

– rūpēties, lai studenta prakses uzdevumi, kas minēti līgumā, atbilstu studiju plānam.  

 


