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I. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS   

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

 
Šajā studiju virzienā (turpmāk – „Valodas”) Rēzeknes Augstskolā (turpmāk – RA) ietilpst 

2 filoloģijas programmas. Filoloģijas studiju virziens ir viens no pirmajiem RA, to realizē kopš 
 
1991. gada. Tas ļāvis ne tikai izveidot stabilu un zinošu akadēmisko personālu, bet attīstīt 

pēctecīgu, reģiona specifiku un ES prasības respektējošu programmu, kurai ir sava specifika 

Latvijas un Eiropas kontekstā. Latgalistikas studijas un pētniecība, kas attīstās RA, ir šīs 

programmas unikalitātes pazīme. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 

gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam (tas ir 4. akreditācijas periods programmām). 
 

Studiju virziena stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi izriet no RA darbības un attīstības 

stratēģijas 2014.–2020.gadam un pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas 

dokumentiem: „Europa2020”, „Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas 
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programma”, „Nacionālās attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, 

„Latgales programma 2010–2017”. 

 
 

Studiju virziena vīzija 
 

Latgalistika, baltistika, reģionālistika – studiju virziena balsti, kas ļauj saglabāt 

valodas un kultūras studiju tradīciju reģionā, piedāvājot kvalitatīvu studiju un pētniecisko vidi 

ES un citu valstu studentiem, stiprinot reģiona kultūras, valodas un izglītības politikas nostādnes 

un realizāciju studējošo un akadēmiskā personāla pētniecībā. 

 
 

Studiju virziena kopējie mērķi un uzdevumi 
 

Mērķis – nodrošināt pēctecīgas starpdisciplināras valodas un kultūras studijas, kas aptvertu 

plašu humanitāro problēmu spektru, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, gādājot par 

Latvijas un Latgales reģiona zinātniskās un kultūrvides saglabāšanu, izpēti un attīstību, veidojot 

spēcīgu reģionālistikas studiju un pētniecisko vidi reģionā. 

 
 

Uzdevumi: 
 

1) sekmēt studentu un docētāju apmaiņas procesu (studijas, stažēšanās): 

studējošajiem vienreiz studiju laikā, docētājiem vienreiz divos studiju gados, 

gādāt par lekciju kursu izstrādi angļu valodā, piesaistot ārzemju studentus valodas 

un kultūras studijām Latvijā,  
 

2) pārskatīt studiju kursu saturu un pakāpeniski pārveidot to ne tikai atbilstoši 

jaunākajām zinātnes attīstības un metodoloģijas prasībām, bet, respektējot 

potenciālo studējošo, pastiprinātu uzmanību pievērst interesantuma, praktiskās 

lietderības un radošuma izpausmēm katrā studiju kursā,  
 

3) pievērst uzmanību programmas reklamēšanai, popularizējot jaunieviestos moduļus  
 

(Latgalistika un Ievads komunikācijas teorijā), uzsverot, ka arī akadēmiskajā 

izglītībā nozares pamatkursu apguve ir saistāma ar konkrētu praktisku iemaņu un 

prasmju nostiprināšanu,  
 

4) sadarbībā ar LU MII pastiprināt datorlingvistikas iemaņu praktizēšanu, datorrīku, 

programmu, runas un valodas korpusa izmantošanu pētniecisko darbu veikšanā,  
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nodrošinot materiālu   apmaiņu,   iesaistoties   valodas   korpusa   veidošanā 
 

(marķēšanā), iekļaujoties CLARIN aktivitātēs, 
 
5) saglabāt programmas specifiku: integrētie filoloģijas kursi, latgalistikas 

pētniecība, komunikācijas teorijas pamatu apguve, tādējādi gādājot par 

akadēmiskās studiju programmas piesaisti darba tirgum, absolventu 

konkurētspējas palielināšanu ES darba tirgū,  
 
6) iesaistīt studējošos multikulturālu vidi un reģiona identitāti ilustrējošu datu bāzu 

veidošanā (etnolingvistiskās aptaujas, lingvokulturoloģiskās zīmes, tūrisma 

maršrutu pievilcīgi apraksti, reģiona iedzīvotāju konfesionālais sastāvs u.c.),  
 
7) rosināt kā studējošos, tā docētājus starpdisciplināru un metodoloģijas ziņā 

inovatīvu pētījumu veikšanai (diskursa analīze, lingvistiskās ainavas, 

lingvokulturoloģiskā, kontentanalīze u.c. metodes),  
 
8) izstrādāt un realizēt starpnozaru projektus, gādājot par akadēmiskā personāla 

materiālo ieinteresētību zinātniskās un profesionālās kvalifikācijas attīstībai, 

pētījumu publicitātes un starptautiskās atpazīstamības veicināšanai,  
 
9) sadarboties ar reģiona pašvaldībām, citām organizācijām, augstākās izglītības 

iestādēm ES finansētu reģionālistikas pētniecisko projektu īstenošanā, sakoptas 

kultūrvides radīšanā,  
 
10) paplašināt sadarbību ar līdzīgām institūcijām Latvijā un ārzemēs, akcentējot 

Baltkrievijas, Krievijas iesaisti šajā sadarbībā, saistot to ar reģiona vēsturisko 

attīstību,  
 
11) iesaistīt RA jaunos zinātniekus, studējošos un reģiona jauniešus zinātniskajos un 

radošajos projektos, radot vidi un nosacījumus inovatīvai pētniecībai, Latgales 

reģiona attīstībai.  
 
12) uzsākt doktorantūras studijas starptautiskā baltistikas programmā 2014./2015.st.g., 

veidot kopēju promocijas padomi ar Vītauta Dižā Universitātes, A.Mickeviča 

Universitātes un LU Filozofijas un socioloģijas institūtu.  
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2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais 
 

novērtējums no LR interešu viedokļa 
 

Studiju virziena programmas ir veidotas, sabalansējot mūsdienu latviešu valodas un literatūras 

vēstures, teorijas pamatkursus ar praktikumiem (folkloras, muzeja, mediju, tulkošanas u. c.), un, 

lai arī akadēmiskā programma netiek orientēta tiešā veidā uz darba tirgus nodrošināšanu, tomēr 

paralēla latviešu valodas un literatūras kursu apguve, robežzinātņu (filozofija, semiotika, 

antropoloģija, tulkošanas metodoloģija, korpuslingvistika, komunikācijas teorija) pamatu 

zināšana, starpnozaru pētījumu veikšana, nosaka to, ka daudzi programmas absolventi ne tikai 

sekmīgi studē maģistratūras studijās, bet arī strādā Latgales reģiona plašsaziņas līdzekļu, muzeju, 

citu kultūras sfēru jomā. 
 

Pieaugot reģionālo augstskolu lomai Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā, ir svarīgi 

veidot zinātniski aktīvu vidi katrā reģionā (saskan ar „Nacionālās attīstības plāna 2020” 

prioritātēm). Latgales reģionā tā sociālo un reģionālo īpatnību dēļ ir dislocēts līdz šim maz 

izmantots polihronisks garīgo un materiālo vērtību masīvs. Tā aktualizēšana, kas šajā studiju 

virzienā īpaši aktivizēta līdz ar latgalistikas moduļa iedibināšanu, latgalistikas konferenču 

aizsākšanu, izdevumu sagatavošanu un izdošanu, ļauj apjaust un risināt tādus humanitārajās un 

sociālajās zinātnēs aktuālus diskursus kā kultūras kontinuitāte, polihronisms, teritoriālā identitāte, 

reģionālistika. 
 

Ņemot vērā humanitārās izglītības vitāli svarīgo lomu Latgales reģiona zinātniskās un 

kultūrvides saglabāšanā un attīstīšanā, kā arī reflektantu noturīgo interesi par augstāko 

akadēmisko filologa izglītību, RA šīs programmas īstenošana būtu nepieciešana arī turpmāk. 

 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 
 

 

Nr. p. Plānotie pasākumi   Plānotais rezultāts Izpildes 

k.        termiņš 
        

1. Studiju   kursu satura pārskatīšana, to Potenciālajam  2015.gads 

 pakāpeniski pārveidošana ne tikai atbilstoši studējošajam saistošas,  

 jaunākajām zinātnes attīstības un reģiona un zinātnes  

 metodoloģijas prasībām, bet,  respektējot attīstību respektējoša  
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 potenciālo  studējošo, pastiprinātu studiju satura izveide.  

 uzmanību  pievēršot interesantuma,      

 praktiskās lietderības un radošuma      

 izpausmēm katrā studiju kursā.       
         

2. Ārzemju pieredzes analīze, skatot Studiju virziena ciešāka 2015.gads 

 starpdisciplināras vai starpnozaru sasaiste ar darba tirgus  

 programmas humanitārajā izglītībā. pieprasījumu.   
     

3. Studiju virziena reklamēšana, popularizējot Izpratnes veicināšana Visu laiku. 

 jaunieviestos  moduļus  (Latgalistika  un sabiedrībā  par  

 Ievads komunikācijas teorijā), uzsverot, ka humanitārās izglītības  

 arī akadēmiskajā izglītībā nozares nepieciešamību.   

 pamatkursu apguve ir saistāma ar konkrētu      

 praktisku  iemaņu  un prasmju      

 nostiprināšanu.         
    

4. Iesaistītā akadēmiskā personāla iniciatīvas Jauni  projekti,  pētījumi, Visu laiku. 

 veicināšana  projektu, praktisku pētījumu, inovatīvas datu bāzes,  

 inovatīvu  produktu  izstrādē, citi resursi.    

 līdzdarbojoties reģionam, zinātnei aktuālu      

 jautājumu risināšanā.         
         

5. Studiju virziena internacionalizācija, Jauni   studiju Pēc  piesaistīto 

 pakāpeniski sagatavojot akadēmisko programmas moduļi, studējošo 

 personālu studiju   kursu   pasniegšanai jaunas programmas. (ārzemju) 

 angļu, lietuviešu, krievu valodā.      vajadzībām. 
         

6. Sadarbības  turpināšana ar reģiona Novadmācības  Visu laiku. 

 pašvaldībām, citām organizācijām, programmu,  mācību  

 augstākās izglītības iestādēm ES finansētu līdzekļu  izstrāde,  

 reģionālistikas pētniecisko projektu pasūtījuma pētījumu  

 īstenošanā, sakoptas kultūrvides radīšanā. veikšana.    

        

7. Studējošo iesaistīšana multikulturālu  vidi Publiski  pieejamas Visu laiku. 

 un reģiona identitāti ilustrējošu datu bāzu studiju  virziena  
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 veidošanā (etnolingvistiskās aptaujas, izstrādātās datu bāzes, to    

 lingvokulturoloģiskās zīmes, tūrisma uzturēšana,     

 maršrutu pievilcīgi apraksti, reģiona papildināšana.    

 iedzīvotāju konfesionālais sastāvs u.c.).        

       

8. Doktorantūras studiju starptautiskā Studiju virziena   visu 2014./2015.stu 

 baltistikas  programmā  uzsākšana līmeņa  programmu diju gads (ja 

 2014./2015.st.g., veidot kopēju promocijas realizācija.  valstī realizētā 

 padomi  ar  Vītauta  Dižā  Universitātes,    doktorantūras 

 A.Mickeviča Universitātes un LU    organizācijas 

 Filozofijas un socioloģijas institūtu.     politika to 

           pieļaus)  
        

9. Latgalistikas, baltisktikas, reģionālistikas Žurnāla  „Via Latgalica” Visu laiku.  

 pētniecības tradīciju uzturēšana.   izdošana,  konferenču    

        organizēšana, lauka    

        pētījumos  savāktā    

        materiāla publiskošana    

        u.c.      
              

 
 

4. Studiju  virziena  un  tam  atbilstošo  studiju  programmu  atbilstība 
 

darba tirgus pieprasījumam 
 

Iekļaujoties ES izglītības telpā, par pamatu izmaiņām izglītības sistēmā tika ņemta 

Boloņas deklarācija, kas paredz studiju pēctecības modeļa realizēšanu, kā arī studiju ilguma, 

kredītpunktu atbilsmes vienādošanu augstākajās mācību iestādēs. Studiju modelis (3+2) 

akadēmiskajās studijās RA tas ir samērots ar Boloņas deklarācijā uzsvērto orientāciju uz: 
 

- studiju piesaisti darba tirgus prasībām, ir piedāvāti studiju kursi Literatūrkritikas teorija 

un prakse, Tulkošanas teorija un prakse, modulis „Tulkošanas teorija un metodika  
 

(lietuviešu-latviešu)”, kas ļauj apgūt noteiktas praktiskās iemaņas recenziju, 

problēmraksu rakstīšanā, mediju darba specifikā nostiprina tulkošanas iemaņas, kā arī 

praktikumi (folkloras, muzeja, mediju);  

 

 

9 



 
- integrētajām studiju programmām, ieviesti studiju kursi filozofijā, semiotikā, 

kultūrantropoloģijā;  
 

- iesaisti ES izglītības telpā, piedāvāti studiju kursi ES valodu politikas izpratnei (maģistra 

programmā), kā arī mūsdienu baltu valodu un literatūras izpētes kursi, kas veicinātu  
 

intensīvāku studentu apmaiņu, paplašinātu viņu pētnieciskās darbības loku, 
 

Uzsāktā sadarbība ar asociāciju “Lietuvas un Latvijas forums” paplašina studējošo darba 

tirgus iespējas, jo lietuviešu–latviešu, latviešu–lietuviešu tulkošanas metodoloģijas un prakses 

apguve veicina absolventu iesaisti abu valstu aktualizētajās kultūras, izglītības sadarbības jomās 
 
(sk.  www.lt-lv-forum.org), kā arī rosinās sadarbības nostiprināšanos studentu un docētāju 

apmaiņā, kopīgu projektu realizācijā. 
 

Darba tirgus pieprasījums pēc humanitārās jomas speciālistiem Latvijā nekad nav bijis liels, 

piemēram, ja apskata portāla  http://www.cvmarket.lv piedāvātās vakances, ir redzams, ka 

humanitārās jomas speciālistiem ir ~ 20–30 vakances (izglītība, kultūra, zinātne, projektu 

administrēšana), tai pašā laikā tieslietu, medicīnas, inženieru, tūrisma sfērā pieprasījums ir 

vismaz 4–5 reizes lielāks. Līdzīgi ir ar studiju programmu skaitu: studiju virzienā „Valodas” 

nedaudz pāri 20 studiju programmām, sociālo zinātņu jomā, piemēram, uzņēmējdarbības, 

tūrisma virs 100 programmām. Proti, augstākās izglītības plānotājiem jāskata arī šī proporcija, 

pieļaujot, ka studējošo skaits nevar būt kvalitātes kritērijs, jo humanitārajā, mākslas, sporta, 

kultūras jomā tas nekad nebūs masveida rādītājs. Arī studiju internacionalizācija vismaz 

humanitārajā un mākslas jomā nevar būt kā obligāta prasība, jo tieši šie virzieni ir vērsti uz 

nācijai, valodai, tautai, tradīciju kopumam atšķirīgo iezīmju saglabāšanu, arī to apguvei ir 

nepieciešama padziļināta dzimtās kultūras izpratne. 
 

Tai pašā laikā RA studiju virziena „Valodas” praktikumu, starpnozaru pētījumu piedāvājums, 

studiju priekšmetu virzība uz problēmrisinājuma situācijām un radošā darba veidiem ļauj 

absolventiem būt konkurētspējīgiem savā profesionālās darbības jomā. Valsts nodarbinātības dati 

liecina, ka šo programmu absolventi visi ir strādājošie. 
 

2013./2014. st. g. tikšanās ar darba devējiem programmas rezultātu, attīstības perspektīvu 

apspriešanai notika vairākos virziena rīkotajos pasākumos: Letonikas V kongresa „Pētījumi par 

nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais” sekcijas darbā „Identitātes meklējumi 

novadmācības satura un metodikas kontekstā” RA (30.10.2013). Pasākumā piedalījās pāri par 60 

nozares profesionāļi – skolotāji, mediju pārstāvji, muzeju darbinieki, aktualizējot RA iniciēto 
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diskusiju par novadmācības satura un formas izstrādi tālākizglītības kursu vajadzībām, izglītības 

politikas maiņai valstī. Savukārt 3.straptautiskās konferences „Autors. Teksts. Laikmets” 

ietvaros tika rīkota diskusija „Teksta telpa”, kurā piedalījās literatūras izdevumu pārstāvji no 

Latgales žurnāla „A12”, rakstu krājuma „Olūts”, no Kurzemes žurnāla „Vārds”, no Rīgas 

izdevumiem: „Latvju Teksti”, „Tīrraksts”, portāls UbiSunt. Diskusijā tika aktualizēti literatūras 

rakstīšanas, publicēšanas, uztveres, apguves jautājumi, aicinot pedagogus, izdevumu redaktorus 

respektēt paaudžu nomaiņu un laikmeta diktētās tendences kā literatūras apguvē, vērtējumā un 

izvēlē publicēšanai. 
 

Iepriekšējā studiju gadā RA filoloģijas programmas docētāji, tāpat kā iepriekš ir rīkojuši 

vairākas izdevumu prezentācijas Rēzeknē, Rēzeknes novada Kaunatā, Balvos, piedalījušies 

literāro darbu vērtēšanā Aglonas novadā, Riebiņu novadā, veidojuši olimpiāžu uzdevumus un 

vērtējuši vidusskolēnu sniegumu Latgaliešu valodas, literatūras, kultūrvēstures olimpiādē, 

strādājuši kopā ar Latgales Kultūrvēstures muzeja darbiniekiem un vadību Lietuvas–Latvijas– 

Baltkrievijas pārrobežu programmas projektā „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne”. Gan 

konferencēs, gan pasākumos bibliotekāri, pedagogi, citu Latvijas un ārzemju augstskolu 

zinātnieki un kolēģi ļoti atzinīgi ir novērtējuši docētāju pētījumu un studiju programmas ievirzi 

reģionālistikas jomā. Pēc Balvu Centrālās bibliotēkas pasūtījuma virkne programmas docētāju 

(S. Lazdiņa, I.Šuplinska, A.Juško-Štekele, I.Gusāns) piedalījās projektā „Latgales latviešiem 

svarīgo kultūras lauku skaidrojums RA jaunākajos pētījumos. Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras 

darbiniekiem”, iepazīstinot auditoriju – kultūras, izglītības sfēras darbinieki – ar jaunākajām 

atziņām reģionālistikā. 
 

Kā atzīst darba devēji, studiju virziena vājā puse ir saistīta ar valsts realizēto politiku 

attieksmē pret humanitāro izglītību kopumā, tāpēc darba devēji izteica gatavību kopā ar 

programmas realizētājiem iesaistīties diskusijās, konferencēs u.c. aktivitātēs, mainot valsts 

attieksmes politiku kā pret latgalistikas pasākumiem, tā humanitāro izglītību kopumā. 

 

 

5. Studiju virziena SVID analīze 
 

Stiprās puses: 
 

- filoloģijas programmu specifika: integrētie pētījumi (starpnozaru aspekts), latgalistikas 

un komunikācijas teorijas (bakalaura), tulkošanas teorijas un metodikas (maģistra) 

moduļi;  
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- praktikumi – folkloras, mediju, muzeja (bakalaura), tulkošanas (maģistra), kā arī 

praktisko iemaņu attīstīšana projektu rakstīšanā, realizēšanā, radošo darbu un 

izmantojamo metožu daudzveidība;  
 
- vietēja, valsts, pārrobežu un starptautiska mēroga pētnieciskie, metodiskie projekti, 

vadīšana un līdzdarbība;  
 
- studējošo un docētāju zinātniskās aktivitātes, īpaši reģionālistikā, pētījumu sasaiste ar 

izglītības, valodas, kultūras politikas veidošanu reģionā, konceptuālu dokumentu, 

stratēģiju izstrādi;  
 
- modernas metodoloģijas izmantojums pētniecisko darbu izstrādē, tai skaitā jaunāko 

informācijas tehnoloģiju iesaiste, datorrīku un datu bāžu veidošana;  
 
- sadarbība ar ārzemju partneriem, kultūras un izglītības iestādēm reģionā;  
 
- studējošo radošās aktivitātes, līdzdalība reģiona kultūrvides veidošanā.  
 

 

Vājās puses:  
 
- nelielais studējošo skaits programmās;  
 
- elektronisko resursu (datu bāžu, datorrīku) ierobežots izmantojums nodarbībās;  
 
- ierobežotie finansiālie resursi jaunākās literatūras, datorrīku iegādei;  
 
- nelielais publikāciju skaits starptautiski citējamajās datu bāzēs.  
 

 

Iespējas:  
 
- pilnveidot esošo programmu saturu, pārskatīt studiju kursu saturu un pakāpeniski 

pārveidot to ne tikai atbilstoši jaunākajām zinātnes attīstības un metodoloģijas prasībām, 

bet, respektējot potenciālo studējošo, pastiprinātu uzmanību pievērst interesantuma, 

praktiskās lietderības un radošuma izpausmēm katrā studiju kursā;  
 
- veidot pilnu filoloģiskās izglītības ciklu, turpinot iesāktās doktora studiju programmas 

izveidi sadarbībā ar ārzemju partneriem,  
 
- piesaistīt ārzemju studentus maģistra un doktora studiju posmā, veicināt studiju procesa 

modernizāciju;  
 
- palielināt publikāciju skaitu starptautiski citējamās datu bāzēs;  
 
- izstrādāt reģionālas, valsts, starptautiska mēroga projektus;  
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- uzturēt un paplašināt lietojumu studiju virzienā un reģionālistikas pētniecībā radītajām 

datu bāzēm:  http://folklora.ru.lv,  http://tilra.ru.lv,  http://hipilatlit.ru.lv ;  
 

- izglītot Latvijas sabiedrību, rādot, cik svarīga ir valodu apguve, vērtību, tradīciju 

saglabāšana personības izveidē un stabilas reģiona attīstības politikas veidošanā.  

 
 

Draudi:  
 

- kopējā valsts politika, kurā pamatuzmanība tiek veltīta inženierzinātņu attīstībai, netieši 

noniecinot humanitāro zinātņu lomu un nozīmi sabiedrības attīstībā;  
 

- nelielais slodžu apjoms, zemais atalgojums, kas spējīgākos studiju virziena docētājus un 

pētniekus var pamudināt mainīt nodarbošanos vai dzīvesvietu;  
 

- demogrāfiskā un sociālā situācija valstī, kopējās tendences ES darba tirgū, kas neliecina 

par humanitārās izglītības popularitāti.  

 
 
 
 
 
 
 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
 
 
 

RA jau 2005.g. ir izstrādāta un sekmīgi darbojas studiju kvalitātes vadības un 

novērtēšanas sistēma. Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma aptver visas RA darbības jomas, kā 

arī struktūrvienības. Kvalitātes novērtēšanas procedūra ietver RA studiju politiku, studiju 

programmu atbilstību Augstskolu likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem augstāk 

stāvošiem normatīviem un informatīviem dokumentiem. RA studiju kvalitātes mērķis ir 

nodrošināt RA resursu (akadēmiskā personāla, infrastruktūras, finanšu) plānošanu un 

izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t. sk. mūžizglītības realizāciju. Katram 

studiju gadam tiek apstiprināti aktuālie pasākumi studiju kvalitātes sistēmas nodrošināšanā un 

vadībā RA. 
 

Studiju procesa un rezultātu izvērtēšana norit ikgadējā studiju programmas 

pašnovērtējuma izstrādes gaitā. Darba grupā strādā programmas direktors, darba devēju, 

absolventu, docētāju un studentu pārstāvji. Pašnovērtējuma izvērtēšanā piedalās dekāns, Studiju 
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padomes un Senāta studiju komisijas locekļi. Gatavojot pašvērtējuma ziņojumu, īpaša uzmanība 

tiek pievērsta studentu aptaujas rezultātiem. 
 

Akadēmiskā personāla attīstībā būtiska nozīme tiek ierādīta tā darba novērtēšanai, kas RA 

notiek saskaņā ar Metodiskajiem ieteikumiem RA akadēmiskā personāla darba kvalitātes 

vērtēšanā, kas sastāv no divām daļām – no akadēmiskā personāla pašvērtējuma un 

administratīvā vērtējuma. Akadēmiskā personāla vērtēšanas kvantitatīvie rādītāji noteikti 

Nolikumā par RA docētāju un Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem, kas reglamentē galvenos 

kritērijus docētāju ievēlēšanai. Zinātniskās un metodiskās darbības veicināšanai tiek veidots 

mācību un zinātniskā darba fonds, kur akadēmiskais personāls konkursa veidā var pieteikties uz 

mācību metodiskā un zinātniskā darba finansējumu. 
 

RA attīstību nosaka RA darbības un attīstības stratēģija 2009.–2015.gadam. Katru gadu Senātā 

tiek apstiprināti aktuālie uzdevumi studiju un zinātniskā darba jomā. Atsevišķi tiek analizēti 

būtiskākie riski studiju programmas attīstībā – specifika reģionā, studējošo skaita samazināšanās 

un studentu piesaistīšanas iespējas, akadēmiskā personāla attīstība studiju virzienā u.tml. Darba 

tirgus analīzei tiek pieaicināti reģiona lielāko uzņēmumu vadītāji. Regulāri tiek pieprasīta 

informācija no Valsts nodarbinātības dienesta par RA absolventiem-bezdarbniekiem, informācija 

tiek analizēta, tiek ieviestas izmaiņas studiju programmās, galvenokārt spēcinot profesionālās 

specializācijas daļu. 
 

Sk. arī 2.1. un 2.2. daļas 24. nodaļu par vērtēšanas kritērijiem filoloģijas programmās. 
 
 
 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) 
un materiāltehniskais nodrošinājums 

 

Programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota 

un pilnveidota. Pašlaik izmantojamajās auditorijās ir veikti remonti, tās aprīkotas ar atbilstošām 

mēbelēm un tehnisko aprīkojumu, t.s. multimediju aparatūru, kas ļauj docētājiem lekcijās 

izmantot sociālo mediju tiešsaistes materiālus, studējošajiem prezentēt savus pētījumus 

multimediju prezentācijās. 
 

Studiju programmas realizēšanai tiek izmantotas auditorijas ar portatīvajiem vai 

stacionārajiem datoriem, un projekcijas aparātiem. Fakultātes telpās un studentu dienesta viesnīcā 

ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. Studiju process tiek organizēts arī Informācijas 
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tehnoloģiju centrā ar platību 934 m
2
, no kuriem – 250m

2
 ir datorzāles. ITC ir moderni aprīkotas 

telpas, kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. 
 

RA bibliotēkas fondi katru gadu tiek papildināti, vidēji studiju virzienam tie ir 100 nosaukumi 

gadā, ņemot vērā, ka valodas, kultūras, mākslas vēstures pamatus apgūst arī pārējos studiju 

virzienos. Studiju procesa vajadzībām tiek piedāvāta arī RA Baltu filoloģijas pētnieciskā centra 

literatūra (~ 10 000 vienībām), kas ietver unikālus rokraksta literatūras materiālus, saraksti, 

trimdas periodiku un valodnieciska, literatūrzinātniska rakstura literatūru svešvalodā. Teorētiskā 

literatūra ir pieejama arī Humanitāro zinātņu katedrā. 
 

Pateicoties ESF projektam “Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģisko un sociālekonomisko 

aspektu izpēte Latgales reģionā” iespējām ir papildināta teorētiskās literatūras bāze, bet, 

pateicoties projektam „HipiLatLit” – iegādāta jaudīgāka datortehnika, skeneri, serveris datu bāžu 

uzturēšanai, kā arī izveidoti 2 korpusi, ko studējošie izmanto kā apmācības un pētniecības 

resursu. 
 

Studenti var izmantot arī Latgales kultūrvēstures muzeja literatūras fondus un lasītavu, 

Rēzeknes zonālā arhīva bibliotēku un lasītavu, kā arī Rēzeknes pilsētas bibliotēkas un lasītavas. 
 

RA ir dienesta viesnīcas Rēzeknē Maskavas ielā 22 un Meža ielā 17. Tās izmanto studējošie, 

t.s. ārzemju studējošie, un viesdocētāji. Ārzemju studenti var izmantot visus pakalpojumus, kas ir 

vietējo studentu rīcībā. Viesdocētājiem fakultātē tiek piešķirtas darba telpas, kas aprīkotas ar 

datortehniku un internetu. 
 

RA bibliotēka nodrošina piekļuvi datu bāzēm – Oxford University Press, Science Direct, Sage 

Journals Online, Rubricon, iFinanses.lv, Letonika, NAIS, EBSCO, pateicoties augstskolu 

sadarbībai akadēmiskā tīkla veidošanā, arī SCOPUS, Thomson Reuters Web of Science u. c. 
 

Studiju virzienā šobrīd ir 48 budžeta vietas, samazinājums ar iepriekšējo gadu ir par 5 vietām. 

Tas ir saistīts ar lielo atbirumu pēc pirmās sesijas un vidējā studentu skaita rādītāja 

samazināšanos gada griezumā. Tiešais finansējums programmai ir saistīts ar RA budžeta dotāciju 

un programmas ERASMUS finansējumu, taču programmas docētāji aktīvi darbojas projektos, 

tāpēc pētniecisko darbu veikšanai, materiālās bāzes uzlabošanai tiek izmantots arī projektu 

finansējums. Līdz ar to virziena finansējums veidojas no šādām ieņēmuma un valsts finansējuma 

pamatpozīcijām: 
 

Ieņēmumu veids 2013.g. (EUR) % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 69 297 30 
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Studiju maksas ieņēmumi   1260   0,6  
        

ERASMUS LLP projekts   6 480   2,8  

ES un valsts projektu finansējums  156 335  65,6  
        

  KOPĀ  233 372  100  

2008. gadā Humanitāro zinātņu katedra  saņēma  ziedojumu  no  ASV  mirušā  tautieša 

S. Gorsvāna, izmantojot piešķirtos līdzekļus katedras izdevumu   finansēšanai,   kā   arī 
 
2012./2013. gadā ir saņēmusi nelielas ziedojuma summas no privātiem ziedotājiem par 

ieguldījumu latgalistikas attīstībā. Folkloras prakšu nodrošinājumam ir saņemta neliela summa no 
 
Konstances universitātes Vācijā, jo notiek sadarbība projektā TRiMCO „Triangulation Approach 

for Modelling with a High-Zoom-In Factor”( http://www.trimco.uni-mainz.de/collaborators/), 

piedaloties latgaliešu valodas dialektoloģijas korpusa veidošanā. 

 
 

8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 
 

Studiju virziena realizācijas gaitā ir izveidojusies sadarbība ar līdzīgas studiju programmas 

realizējošām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, kā arī ar Latgales reģiona zinātniskajām, 

izglītības un kultūras iestādēm, tai skaitā Latgales pētniecības institūtu, Latgaliešu literatūras, 

valodas un kultūras vēstures skolotāju asociāciju, Valodas skolotāju asociāciju, Rēzeknes 
 
Latgaliešu kultūras biedrību, Latgales Kultūras centra izdevniecību, Latgolys radeju, Latgales 
 
Reģionālo televīziju, muzejiem, Rēzeknes pilsētas domi, Latvijas Reģionālo un mazāk lietoto 

valodu savienību, Latgolys Studentu centru u. c. 
 

Studiju virziena docētāji aktīvi sadarbojas: 
 

- kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanā: 2014.gadā tika organizēts F.Trasuna 150 gadu 

atcerei veltīts pasākumu cikls sadarbībā ar Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrību;  
 

- projektu, muzeja praktikumu realizācijā ar muzejiem (Latgales Kultūrvēstures, Bērzgales, 

Sakstagala „Kolnasātas”, Aglonas maizes muzeju, Jasmuižu, Rakstniecības, teātra un 

mākslas muzeja filiāli, R. Mūka piemiņas istaba Galēnos, M. Andžānes piemiņas izstāde 

Šķaunes pagasta Dagdas novadā). 2013. gadā pārrobežu programmas projektā „Virtuālais 

muzejs” ir notikuši kultūrizglītojoši semināri Lietuvā un Latvijā, katrs no projektā 

iesaistītajiem partneriem ir izveidojis virtuālo spēli. RA spēle ir veidota uz Latgales 

lingvoteritoriālās vārdnīcas bāzes: idejas autore I.Šuplinska, dizains RA dizaina 

programmas studente I.Drozdova, tehniskais izpildījums SIA „MS-IDI”, kurā darbojas  
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RA absolventi. Datorspēle ir izmantojama kā studiju procesā, tā interešu izglītībā un ir 

labs starpdisciplināras kreatīvās darbības piemērs. Sadarbībā ar R. Mūka piemiņas istaba 

Galēnos vadītāju M. Binduku ir organizēta 1 dienas radošā nometne R.Mūka domrakstu 

uzvarētājiem, organizējot radošās darbnīcas literāra teksta tapšanā (I.Šuplinska). Katru 

gadu studiju virziena pārstāvji (A.Juško-Štekele) piedalās literāro darbu vērtēšanā 

R. Mūkam veltītajā literāro darbu konkursā;  

 
- vietēja un starptautiska mēroga konferenču, semināru rīkošanā, projektu izstrādē ar 

Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes novada domi, Latgales mediju un kultūras pārstāvjiem; 

2013. g. jau trešā starptautiskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”, kuras 

organizēšanā piedalās arī Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Literatūras centrs. 2013. 

studiju gadā, pateicoties Rēzeknes pilsētas pasūtījumam ir uzsākts darbs pie studiju 

programmas, tālākizglītības programmas novadmācībā un priekšmeta satura izstrādes. 

2013. gada 30.oktobrī V Letonikas kongresā kā atsevišķa sekcija darbojās RA filoloģijas 

programmas un Rēzeknes literatūras skolotāju organizēta sekcija par novadmācības 

aktualitētēm.;  
 

- vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, konsultēšanā, vērtēšanā, literāro 

konkursu organizēšanā un vērtēšanā, tālākizglītības kursu vadīšanā ar vispārizglītojošām 

skolām, izglītības pārvaldēm, Latgaliešu literatūras, valodas un kultūras vēstures 

skolotāju asociāciju (Latgalīšu volūdys,literaturys i kulturviesturis olimpiade, kurai 

programmes docētāji gatavo uzdevumus, notika jau 12. reizi, tāpat literāro darbu 

konkursos Aglonā Naaizmērstulei, Galēnos Robertam Mūkam kā vērtētāji ir iesaistīti RA 

docētāji un studējošie, Rogovkā u.c.) 2013.gadā notika „RA literātu konkurss”, tā žūrijā 

piedalījās filoloģijas programmas docētāji (I.Šuplinska, S.Ratniece) un absolventi 

(L.Kivleniece-Kuzņecova). Konkursā piedalījās 21 RA absolvents vai studējošais, no 

tiem krājumā „Pīturys punkti bez pīturu” (sak. I.Šuplinska) tika iekļauti 19, no kuriem 14 

studējošie ir filoloģijas programmas pārstāvji.  
 

Jāpiebilst, ka akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Filoloģija” absolventi strādā 

Latgales Reģionālajā televīzijā, Latgales Kultūras centra izdevniecībā, Latgales Kultūrvēstures 

muzejā, laikrakstos „Rēzeknes Vēstis”, „Ludzas Zeme”, „Vietējā Latgales Avīzē”, citos reģiona 

muzejos, kā arī Latgales reģiona skolās, kas veicina dažādu sadarbības formu attīstību. 

 
 

 

17 



 
Pateicoties sadarbībai ar LU Dialektoloģijas un latgalistikas centru, Sanktpēterburgas 

Valsts universitātes Baltistikas nodaļu, A. Mickeviča Universitātes Poznaņā Baltu nodaļu ir 

organizētas sešas starptautiskās latgalistikas konferences un izdoti 4 konferenču krājumi 
 
(humanitārā žurnāla „Via Latgalica” pielikums, ISSN 1691-5569). 
 

2009. gadā sadarbībā ar Mercator European Research Centre on Multilingualism and 

Language Learning/ Fryske Akademy in Ljouwert/ Leeuwarden (Fryslân, the Netherlands) ir 
 
sagatavots  izdevums  (reģionālais  dosjē)  „The Latgalian  language  in  education  in  Latvia” 

(S. Lazdiņa, H.F.Marten, I.Šuplinska, 2009, ISSN: 1570–1239;    http://www.mercator- 
 
 research.eu/research-projects/regional-dossiers). Pateicoties šai sadarbībai studiju virziena 

pārstāvji darbojas kā eksperti reģionālo un mazāklietoto valodu jomā. 
 

Kopš 1997. gada ir sadarbība ar Kauņas Vītauta Dižā universitāti. 2010.–2012. st. g. studiju 

virziens realizēja Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas projektu „HipiLatLit”, kura 

pamatmērķis bija humanitārās izglītības modernizācija (sīkāk par rezultātiem sk. 2.2. nodaļas 
 
23. apašpunktu). 2013./2014. studiju gadā turpinās sadarbība ERASMUS apmaiņā, konferenču 

apmeklējumā. 
 

2012. gadā ir sākusies intensīvāka sadarbība ar Pleskavas Valsts universitāti: konferenču 

organizēšanā, kā arī folkloras ekspedīcijas organizēšanā. 2013. gada vasarā kopā ar filoloģijas 

bakalaura programmas studentiem un docētājiem Baltinavas novadā folkloru vāca arī 4 studentes 

un 1 docētāja no Pleskavas Valsts universitātes. Savukārt 2014. gada vasarā 4 RA filoloģijas 

programmas studentes un 1 docētājs piedalījās muzeja praktikumā Pleskavas apgabala Puškina 

kalnos. 
 

Vienošanās par studiju turpināšanu programmas pārtraukšanas gadījumā ir noslēgts ar LU 

Humanitāro zinātņu fakultāti (sk.3. pielikumu „Līgums ar LU par studiju turpināšanu”), taču, 

ņemot vērā Boloņas deklarācijas prasības, kā arī ilggadējo sadarbību ar Kauņas Vītauta Dižā 

Universitāti, maģistra programmā šobrīd ir iespēja studējošajiem pēc veiktās programmu 

salīdzināšanas un pirmās pieredzes dubulto diplomu ieguvē turpināt studijas arī Kauņā. 

 
 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, 
 

studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai 
 

profesionālo kvalifikāciju 
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SP KP Studiju Iegūstamais grāds 

nosaukums  veids  
    

Akadēmiskā 120 pilna, Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā 

bakaulaura  nepilna  

„Filoloģija”    
    

Akadēmiskā 80 pilna, Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā 

maģistra  nepilna  

„Filoloģija”    
    

 
 

Diploma pielikumu paraugus sk. 2. pielikumā 
 

Akadēmiskā studiju programma “Filoloģija” RA tiek realizēta kopš LU Latgales filiāles laikiem 
 

(1991). 
 
 
 

10. Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 
 

RA darbības mērķis ir dot studentiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras 

tradīcijām atbilstošu, Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo 

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

Lai noskaidrotu attīstības perspektīvas, RA iesaistās visu svarīgāko stratēģisko dokumentu 

izstrādē: „Latgales programmas 2007.–2017. gadam” un „Latgales stratēģijas 2030” izstrādē. 
 

Studiju virziena „Valodas” pamatmērķis un uzdevumi atbilst augstskolas attīstības stratēģijai un 

tās misijai – kļūt par reģiona un valsts attīstībai nozīmīgu augstākās izglītības iestādi, to 

apliecinot arī statusa un nosaukuma maiņā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izvirzītais mērķis 

ir sasniedzams, saglabājot un attīstot augstskolā kā profesionālās, tā akadēmiskās studiju 

programmas to daudzveidībā. Studiju virziens „Valodas” programmas: 
 

- akcentē reģionam aktuālus starpnozaru pētījumus, veicina to popularizēšanu sabiedrībā un 

rezultātu pārnesi izglītības, pētniecības, kultūras jomā, 
 

- integrē filoloģisko un robežzinātņu teorētiskās zināšanas un jaunāko pētniecisko 

metodoloģiju;  
 

- ir vienīgā programma Eiropas Savienībā, kas dod iespēju apgūt latgaliešu valodu, 

literatūru, folkloru, garantējot darba ņēmēja pamatprasmes šo priekšmetu mācīšanā 

un popularizēšanu vispārējās vai interešu izglītības, kultūras sfērā;  
 

- aktualizē reģionālistikai, komunikāciju teorijai raksturīgās pētnieciskās tendences;  
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- ir viens no aktīvākajiem studiju virzieniem informācijas tehnoloģijas rīku un 

lietojumprogrammu izstrādē un pielietošanā humanitāro zinātņu modernizēšanai.  
 

Saglabājot un attīstot studiju virzienu „Valodas”, tiek īstenots Valsts Valodas likuma normas 

attieksmē pret latgaliešu kā latviešu valodas vēsturiskā paveida saglabāšanu, attīstību un 

aizsardzību, tiek veicināta reģionālās identitātes stiprināšana, kas būtiski var ietekmēt kopējā 

psiholoģiskā klimata maiņu reģionā. To pierāda pēdējo gadu studiju virziena akadēmiskā 

personāla darbība projektu piesaistē, realizācijā. 
 

Kopš 2004.gada RA notiek dažādas aktivitātes, kas veltītas ES valodu politikas un mazāk 

lietoto un reģionālo valodu pētniecībai, jaunākās atziņas iekļaujot studiju kursos kā bakalaura, tā 

maģistra studiju programmās. Pateicoties asoc.prof. I. Šuplinskas, doc. H.F.Marten, asoc.prof. 
 

S.Lazdiņas atbalstam ir izdevies iegūt latgaliešu valodai ISO kodu (2010), kas ļauj to pilnvērtīgi 

izmantot arī elektroniskajā vidē. Programmas docētāji arī šobrīd aktīvi darbojas reģiona un valsts 

valodas politikas tendenču īstenošanā. 

 

 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

(uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā 

studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā 

personāla īstenos.) 
 
 

Docētājs Grāds Akad. amats 2013./2014 KP (ECTS) 
    

Ilga Šuplinska Dr.philol. asoc. prof., FB – 12 (18) 

  vad.pētniece FM – 13 (19,5) 
    

Sanita Lazdiņa Dr.philol. asoc. prof., FB – 4 (6) 

  vad.pētniece FM – 15 (22,5) 

   TP – 10 (15) 
    

Angelika Juško- Dr.philol. asoc. prof., FB – 6 (9) 

Štekele  vad.pētniece FM – 10 (15) 

   VB – 2 (3) 
    

Olga Senkāne Dr.philol. asoc. prof., FB – 14 (21) 

  vad.pētniece FM – 6 (9) 
    

Ingars Gusāns Dr.philol. viesdocents, FB – 8 (12) 

  vad.pētnieks FM – 2 (3) 
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   VB – 2 (3) 

   TP – 1 (1,5) 

   TZP – 2 (3) 
    

Sandra Ratniece Dr.philol. viesdocente, pētniece FB – 7 (10,5) 

   FM – 4 (6) 
    

Mārīte Opincāne Dr.philol. docente FB – 4 (6) 
    

Ineta Kivle Dr.phil. viesdocente FM – 3 (4,5) 
    

Antra Kļavinska Mg. philol. lektore, pētniece FB – 10 (15) 

   FM – 10 (15) 
    

Ineta Atpile-Jugane Mg. philol. vieslektore FB – 2 (3) 
    

Veronika Korkla Mg. phil. vieslektore FB – 2 (3) 
    

Sandra Ūde Mg. phlol. zin. asistent FB – 12 (18) 
    

Sandra Murinska- Mg. philol. zin. asistente FB – 9 (13,5) 

Gaile    
    

Solvita Pošeiko Mg. philol. zin. asistente FB – 6 (9) 

   FM – 2 (3) 
    

Kristaps Gailis Mg. iur. viesasistents FB – 2 (3) 
    

Kopā*:   FB – 98 (147) 

   FM – 65 (97,5) 

   TP – 11 (16,5) 

   TZP – 2 (3) 

   VB – 4 (6) 

    

* Netiek uzrādīti studentu pētniecisko darbu vadīšana 
 

FB – filoloģijas bakalaura programma 
 

FM – filoloģijas maģistra programma 
 

TP – tulka referenta profesionālā bakalaura programma 
 

TZP – tiesību zinātņu profesionālā bakalaura programma 
 

VB – vēstures bakalaura 
 

Akadēmisko bakalaura   programmu  „Filoloģija”  realizē  14   docētāji   (sk.1.pielikumu 
 
„Akadēmiskā personāla CV”), no tiem 11 (78,6 %) RA vēlētie – pārstāv RA Humanitāro zinātņu 

katedru un RA Reģionālistikas institūtu (REGI), 1 Izglītības un metodiku katedras pārstāvis, 3 
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viesdocētāji,  no  tiem  2  savas  jomas  praktiķi  –  I. Atpile-Jugane  pamatdarbavieta  Latgales 
 
Kultūrvēstures muzejs, muzeja vadītājas vietniece zinātniskajā darbā, docē muzeja praktikumu, 
 
Kristaps Gailis – SIA „Rēzeknes namsaimnieks”, jurists, docē mediju tiesības. 50 % no iesaistītā 

akadēmiskā personāla ir ar akadēmisko grādu filoloģijā, 29 % (4 docētāji) doktora grāda 

pretendenti, 21 % – maģistri. 
 

Akadēmisko maģistra programmu „Filoloģija” realizē 8 docētāji, no tiem 7 (87,5 %) RA 

vēlētie – pārstāv RA Humanitāro zinātņu katedru un RA Reģionālistikas institūtu (REGI), 1 

vielektore. 75 % no iesaistītā akadēmiskā personāla ir ar akadēmisko grādu filoloģijā. 
 

Vienreiz ievēlēšanu periodā docētājs iziet kursus augstskolas didaktikā. Docētāji izmanto 

kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas ERASMUS/SOCRATES apmaiņas programmā. Docētāji 

aktīvi iesaistās dažādos semināros, konferencēs, forumos, IZM, LZP un starptautiskajos projektos. 
 

Docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu apliecina iegūtie sertifikāti (augstskolu didaktikā, 

kreatoloģijā, tālākizglītībā, e-studijās, tālmācībā, informāciju tehnoloģijās, svešvalodā, 

korpuslingvistikā u.c.), kā arī darbošanās Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras ekspertu nozarē 
 
(asoc. prof. I.Šuplinska (2006–2008), asoc. prof. A. Juško-Štekele kopš 2013. g.), LVAVA 

(2000–2008), LZA eksperte lietišķajā valodniecībā asoc.prof. S. Lazdiņa, 2009–2012, kopš 
 
2014. g. ievēlēta atkārtoti, asociācijā „Lietuvas un Latvijas forums” (asoc.prof. A. Juško-Štekele, 

asoc.prof. I.Šuplinska, asoc.prof. S. Lazdiņa, lekt. A. Kļavinska), Hellēņu centra valdē (viesdoc. I. 
 
Gusāns), Latvijas Nacionālajā konsultatīvajā padomē Eiropas pētniecības infrastruktūras 

sakārtošanai, LatBLUL (I. Šuplinska, 2009 līdz šim), Latvijas Rakstnieku savienībā (viesdoc. 
 
S. Ratniece), Mercator reģionālo un mazāklietoto valodu eksperti (kopš 2009. g.): S. Lazdiņa, 
 
I. Šuplinska. 
 

Regulāra kvalifikācijas pilnveidošana, stažēšanās un lekciju lasīšana sadarbības partneru 

augstskolās veicina studiju satura un organizācijas pilnveidi. Docētāju un studiju virzienā 

studējošo sadarbību apliecina daudzi kopīgie projekti, pasākumi, izdevumi (sk. 6. pielikumu 
 
„Akadēmiskā personāla un studējošo publikācijas”). 

 
 
 
 

 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 
darbība un tā ietekme uz studiju darbu  
1. Darbība starptautiskajos un valsts mēroga projektos: 
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 Nosaukums   Darbības termiņš Iesaistītais personāls 

Valsts  pētījumu programma Nacionālā 01.06.2010.- vad.pētn.I. Šuplinska, 
identitāte projekts „Reģionālā identitāte 01.01.2014. vad.pētn.A.Juško-Štekle, 

Eiropas kontekstā”     pētn.S. Ratniece, 

      zin.asist. S. Ūdre 

Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu 12.2012.–12.2014. vad.pētn.:I. Šuplinska, 

programmas projekts „Virtuālais muzejs”  I.Gusāns, zin.asist. 

      S.Ūdre, 

      7 brīvprātīgie filoloģijas 

      programmas studenti 

ESF  projekts  „Lituānistikas (baltistikas) 09.2012.–09.2014. pētn. A. Kļavinska, 

centru,  lietuviešu  biedrību  un  Lietuvas  zin.asist. S.Ūdre, 13 

zinātnisko un mācību  institūciju  filoloģijas programmas 

sadarbības   stiprināšana”   (Nr.   VP1-  studējošie 

2.2ŠMM-08-V-02-006)     

EK LIFELONG LEARNING 01.2014–01.2016 vad. pētn.S. Lazdiņa 

PROGRAMME „Open Educational  zin.asist. S.Pošeiko, 

Resources (OER) for less used European  vad.pētn. I.Šuplinska 

Languages”      

       
 
 

2. Darbība reģiona mēroga projektos:  
 Nosaukums  Darbības termiņš Iesaistītais personāls  
 Novadmācība: standarts,  09.2013.-11.2013.  I. Šuplinska, A. Juško-Štekele, D. Apele, 
 programmas, mācību materiāli     I. Matisovs, S. Ūdre  

 Diska „Kaunatys vītu vuordu 12.2013.   I. Šuplinska, 15 akadēmiskās studiju 
 stuosti” popularizēšana, (vad.     programmas „Filoloģija” studenti, 
 A. Juško-Štekele)      HJZF   

 R.Mūkam veltīto radošo darbu 01.2014.   Asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa 
 konkurss      akadēmiskās maģistra studiju programmas 
        „Filoloģija” studējošie (2)  

 Latgaliešu valodas, literatūras un 01.04.2014.-01.05.2014.  Asoc.prof. I. Šuplinska, 8 akadēmiskās 
 kultūras vēstures olimpiāde      studiju programmas „Filoloģija” studenti kā 
        olimpiādes dalībnieki  

 Naaizmērstulei veltītais radošo 04.–05. 2014. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa 
 darbu konkurss      Zin.asist. S.Pošeiko,  

        Zin. Assist. S.Murinska-Gaile  

 Skolotāju vasaras nometne  08.2014.   Asoc.prof.I.Šuplinska, asoc. prof.A. Juško- 
 „Vosoruošona” Baltinavā      Štekele, zin. asist. S.Ūdre  

 Vidusskolēnu radošā nometne 07. 2014.   Zin. asist. S.Ūdre  

 Rogovkā         

 Radošā nometne R.Mūka  08.08.2014.  Asoc.prof. I. Šuplinska,  

 domrakstu konkursa uzvarētājiem        

 Riebiņu novada Galēnos         

 3. Konferenču organizēšana      
          

 Nosaukums  Laiks, vieta  Sadarbības  Pieteikto Dalībnieku Pārstāvē 
      partneri  referātu skaits tās 
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    skaits  valstis 

5.Letonikas Rēzekne, LZA, LU, DU, 10 tēmas ~300 Latvija 

kongresa sekcija Rēzeknes LKA, LPU, (25 (kopā ar  

"Identitātes Augstskola, Rēzeknes  referenti) tiešsaistes  

meklējumi 2013. gada pilsētas   klausītājiem)  

novadmācības 30. oktobrī. latviešu     

satura un  valodas un    

metodikas  literatūras     

kontekstā",  skolotāji     

RA, REGI (atb.       

I.Šuplinska)       

3. starptautiskā Rēzekne, Latvijas  37 ~300 Latvija, 

zinātniskās RA, Rakstnieku  (kopā ar Polija 

konference 2014. gada savienība,   tiešsaistes  

„Autors. Teksts. 24.– Latvijas   klausītājiem)  

Laikmets” 25. aprīlī. Literatūras    

  centrs,     

  Rēzeknes     

  pilsētas dome,    

  Rēzeknes     

  novada dome    

18.starptautiskā Rēzekne, -  8 ~200 Latvija, 
studentu zinātniskā RA,   (filoloģijā) (kopā ar Krievija, 

konference „Mēs 2014. gada    tiešsaistes Čehija 
laikā, telpā, 15. maijā    klausītājiem)  

attīstībā”       

 

Pilnu pārskatu par docētāju un studējošo līdzdalību konferencēs sk. 7. pielikumu 
„Akadēmiskā personāla un studējošo līdzdalība konferencēs”. 

 
 

Docētāju zinātniskā darbība, studējošo rosināšana patstāvīgiem oriģinālpētījumiem pilnveido 

viņu pētnieciskās prasmes un akadēmiskās zināšanas. Studējošie tiek iesaistīti, pirmkārt, 

zinātniskajās aktivitātēs: 
 

- starptautiskajā studentu konferencē „Mēs laikā, telpā, attīstībā” (2013) referēja 6 

filoloģijas programmu studenti, 3 filoloģijas bakalaura programmas studenti piedalījās 3. 

starptautiskajā konferencē „Autors. Teksts. Laikmets”. 
 

Otrkārt, studējošie tiek iesaistīti projektu realizēšanā (sk. pārskatu par 2013./ 2014. g. 

realizētajiem projektiem). 
 

Treškārt, studējošie tiek iesaistīti radošajās aktivitātēs: 
 

- kopš 1995.gada RA jaunie literāti tiek iesaistīti literāri muzikālajās improvizācijās; tiek 

organizētas tikšanās ar literātiem, RA tiek prezentētas latgaliešu autoru (O. Kūkoja,  
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V. Dzērvinīka, I. Tāraudas, I. Atpiles-Juganes, L. Rundānes u.c.) grāmatas; daudzi RA 

esošie un bijušie studenti šobrīd ir labi pazīstami arī latviešu literatūras, kritikas apritē – 
 

A. Mileika, O. Seiksts, L. Seiksta, I. Atpile-Jugane, I. Ratinīka, L. Rundāne, Raibais 

Suņs; 
 

- tiek rīkoti literātu (studentu) konkursi, 2013. g. novembrī ir izdots RA literātu krājums, 

kurā pārstāvēti 14 filoloģijas programmu studējošie vai absolventi;  
 

- sadarbojoties ar Latgales reģiona skolām un pašvaldībām, kopš 2008. gada kursa 

„Latgaliešu literatūras vēsture” ietvaros studējošie piedalās Latgalīšu volūdys, literaturys 

i kulturys viesturis olimpiādē, uzrādot labas sekmes un tādā veidā apgūstot novada 

literatūras tradīcijas, šobrīd notiek darbs pie latgaliešu vikipēdijas versijas izstrādes, tādā 

veidā liekot studentiem praktizēt latgaliešu valodas iemaņas;  
 

- kopš 1996. gada RA darbojas Studentu teātris, tā sākotnējais vadītājs trimdā dzīvojošais 

režisors, dramaturgs A. Rubenis, šobrīd teātra darbību koordinē asoc.prof. O. Senkāne. 

Praktiskā pieredze iestudējumu veidošanā ir ļāvusi izveidot vairākus studiju kursus, kuros 

akcentēta drāmas un režijas specifika. Studentu teātris 2012. un 2013. gadā atzīts par 

labāko Studentu teātri Latvijā;  
 

Studējošo iesaistīšana radošajās aktivitātēs ir īpaši svarīga, jo humanitārajā jomā 

antropocentriskās metodes ir neiztrūkstoša zinātnisko pētījumu sastāvdaļa, tai pašā laikā 

studējošajiem ir iespēja veidot kultūrvidi jau studiju laikā, tādējādi bieži vien tiek atrasta arī 

nākotnes darba vieta, izstrādāti jauni projekti. 

 
 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā 
 
 
1. Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs: 
A&HCI, SSCI vai nozaru vadošajās datubāzēs (Thomson Reuters Web of science, 
SCOPUS, ERIH) 

 
Lazdiņa, Sanita (2013). 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. London: Routledge, 382–402. SCOPUS, Australian 
Education, Index (Online) , Contents Pages in Education , Current Abstracts , EBSCOhost , 
Elsevier BV (Scopus), Education Resources Information Center (ERIC) . 
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2. Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski 
pieejamās datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos (Web of Knowledge, EBSCO, Index-
Copernicus) vai atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos 
 

Juško-Štekele, Angelika (2013). Autostereotips “latgalietis” latgaliešu folklorā. Žmogus ir Žodis,  
Vol. 15, Nr.3, 2013 (III). Vilnius: Lietuvos Educologijos Universitetas, 42.-48.CEEOL, EBSCO  
http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/svetimosioskalbos/2013/jusko42-48.pdf 
 

Kļavinska, Antra (2013). The Concept „Lithuanians” in the Cultural Environment of Latgale.  
Gudavičius, A. (red.) Filologija. 2013 (18). Vilnius: BMK leidykla, 93–106. MLA International 
Bibliography, Index Copernicus, CEEOL. 

 
Opincāne, Mārīte, Džozefa 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”. 8–65. EBSCO, ISSN 2255- 9388. 

 
Senkāne, Olga (2014). Latgales tēla interpretācija kultūras diskursā. Lazdiņa, S. (red.) Via 
Latgalica, V. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 94–103. ISSN 1691-5569, EBSCO, Central & 
Eastern European Academic Source. 

 
Šuplinska, Ilga (2013). Patības arhetipa slogs Imanta Ziedoņa epifānijās. Tekstoslėpiniai. Nr. 16.  
Lietuvųliteratūrosstudijos: mokslostraipsniai, kritika, lyginamiejityrimai, metodai. Vilnius: 
Lietuvosedukalogijosuniversitetasleidykla. p.91–106. ISSN 1648- 6390, EBSCO. 

 
Ūdre, Sandra, Magazeiņs, Ivars (2014). Latgolys lingvoteritorialuos vuordineicys tulkuojums 
latgaliski: koncepceja i realizaceja. Lazdiņa, S. (red.) Via Latgalica, V. Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, 30–37. ISSN 1691-5569, EBSCO, Central & Eastern European Academic Source. 

 

3.  Citas publikācijas 

 
Šuplinska, I., Justs, M. (2013, DVD). Kaunotys vītu vuordu stuosti. Bilingvals izzinis i muoceibu 
materials. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 

 
Juško-Štekele, A. Francis Trasuns – garīdznieks, folklorists un pasaku muļķītis. Katoļu baznīcas 
vēstnesis.  http://www.kbvestnesis.lv/index.php/atputai/francim-trasunam-150/1571-francis- 
trasuns-garidznieks-folklorists-un-pasaku-mulkitis 
 
Pošeiko, S. (2014).  „Es rokstu tai kai irā..” – Valentins Lukaševičs „Bolti burti” (2011).  A12 

Nr. 4(13). Augusts, septembris. 40.–41. lpp. 
 
Šuplinska, I. (sak., 2013). Pīturys punkti bez pīturu :RA literātu kopkrājums. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola. 120 lpp. 
 
Šuplinska, I. (ideja, teksts), Drozdova, I. (dizains). Izglītojošā datorspēle „Nūejtī, nazyn kur, 
atnes tū, nazynkū” (latgaliešu un angļu valodā):  www.futureofmuseums.eu 

 

Pilnu publikāciju sarakstu sk. 6. pielikumu „Akadēmiskā personāla un studējošo publikācijas”. 
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https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1992289730469178564#editor/target=post;postID=487338285351094857;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=10;src=postname
http://www.futureofmuseums.eu/


 
 

14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, 
 

norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu 
 

īstenošanā 
 

Studiju virziena īstenošanā pamatā ir iesaistīta Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 
 
Humanitāro zinātņu katedras un Reģionālistikas zinātniskā institūta akadēmiskais personāls, tiek 

izmantota tieši šo struktūrvienību materiāltehniskā bāze. 
 

Abu struktūrvienību uzdevums – nodrošināt studiju virziena „Valodas” programmu 

realizēšanu, veicināt docētāju un studējošo zinātnisko un radošo darbību. 
 

RA Humanitāro zinātņu katedras, Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūta (REGI) 

docētāju zinātniskais potenciāls ir augsts: katru gadu katrs docētājs sagatavo vismaz 1 

publikāciju, kas ir pieejamas starptautiskajās datubāzēs (VIFANORD; EBSCO, Index 
 
Copernicus), kā arī starptautisku konferenču un tematisku izdevumu krājumos, regulāri piedalās 

starptautiskajās konferencēs un zinātniskajos semināros (2013.–2014.g.: Lietuvā, Nīderlandē, 
 
Igaunijā, Krievijā, Somijā, Horvātijā, sīkāk sk. docētāju CV, 1. pielikums). Katrs programmas 

docētājs vidēji akadēmiskā gada laikā piedalās 2–4 konferencēs, sagatavo 2–3 plašākas 

zinātniskās publikācijas. 
 

Ir pārstāvēta arī Izglītības un dizaina katedra (doc. M. Opincāne), nodrošinot studiju kursu 

pasniegšanu angļu valodā. 
 

Brīvās izvēles daļas realizēšanai var tikt piesaistīta arī citas RA struktūrvienības. 
 

 

15. Studiju  virziena  īstenošanā  nepieciešamā  mācību  palīgpersonāla 
 

raksturojums 
 

Jau vairākus gadus netiek piesaistīts mācību palīgpersonāls, lai arī Baltu filoloģijas 

pētnieciskais centrs (BFPC) ir izveidots 1997. gadā, tajā ir pāri par 10 000 materiālu vienībām, 

kas regulāri tiek papildinātas ar katedras veidotajiem datu bāžu materiāliem. Studiju virzienam 

pieejamais finansējums, iesaistītā akadēmiskā personāla slodze pamatdarbā pagaidām neļauj 

pieņemt darbā cilvēku, kas aktīvi piedāvātu interesentiem materiālu izmantošanu, pasākumu 

organizēšanu. BFPC aktīvi darbojās līdz 2005. gadam. 
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16. Informācija par ārējiem sakariem 
 

Par studija virziena partneriem un sadarbības formām ar ārzemju partneriem un citām 

organizācijām sk. 8. punktu. 
 

Filoloģijas studijām ārzemēs ir noslēgti vairāk kā 30 sadarbības līgumi (13 Eiropas valstīs), 

tomēr aktīva sadarbība veidojas ar Lietuvas, Polijas, Itālijas, Zviedrijas un Igaunijas 

universitātēm. 2013./2014. studiju gadā Erasmus apmaiņā, stažēšanās, projektu apmaiņas vizītēs 

ir piedalījušies šādi studiju virziena docētāji: 
 
Gusāns Ingars: 1) kultūrizglītojošs seminārs, Kēdaiņu Reģionālais muzejs (Lietuva), 22.05– 
 
23.05.2014., Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts „Virtuālais 

muzejs”. 
 
Kļavinska Antra: 1) ERASMUS personāla mobilitātes vizītē Šauļu universitātē, Humanitāro 

zinātņu fakultātē 16.–22.03.2014. 
 
Lazdiņa Sanita: 1) Erasmus apmaiņas līgums Vītauta Dižā Universitāte Kauņā (Lietuva), 05.– 

10.09.2013. (kurss „Sociolingvistika”). 
 
Pošeiko Solvita: latviešu valodas un kultūras tradīciju vieslektores pienākumi, Pekinas 

Svešvalodu universitāte (Ķīna, Beijing Foreign Studies University), 01.09.2012.–15.07.2013., 
 
Latviešu valodas aģentūras un Pekinas Universitātes darba līgums. 
 
Ilga Šuplinska: 1) Erasmus apmaiņas līgums Vītauta Dižā Universitāte Kauņā (Lietuva), 05.– 
 
10.09.2013. (kurss „Latgaliešu literatūras vēsture”), 
 
2) kultūrizglītojošs seminārs, Kēdaiņu Reģionālais muzejs (Lietuva), 22.–23.05.2014., Latvijas– 

Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts „Virtuālais muzejs”. 
 

2013./2014. studiju gadā Erasmus apmaiņā studiju virzienā „Valodas” lasījuši lekcijas šādi 

ārzemju vieslektori: 
 

- Gabriele Iannaccaro, Milānas Universitāte (Itālija), 20.–27.03.2014. (kursi: 

„Sociolingvistika”, „Tulkošanas teorija un metodika”)  
 
2013./2014. studiju gadā Erasmus apmaiņā ir bijuši šādi bakalaura programmas studenti: 
 

- Vivita Brolīte, A. Mickeviča Poznaņas Universitāte, 9 mēneši,  
 

- Līga Bistrova, A. Mickeviča Poznaņas Universitāte, 9 mēneši.  
 
2013./2014. studiju gadā Erasmus apmaiņā RA ir bijušas šādas bakalaura programmas studentes 

no Čenstohovas Sociālo zinātņu augstskolas (University College of Social Sciences in 
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Czestochowa), Polija: Mavile Popoševa un Anastasija Sizganova  (06.–09.  2014.), apgūstot 
 
folkloras praktikumu. 
 

 

II. STUDIJU VIRZIENAM „VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS, DZIMTĀS 

VALODAS STUDIJAS UN VALODU PROGRAMMAS” ATBILSTOŠO STUDIJU 

PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 
 
 

2.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija” (kods 43223) 
 

 

17. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 

Mērķis – nodrošināt akadēmiskās izglītības iespējas, sagatavojot humanitāro zinātņu 

bakalaurus filoloģijā, gādājot par Latvijas un Latgales reģiona zinātniskās un kultūrvides 

saglabāšanu, izpēti un attīstību. 
 
Studiju programmas uzdevumi: 
 

1. Sniegt pamatteorētiskās zināšanas valodniecībā un literatūrzinātnē, kā arī akcentēt 

starpnozaru problemātiku filoloģijā.  
 

2. Attīstīt analīzes prasmes un iemaņas valodas un literatūras izpētē, veicinot studentu 

zinātniskās attīstības izaugsmi un rosinot uz studiju turpināšanu (maģistrantūrā, 

mūžizglītībā).  
 

3. Nodrošināt iespēju apgūt latgaliešu valodu, literatūru, folkloru un metodiku, sekmējot 

studentu iesaistīšanos reģionālo kultūras, izglītības un valodas politikas risinājumā ES 

kontekstā.  
 

4. Rosināt studentu radošās un pētnieciskās aktivitātes, nodrošinot studējošo iesaisti lauka 

pētījumos, projektos, mediju, muzeja un folkloras praktikumos.  
 

Programmas mērķis un uzdevumi ir vērsti uz jaunākās metodoloģijas un reģiona attīstības 

iespēju izpratni valodas, izglītības un kultūrpolitikas realizēšanā. 
 

18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
 

Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti saskaņā ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam, kas paredz sagatavot radošus, aktīvus, profesionālus 

speciālistus reģiona un valsts darba tirgum, pilnveidot studiju programmas atbilstoši 

tautsaimniecības darba tirgus prasībām, attīstot starpdisciplināras un internacionālas studijas, 
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attīstīt  mūžizglītības  sistēmu,  kā  arī  Latgales  kultūrvēsturisko  tradīciju  saglabāšanu  un 
 
mijiedarbību starptautiskajā kultūru kontekstā. 
 

Programmā ir definēti šādi studiju rezultāti. Programmas absolventi: 
 

1. Spēj izmantot iegūtās zināšanas literatūras vēsturē, zinātnē, valodniecībā, atsevišķās 

robežzinātnēs (filozofija, komunikācijas teorija) filoloģiska diskursa aktualizēšanai un 

patstāvīgai risināšanai.  
 

2. Iegūtās zināšanas un pētnieciska darba rakstīšanas iemaņas prot izmantot, izvēloties 

konkrētas filoloģiska rakstura problēmas risinājumam optimālākos variantus.  
 

3. Zinātniski pētnieciskās iemaņas atklāj, lietojot jaunāko filoloģijas, komunikācijas teorijas 

metodoloģijas, datorlingvistikas pamatu prasmes.  
 

4. Rod novatorus, reģiona, valsts attīstību veicinošus risinājumus reģionālistikas, latviešu un 

latgaliešu literatūras, valodas un kultūras politikas īstenošanā.  
 

5. Sistematizē, analizē un izvērtē pētnieciskā priekšmeta specifiku, piedāvājot inovatīvu 

tematiku, metodoloģiju vai pieteiktās problemātikas risinājuma veidu.  
 

6. Ir atbildīgs par piedāvāto zinātnisko risinājumu teorētisko pamatojamību un praktisko 

pierādījumu.  
 

7. Argumentē un diskutē par filoloģisko problemātiku, respektējot diskusijas priekšmetam 

svarīgo (starpnozaru, reģiona) kontekstu.  
 

8. Piedāvā starpnozaru zinātniski pētniecisko noslēguma darbu: literatūrzinātnē un 

valodniecībā vai folkloristikā un valodniecībā.  
 

9. Apliecina radošās un analītiskās spējas visā studiju procesa laikā, iesaistoties studiju 

kursu (semināri, prezentācijas, grupu darbs, praktikums) un ārpusstudiju (konkursi, 

konferences) zinātniskajās un radošajās aktivitātēs.  
 

10. Ir motivēts tālākizglītībai un filoloģiskās izglītības turpināšanai maģistra vai atbilstošas 

profesionālās sfēras studijās.  

 
 

19. Studiju programmas plāns  
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Modulis, kurss LAIS studiju Kredīt ECTS Semestris, Pārb. 
 

 kursa kods 
- 

 
kontakt- 

forma 
 

    
 

  punkti  stundas  
 

      
 

Obligātā daļa      
 

Valodniecības vēsture  11 16,5   
 

Ievads valodniecībā Valo1039 2 3 1., 32 E 
 

Introduction to Linguistics      
 

      
 

Ievads baltu filoloģijā Valo1038 2 3 2., 32 E 
 

Introduction to Baltic Philology      
 

Latviešu literārās valodas un  Valo2040 3 4,5 6., 48 E 
 

latgaliešu literārās valodas vēsture      
 

History of Latvian Literary      
 

Language and Latgalian Literary      
 

Language      
 

Latviešu valodas vēsturiskā Valo3022 2 3 5., 32 E 
 

gramatika      
 

Historical Grammar of Latvian      
 

Language      
 

Skolas un pieejas valodniecības Valo3027 2 3 5., 32 E 
 

vēsturē      
 

Schools and Approaches in History      
 

of Linguistics      
 

Mūsdienu latviešu valoda  16 24   
 

      
 

Fonētika  Valo2041 2 3 2., 32 E 
 

Phonetics      
 

Leksikoloģija Valo2101 2 3 2., 32 E 
 

Lexicology      
 

Morfēmika Valo2032 2 3 3., 32 DI 
 

Morphemics      
 

Morfoloģija Valo2033 4 6 4., 64 E 
 

Morphology      
 

Sintakse Valo2159 2 3 4., 32 E 
 

Syntax      
 

Valoda un komunikācija Valo3032 2 3 5., 32 E 
 

Language and Communication      
 

Valodas datorrīki un programmas Valo3106 2 3 1., 32 DI 
 

LanguageComputer Tools and      
 

Programmes      
 

Literatūras teorija un  10 15   
 

metodoloģija      
 

      
 

Filoloģijas pētījumu metodoloģija LitZ1021 2 3 1., 32 DI 
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https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RVAL2038&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RVAL2039&p_par=druk


Methodology of Research in       

Philology       

Ievads literatūrzinātnē un literatūras LitZ1020  3 4,5 1., 48 E 
vēstures pētniecībā       

Introduction to Literary Science and       

Research of History of Literature       

Literāra teksta analīze LitZ1008  2 3 2., 32 DI 
Analysis of Literary Text       

Aktuālas problēmas literatūras LitZ3014  3 4,5 5., 48 E 
teorijā       

Topical Issues in Theory of       

Literature       

Literatūras vēsture   25 37,5   

       

Latviešu folklora un mitoloģiskie Folk1005  3 4,5 1., 48 E 
priekšstati       

Latvian Folklore and Mythological       

Views       

Virzieni un žanri pirmsnacionālajā LitZ1011  3 4,5 2., 48 E 
literatūrā un nacionālās literatūras       

pirmsākumos       

Trends and Genres in Latvian Pre-       

National Literature and Origins of       

National Literature       

Virzieni un žanri 20. gs. mijas LitZ2012  3 4,5 3., 48 E 
latviešu literatūrā       

Trends and Genres in Latvian       

Literature on the Verge of the 20
th

       
Century       

Virzieni un žanri 20. gs. 20.–30. LitZ2013  3 4,5 4., 48 E 
gadu latviešu literatūrā       

Trends and Genres in Latvian       

Literature of the 1920s-1930s       

Virzieni un žanri latviešu literatūrā LitZ3053  4 6 5., 64 E 
20. gs. 40.–80. gados       

Trends and Genres in Latvian       

Literature in the 1940s-1980s       

Literatūras tendences gadsimtu mijā  LitZ3052  2 3 5., 32 DI 
Trends of Literature at the Turn of       

the 21st Century       

       

Latgaliešu literatūras vēsture  LitZ2009  2 3 4., 32 E 

History of Latgalian Literature       

Ievads ārzemju literatūras vēsturē LitZ2004  3 4,5 3., 48 E 
Introduction to History of Foreign       

Literature       
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https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT3051&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT2009&p_par=druk


Antīkā literatūra LitZ1005 2 3 2., 32 E 

Ancient Literature      

Valodas  10 15   

Latīņu valoda Valo1041 4 6 1., 64 E 

Latin      

Lietuviešu valoda Valo2031 4 6 3., 64 E 
Lituanian      

Latgaliešu literārā valoda Valo2030 2 3 4., 32 DI 
Latgalian Literary Language      

Ierobežotās izvēles daļa      

Zinātniski pētnieciskie darbi  18 27   

      

Studiju darbi Valo1051 6 9 2., 4. DI 

Study paper LitZ2021     

Bakalaura darbs Valo3101, 10 15 6. E 
Bachalor’s paper Valo3012     

      

Bakalaura eksāmens Valo3012 2 3 6. E 
Bachalor’s exam      

      

Latgalistika  14 21   

Latgaliešu valodas praktikums Valo3104 2 3 3., 32 DI 

Latgalian Practice      

Latgaliešu lit. vēst. praktikums LitZ3051 2 3 4., 32 DI 
Practice of Latgalian Literature      

Latgaliešu valodas mācīšanas Peda3198 2 3 3., 32 DI 
metodika      

Methodology of Teaching of      

Latgalian Language      

Latgaliešu literatūras mācīšanas Peda3197 2 3 4., 32 DI 
metodika      

Methodology of Teaching of      

Latgalian Literature      

Latgaliešu folklora  Folk1004 1 1,5 1., 16 DI 
Latgalian Folklore      

Folkloras praktikums Folk1002 2 3 2., 32 DI 

Folklore Practice      

Muzeja praktikums Vēst2050 2 3 4., 32 DI 

Museum Practice      

Latgaliešu lirika  LitZ2008 1 1,5 5., 16 I 

Latgalian Lyrics      

Ievads komunikācijas teorijā  10 15   

      

Komunikācijas tehnoloģijas KomZ3007 2 3 6., 32 DI 

Communication Technologies      

Diskursa tipi un žanri LitZ3058 2 3 6., 32 DI 
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Types and Genres of Discourse      

Mediju tiesības JurZ3065 2 3 2., 32 DI 
Media Rights      

Sabiedriskās attiecības KomZ3004 2 3 5., 32 DI 
Public Relations      

Mediju praktikums KomZ3006 2 3 5., 32 DI 
Training Course in Media      

Rediģēšana Valo3107 1 1,5 6., 16 I 

Editing      

Reklāmas tekstu analīze KomZ3005 1 1,5 5., 16 I 

Analysis of Advertisement Text      

Masu kultūras stereotipi Soci3006 1 1,5 6., 16 I 

Stereotypes of Mass Culture      

Kultūras projekti Soci3008 2 3 6., 32 I 
Culture Projects      

Brīvās izvēles daļa  5 7,5   

      

Nozares svešvaloda  Valo2157 2 3 3., 32 DI 
Foreign Language (English)      

      

Filozofija  Filz1005 3 4,5 4., 48 DI 
Philosophy      

      

Estētika Filz1101 2 3 1., 32 I 
Aesthetics      

Režijas pamati  MākZ2010 1 1,5 1., 16 I 
Basics of Stage Direction      

Radošas rakstīšanas pamatiemaņas  Psih2026 1 1,5 6., 16 I 

Basic Skills of Creative Writing      

R.Blaumaņa daiļrade  LitZ1014 1 1,5 3., 16 I 

Creative Works of R. Blaumanis      

A.Bela daiļrade  LitZ2016 1 1,5 5., 16 I 

Creative Works of A. Bels      

A.Čaka daiļrade  LitZ6018 1 1,5 5., 16 I 

Creation of A.Čaks      

J. Raiņa daiļrade  LitZ2011 1 1,5 6., 16 I 
Creation of J.Rainis      

Literārā jaunrade  Citi2016 1 1,5 6., 16 I 

Literary Creative Work      

Bērnu folklora  Folk1001 1 1,5 6., 16 I 

Children Folklore      

Funkcionālā stilistika  Valo3016 1 1,5 6., 16 I 
Functional Stylistics      

R.Mūka daiļrade u.c.  LitZ3008 1 1,5 6., 16 I 
Creative Works of R. Mūks      

Dialektoloģija Valo3102 1 1,5 6., 16 I 
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Dialectology 
 
 
 
 

20. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 
 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami  www.lais.lv 
 

Atbilstoši Boloņas deklarācijā noteiktajam akadēmiskās izglītības modelim (3+2) 

bakalaura izglītības līmenī tiek pastiprināta uzmanība pievērsta starpdisciplinaritātei, nodrošinot 

holistiska skatījuma veidošanos uz pētāmo objektu, meklējamo problēmrisinājumu. Atbilstoši 

LR akadēmiskās izglītības prasībām programmu veido obligātās, ierobežotās un brīvās izvēles 

daļas kursi. 
 

Obligātās daļas kursos atbilstoši filoloģijas izglītības prasībām ir iekļauti 

literatūrzinātnes, valodniecības kursi, kas nostiprina teorētiskās zināšanas un metodoloģijas 

prasmes, respektējot mūsdienu humanitāro zinātņu attīstības specifiku. Obligātā daļa sastāv no 5 

pamatmoduļiem: „Valodniecības vēsture” (11 KP), „Mūsdienu latviešu valoda” (16), 

„Literatūras teorija un metodoloģija” (10), „Literatūras vēsture” (25), „Valodas” (10). Obligātās 

daļas kursi veido 60 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma. 
 

Salīdzinot ar 2010./2011. studiju gadu būtiskas izmaiņas piedāvātajos obligātajos studiju 

moduļos nav bijušas. Ņemot vērā to, ka ierobežotās izvēles daļā ir ieviests modulis 

„Latgalistika”, 2 gadus netiek atsevišķi lasīts studiju kurss „Latviešu literārās valodas un 

latgaliešu literārās valodas vēsture”, jo: 1) valodniecības pamatvēstures fakti tiek skatīti šādos 

kursos: „Ievads valodniecībā”, „Latgaliešu literārā valoda”, 2) studējošie izvēlas klausīties 

latgalistikas kursus, kur salīdzinošā aspektā tiek runāts par latviešu un latgaliešu rakstu valodas 

attīstību. 
 

Ierobežotās izvēles daļā (36 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma) ir 3 moduļi: 

„Zinātniski pētnieciskie darbi”, „Latgalistika”, „Ievads komunikācijas teorijā”. Modulis 

„Zinātniski pētnieciskie darbi” ir obligāts visiem studējošajiem, ietverot 2 studiju darbu un 

bakalaura darba izstrādi. Ņemot vērā RA studiju programmas specifiku (sk. Metodiski 

norādījumi studentu zinātniski pētniecisko darba izstrādei filoloģijā, Rēzekne, 2008), studējošais 

bakalaura darbu izstrādā vismaz divās nozarēs: literatūrzinātne un valodniecība vai folkloristika 

un valodniecība, attiecīgi darbu recenzē divi recenzenti, studējošais iegūst divus vērtējumus 

atbilstošajās nozarēs. Attīstot starpnozaru pētījumu iemaņas, ir iespējams praktiski izmantot 
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metodoloģisko daudzveidību, ko piedāvā mūsdienu humanitāro un sociālo zinātņu attīstība, kā 

arī nodrošināt studējošajam lielāku izvēles spektru turpmākajās studijās. 
 

Kopš 2009./2010. gada ir ieviestas šādas izmaiņas: 
 

1) vispārizglītojošie priekšmeti (svešvaloda, estētika, filozofija) ir piedāvāti 

studējošajam brīvās izvēles daļā, jo daudzi vidusskolēni tos padziļināti apgūst 

vidusskolā, izvēloties kārtot arī gala pārbaudījumus šajos mācību priekšmetos 

(svešvaloda, kulturoloģija),  
 

2) ņemot vērā docētāju pētniecisko interešu nostabilizēšanos un reģionālistikas attīstību 

RA, kā arī reģiona izglītības un kultūrpolitikas attīstību, ir piedāvāts modulis 

„Latgalistika”,  
 

3) ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus, ieviests modulis “Ievads komunikācijas 

teorijā”, sniedzot iespēju ne tikai starpnozaru pētījumu daudzveidībai, bet arī attīstot  
 

studējošo prezentācijas, argumentācijas, publicitātes prasmju un iemaņu attīstību. 
 

RA filoloģijas programmas atšķirība no citām līdzīgām programmām Latvijā ir saistīta ar 

atšķirīgiem moduļiem ierobežotās izvēles daļā, ar praktikumiem (folkloras, muzeja, 

mediju), kas ļauj nostiprināt studējošo praktiskas iemaņas dažādās darbības jomās, 

apgūstot akadēmiskas ievirzes programmu. 
 

Brīvās izvēles daļa (4% no programmas kopapjoma) ir studējošo izvēles ziņā: 
 

1) nostiprinot vidusskolas posmā iegūtās zināšanas (svešvaloda, filozofija, estētika, 

Latvijas vēsture), 2) padziļināti apgūstot filoloģiskas vai tai radniecīgas nozares kursus 
 

(Režijas pamati, A.Čaka daiļrade, A.Bela daiļrade, Radošās rakstīšanas pamatiemaņas 

u.c.), 3) izmantojot citu studiju programmu piedāvājumu RA. 

 
 

21. Studiju programmas organizācija 
 

Studiju procesa organizācija notiek, saskaņojot tā norisi ar RA reglamentējošiem 

dokumentiem un ievērojot studiju programmas, atsevišķu studiju kursu specifiku. 
 

Izmaiņas studiju programmā ir saistītas ar regulāru studiju piedāvājuma un procesa analīzi 

(SWID analīzes, studējošo aptaujas, studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumi) un paredz 

ES, valsts un reģiona attīstībai aktuālu tendenču atspoguļojumu, tai pašā laikā programma ir 

veidota tā, lai, saglabājot filoloģiskās izglītības akadēmisko pamatu, rosinātu studējošo interesi 

par šīs nozares attīstību, veicinātu mūžizglītībā attīstāmo kompetenču nostiprināšanu, vienlaicīgi 
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paaugstinot humanitārās izglītības popularitāti un prestižu jauniešu skatījumā (sk. 23. nodaļu par 

praktikumiem un metožu veidiem, 31. nodaļu par studējošo līdziesaisti studiju procesa 

organizēšanā). 
 

Studējošajiem ir nodrošinātas docētāju konsultācijas. Tās paredzētas 20 stundas semestrī, 

papildus, ja nepieciešams plānojot konsultācijas nepilna laika studējošiem. Katrai studiju grupai 

tiek izveidota kursa adrese, tādējādi studiju procesa izmaiņas, norādījumi, praktisko darbu 

labojumi un ieteikumi pamatā tiek sūtīti elektroniski. Plānojot studiju darbu un bakalaura darba 

tēmu, tiek respektēta studējošā interešu sfēra (iepriekš gūtā pieredze zinātnisko darbu izstrādē 

skolā), kā arī aktualizētas starpdisciplināras un reģiona izpētei un attīstībai nozīmīgu tēmu 

izstrāde. 
 

Studējošo skaits, kas, no vienas puses, ir būtiskākais drauds programmas pastāvēšanai, no 

otras, garantē individuālu pieeju katram studējošajam. Tas ļauj attīstīt katra studējošā potences, 

respektēt viņa radošās un pētnieciskās intereses. 

 

 

22. Prasības, uzsākot studiju programmu 
 

Par akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Filoloģija” studentiem var kļūt LR pilsoņi 

un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību konkursa kārtībā atbilstoši RA 

Uzņemšanas noteikumiem ( http://www.ru.lv). Pilna un nepilna laika studijās reflektanti tiek 

uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 2010./2011.st.g. RA pirmo reizi bija 

iekļauta vienotā Latvijas augstskolu uzņemšanas sistēmā. Filoloģijas programmā bija iespēja 

studēt 16 budžeta vietās. Reflektanti apzināti izvēlējās studijas RA, norādot to kā pirmo studiju 

programmu (kopumā tika saņemti 48 iesniegumi). 
 

No 2011./2012. st. g. tiem reflektantiem, kas ir apliecinājuši savas zinātniskās spējas 

zinātnisko darbu konkursos vai piedalījušies latviešu valodas un literatūras olimpiādēs un 

konkursos, vai latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures olimpiādē, kas, pateicoties RA 

filologu un Latgaliešu valodas, literatūras, kultūras vēstures skolotāju asociācijas (LVLKSA) 

sadarbībai, kopš 2011. / 2012. m. g. ir iekļauta valsts olimpiāžu sarakstā, ir iespēja iegūt 

papildpunktus konkursā uz studiju vietu. Tas ļauj jau studiju sākuma posmā piesaistīt filoloģijas 

studijām motivētus studējošos. 
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23. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes 
 

un formas, tālmācības metožu izmantošana) 
 

Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes (situāciju spēles, diskursa 

analīze, darbs ar datu bāzēm, lauka pētījums, projekts). 2011. / 2012. m. g. ir realizēta studiju 

kursu izvietošana elektroniskā vidē (Moodle). Studiju kursos liela uzmanība ir veltīta jaunāko 

informācijas tehnoloģiju izmantošanai: studējošie tiek iesaistīti datu bāžu veidošanā (Latgaliešu 

folklora, Etnolingvistiskās aptaujas, Latgaliešu vikipēdija, Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca, 

Virtuālais muzejs), veic savu datu bāžu veidošanu un analīzi ar datorprogrammas MonoConc Pro 

for Windows (TM) versija MP 2.2 (Michael Barlow, 1996, 2003) palīdzību, pārzina morfoloģijas 

datorrīku  www.korpuss.lv izmantojumā. Sadarbībā ar LU MII studējošo sagatavotās datu bāzes 

teksta formātā tiek izmantotas latviešu valodas korpusa papildināšanai. Pateicoties Lietuvas- 
 
Latvijas realizētajam pārrobežu sadarbības projektam „HipiLatLit”, ir izveidots speciālais 

latgaliešu valodas korpuss (1 milj. vārdlietojumu):  http://hipilatlit.ru.lv, kā arī paralēlais 

latviešu-lietuviešu valodas korpuss (8 milj. vārdlietojumu), kā arī biežāk lietotās lietuviešu-

latviešu-latgaliešu leksikas vārdnīca. Minētie resursi tiek izmantoti kā studiju kursu docēšanā 

(„Lietuviešu valoda”, „Latgaliešu literārā valoda” u. c.), tā arī studentu pētniecisko darbu 

izstrādē. 
 

Par efektīvākajām praktiskā darba formām studējošie atzīst seminārus (arī patstāvīgu 

semināru vadīšanu), kolokvijus un pētījumus (līdzdalība projektos, lauka pētījumos). Studenti 

iebilst pret pasīvu semināru, vispārīgu tēmu dominēšanu lekcijās (materiālu sk. katedrā). 

Atsevišķos studiju kursos tiek realizēti radošie projekti (avīzes, izdevuma, izrādes, pasākumu u.c. 

sagatavošana) un mācību ekskursijas, izvietoti praktisko darbu nosacījumi, pārbaudes darbi 
 
Moodle sistēmā, organizētas videokonferences (valodu, īpaši lietuviešu valodas apguvei). 

Filoloģiskās kompetences pilnveidošanai starpnozaru aspektā studējošajiem tiek 
 
piedāvāti vairāki praktikumi: 
 

1) moduļa „Latgalistika” ietvaros „Latgaliešu valodas” un „Latgaliešu literatūras”, kā arī 

muzeja un folkloras praktikums,  
 

2) moduļa „Ievads komunikācijas teorijā” mediju praktikums.  
 
„Latgaliešu valodas” un „Latgaliešu literatūras” praktikumi paredz turpināt zināšanu apguvi kādā 

latgaliešu valodas un literatūras problēmjautājumā, aktuālajā diskursā, tai pašā laikā nodrošinot 

studējošo iesaisti latgaliešu kultūras aktivitātēs (līdzdalība Latgaliešu valodas, literatūras un 
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kultūras vēstures olimpiādē kopš 2008. gada, grāmatu prezentācijās, to organizēšana docētāja 

vadībā, latgalistikas konferencēs, metodisko materiālu kopu veidošana) un gādājot par 

elektronisku resursu pilnveidošanu sabiedrībai (latgaliešu vikipēdijas, speciālā latgaliešu valodas 

korpusa izstrāde). 
 

Folkloras un muzeja praktikumi (sk. 5. pielikumu) tiek realizēti prakses, lauka pētījuma, 

ekspedīciju formā Sākot no 2002.gada RA, valsts pētījumu programmas „Letonika”, šobrīd 

„Nacionālās identitātes” projektos, ir notikušas 12 ekspedīcijas un lauku pētījumi Tajās katru 

gadu piedalās vidēji 20–30 šīs programmas studenti un docētāji. 2014.gada vasarā ekspedīcijā 

Viļakā pirmo reizi piedalījās ERASMUS apmaiņas studentes no Polijas un Latvijas Mūzikas 

akadēmijas studenti un docētāja I.Tihovska. Paredzēts turpināt sadarbību lauka pētījumu 

organizēšanā, tas ļauj kvalitatīvāk fiksēt dziesmu un deju melodijas. 
 

Kopš 2009. gada tiek realizēti Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansēti projekti DVD disku 

izdošanā kāda folkloras žanra zinātniskam izskaidrojumam un praktiskās funkcionalitātes 

atklāsmei („Cyblys meiklis”, 2009, „Aulejis anekdoti”, 2010, „Ondrupinis roksti”, 2011, 

„Kaunatys vītu vuordu stuosti”, 2013). Ja līdz šim folkloras ekspedīcijās iegūtie materiāli pamatā 

tika izmantoti docētāju un studējošo zinātnisko darbu rakstīšanā, tad šobrīd ir lieliska iespēja tos 

padarīt pieejamus plašai sabiedrībai, aktualizēt latviskā latgaliskuma saglabāšanas 

nepieciešamību Latgalē. 
 

Muzeja praktikums pamatā tiek realizēts Baltu filoloģijas pētnieciskajā centrā, Latgales 

kultūrvēstures muzejā, F. Trasuna memoriālajā muzejā „Kolnasāta”. 2009./2010. studiju gadā 

muzeja praktikums notika Riebiņu novada Galēnos, kārtojot Roberta Mūka memoriālās istabas 

materiālus akreditācijai. 2011./2012. studiju gadā muzeju praktikumu izgāja tikai 3 studējošie, 

tāpēc praktikums tika organizēts Baltu filoloģijas pētnieciskajā centrā, kārtojot jauniegūtos 

materiālus, veidojot „Virtuālā muzeja” datu bāzi. 2013. gadā muzeju praktikums pirmo reizi tika 

organizēts Puškina Kalnos (Pleskavas apgabals, Krievija) sadarbībā ar Pleskavas Valsts 

universitāti. 4 RA 2.kursa studentes un 10 Pleskavas Valsts universitātes studenti apguva muzeja 

darbības pamatus Puškina Kalnos. 
 

Mediju praktikums (kopš 2010. gada), ļauj jau iesāktās tradīcijas (radio, televīzijas 

raidījumu veidošana, kritikas, aprakstu, interviju rakstīšana RA, Latgales un Latvijas mēroga 

plašsaziņas līdzekļiem) nostiprināt ar teorētiskām zināšanām un praksi reģiona medijos. 
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Studējošo iecienītākās praktikuma vietas ir  Latgales Reģionālā televīzija, laikraksti „Vietējā 
 
Latgales Avīze”, „Vaduguns”, „Latgolys radeja”, Latgales Kultūrvēstures muzejs u. c. 
 
 
 

24. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 
 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
 

Zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka RA Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA 
 
( http://staff.ru.lv/senats/nolikumi), kā arī eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments RA 
 
( http://staff.ru.lv/macibu daļas informācija). 
 

Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību 

nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā (atbilstoši apstiprinātai studiju kursa 

programmai). Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā – semināros, ieskaitēs, radošo 

darbu projektos, praktikumos un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētajās 

ieskaitēs semestra noslēgumā, gala pārbaudījumos. 
 

Studentu zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un 

summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajiem 

atgriezenisko informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana 

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

studentu papildināt zināšanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu lietderīgumu. 

Savukārt summatīvā vērtēšana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā 

apgūts studiju kurss kopumā. Šāda vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina 

izvirzītā studiju kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās vērtēšanas formas 
 
(testus, kolokvijus, referātus, projektus u. c.), docētājs pārbauda, kā studējošais ir apguvis 

konkrēta temata, tēmas vai visa studiju kursa saturu. 
 

Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstu formā. Pārbaudījumu saturā tiek 

iekļauti gan teorētiskie jautājumi, gan situāciju analīze, interpretācija un risināšana, mācību 

grāmatās un internetresursos piedāvāto tekstu un uzdevumu analīze, skolēniem piedāvāto 

pārbaudes darbu un to vērtēšanas kritēriju apspriešana. Daudzu studiju kursu noslēgumā 

studējošie parāda praktiskas spējas (pētnieciskas, problēmrisināšanas, kritiskas domāšanas), 

organizējot literāru pasākumu, izstrādājot un aizstāvot projektus, gatavojot preses relīzes, 

recenzijas, individuālas pētnieciskas datu bāzes. 
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Vērtēšanas sistēma tiek pilnveidota, ņemot vērā arī studējošo aptauju rezultātus 

(informāciju sk.  http://staff.ru.lv /Mācību daļa/aptauja “No sesijas līdz sesijai “). Studējošajam, 

uzsākot studiju kursa apguvi, tiek izsniegts docētāja sagatavotais kalendārais plāns, kur fiksēti 

gan studiju rezultāti, gan atklāti to novērtēšanas nosacījumi un kārtība. Pamatakcents ir likts uz 

to, lai samazinātu formālu pārbaudījumu pieprasīšanu, proti, eksāmenu biļešu sistēma, 

informācijas atprasīšana u.tml. 

 
 
 
 
 
 

25. Studiju programmas izmaksas 
 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts 

budžeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā 

finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 
 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā, 

 ES struktūrfondu finansējums, 

 dalības maksas semināros, 

 studentu viesnīcas pakalpojumi, 

 citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 
 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās 

pozīcijas ir ; 
 

 personāla atlīdzība, 

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi, 

 mācību procesa materiālie izdevumi, 

 jaunu iekārtu iegāde, 

 telpu pārbūve un remonti. 
 

2008. gadā  Humanitāro  zinātņu  katedra  saņēma  ziedojumu  no  ASV  mirušā  tautieša 
 
S. Gorsvāna, izmantojot piešķirtos līdzekļus katedras izdevumu finansēšanai. Iesaistīšanās valsts 

pētījumu programmā kopš 2006. gada ir ļāvusi programmā iesaistītajiem docētājiem realizēt 

individuālās zinātniskās aktivitātes. Iesaistīšanās ES projektos ļāvusi nostiprināt materiāltehnisko 
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bāzi, kā arī izdot virkni docētāju un studējošo zinātnisko darbu publikāciju, DVD, datorrīku 
 

(sk. 7. nodaļu par studiju virziena finansējumu). 
 

Finanšu resursu izmantošana notiek atbilstoši struktūrvienībās sastādītām un RA rektora 

apstiprinātām tāmēm. Finanšu resursu izmantošanas kontroli veic RA Revīzijas komisija. 

 
 
 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 

RA  akadēmiskā  studiju  programma  „Filoloģija”  ir  izveidota  atbilstoši  LR  MK 
 

Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (2002) un Rektoru padomē 

akceptētajam augstākās filoloģiskās izglītības standartam, kas tika izstrādāts 1997. gadā pēc LU 

līdzīga satura programmas direktores Dr.philol. Dzintras Paegles iniciatīvas, aktīvi iesaistoties 

arī RA akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” direktorei I. Šuplinskai. Saskaņā ar šo 

standartu, panākta vienošanās obligātās daļas saturā un apjomā, proti 60–80 KP veido filoloģijas 

pamatkursi, bakalaura darbs 10 KP apjomā. 
 

Sadalījumu pa akadēmiskās programmas standartā noteiktajām daļām, to atbilsmi sk. arī 
 

20. un 27. nodaļā.  
 
 
 

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

virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek 

īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 

koledžu studiju programmām  
 

Līdzīga  satura  programmas  tiek  realizētas  Daugavpils  Universitātē  (DU),  A.Mickeviča 

Universitātē (Polija) un Klaipēdas Universitātē (Lietuva).  
 

 

 DU A.Mickeviča Klaipēdas RA 

  Universitāte Universitāte  
     

Nosaukums „Filoloģija” Poļu studijas „Lietuviešu „Filoloģija” 

  (filoloģija) filoloģija”  
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Apakš- Apkašprogrammas: Pamatkursi: Pamatkursi Moduļi: 

programmas/ Latviešu /  krievu/ poļu  atbilst latviešu Latgalistika 

specializācijas/ angļu/  vācu/  poļu literatūras  filoloģijas Ievads 

moduļi filoloģija  vēsture, poļu programmai, komunikāciju 

   kultūra, poļu bet neveido teorijā 

   valodniecība, moduļus. Zinātniski 

   valodas,   pētnieciskie 

   tulkošanas  un  darbi 

   radošie    

   praktikumi.   
      

Apjoms 120 KP  120 KP 120 KP 120 KP 
      

Piešķiramais grāds Humanitāro Mākslas  Lietuviešu Humanitāro 

 zinātņu bakalaura bakalaurs  filoloģijas zinātņu 

 grāds latviešu   bakalaurs bakalaura 

 filoloģijā     grāds 

      filoloģijā 
     

Studiju A – 64–86 KP A – 65–75 A – 65–75 A – 72 KP 

programmas B – 28–50 KP B – 40  B – 40–50 B – 43 KP 

struktūra C – 6 KP  C  – 5–10 KP C – 5 KP C – 5 KP 
     

Gala pārbaudījumi Bakalaura darbs 10 10 KP 12 KP Bakalaura 

 KP     darbs 10 KP 
       

 
 

RA realizētās programmas atšķirības: 
 

1. RA akadēmiskā programma „Filoloģija” ir vienīgā pasaulē, kur obligātajā daļā 

atvēlēti 5 KP latgaliešu literatūras un latgaliešu literārās rakstu valodas apguvei, kā 

arī ierobežotās izvēles daļā izveidots modulis „Latgalistika” (14 KP), veicinot 

latgaliešu literārās valodas attīstību un saglabāšanu.  
 

2. Ierobežotās  izvēles  daļa  sastāv  no  3  moduļiem:  Latgalistika  (14  KP),  Ievads  
 

komunikāciju teorijā (10 KP) un Zinātniski pētnieciskie darbi (18 KP), kas būtiski 

atšķir šo programmu no citām filoloģijas programmām Latvijā un kas ir vērsta uz 
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studentu ierosinājumu īstenošanu – papildināt programmu ar starpnozaru, praktiskās 
 

iemaņas un pētnieciskās kompetences padziļinošiem kursiem. 
 

3. Programma paredz divas aktīvas ekspedīcijas (folkloras un muzeja praktikumi), kuras 

tiek organizētas dažādās Latgales reģiona vietās un paredz:  
 

- studentu zinātniski pētniecisko iemaņu attīstīšanu,  
 

- zinātnisko darbu izstrādi, apzinot un sistematizējot autentiskus materiālus,  
 

- datu bāžu veidošanu,  
 

- zinātniskās aktivitātes tiek sabalansētas ar kultūrvidei atbilstošām radošām 

aktivitātēm, organizējot literāri muzikālus pasākumus, uzvedumus, izdzīvojot 

latgaliskās dzīvesziņas tradīcijas,  
 

- folkloras ekspedīcijas materiāli jau piecus gadus tiek apkopoti CD, veidojot 

bilingvālu metodisko līdzekli folkloristikā darbam skolā.  
 

4. Bakalaura darbs ir starpnozaru pētījums kādas lingvistiskas un folkloristikas vai 

literatūrzinātniskas problēmas risinājumam, akcentējot reģionālistikas pētniecību.  
 

5. Starpnozaru aspekts un akcents uz praktisko iemaņu un prasmju nostiprināšanu spilgti 

parādās RA un A. Mickeviča Poznaņas Universitātes programmās.  

 
 

28. Informācija par studējošajiem 
 

Studējošo skaits: 
 

Kurss Studējošo skaits 
  

1. 11 
 

2. 6 (nepilna – 1)  
 
3. 16, (nepilna – 1)  

 

Kopā 35 
 

 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits: 10. 
 

Imatrikulēto studentu skaits ir mazāks par 3 salīdzinājumā ar iepriekšējo uzņemšanu, kas 

ir saistīts gan ar studējošo skaita samazināšanos valstī kopumā, gan arī katra indivīda vēlmi pēc 

programmas absolvēšanas atrast darbu un saņemt pienācīgu atalgojumu. Humanitārā izglītība 
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nav tā joma, kas ir pieprasītākā darba tirgū, arī atalgojuma sistēma neveicina šīs jomas 

popularitāti. 
 
Absolventu skaits: 11. 
 

Programmu absolvēja 11 studējošie, no tiem 4 turpina studijas maģistrantūrā (3 RA, 1 – 

komunikāciju zinātnēs LU), 1 – latviešu valodas un literatūras programmā (DU). Tātad – 50 % 

absolventu turpina studijas, 90 % - strādā: 60 % izglītības vai kultūras sfērā, 1 studējošais strādā 

pakalpojumu sfērā ārzemēs, 1 – Latvijā, 1 – nodarbināts zemnieku saimniecības darbā. 

 
 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

2013./2014. st. g. ir ņemti vērā tie iebildumi, kas tika uzrādīti studējošo aptaujās: 
 

1. Studentus neapmierināja studiju procesa organizācija (aukstas telpas, kafejnīcas 

trūkums). Kopš 2013. gada decembra nodarbības notiek renovētās telpās, studenti var 

lepoties ar vienu no modernākajām augstākās izglītības ēkām Latvijā un Eiropā.  
 

2. Studenti labprāt gribētu vairāk studēt materiālus e-vidē. Šobrīd ne tikai kalendārie plāni, 

bet arī daudzi studiju materiāli ir ievietoti jaunajā e-kursu studiju vidē 

(www.ekursi2ru.lv).   

 
 

30. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Absolventu aptaujā (sk. 4. pielikumu) programmas un studiju procesa izvērtējums 

gandrīz 100% studējošos ir pilnībā apmierinājis vai apmierinājis. 
 

Ņemot vērā to, ka iepriekšējā aptaujas posmā absolventi (50 %) ir uzsvēruši, ka viņiem ir 

bažas par to, vai tiks turpinātas studijas filoloģijā un meklēts darbs šajā nozarē, joprojām tiek 

pievērsta uzmanība kalendāro plānu izstrādei un studiju rezultātiem, akcentējot katra atsevišķā 

studiju priekšmeta lomu praktisko iemaņu attīstībā. Šobrīd lielākajā daļā studiju kursu praktiskie 

darbi tiek veidoti kā projekti, relīžu, rakstu rakstīšana, izrāžu veidošana, stundu konspektu 

gatavošana u.c., tādējādi rādot studējošajam, kā un cik lielā mērā var izmantot praktiski iegūtās 

zināšanas un prasmes. Tiek domāts par profesionālajiem akcentiem arī programmas struktūrā 

kopumā. 

 
 

31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: Kredītu 

piešķiršanas komisijā, fakultātes domē, Senātā, Satversmē, Sabiedrisko attiecību nodaļā. Tas 
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nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa organizēšanu un 

ārpus studiju darbu. 
 

Studiju procesa un rezultātu izvērtēšana norit ikgadējā studiju programmas 

pašnovērtējuma izstrādes gaitā. Darba grupā strādā programmas direktors, studiju moduļu 

direktori, docētāju un studentu pārstāvji. Pašnovērtējuma izvērtēšanā piedalās dekāns, Studiju 

padomes un Senāta studiju komisijas locekļi. Gatavojot pašvērtējuma ziņojumu, īpaša uzmanība 

tiek pievērsta studentu aptaujas rezultātiem (aptaujas veidlapu var skatīt Humanitāro zinātņu 

katedrā). 
 

Aptauju analīzes rezultātā tiek veiktas izmaiņas studiju plānos, ieviesti jauni studiju kursi, 

koriģētas pasniegšanas metodes un darba formas, saskaņots studiju grafiks (sk. 29. nodaļu). 
 

Pateicoties studējošo un docētāju sadarbībai: 
 

- notiek izmaiņas un uzlabojumi, studējošo vēlmju respektēšana studiju programmās  
 

- studējošie regulāri piedalās zinātniskajās aktivitātēs kā Latvijā, tā arī ārpus tās 

robežām,  
 

- studējošie līdzdarbojas literāro pasākumu organizēšanā (tradicionālais Andrejdienu 

pasākums, grāmatu prezentācijas, tikšanās ar literātiem, publiskās lekcijas),  
 

- tiek iesaistīti Humanitāro zinātņu katedras projektos, veicot brīvprātīgo darbu un 

nostiprinot pētniecisko iemaņu attīstību: valsts pētījumu programmas „Nacionālā 

identitāte” projektā „Lingvokulturoloģiskās izpētes aspekti Latgales reģionā” (2010– 

2014), Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projektā „Virtuālais 

muzejs”),  
 

- tiek iesaistīti sabiedriskajās aktivitātēs, stiprinot reģiona kultūrizglītojošo pasākumu 

tradīcijas (kopš 2008. gada līdzdalība olimpiādē Latgalīšu volūda, literatūra i kulturys 

viesture, darbošanās Latgolys Studentu centrā).  
 

Studējošā aktīva līdziesaiste augstskolas studiju, zinātniskajā un radošo aktivitāšu procesā 

veicina studējošā patstāvīgā darba prasmju attīstību, rada interesi par pilna cikla izglītības ieguvi 
 
RA. 
 

 

2.2. Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” (kods 45223)  
 

17. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
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Mērķis – nodrošināt pēctecīgas integrētas akadēmiskās studijas filoloģijā, kas aptvertu 

plašu humanitāro problēmu spektru, sagatavotu filoloģijas maģistrus ar teorētisko izpratni par 

mūsdienu pētniecības aktualitātēm un to praktisko pielietojumu, attīstot kā akadēmiskās, tā 

profesionālās pētniecības kompetences. 
 

Programmas uzdevumi: 
 

1) sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas valodniecībā un literatūras zinātnē, kā arī 

atsevišķās filoloģijas robežzinātnēs (filozofijā, kultūrantropoloģijā, tulkošanas teorijā 

u.c.) un mūsdienu baltu filoloģijā (baltu tautu literatūra, salīdzināmā valodniecība, 

mitoloģija),  
 

2) attīstīt mūsdienu metodoloģijai atbilstošas analīzes prasmes un iemaņas valodas un 

literatūras izpētē, veicinot studējošo zinātniskās attīstības izaugsmi un rosinot uz studiju 

turpināšanu (doktorantūra, mūžizglītība),  
 

3) attīstīt konsekutīvās un sinhronās tulkošanas prasmes latviešu – lietuviešu, lietuviešu – 

latviešu, lai nostiprinātu mūsdienu baltu valodu reprezentantu sadarbību kultūras, 

izglītības un sociālajā sfērā,  
 

4) nodrošināt integrētu filoloģiskā cikla priekšmetu apguvi, kas ļautu studējošajam iegūt  
 

daudzpusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas un palielinātu viņa konkurētspēju darba 

tirgū, kā arī variētu viņa iespējas zinātniskā pētījuma profila izvēlē. 
 

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

izpratni valodu, kultūrpolitikas attīstībā un mijiedarbē. 

 
 
 

 

18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
 

Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti saskaņā ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam, kas paredz sagatavot radošus, aktīvus, profesionālus 

speciālistus reģiona un valsts darba tirgum, pilnveidot studiju programmas atbilstoši 

tautsaimniecības darba tirgus prasībām, attīstot starpdisciplināras un internacionālas studijas, 

attīstīt mūžizglītības sistēmu, kā arī Latgales kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu un 

mijiedarbību starptautiskajā kultūru kontekstā. 

 
Programmā ir definēti šādi studiju rezultāti. Programmas absolventi: 
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1. Spēj izmantot iegūtās zināšanas kā atsevišķu nozaru (literatūras vēsturē, zinātnē, 

valodniecībā, folkloristikā), tā starpdisciplinārai filoloģiska diskursa aktualizēšanai un 

patstāvīgai risināšanai.  
 
2. Iegūtās zināšanas un pētnieciska darba rakstīšanas iemaņas prot izmantot, izvēloties 

starpdisciplināra rakstura problēmas risinājumam optimālākos variantus.  
 
3. Zinātniski pētnieciskās iemaņas atklāj, lietojot jaunākās filoloģijas teorētiskās atziņas un 

metodoloģiju, informācijas tehnoloģiju un statisko metožu prasmes.  
 
4. Rod zinātniski pamatotus, reģiona, valsts attīstību veicinošus risinājumus reģionālistikas, 

latviešu un latgaliešu literatūras, valodas un kultūras politikas īstenošanā.  
 
5. Prot argumentēti izklāstīt piedāvāto zinātnisko risinājumu no teorētiskā aspekta un 

praktiskā pielietojuma.  
 
6. Argumentē un diskutē par filoloģisko problemātiku, respektējot diskusijas priekšmetam 

svarīgo (starpnozaru, reģiona) kontekstu.  
 
7. Piedāvā starpnozaru zinātniski pētniecisko noslēguma darbu: literatūrzinātnē un 

valodniecībā vai folkloristikā un valodniecībā, izvēloties starpnozarei atbilstošākas 

pētniecības metodes (filoloģiskā, lingvokultoroloģiskā, kognitīvās lingvistikas u. c.).  
 
8. Apliecina radošās un analītiskās spējas visā studiju procesa laikā, iesaistoties projektu 

rakstīšanas, realizēšanas, zinātniskajās un radošajās aktivitātēs.  
 
9. Ir motivēts tālākizglītībai un filoloģiskās izglītības turpināšanai doktora vai radniecīgas 

maģistra sfēras studijās.  
 
10. Pamatos ir apgūtas konsekutīvās un sinhronās tulkošanas prasmes latviešu–lietuviešu, 

lietuviešu, palielinās konkurētspēja ES darba tirgū.  
 
Pēdējais rezultāts ir attiecināms tikai uz tiem absolventiem, kas studiju procesā ir apguvuši 
 
moduli „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu - latviešu)”. 
 

 

19. Studiju programmas plāns 
 
 
 
 
 



 Modulis, kurss LAIS studiju Kredīt- ECTS Semestris, 
 

   kursa kods punkti  kontakt- 
 

      stundas 
 

 Obligātā daļa  48   
 

20.gadsimta filozofija Filz6009 3 4,5 1., 24 
 

Philosophy of the 20th Century     
 

20.gadsimta literatūras LitZ6003 3 4,5 1., 24 
 

pētniecības metodes     
 

Research Methods of the 20th     
 

Century Literature      
 

20.gadsimta tendences Valo6003 3 4,5 1., 24 
 

valodniecībā      
 

Trends of the 20th Century in     
 

Linguistics      
 

Modernisms  LitZ6004 3 4,5 1., 24 
 

Modernism      
 

Postmodernisms  LitZ6005 3 4,5 2., 24 
 

Postmodernism      
 

Mīts – literatūra – folklora Folk6001 3 4,5 1., 24 
 

Myth – Literature – Folklore     
 

Baltu tautu literatūra LitZ7008 3 4,5 3., 24 
 

Baltic Literature      
 

Maģistra darba seminārs Valo6004 2 3 2., 16 
 

Master's paper seminar     
 

Baltu valodu salīdzināmā Valo7012 2 3 3., 16 
 

gramatika      
 

Comparative Grammar of     
 

Baltic Languages      
 

Tulkošanas teorija un metodika Valo7022 3 4,5 2., 24 
 

Translation Theory and     
 

Methods      
 

Maģistra darbs  Valo7030 20 30 4. 
 

Master's paper  LitZ7010    
 

Ierobežotās izvēles daļa  32   
 

Literatūrzinātnes pētniecības  
10 

  
 

aktualitātes     
 

     
 

      

Drāmas teksta recepcija: teorija LitZ7007 2 3 2., 16 
 

un prakse      
 

Reception of Drama Text :     
 

Theory and Practice     
 

Antīkā tradīcija mūsdienu kino LitZ7009 2 3 1., 16 
 

un mūzikā      
 

Antique Tradition in     
 

Contemporary Cinema and Art     
 

Ievads kultūrsemiotikā MākZ6002 2 3 3., 16 
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Introduction into Cultural     

Semiotics     

Kultūrantropoloģija Filz6010 2 3 1., 16 
Cultural Anthropology     

Literatūrkritikas teorija un LitZ6014 2 3 3., 16 
prakse     

Critics and Practice of Literary     

Theory     

Jaunākās tendences prozas LitZ7011 2 3 3., 16 
teorijā     

The Modern Tendencies in the     

Theory of Prose     

Komunikatīvā un arhetipu LitZ7012 2 3 3., 16 
pieeja literāra teksta analīzē     

Communicative and Arhetypes     

Theory Approaches in the     

Analysis of Literary Text     

Jaunākās tendences latviešu un LitZ7006 2 3 3., 16 
latgaliešu literatūrā     

The Latest Tendencies in     

Latvian and Latgalian     

Literature     

Valodniecības attīstības     

tendences  12   

Etnolingvistika Valo7033 3 4,5 2., 24 

Ethnolinguistics     

Psiholingvistika Valo7043 2 3 2., 16 

Psycholinguistics     

Sociolingvistika Valo6006 3 4,5 2., 24 

Sociolinguistics     

Datorlingvistika Valo7034 2 3 2., 16 
Computer Linguistics     

Valodas sociālie un reģionālie Valo6007 2 3 3., 16 
varianti ES kontekstā     

Social and Regional Language     

Variants in the EU Context     

ES valodu politika Valo7013 1 1,5 1., 8 

Policy of EU Languages     

Lietišķā valodniecība Valo7023 3 4,5 3., 24 

Applied Linguistics     

Tulkošanas metodika un  10   

prakse (lietuviešu - latviešu)     

Tulkošanas seminārs Valo7024 2 3 3., 16 

Seminar of Translation     

Sociālo zinātņu tekstu Valo7025 2 3 3., 16 

tulkošana     
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Translation of Social Sciences     

Texts     

Specializēto tekstu tulkošana Valo7026 3 4,5 3., 24 
Translation of Specialized     

Texts     

Terminogrāfija un datorprasme Valo7027 2 3 3., 16 
tulkotājiem     

Terminography and     

Translator’s Computer Skills     

Publicistisko tekstu tulkošana Valo7028 3 4,5 3., 24 
Translation of Publicistic     

Texts     
 

 
 
 

20. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 
 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami  www.lais.lv 
 

Atbilstoši LR akadēmiskās izglītības prasībām programmu veido obligātās un ierobežotās 

izvēles daļas kursi. Salīdzinot studiju programmu, kas tika iesniegta licencēšanai, ar šobrīd 

realizējamo, ir notikušas divas Boloņas deklarācijas prasībām atbilstošas izmaiņas: 
 

1) ieviesta moduļu sistēma programmas ierobežotās izvēles daļā: 1. Literatūrzinātnes 

pētniecības aktualitātes, 2. Valodniecības attīstības tendences, 3. Tulkošanas teorija un metodika 

(lietuviešu–latviešu), 
 

2) studējošajiem ir dotas papildiespējas ERASMUS/SOCRATES apmaiņas programmas 

ietvaros vai sadarbības partneru vieslektoru lekcijās apgūt jaunākās tendences ES valodu 

politikā, tulkošanas metodikā un praksē. 
 

Tā kā programmā iesaistītie docētāji ir „Lietuvas un Latvijas foruma” asociācijas biedri, tad 

akcents ir likts uz mūsdienu baltu kultūras apguvi un atpazīstamības veicināšanu pasaulē. 
 

Obligātās daļas kursos ir iekļauti filoloģijas un tās robežzinātņu kursi, kas nostiprina 

teorētiskās zināšanas un metodoloģijas prasmes, respektējot mūsdienu humanitāro zinātņu 

attīstības specifiku (starpdisciplinaritāte, antropocentrisms, reģionālistika). Obligātās daļas kursi 

veido 30 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma. 
 

Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana un maģistra darba semināra sekmīga nokārtošana ir 

viens no obligātajiem nosacījumiem sekmīgai programmas apguvei (28 % no programmā 

apgūstamo kursu kopapjoma). 
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Maģistra darba izstrādes specifika ir saistīta ar programmas pamatkoncepciju – apgūt 

jaunākās nostādnes kā literatūrzinātnes, tā valodniecības jomā, tāpēc maģistra darbā: 1) izvirzītā 

pētnieciskā problēma tiek skatīta kompleksi, 2) izmantotas humanitāro zinātņu pētījuma 

metodes. Ņemot vērā to, ka viens no programmas pamatuzdevumiem ir nostiprināt maģistrantu 

profesionālās kompetences, lai sekmīgi nokārtotu maģistra darba semināru, izvēlētā maģistra 

tēma ir jāaprobē zinātniskā konferencē, sagatavojot publikāciju. 
 

Ierobežotās izvēles daļā ir iekļauti 3 pamatmoduļi, katrā no tiem jāapgūst 10–12 KP, 

kopā veidojot 42% no programmā apgūstamo kursu kopapjoma. Literatūrzinātnei un 

valodniecībai veltītie moduļi iekļauj kursus, kas ne tikai nostiprina teorētiskās zināšanas, bet 

iesaista maģistrantu praktiskā zinātniski pētnieciskās, radošās darbības īstenošanā. Savukārt 

modulis „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu–latviešu)” ir novators Latvijas izglītības 

sfērā un ir vērsts uz praktisko iemaņu, filoloģisko kompetenču elastīgāku pielietojumu Lietuvas, 

Latvijas, arī ES darba tirgū. 

 
 

21. Studiju programmas organizācija 
 

Studiju procesa organizācija notiek, saskaņojot tā norisi ar RA reglamentējošiem 

dokumentiem un ievērojot studiju programmas, atsevišķu studiju kursu specifiku. 
 

Maģistra programmas studenti lielākā daļa (90%) ir strādājošie, tāpēc savu viedokli studiju 

procesa pilnveidošanā pauž semināros un tikšanās reizēs ar programmas direktori un docētājiem. 

Plānojot studiju norisi, tika ņemta vērā studējošo vēlme apmeklēt nodarbības nedēļas beigās 

otrajā dienas pusē. 
 

Studējošajiem ir nodrošinātas docētāju konsultācijas. Tās paredzētas 20 stundas semestrī, 

papildus, ja nepieciešams plānojot konsultācijas nepilna laika studējošiem. Katrai studiju grupai 

tiek izveidota kursa adrese, tādējādi studiju procesa izmaiņas, norādījumi, praktisko darbu 

labojumi un ieteikumi pamatā tiek sūtīti elektroniski. Plānojot maģistra darba tēmu, tiek 

respektēta studējošā interešu sfēra (iepriekš gūtā pieredze zinātnisko darbu izstrādē skolā), kā arī 

aktualizētas starpdisciplināras un reģiona izpētei un attīstībai nozīmīgu tēmu izstrāde. 
 

Par izmantotajām metodēm, individuālo pieeju studējošajam sk. 23. nodaļu. 
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22. Prasības, uzsākot studiju programmu 
 

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā var iestāties pretendenti ar humanitāro zinātņu 

bakalaura grādu filoloģijā vai tam pielīdzināmu augstāko profesionālo izglītību. 
 

Kopš 2012./13. st. g. ir paredzēti arī papildus punkti tiem, kas jau bakalaura studiju 

posmā vai starpstudiju posmā ir piedalījušies konferencēs un publicējuši savus pētījumus. 

Jāatzīst, ka konkurss uz budžeta vietām pēdējos divos gados neveidojas. Tas saistīts gan ar 

pastāvošo ekonomisko situāciju, gan joprojām valdošo stereotipu par akadēmiskās izglītības 

ierobežojumiem darba tirgū. 
 

Tai pašā laikā programmas beidzēji aktīvi darbojas pedagoģijas, muzeoloģijas, mediju 

jomā, 3 programmas beidzējas šobrīd turpina studijas LU un DU doktorantūrās, paralēli 

strādājot RA kā zinātniskās asistentes, iesaistoties gan projektu realizācijā, gan studiju kursu 

docēšanā. Tieši projektu izstrādes prasmes un pievēršanās reģiona problēmu risinājumam var 

mazināt filoloģiskās izglītības nepopularitāti. 

 

 

23. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes 
 

un formas, tālmācības metožu izmantošana) 
 

Studiju procesā tiek respektēta individuāla pieeja studējošajam un vairāk kā bakalaura 

programmā tiek izmantotas patstāvīgā darba metodes. Informācijas apmaiņa norit, izmantojot 

elektroniskos resursus un diskusijas. Tiek nostiprinātas jaunāko tehnoloģiju izmantošanas 

prasmes kursā „Datorlingvistika”. Studējošie tiek iesaistīti datu bāžu veidošanā (Latgaliešu 

folklora, Etnolingvistiskās aptaujas, Latgaliešu vikipēdija, Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca), 

veic savu datu bāžu veidošanu un analīzi ar datorprogrammas MonoConc Pro for Windows (TM) 

versija MP 2.2 (Michael Barlow, 1996, 2003) palīdzību, pārzina morfoloģijas datorrīku  

www.korpuss.lv izmantojumā. 
 

Maģistra programmas attīstībai un izmantojamo metožu dažādošanai liela nozīme ir 2012.g. 

noslēgtajam Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas projektam „HipiLatLit”, pastiprināti 

pievēršot uzmanību 3 aspektiem: 
 

1) ir izveidots speciālais korpuss mūsdienu latgaliešu valodai (1 milj. vārdlietojumu, 

http://hipilatlit.ru.lv), ko studējošie var izmantot kā zinātnisko darbu izstrādē, tā studiju 

procesā,  
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2) ir paplašinātas korpuslingvistikas apguves iespējas: izveidoti 2 studiju kursi: 

„Datorlingvistika” (palielināts KP skaits) un „Korpuslingvistika”, tiek domāts par jaunu 

docētāju piesaisti (galvenokārt, vieslektoru statusā) un programmā nodarbināto docētāju 

jaunāko informācijas tehnoloģiju, datorrīku un programmu lietošanas iemaņu 

pilnveidošanu,  
 

3) ir izveidots paralēlais korpuss latviešu un lietuviešu valodai (8 milj. vārdlietojumu), ko 

studējošie var izmantot moduļa „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu–latviešu)” 

apguvē.  
 

Jāpiebilst, ka korpuslingvistikas iestrādņu attīstība šobrīd ir nozīmīgāka par studiju kursu 

izvietošana elektroniskā vidē (Moodle sistēmā), jo: 1) studējošo skaits nav tik liels, lai docētājam 

būtu rentabli strādāt šajā vidē, regulāri papildinot materiālus; 2) tā kā humanitāro zinātņu sfēra 

vairāk ir saistīta ar viedokļu daudzveidību un interpretāciju, tad elektroniskie resursi ierobežo 

kvalitatīvas diskusijas, arī tekstu analīzes iespējas. 
 

Programmā ir izvērstāka tā studiju kursu daļa, kas sniedz teorētisko atziņu aprobāciju aktuālo 

problēmu aspektā, tāpēc atsevišķu kursu saturā ir iekļauti kā teorētiskie, tā aktuālo problēmu, 

diskursu risinājuma aspekti. Tādā veidā ir iespējams attīstīt ne tikai maģistrantu intelektuālās 

kompetences (akadēmiskās zināšanas, teorētiska zinātnes problēmu formulēšana un risināšana 

u.c.), bet pilnveidot profesionālās un akadēmiskās kompetences (patstāvīgu, oriģinālu, konkrētajā 

zinātnes un kultūrvidē noderīgu pētījumu veikšana, profesionalitāte problēmu risināšanā, 

zinātnisko pētījumu publicitātes nodrošinājums u.c.). 
 

Pieaugot reģionālo augstskolu lomai Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā, ir svarīgi 

veidot zinātniski aktīvu vidi katrā reģionā. Latgales reģionā tā sociālo un reģionālo īpatnību dēļ ir 

dislocēts līdz šim maz izmantots polihronisks garīgo un materiālo vērtību masīvs. Tā 

aktualizēšana, kas īpaši aktivizēta līdz ar latgalistikas konferenču aizsākšanu, ļauj apjaust un 

risināt tādus humanitārajās un sociālajās zinātnēs aktuālus diskursus kā kultūras kontinuitāte, 

polihronisms, teritoriālā identitāte, reģionālistika. Studējošie aktīvi piedalās kā konferenču 

organizēšanā, apgūstot noteiktas administrēšanas prasmes, tā arī prezentē savus pētījumus kā 

topošie zinātnieki. 
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24. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 
 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
 

Kopumā zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka RA Nolikums par valsts un gala 

pārbaudījumiem RA ( http://staff.ru.lv/senats/nolikumi), kā arī eksāmenu un ieskaišu sesijas 

norises reglaments RA ( http://staff.ru.lv/macibu daļas informācija). 
 

Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā (semināros, diskusijās, 

ieskaitēs) un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā – eksāmenos, diferencētajās ieskaitēs, gala 

pārbaudījumā. Tā kā maģistra programmā iekļautie kursi paredz maģistranta pētniecisko iemaņu 

attīstību, tad liela loma ir studentu individuālajam darbam referātu, multimediju projektora 

prezentāciju, teksta analīžu, shēmu sagatavošanā. Konkrētās praktiskā darba formas nereti tiek 

vērtētas kompleksi – pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem. 
 

Konkrētā studiju kursa prasības docētājs norāda sagatavotajās programmās un 

kalendārajos plānos. Tās paredz studentu praktisko darbu nodarbības, individuālo darbu, kā arī 

eksāmena vai ieskaites prasības, kas veido eksāmena (ieskaites) galīgo vērtējumu. Tradicionāli 

60% no izvirzītajām prasībām tiek atvēlēti eksāmenā vai ieskaitē uzrādīto zināšanu un prasmju 

novērtējumam, savukārt atlikušos 40% veido praktisko nodarbību prasību izpilde: kāds konkrēts 

pētījums, prezentācija vai pasākums (līdzdalība konferencē, filmas noskatīšanās un apspriešana 

u. c.). Parasti docētājs izvēlas kādu rakstisku darbu (testu, analīzes shēmu, recenziju, 

problēmrakstu u.c.), ko students sagatavo kursu norises laikā un tā vērtējums veido 20% no 

galīgās eksāmena vai diferencētās ieskaites atzīmes. Šādi praktiskie darbi mobilizē studentu 

padziļinātai problēmas izpētei sistemātiski, ne tikai gatavojoties pārbaudījumam, savukārt 

docētājam ļauj objektīvāk novērtēt studenta akadēmisko kompetenci un zināšanas. 
 

Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstu formā un virzīti uz konkrētu 

filoloģisku problēmsituāciju, diskursu analīzi, respektējot maģistranta pieredzi, māku diskutēt 

par konkrētu problēmjautājumu. Docētājs, piedāvājot konkrētā studiju kursa prasības, domā par 

to lietderību pētniecisko iemaņu nostiprināšanai, maģistra darba izstrādē, kā arī rosina studējošā 

iesaistīšanos konkrētos pētnieciskajos vai kultūras projektos. Piemēram, kursa „20.gs. literatūras 

pētniecības metodes” viena no prasībām bija līdzdalība starptautiskajā konferencē „Autors. 

Teksts. Laikmets.”, analizējot referentu izmantotās pētniecības metodes, diskutējot par 

jaunākajām tendencēm literatūrzinātnes attīstībā. Ņemot vērā, ka RA ir iesaistīta ESF projekts 

„Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību 
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institūciju sadarbības stiprināšana” realizēšanā, tad moduļa „Tulkošanas metodika un prakse 

(lietuviešu–latviešu)” apguvei studējošie piedalās videokonferencēs, izmanto iespējas piedalīties 

vasaras skolās u. c. valodas apguves kursos. Gandrīz visu kursu ietvaros kāds seminārs ir saistīts 

ar patstāvīgu pētījumu (tā daļu) multimediju prezentācijās. Studējošajiem regulāri ir jālasa 

teorētiskie materiāli angļu val. (kursi: „ES valodu politika”, „Postmodernisms”, 

„Sociolingvistika” u. c.). 
 

Vērtēšanas sistēma tiek pilnveidota, ņemot vērā arī studējošo aptauju rezultātus 

(informāciju sk.  http://staff.ru.lv /Mācību daļa/aptauja “No sesijas līdz sesijai “). Studējošajam, 

uzsākot studiju kursa apguvi, tiek izsniegts docētāja sagatavotais kalendārais plāns, kur fiksēti 

gan studiju rezultāti, gan atklāti to novērtēšanas nosacījumi un kārtība. 

 
 

25. Studiju programmas izmaksas 
 

Programmā tiek organizētas pilna laika studijas. 2013./2014.st. g.  budžeta vietu skaits ir bijis 
 
13 (vidēji 1688 EUR uz studējošo). Taču studējošo skaits ir samazinājies, aizpildītas ir 10 

budžeta vietas, vairāki studējošie ir pārtraukuši studijas, neuzrakstot maģistra darbu. Tas ir 

saistīts gan ar studējošo finanšu situāciju, gan ar nespēju savietot darbu un studijas. 
 

Iesaistīšanās ES projektos ļāvusi nostiprināt materiāltehnisko bāzi, kā arī izdot virkni docētāju 

un studējošo zinātnisko darbu publikāciju, DVD, datorrīku (sk. 7. nodaļu par studiju virziena 

finansējumu). 

 

 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 

Akadēmiskās filoloģijas bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas latviešu un latgaliešu 

literatūras un valodas studijas. Studiju programmas atbilsmi valsts interesēm pamato LR IZM 

pasūtījums filoloģijas speciālistu sagatavošanai RA. Pamatojoties uz valsts un reģiona attīstību 

nosakošajiem dokumentiem, ES kultūrpolitikas un reģionu attīstības vadlīnijām, RA akadēmiskā 

maģistra studiju programma “Filoloģija”: 
 

- nodrošina filoloģiskās izglītības pēctecību,  
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- integrē filoloģisko un robežzinātņu teorētiskās zināšanas un jaunāko pētniecisko 

metodoloģiju,  
 

- ir elastīga, sekojot pieprasījumam Latvijas un ES darba tirgū (tulkošanas moduļa 

ieviesums),  
 

- programmas realizācijā iesaista docētājus no sadarbības partneraugstskolām, kā arī 

vieslektorus.  
 

Sadalījumu pa akadēmiskās programmas standartā noteiktajām daļām, to atbilsmi sk. arī 
 

20. un 27. nodaļā.  
 
 
 

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

virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek 

īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 

koledžu studiju programmām  
 

Līdzīga  satura  programmas  tiek  realizētas  Daugavpils  Universitātē  (DU),  Latvijas 
 

Universitātē (LU) un Liepājas Universitātē. 
 

 

 DU  A.Mickeviča Klaipēdas RA 

   Universitāte Universitāte  
      

Nosaukums „Filoloģija”  Poļu studijas „Baltu „Filoloģija” 

 apakšprogramma  (filoloģija) filoloģija”  

 „Latviešu filoloģija”     
     

Pamatkursi/ Pamatkursi: filozofijā, Pamatkursi: Pamatkursi: Pamatkursi: 

moduļi metodoloģijā,  ungāru  lietuviešu filozofijā, 

 aktuālajā    problēmās valoda un valodas metodoloģijā, 

 valodniecības un literatūra,  padziļināta Moduļi: 

 literatūrzinātnes  tulkošanas  apguve, „Literatūrzinātnes 

 problēmās  teorija un antīkās, senās pētniecības 

   metodika,  valodas, baltu aktualitātes”, 

   citas  valodu vēsture, „Valodniecības 

   somugru  latviešu valoda attīstības 
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   valodas  tendences”,  

     „Tulkošanas  

     metodika un 

     prakse  

     (lietuviešu–  

     latviešu)”  
       

Apjoms 80 KP  120 KP 80 KP 80 KP  
       

Piešķiramais Humanitāro zinātņu Mākslas Baltu Humanitāro  

grāds maģistra grāds maģistrs filoloģijas zinātņu bakalaura 

 latviešu filoloģijā  maģistrs grāds filoloģijā  
       

Studiju A – 45 KP  Nav A – 42 A – 48 KP  

programmas B – 27 KP  pieejamas B  –  38  (t. sk. B – 32 KP (t. sk. 

struktūra C    – (speciālie sīkāks speciālie) speciālie)  

 kursi)10 KP  sadalījums    
      

Gala Maģistra darbs 20 KP 20 KP 20 KP 20 KP  

pārbaudījumi       
       

 
 

RA realizētās programmas atšķirības: 
 

1. Programmas ierobežotās izvēles moduļi paredz holistisku pieeju filoloģijas maģistra 

sagatavošanai. No vienas puses, tas ir pretrunā ar Latvijā ievēroto tradīciju – sašaurināt 

specializāciju maģistra, doktora studiju posmā. No otras puses, filozofiskums un dziļums, 

ko sniedz literatūras un filozofijas studijas, kā arī loģiskums un sistēmiskums, kas nāk no 

valodniecības kursu apguves, ļauj maģistrantam pilnīgāk un efektīvāk risināt filoloģiska 

satura problēmas, ieraudzīt to saikni ar sabiedrības pieprasījumu.  
 

2. Maģistra darbs ir starpnozaru pētījums kādas lingvistiskas un folkloristikas vai 

literatūrzinātniskas problēmas risinājumam, akcentējot reģionālistikas pētniecību vai 

novatoru teorijas, metodoloģijas izmantojumu.  
 

3. Maģistra iegūšanai obligāta ir 1 publikācija un 1 piedalīšanās konferencē, taču visi 

maģistra programmas studējošie tiek iesaistīti Humanitāro zinātņu katedras realizētajos 

projektos, bagātinot praktisko filoloģiskā darba pieredzi (datu bāžu veidošana, datu 

vākšana, rediģēšana, apstrāde).  
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4. Programmas ierobežotās izvēles daļā tiek iekļautie studiju kursi („Datorlingvistika”, 

„Kognitīvā lingvistika”, „Komunikatīvā un arhetipu teorijas pieeja literāra teksta analīzē”  
 

u.c.) citās Latvijas programmās ir retums. 
 

Starpnozaru aspekts ir vairāk uzsvērts A. Mickeviča apgūstamajās maģistra programmās un 

RA. Arī citās A. Mickeviča maģistra programmās līdzās valodniecības priekšmetiem ir vai 

nu padziļināta literatūras, filozofijas vai tulkošanas teorijas un metodikas apguve. Netika 

veikts salīdzinājums ar poļu filoloģijas programmu, jo apjoma ziņā tā ir mazāka – 60 KP. 

 
 

28. Informācija par studējošajiem 
 

Studējošo skaits: 
 

Kurss Studējošo skaits 
  

1. 7 
  

2. 3 
  

Kopā 10 
  

 
 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits: 6. 
 

Imatrikulēto studentu skaits ir lielāks par 3 salīdzinājumā ar iepriekšējo uzņemšanu. Tai 

pašā laikā, salīdzinoši nelielais studējošo skaits rosina uz izmaiņām studiju procesā. Jau otro 

gadu pēc kārtas kontaktnodarbības tiek apvienotas, pamatā abi kursi strādā kopā. Atsevišķos 

izvēles kursos ir individuālās konsultācijas (ja izvēlēto kursu apgūst mazāk par 5 studējošajiem). 

Humanitārā izglītība nav tā joma, kas ir pieprasītākā darba tirgū, arī atalgojuma sistēma 

neveicina šīs jomas popularitāti, taču, kā jau minēts iepriekš, reģionālistikas jautājumu 

aktualizēšana rada pieprasījumu pēc lielāka skaita zinātnieku, kas var turpināt darbu šajā jomā, 

iesaistoties projektos u. c. veida līgumdarbos. 

 
 

Absolventu skaits: 2. 
 

2013./2014.st.g. pieteikto maģistra tematu skaits bija 3 (1 studējošais netika galā ar 

maģistra darba izstrādi, paņēma akadēmisko atvaļinājumu). 
 

2 absolventes (100 %) šobrīd studijas neturpina, strādā kultūras nozarē (50 %) un ar 

filoloģiju nesaistītā jomā, taču ar apmaksu virs 700 EUR, kas humanitāro zinātņu jomā ir 
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iespējams reti. Tieši atalgojums ir iemesls, kāpēc spējīgākie maģistri bieži vien arī pēc sekmīgas 

studiju programmas absolvēšanas strādā citā jomā. 

 
 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

Studiju programmas izvērtējums notika individuālās pārrunās, konsultācijas ar 

programmas direktori. Studējošo apmierinātību ar studiju procesu apliecināja gan sesiju labie 

rezultāti, gan rakstu sagatavošana studentu konferenču krājumam, gan maģistrantu aktīva 

piedalīšanās augstskolas radošajās un zinātniskajās aktivitātēs. 

 
 

30. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Absolventu aptaujā (sk. 4. pielikumu) programmas un studiju procesa izvērtējums 

gandrīz 100% studējošos ir pilnībā apmierinājis vai apmierinājis. 

 
 

31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: Kredītu 

piešķiršanas komisijā, fakultātes domē, Senātā, Satversmē, Sabiedrisko attiecību nodaļā. Tas 

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa organizēšanu un 

ārpus studiju darbu. Maģistra programmas studenti lielāku vērību velta tieši sadarbībai ar 

programmas direktoru un savu priekšlikumu izteikšanai filoloģijas programmu satura 

dažādošanai. 
 

Pozitīvi tiek vērtēta studentu iesaistīšanās projektos: 
 

1) Latvijas–Lietuvas pārrobežu projektā „HipiLatLit” (2010–2012) studējošie piedalījās 

vairākos korpuslingvistikas apmācības semināros Rēzeknē un Kauņā, ieguva RA 

Mūžizglītības centra sertifikātus par valodas korpusa darbības prasmju apguvi. Praktiskajos 

darbos izmanto speciālo valodas korpusu:  http://hipilatlit.ru.lv  
 

2) Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu projektā „Virtuālā pagātne – muzeju 

nākotne” studējošie piedalījās datorspēles un virtuālās galerijas testēšanā:  

www.futureofmuseums.eu;  
 

Studējošo līdziesaiste zinātniskajos projektos ļauj attīstīt ne tikai filoloģisko 

kompetenci, bet pārliecinoši startēt ārpus RA dažādos zinātniskos un administratīvos pasākumos.  
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III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS 
 

PLĀNIEM 
 

32. Studiju virziena un  studiju  programmu  perspektīvais  novērtējums, 
 

ņemot vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 
 

Pamatojoties uz   valsts   un   reģiona   attīstību   nosakošajiem   dokumentiem,   ES 
 
kultūrpolitikas un reģionu attīstības vadlīnijām, RA studiju virziens „Valodas”: 
 
- stiprina saikni starp izglītību, pētniecību un nozarēm (kultūra, izglītība, valodas politika), 

kurām tiek sagatavoti speciālisti, piedāvāti inovatīvi metodoloģiski risinājumi, kā arī datu 

bāzes un datorrīki humanitārās izglītības modernizēšanai;  
 
- ir vienīgais Eiropas Savienībā, kur obligātajā daļā atvēlēti 7 KP latgaliešu literatūras vēstures 

un latgaliešu literārās rakstu valodas apguvei (LU un DU līdzīgās programmās atsevišķi šiem 

jautājumiem veltīti neliela apjoma kursi ietilpst obligātās izvēles daļā). Izstrādātais modulis 

„Latgalistika” piedāvā pamatiemaņas latgaliešu valodas, literatūras, folkloras metodikas 

apguvei darbam skolā, kā arī padziļināti skata aktuālākos nozares problēmjautājumus, 

pievēršas latgalistikas pētījumiem, kas stiprina reģiona attīstības iespējas, iekļaujas kopējā 

Eiropas Savienības reģionu stiprināšanas politikā;  
 
- tajā tiek respektēta prasība pēc jaunākās metodoloģijas un jaunāko informācijas tehnoloģiju 

izmantojuma.  
 

Darba devēji (augstāko un vidējo izglītības iestāžu, muzeju, bibliotēku, izdevniecību u.c. 

kultūras iestāžu vadītāji) augstu vērtē filoloģijas programmas absolventu profesionalitāti un 

pētnieciskās iemaņas (atsauksmes sk. Humanitāro zinātņu katedrā). Laba sadarbība kopēju 

projektu, pasākumu īstenošanā ir ar Rēzeknes pilsētas centrālo bibliotēku, Latgales 

Kultūrvēstures muzeju, Latgales Reģionālo televīziju, „Latgolys Radeju”, Rēzeknes 
 
1. vidusskolu, Nautrēnu vidusskolu u. c. Rēzeknes un citu novadu izglītības, kultūras 

organizācijām un iestādēm. 
 

Šī brīža ekonomiskā situācija neļauj izvirzīt optimistiskas prognozes par filoloģijas 

absolventu darbavietām, tomēr ieviestie programmas jauninājumi (moduļi Latgalistika, Ievads 

komunikācijas teorijā), humanitārās izglītības jomas modernizēšana, pieredze Erasmus studijās 

paaugstina RA filoloģijas absolventu iespējas darba tirgū. Tāpat arī uzsāktie reģionālistikas 
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pētījumi un aktivitātes reģionālās valodas un kultūras politikas jomā pakāpeniski varētu 

palielināt pieprasījumu pēc filoloģijas nozares speciālistiem. 
 

Studiju virziena viens no pamatuzdevumiem – sagatavot tādus filoloģijas speciālistus, 

kuri ir patstāvīgi lēmumu pieņemšanā un problēmu risinājumā, spēj uzņemties iniciatīvu, 

orientējas jaunākajā metodoloģijā, informācijas tehnoloģijās, zina vairākas valodas (angļu, 

lietuviešu, latgaliešu), spēj izstrādāt projektus un atbildīgi iesaistīties to realizācijā, nav šauras 

specializācijas pārstāvji (valodniecība vai literatūrzinātne, vai folkloristika), bet vajadzības 

gadījumā spēj padziļināti pievērsties kādam no zinātņu apakšvirzieniem. 
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1. pielikums 

Akadēmiskā personāla CV 

ANGELIKA   JUŠKO – ŠTEKELE 

Dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas dati 1968.gada 27.jūnijs, Rīga 

Izglītība 

01.10.1993. - 28.05.1997. 

 

1997.gadā iegūts filoloģijas doktora grāds, diploms E – D Nr.000389, izdots Rīgā 

1997. gada 28. maijā. 

01.09.1986. - 28.06.1991. 1991. gada jūnijā absolvēta Latvijas Universitāte un iegūta filologa, latviešu valodas un 

literatūras pasniedzēja specialitāte (diploms TB Nr. 982065), izdots Rīgā 1991. gada 

28. jūnijā. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens  

 

Latviešu un latgaliešu folklora starpdisciplinārā aspektā, tās vēsturiskā attīstība, žanru 

īpatnības 

Darba  pieredze 

2003. – līdz šim  

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskola, asociētā profesore:  

Docējamie kursi: 

Bakalaura līmenī: “Latviešu folklora un mitoloģiskie priekšstati”, Mitoloģija un folklora”, 

“Latgaliešu folklora”, „Bērnu folklora” 

Maģistra līmenī: “Baltu mitoloģija”, “Mīts–folklora-literatūra”, “Kultūrantropoloģija”, “Dzimtes 

studijas mitoloģijā un folklorā”, u.c.  

2002. – līdz šim Rēzeknes Augstskola, studiju prorektore  

2001. – 2002. Rēzeknes Augstskola, Iekšējā audita struktūrvienības auditore 

1999. – 2005. Rēzeknes Augstskola, Senāta priekšsēdētāja 

1997. – 1998.  Rēzeknes Augstskola, Humanitārās fakultātes dekāne 

1996. - līdz šim Rēzeknes Augstskola, docente 

1994. – 1996. Rēzeknes 5.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

1993. – 1996. Rēzeknes Augstskola, lektore 

1991. – 1993. Rēzeknes Augstskola, asistente 

Semināri, kursi stažēšanās  

2009. E-kursu vadības sistēmas Moodle. Apliecība Nr. 2008/09-293 

2008. Darba likuma piemērošana augstākās izglītības iestādēs nodarbinātajiem. Apliecība. Nr. 

RDLP-25578  

2008. Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas studiju procesā Apliecība Nr. 2008/09- 33 

2008. Elektroniskās tabulas MS Excel praktiskā izmantošana Apliecība Nr. 2007/08-323 

2008.  Angļu valoda. Apliecība Nr. 2004 - 366 

2007. Stažēšanās Vilhelmshāfenas Universitātē (Vācija).  

2007. Vieslekcijas A. Mickeviča Universitātē Poznaņā (Polija).  

Dalība projektos (2009-2012) 

2009. -2012. 

 

   „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un  sociālekonomiskie aspekti Latgales 

reģiona attīstībā” ESF projekts (dalība)  

2011.  LU projekts „Dzintara ādere” (dalība) 



2011. DVD diska „Andrupinis roksti” izdošana VKKF projekts (vadība) 

2010.  DVD diska „Aulejis anekdoti” izdošana. VKKF projekts. (vadība) 

2009. DVD diska „Cyblys meiklis” izdošana. VKKF projekts. (vadība) 

2008. -2009. „Intercompetency and Dialogue trough Literature” (dalība”) 

2008. – 2009.  “Latgales novada mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma izpēte un 

popularizēšana”(RA ZP grants, lauka pētījums Ciblas pagastā, vadīšana) 

No 2010. Valsts programma „Nacionālā identitāte”, projekts „Reģionālā identitāte Eiropas 

kontekstā” (dalība) 

Publikācijas  

2006. – 2013. 

1. Mācību (metodiskie) līdzekļi – 2 (no tām viena – elektroniskā formātā)  

2. Monogrāfiska rakstura izdevums – 2 

3. Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos – 5 

4. Publikācijas konferenču rakstu krājumos – 13 

5. Publikācijas konferenču tēžu krājumos – 2  

6. 15 šķirkļi Latgales lingvoteritoriālajā vārdnīcā 

7. 15 šķirkļi enciklopēdiskajā vārdnīcā skolām „Ausmas zeme”  

Organizēti un vadīti folkloras lauka pētījumi  

2002. Lendžu pagastā; 
2003. Bērzgalē; 

2004. Kastīrē; 

2005. Vabolē; 
2006. Indrā.  
2007 Rogovkā 
2009. Ciblā  
2010.  Auleja  
2011. 
2012. 
2013. 

Andrupene  
Kaunata 
Baltinava 

Līdzdalība konferencēs 

ar referātu  

(2009 – 2014) 

1. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XVIII zinātniskie lasījumi" (2009, 

Latvija) “Triksteriāde latgaliešu pasakās: lapsa” 

2. K. Barona konference „Stāstījumu folklora” (2009, Latvija) referāts “Ķēdes vēstules – 

sakrāls vēstījums vai IT bieds?”  

3. 2. Starptautiskā latgalistikas konference ”Centrs un perifērija: paradigmas maiņa” 

(2009, Latvija) „Savas un svešas telpas mītiskās paradigmas maiņa latgaliešu 

pasakās par laimes meklējumiem” 

4. 3. Starptautiskā latgalistikas konference „Valodu ekoloģija Baltijas jūras reģionā: 

reģionālās valodas globalizācijas laikmetā” (2010, Vācija). „Valodas un runas 

semantiskās modifikācijas latgaliešu pasakās”.  

5. Perspectives of Baltic Philology. (2011, Polija) II Poļu – baltu kontakti un kontrasti 

valodā un literatūrā. „V. Veriho devums latgaliešu folkloras pētniecībā 19.gs. otrajā 

pusē.” 

6. K. Barona konference „Tradīcija un robežas” (2011, Latvija). „Deviantās uzvedības 

modeļi latgaliešu pasakās”.  

7. Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress, Letonikas 4. Kongress (2011, Latvija) „Tirgus 

fenomens Latgales kultūrā” 

8. 4. Starptautiskā latgalistikas konference „Miķeļa Bukša mantojums” (2012, Rīga, Latvija) „Ap 

duraceņu: muļķīša tēls Latgales kultūrā” 

9. K. Barona conference “Folklora lietojumā” (2012, Rīga, Latvija) “Sarkangalvītes ceļš: teksti un 

konteksti” 

10. Starptautiskā zinātniskā konference  „Reģionālā pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas 

laikmetā” (2012, Rēzekne, Latvija) „Latgaliešu folklora tekstos un kontekstos”  

11. LU 71. zinātniskā konference. (2013, Rīga, Latvija) “Latgalietis: savējais starp svešiem, svešs 

strap savējiem”. 

12. RA zinātniskā konference ”Māksla un mūzika kultūras diskursā” (2013) “Folkloras tekstu 



datu bāze Rēzeknes Augstskolā: izveidošanas, uzturēšanas un funkcionēšanas 
jautājumi”  

13. M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes zinātniski prakstiskā konference „Baltu 

valodas un literatūras pagātnē un mūsdienās (2013), (Krievija) „Autostereotips „latgalietis” 

latgaliešu folklorā.   

14. Letonikas 4.kongress. Sekcija „Identitātes meklējumi novadmācības satura un metodikas 

kontekstā“  (2013). Referāts „Identitātes jautājumi folkloras kontekstā” 

15. DU XXIV zinātniskie lasījumi.  (2014) Referāts. Daži „gastronomiskie” tabu latgaliešu folklorā. 

16.  Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta LLB-2-269 „Virtuālā pagātne 

— muzeju nākotne“ noslēguma un 7. starptautiskā latgalistikas konference „Krustpunkti 

pierobežas kultūrā, valodā vēsturē” (2014). Referāts „Svētceļojuma koncepts Latgales 

kultūrā”.  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

RA Satversmes sapulces locekle (1995-2012), Senāta locekle (1997-2010); 

RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes domes locekle (1995-2012), RA 

Administrācijas sapulces locekle (2002-2012), Stipendiju komisijas priekšsēdētāja (2002-

2012), RA Studiju padomes priekšsēdētāja (2002-2012), RA Zinātnes padomes locekle 

(2002-2011) u.c.  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

Latvijas augstskolu Profesoru asociācijas biedre (2008-2012), Asociācijas „Latvijas-

Lietuvas forums” biedre (2007-2012) 

Latvijas Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares eksperte (no 2013) 

Cita zinātniskā darbība  Latvijas Universitātes promocijas darbu recenzēšana folkloristikas nozarē (6 promocijas 

darbi).  

 
Rēzekne, 04.12.2014. 

 
 

/A. Juško – Štekele/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  
Curriculum Vitae 

 
 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Lazdiņa Sanita 

Dzīvesvietas adrese ,,Juoņakolni”, Plikpurmaļu s., Vērēmu pag., Rēzeknes novads, LV-4647 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 26442060   

e-pasts sanita.lazdina@ru.lv 

Dzimšanas datums 05.08.1969. 

Izglītība  

 2003-2007 – Latvijas Universitāte, filoloģ. zin. doktors lietišķajā valodniecībā (Dr.philol.) 
1993-1995 – Latvijas Universitāte, maģistra grāds filoloģijā (Mg.philol.)                       
1987-1993 – Latvijas Universitāte, latviešu val. un literatūras skolotāja, filoloģe                          

Darba pieredze 
akadēmiskajos amatos  

 

 2009-šobrīd – asoc. profesore, RA, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte; vad. pētniece 
Reģionālistikas zinātniskajā institūtā, RA 
 2009-2010 – viesdocente (Gastdozentin), Greifsvaldes Universitāte, Filosofijas fakultāte, 
Baltistikas nodaļa           
2007-2009 – docente, RA, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 
1995-2007 – lektore, RA, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma  - 

Maģistra studiju programma  Akadēmiskā maģistra studiju programma ,,Filoloģija” 
,,20. gs. tendences valodniecībā” – 3KP 
,,Lietišķā valodniecība” – 3KP 
,,Sociolingvistika” – 3KP 
,,Valodas sociālie un reģionālie varianti ES kontekstā” – 3KP 
„Kognitīvā lingvistika” – 2 KP 

 

Bakalaura studiju programma  

 

  

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Filoloģija” 
,,Pragmatika” – 2KP 
,,Aktuālas problēmas valodniecībā” – 2KP 
,,Skolas un pieejas valodniecības vēsturē” – 2KP 

 
Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Tulks referents” 

  ,,Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences” – 2KP 
  „An Introduction in Applied Linguistics” – 2 KP 

  

Vieslekcijas  



 2014. g. XII, 4 dienas – Stokholmas Universitāte („Reģionālās valodas Baltijas  
valstīs. Latgaliešu valoda”). ERASMUS. 
2014. g. IX, 4 dienas - V. Dižā Universitāte, Kauņa, Lietuva (,,Lingvistiskā  
ainava: metodoloģija un tās paplašināšanās”). ERASMUS. 
2013. g. IX, 1 nedēļa - V. Dižā Universitāte, Kauņa, Lietuva (,,Lingvistiskā  
ainava: metodoloģija un pētniecība”). ERASMUS. 
2009.-2010. stud. g. – Greifsvaldes Universitāte, Vācija (docējamie studiju kursi:  
,,Bilingvisms un bilingvālā izglītība”, ,,Starpkultūru komunikācija”, ,,Otrās valodas  
mācīšanas metodika”, ,,Valodu kontakti Baltijas valstīs”, ,,Reģionālās studijas Baltijas  
valstīs”, ,,Sociolingvistika”). Finansētājs – DAAD. 
2009. g. IV, 1 nedēļa, Greifsvaldes Universitāte, Vācija (lekcijas: ,,Baltijas valstu  
lingvistiskā ainava”). ERASMUS. 
2009. g. IX, 1 nedēļa, V. Dižā Universitāte, Kauņa, Lietuva (,,Latvijas minoritātes un  
valodu izglītības politika”, ,,Baltijas valstu lingvistiskā ainava”). ERASMUS. 
2008. g. IV, 1 nedēļa, Jeidas (Lleida) Universitātē, Spānija (,,Dzimtās valodas un  
minoritāšu valodu izglītība Latvijā”, ,,Latvija: etnodemogrāfiskais un  
sociolingvistiskais raksturojums”). ERASMUS. 
2007. g. XII, 1 nedēļa, Milānas Bikokka Universitāte, Itālija (,,Minoritātes un  
minoritāšu valodu izglītība Latvijā”). ERASMUS. 
2007. g. IV, 1 nedēļa, V. Dižā Universitāte, Kauņa, Lietuva (,,Latviešu valoda kā otrā  
valoda: apguve un pētniecība”). ERASMUS. 
2005. g. XI, 2 nedēļas, A. Mickeviča universitāte, Poznaņa, Polija (,,Latviešu  
valodas stilistika”, ,,Sociolingvistiskās vides ietekme uz jauniešu lingvistisko  
attieksmi: Rēzeknes piemērs”). 

  

Doktora disertāciju vadīšana 
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 
Solvita Pošeiko; ,,Baltijas valstu lingvistiskā ainava”, kopš 2010.g. 

 

Maģistri (kopējais skaits)  9 

Bakalauri (kopējais skaits)  14 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

2007-2009, Zinātņu daļas vadītāja, Rēzeknes Augstskola 
2007-2009, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Domes priekšsēdētāja 
1992-1995, pasniedzēja, Rēzeknes Skolotāju institūts 
1989-1992, skolotāja, Rēzeknes Pedagoģiskā skola 

  

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i) 

 

    Lietišķā valodniecība (otrās valodas apguve; valodas plānošana) 
Sociolingvistika (reģionālās un minoritāšu valodas, valodu kontakti, politika, izglītības 
politika) 
Lingvistiskā ainava (valodas zīmes, lietojuma funkcijas) 
Folklingvistika, lingvistiskā etnogrāfija 

Zinātniskās publikācijas   

 1. 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, 2013 

2. Baltijas valstu lingvistiskā ainava: dati, rezultāti, nākotnes pētījumu 
perspektīvas. // Via Latgalica: Humanitāro zinātņu žurnāls, 5. sēj. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2013, līdzautori – S. Pošeiko, H. F. Marten 

3. Between Old and New Killer Languages? Linguistic Transformation, Lingua  
Francas and Languages of Tourism in the Baltic States, Linguistic  
Landscapes, Multilingualism and Social Change, Frankfurt am Main, Peter  
Lang, 2012, līdzautori: H.F.Marten, S.Pošeiko, S.Murinska 

 



 4. Latgaliešu valoda kā instruments Latgales reģiona attīstībā: lingvistiskās 
ainavas dati tūrisma industrijas kontekstā. Latgalistikys kongresu materiali IV. 
Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2012 

5. 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., Šuplinska I. Dell`Aquila V.  

6. 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.Šuplinska. 

7. 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 žurnāls, 3. sēj. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2010. līdzautori – S. Pošeiko, H. F. Marten 

8. Latgalian. The Latgalian Language in Education in Latvia, in Regional Dossier 
Series, Ljouwert: Mercator European Research Centre, Fryske Akademy, 2009. 
Līdzautori: I. Šuplinska, H. F. Marten 

9. 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 

 
 1.  

Citas publikācijas  

  
1. Latgalieša CV: no senlaikiem līdz 21. gadsimtam (red.). Rēzeknes Augstskola, 

2011, 48 lpp.  
2. Lazdiņa, S., Pošeiko, S., Marten H.F. Latgaliešu valoda Eiropas reģionālo un 

minoritāšu valodu kontekstā. Rēzeknes augstskola, 2011, 16 lpp.  
3. Ausmas zeme (red.). Encklopēdisks izdevums skolēniem. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2012. 

Monogrāfijas  

 1. Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2009, līdzautore – I. Šuplinska. 

2. Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes. 
LVAVA: Jelgavas tipogrāfija, 2008, 236 lpp., līdzautors – A. Šalme. 

 
  

Konferences   



Informācija par konferencēm kopš 

2012.g.   

1. Lazdiņa, S. (2014). Languages and Education in the Baltic States.  
Managing Multilingualism in European Schools. Jeidas Universitāte, Spānija,  
20.-22.novembris. 

2. Lazdiņa, S. (2014). ”But how can you explain a language?” Laypersons’ Perceptions  
of and Attitudes to the Latgalian Language in Latvia. Mapping Methods: Approaches  
to Language Studies. Tartu Universitāte, 8.-10.maijs. 

3. Lazdiņa, S.; Pošeiko, S.; Marten, H.F. (2014). Latvian, English and Russian:  
Code switching and Metalinguistic Discussions in Latvia. 20. Sociolingvistikas  
simpozijs "Language, Time, Space”, University of Jyväskylä, Somija, 15.-18.jūnijs. 

4. Lazdiņa, S. (2014). Lietišķā folkvalodniecība? Nevalodnieku devums lingvistisko  
datu   ieguvē (Baltinavas lauka pētījuma piemērs). 50. prof. Artura Ozola  
dienas konference „Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums”. Rīga,  
20.-21.marts. 

5. Lazdiņa, S. (2013). Latgaliešu valoda: sociolingvistiskais un lingvistiskais  
aspekts. Letonika. Sekcija: Identitātes meklējumi novadmācības satura un  
metodikas kontekstā. Rēzekne, 30.oktobris. 

6. Lazdiņa, S., Šuplinska, I. (2013). The Ethnocultural Dimension in the Teaching  
and Learning of Latgalian in Latvia: Contexts and Contents. Expert Seminar  
“The Ethnocultural Dimensions in Education”. Leeuwarden (Nīderlande),  
23.-26.oktobris. 

7. Lazdiņa, S. (2013). Bringing the ‘Folk’ into Language Revitalization:  
Non-Linguists’ Perceptions of and Attitudes to the Latgalian Language. 3rd  
International Conference of Applied Linguistics 'Languages and People:  
Space, Time, Identity`. Viļņa, 3.-4.oktobris. 

8. Lazdiņa, S. (2013.). Linguistic Landscape as a Marker of Language Vitality: a  
Case of Latgalian. 3rd International Conference of Applied Linguistics 'Languages  
and People: Space, Time, Identity`. Viļņa, 3.-4.oktobris. 

9. Lazdiņa, S. (2013). Economic and non-economic Considerations in the Process  
of Developing and Spreading a Regional Language: the Case of Latgalian (Latvia). 
 12. rakenduslingvistika kevadkonverents SOTSIOLINGVISTIKA TÖÖPAJA. 
 Tallina, 18.-19. aprīlis. 

10. Lazdiņa, S. (2013). LL in the Baltic States: Practices, Perceptions and  
Regional Development in Latgale (Latvia). Protest, conflict and change 5th  
Linguistic Landscapes International Workshop. Namur (Beļģija), 23.-26.aprīlis. 

11. Lazdiņa, S., Marten, H.F. (2013). Policies, Perceptions and Functions of English  
vis-à-vis other Languages in Contemporary Latvia. The 9th International Symposium  
on Bilingualism. Singapūra, 10.-13.jūnijs. 

12. Lazdiņa, S. (2012). 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. Sociolinguistics Sympozium 
 19, Freie Universität Berlin, 21.-24. augusts.  

13. Lazdiņa, S. (2012). Voi latgalīšu volūdai ir tierga vierteiba (zynuotnīku vīdūklis i  
tautys bolss).Trešā Pasaules latgaliešu konference, Rēzekne, 9.-10.augusts. 

14. Lazdiņa, S., Marten, H.F. (2012). Linguistic Landscapes, Tourism and  
Regional Development in the Baltic States: Regional Languages and Small  
National Languages in Interplay with Russian and English. 2nd LINEE  
Conference: Multilingualism in the public sphere, Inter-University Centre,  
Dubrovnik, Croatia, 4.-6. maijs.  

 

Eksperta darbība 2009-2012 un 2014-2017 – Latvijas ZP eksperte lietišķajā valodniecībā. 
2010 – šobrīd – Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle. 



Citas zinātniskā darba 
aktivitātes 

Konferences un darba grupas vadīšana (CLIL metodika Latvijā), Latviešu valodas  
aģentūra, Rīga, 2013. 
Konferences un darba grupas vadīšana („Pedagogu profesionālās kompetences  
pilnveide: vajadzības un iespējas”), Latviešu valodas aģentūra, Rīga, 2012. 
Konferences ,,The Ecology of Languages in the Baltic Sea Region: Regional Languages  
in Times of Globalization” organizēšana, University of Greifswald, Germany, 2010. 
Konferences ,,Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi” organizēšana,  
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2007. 
Darba grupu vadīšana zinātniski metodiskajās konferencēs: Valoda darbībai un  
sadarbībai: LVAVA, Rīga (2007., 2008., 2009.gadā). 
Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola,  
2008 (izdevuma atbildīgā zinātniskā redaktore). 
Tagad. Zinātniski metodisks izdevums, Rīga: LVAVA, iznāk kopš 2008.gada  
(redkolēģijas sastāvā). 
VIA Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls. 3. sēj. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola,  
2010 (redkolēģijas sastāvā). 
VIA Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls. 5. sēj. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola,  
2013 (zin.redaktore). 
Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskā situācija un  
sagatavotība bilingvālās izglītības īstenošanai. Pētījuma rezultāti. BISS. Rīga :  
LVA, 2013 (atb. redaktore). 

  

Dalība projektos 1. Lifelong Learning Programme, KA2 Languages Project “Enhance Teaching  
and Learning of Less Used Languages through OER/OEP” (2014-2017),  
Latvijas grupas vadītāja. 

2. ESF projekts ,,Teritoriālās identitātes lingvokultoroloģiskie un  
sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (2009-2012), projekta  
vadītāja (2011-2012).  

3. COMENIUS Lifelong Learning Programme “Intercompetency and Dialogue  
through Literature” (2008-2010), projekta dalībniece. 

4. SOCRATES/LINGUA „New Learning in the New Europe” (2006-2008),  
projekta dalībniece. 

5. ES 7.ietvarprogrammas projekts ,,Zinātnieku nakts” (2008), projekta vadītāja  
Rēzeknes Augstskolā. 

6. Valsts valodas aģentūras projekts ,,Monogrāfijas ,,Valodas  
Austrumlatvijā (etnolingvistiskais aspekts)” sagatavošana” (2008), projekta vadītāja. 

7. RA Zinātnes Padomes grants: projekts ,,Latvijas lingvistiskā ainava Baltijas  
valstu kontekstā” (2008), projekta vadītāja. 

  

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās 

 

   RA Reģionālistikas zinātniskā institūta Zinātnes padomes priekšsēdētāja (2012- šobrīd); 
 Satversmes sapulces locekle (2007-šobrīd); Senāta locekle (2007-šobrīd) 

  

Neformālās izglītības un 
kursu vadība 

Lekciju cikls „Latgaliešu valoda Eiropas minoritāšu un reģionālo valodu kontekstā”, Balvi, 
2013. 
Lekciju kursi par tēmu ,,Valodu mācīšanas metodika” lasīti Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils, 
Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas un Rīgas skolotājiem, darba devējs: Latviešu valodas 
apguves valsts aģentūra (LVAVA), 1997.-2009. g. 

   Informatīvi izglītojošais starpskolu periodiskais izdevums ,,Tilts” (2004), redaktore. 

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
 

Igauņu valodas kursi, 2013; 2014 
,,Bilingvālā izglītība”, LVAVA, 2002. 
IZM ISEC ,,Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēšanā”, 2003. 
LVAVP multiplikatoru tālākizglītības kursi (64 stundas), 2003, iegūts  
multiplikatora sertifikāts. 
Daugavpils Universitātes 36 stundu kursi ,,Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, 2003. 

 



Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

1. 2014.g.oktobris – 2015.g. janvāris pētnieciskā darbība Tallinas Universitātē  
(Igaunijas IZM un Arhimēda fonda stipendija). 

2. 2013 g. – ERASMUS pētnieciskā darba vizīte Frīzu Akadēmijā, Nīderlande. 
3. 2008. g. – vasaras skola HiSoN (Historical Sociolinguistics Network), Bristole, Anglija. 
4. 2007. g. – vācu valodas vasaras kursi, Wilhelmshaven, Vācija. 
5. 2004. g. – stažēšanās Milānas Bikokka Universitātē (Itālija) etnolingvistisko un 

sociolingvistisko pētījumu veikšanā. 
  

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu, latgaliešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda  angļu C1  C1  C1  C1  B2 

  vācu B1  B1  B2  B1  B1 

  krievu C2  C2  C2  C2  C1 

  igauņu A2  A2  A2  A2  A1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

                      03.12.2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 
 

Vārds, 
uzvārds 

Ilga Šuplinska 

Dzimšanas 
gads un 
datums 

1970.gada 16. aprīlis 

Dzimšanas 
vieta 
E-pasts 
Darba adrese 

Latvija, Krāslavas raj. Dagda 
ilga.suplinska@ru.lv 
Atbrīvošanas aleja 115, RA, Humanitāro zinātņu katedra, Rēzekne, LV 4601. 

Izglītība Augstākā, Latvijas Universitāte – latviešu valodas un literatūras pasniedzēja, filoloģe 
(1993) 

Akadēmiskie 
nosaukumi 
un 
zinātniskie 
grādi 

Filoloģijas doktore (2003) 
Asociētā profesore (2008) 
Docente (2002) 
Filoloģijas maģistre (1995) 

Nodarbošanās No 2012. gada Rēzeknes Augstskolas (RA) zinātņu prorektore. 
No 2009. gada vadošā pētniece RA REGI.  
No 2008.gada novembra asociētā profesore. 
2009–2012 RA Satversmes sapulces priekšsēdētāja. 
No 2007. gada Humanitāro zinātņu katedras vadītāja, līdz tam 2002–2004 Filoloģijas 
katedras vadītāja. 
2004–2008 Rēzeknes Augstskolas sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste 
2003–2004 RA sabiedrisko attiecību speciāliste, docente, Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja. 
1994–2002 RA Filoloģijas katedras vadītājas vietas izpildītāja, lektore. 
1993–1994 RA Baltu filoloģijas katedras asistente. 
Lekciju kursu izstrāde: „Jaunākā latviešu literatūra”, „latgaliešu literatūra”, „Radošās 
rakstīšanas pamati”, „R.Mūka daiļrade”, „A.Bela daiļrade”, „Latgaliešu dzeja”, „Trimdas 
literatūra”, „Esejas žanra vēsture”, „Postmodernisms”, „Ievads kultūrsemiotikā”, 
„20.gadsimta metodes literāra teksta analīzē” 

Zinātniski 
pētnieciskā 
darbība  
 
 
 
 
Zinātniskās 
publikācijas 

1. Latgaliešu lirikas, jaunākās literatūras poētika. 
2. Reģionālistika. 
3. Daiļdarba recepcijas problēmas. 
4. Nacistiskās okupācijas laika lirikas žanrostilistiskās tendences. 
5. Kreativitātes loma literāro spēju izkopšanā, literatūras apguvē. 
 
Raksti zinātniskajos izdevumos – 60. 
Konferenču tēzes – 10. 
Spilgtākās publikācijas: 

 1. Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca: 2 sēj. (I – latviešu un krievu val., II – latgaliešu un angļu 
val..). Rēzekne: 2012. Zin. red. I. Šuplinska. Autori: A. Juško-Štekele,  S. Lazdiņa, 
V. Lukaševičs, I. Gusāns, V. Malahovskis,  I.Šuplinska u.c. 

2. Šuplinska, I., Lazdiņa, S., Iannaccaro, G., Dell’Aquila, V.: Language, Religion and Ethic 
Identity: a Case-Study from Eastern Latvia. Sociolinguistica, 2011. V.25. 94-112. (Ed. Hrsg. v. 
Ammon, U., Darquennes, J., Wright, S. ISSN 0933-1883, e-ISSN 1865-939X). 

3. Šuplinska, I., Lazdiņa, S.: Languages and Identities in the Eastern Part of Latvia (Latgale): 
Data and Results, Ethnicity. 2011. Nr.4. Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe (Ed. 

Volkovs, V. etc., http://www.cee-
socialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia), to appear. 

4. Šuplinska I. : Polis – savējais vai svešais – 20.gadsimta otrās puses baltu prozā. Perspectives 
of Baltic Philology, II, Poznan,  2011. pp. 253–262. 

5. Šuplinska, I.: Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas koncepti. Via Latgalica, III. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola. 2011.124.-133. ISSN 1691-5569, Central & Eastern European 
Academic Source collection 

6. Šuplinska, I.: Latviskuma koncepts Latgales lingvoteritoriālajā vārdnīcā. Via Latgalica, III, 
Appendix „Materials of the Congress on Latgalistics”. Rēzekne: Rezekne Higher Education 
Institution 2011.266.-275. (Ed. Andronovs, A., Leikuma, L., Nau, N., Šuplinska, I.) ISSN 1691-
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5569, http://www.lu.lv/filol/latgalistica/doc/LKM_2.pdf  
7. Šuplinska, I., Lazdiņa, S.: Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, 2009. 468 lpp. ISSN 1691-5569, ISBN 978-9984-44-032-3 
8. Šuplinska, I., Marten, H.F., Lazdiņa, S.:  The Latgalian Language in Education in Latvia. 
Mercator, European Research Centre on Multilingualism and Language Learning.2009. p.64 
http://www.mercator-
research.eu/fileadmin/mercator/dossiers_pdf/090603.regional_dossier_latgalian_in_latvia.pdf  

9. Latvyskuma koncepts Marijis Andžānis poētikā. Latgalistikys kongresa materiāli, 2. Rēzekne: 
Rēzeknis Augstškola, 2010. 148.-161. lpp. ISSN 1691-
5569http://www.lu.lv/filol/latgalistica/doc/LKM_2.pdf 
10. Dzimumu loma valodas identitātes veidošanā. Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un 
rezultāti. Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāla pielikums.  Red. I. Šuplinska, S. Lazdiņa. 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2009. 89.–101. lpp. ISSN 1691-5569, ISBN 978-9984-44-032-3 

 
Pārējās 
zinātniskās 
darbības 
aktivitātes 

- Projekti: Lietuvas-Latvijas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts 
„Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” (koncepcijas izstrādātāja, 2012 līdz šim), valsts 
programmas „Nacionālā identitāte” projekta „Latgales lingvokulturoloģiskie izpētes aspekti” 
(koordinatore, 2010 līdz šim), ESF „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (2009–2012, zin.vad., galv.izpild.), Comenius 
„Intercompetency and Dialogue through Literature” (2008–2010), sadarbībā ar Bulgāriju, 
Spāniju, Lielbritāniju, Somiju, Slovēniju, LV grupas koordinatore, „Valoda un vide”, 
Letonikas programma (projekta koordinēšana 2006-2009), „Latgales etnolingvistiskās 
situācijas izpēte” (2006-2009, vad.), SOCRATES/LINGUA „New Learning in the New 
Europe” (2006-2008, izpild.). 
- Starptautiskās konferences 3.pasaules latgaliešu konferences (9. – 10.08.2012.), 
“Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā” (2004.gada 27.-29.maijs), 1.-5. starptautiskās 
latgalistikas konferences organizēšana, krājumu sakārtošana. 
- Izdevuma „Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca” zinātniskā redaktore, koncepcijas autore (2 
sējumos, 2012). 
- Izdevuma „Latgalistikys kongresa materiālu” (2009-2012, ISSN 1691-5569) redkolēģijā, 
humanitāro zinātņu žurnāla „Via Latgalica” (2009, 2011, 2012) redaktore. 
 

Pārējās 
studiju 
procesa 
aktivitātes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabiedriskās 
aktivitātes 

-Projekti:  
„Baļtinovys receptis” (NI, 2014, scen.autore)„Kaunatys vītu vuordu stuosti” (2013, scen. 
autore), „Ondrupinis roksti” (VKKF, 2011, scen.autore), „Rainis, Antons Kūkojs un 
latgaliešu kāzu ieražas” ((VKKF, 2010, scen.autore), „Aulejis anekdoti” (VKKF, 2010, 
scen.autore), „Ciblas mīklas” (VKKF, 2009, scen.autore), „Marijai Andžānei 100” (2009, 
LRAA, Mazo kultūras projektu grants, vad.), „Multiaudiālā diska „Sūpluok” sagatavošana 
un izdošana„ (2008, LRAA, Mazo kultūras projektu grants, vad.), “Latgalīšu volūdys, 
literaturys i kulturys viesturis olimpiade” (kopā ar LSC un LLVKS no 2001.gada līdz šim); 
“Vosoruošona” (kopā ar Latgaliešu studentu centru un Latgaliešu literatūras, valodas, 
kultūras vēstures skolotāju asociāciju rīkotie vasaras kursi pedagogiem (2000 – līdz šim)); 
“Latviešu valodas, literatūras un folkloras konkurss vidusskolēniem” (1997-2005); 
-“Latgales upju un ezeru ekokultūras izpēte” (Kastīres pag. Preiļu rajonā, 2004) 
“Folkloras apzināšana” (Rēzeknes nov. Kaunatas pag., 2012, Dagdas nov. Andrupenes 
pag., 2011, Krāslavas nov. Aulejas pag., 2010, Ludzas raj. Ciblas novads, 2009, Rēzeknes 
rajona Nautrēnu pag., 2006; Vaboles pag. Daugavpils raj., 2005; Rušonas pagasts Preiļu 
raj., 2004; Bērzgales pag. Rēzeknes raj., 2003,Lendžu pagasts Rēzeknes raj., 2002) 
-Ikgadēja stažēšanās, piedalīšanās ERASMUS/SOCRATES apmaiņas programmā: 
Vītauta Dižā Univeristātē, A. Mickeviča Universitāte Poznaņā, Milānas Universitātē, 
Stokholmas Universitātē, KATHO Beļģijā.  
-Lekciju kursi latgaliešu literatūras vēsturē, daiļdarba analīzē, jaunākajā latviešu literatūrā 
lasīti Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas Valkas, Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas rajonu un 
pilsētu skolotājiem (no 1995. līdz šim). 
No 2006.gada līdz šim Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības Valdes locekle. 
- 2006.-2008 -Literatūras nozares eksperte Valsts Kultūrkapitāla fondā. 
- No 2003.gada līdz 2005.gadam Latgales pētniecības institūta valdes locekle (2005 – 
2006 – Literatūras grupas vadītāja). 
-Grāmatu prezentāciju vadīšana, scenāriju izstrādāšana (25), starp tām arī Humanitāro 
zinātņu žurnāls „Via Latgalica” (2009), myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja „Susātivs” 
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(2008), (1999), M.Andžāne “Dimensiju kvadrātsaknes” (1999). 
-Grāmatu sakārtošana, ievads:  
 RA literātu kopkrājums „Pīturys punkti bez pīturu” (sak., 2013), O.Slišāns „Labi, ka labi” 
(2011, pēcvārds), Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja „Susātivs” (2008), L.Rundāne 
“Leluos atlaidys” (2004), E.Kalvāne “Lobuo dīna” (2003), L.Liepdruviete “Te, zem saules” 
(2002), K.Andžāne “Dvēseļu dziesma” (2000), M.Andžāne “Dimensiju kvadrātsaknes” 
(1999). 
 
 

13.10.2014. 
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2. Izglītība  

Filoloģijas bakalaurs, latviešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāja (Rēzeknes 
Augstskola (RA), 1995), Mg.philol. (Latvijas Universitāte  (LU), 1997, disertācija – „Ilzes 
Šķipsnas prozas poētika”); Dr.philol. (LU, 2003). Studijas LU Filozofijas programmas 
doktorantūrā (ar 2013.g., disertācijas tēma – „Eksistenciālisma prozas naratīvs”, vad. 
Dr.habil.phil. Māra Rubene). 

Valodas: krievu un latviešu – 5 (runātprasme, lasītprasme, rakstītprasme); vācu: 4 
(runātprasme, lasītprasme, rakstītprasme); angļu – iesācēja līmenis.  

3. Darba pieredze  

RA docētāja (1995), Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes asociētā profesore 
salīdzināmajā literatūras zinātnē (2008), Reģionālistikas zinātniskā insitūta vadošā pētniece 
(2009); RA Letonikas institūta direktore (2006–2010), LU Filoloģijas fakultātes Latviešu 
literatūras katedras asistente (1997–2001), RA studentu teātra „ĶerRA”vadītāja (dibināts 1998.g., 
labākais studentu teātris Latvijā – 2007., 2012., 2013.). 
4. Zinātnisko pētījumu virzieni:   

Prozas un drāmas teorija; Literatūrfilozofija; Raiņa daiļrade, R.Blaumaņa daiļrade, I. Šķipsnas daiļrade; F.Kafkas 
daiļrade; Š.Bodlēra daiļrade. Reliģija un literatūra; Eksistenciālisms literatūrā; Ebreju kultūra Latgalē; Latgales 
kultūra. 

5. Publikācijas  

Publikācijas: pedējos 10 gados 50 publikācijas, par monogrāfijas tēmu vai metodoloģiju 
raksti recenzētos izdevumos: 

1. Sapņa mimēze I. Šķipsnas stāstos. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 8. Liepāja: LiePA, 
2003. 250.–261. 

2. „Поэтика аллегории в романе Франса Кафки „Процесс”. Humanities in the New Europe. 
Humanitariniai mokslai naujojoje Europoje. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2006.10 lpp. 

3. G. Zariņa “Apsūdzēts” un F. Kafkas “Process”: mākslinieciskie un filozofiskie krustpunkti. Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 10. Liepāja, 2005. – 194.–201. 

4. Filozofiskā žanra iezīmes Ilzes Šķipsnas stāstā „Skatītājs”. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu 
krājums 11. Liepāja: LiePA, 2006. 168.–175; 

5. Labirints eksistenciālistu romānu mākslinieciskajā telpā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu 
krājums 12. – Liepāja, 2007. 150.–159. 

6. Eksistenciālais reliģijas traktējums I.Šķipsnas romānā ”Neapsolītās zemes”. LU starptautiskās zinātniskās 
konferences 6., 7.12.2007. „Latviešu literatūra un reliģija” materiāli. LU Raksti. 748.sējums.  
(http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-748_Lit-un-relig.pdf). 

7. Biblicismu mākslinieciskās funkcijas eksistenciālistu daiļdarbos. LU Raksti. Bībeles tulkojums: teorija un 
prakse, LU akadēmiskās konferences materiāli, 2008. 11 lpp. 

8. Žana Pola Sartra filozofijas reminiscences Ilzes Šķipsnas romānā “Neapsolītās zemes”. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē 14. Liepāja: LiePA, 2008. 34.-44. 

9. Pašapmāna eksistenciālais traktējums Ilzes Šķipsnas un Gunta Zariņa romānos. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē 15. Liepāja: LiePA, 2009. 109.–118. 

10. Kopīgais eksistenciālistu romānu naratīva veidojumā. Šauļu universitātes Humanitārās fakultātes 
starptautiskas zinātniskas konferences “Lingvistika ir poetika 17” 12.-13.11.2009. materiāli. Acta 
Humanitarica. Mokslo darbai. T.11 (2010). Index Copernicus, MLA International Bibliography, 53.-64. 
(http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2010~ISSN_1822-7309.V_11.PG_53-
64/DS.002.2.01.ARTIC) 

11. Ebreju, krievu, latviešu un latgaliešu piemiņas plākšņu uzrakstu naratīvi: atmiņas kultūras diskurss. Via 
Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls. III, ISSN 1691-5569, 2010. 102.–115.  

12. Divas naratīva stratēģijas: F.Kafkas un A.Upīša perspektīva. Filologija. Šiauliu universitetas. 2012 (17). 
Šiauliai: Šiualiu univesiteto leidykla. Index Copernicus, MLA International Bibliography, CEEOL. 113.-
123. 

mailto:nikola7@inbox.lv


13. Vēstītāja un naratora attiecības autora diskursā. REGI zinātnisko rakstu krājums „Autors. Teksts. Laikmets. 
Rēzekne: RA. 2013. 12 lpp.  

14. Reālisma un naturālisma metanaratīvi 19.gs.b. un 20.gs. sāk. latviešu īsprozā. LU 70.konferences 
zinātnisko rakstu krājums Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam. IV. Reālisma 
un naturālisma poētikas vektori latviešu un cittautu literatūrā. Rīga: Jaunā Daugava, 2013. 75.–87.  

15. O.Senkāne, K.Laganovska Acquisition of Jewish Cultural Heritage of Latgale in Regional Educational 
Establishments: Discourse of Cultural Memory. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. 1.daļa. Rēzekne: RA, 
2012. Index Thomson Reuters (CPCI-S). 519.–530. 

16. O.Senkāne, K.Laganovska Digital Tool in Acquistion of Themes about Ethnically Varied Culture 
Environment of Latgale. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Rēzekne: RA, 2013. Index Thomson Reuters 
(CPCI-S), 465.–475. 

17. Latvieši un lietuvieši Antona Rupaiņa kultūrvēsturiskā romāna „Tauta gryb dzeivōt”(1963) naratīvā. 
Filologija. Šiauliu universitetas. 2013 (18). Šiauliai: Šiualiu univesiteto leidykla. Index Copernicus, MLA 
International Bibliography, CEEOL. 10 lpp. 
 
Monogrāfijas un encikopēdiski izdevumi:  
Sirreālims prozas tekstā, RA izdevniecība, 1997, 63 lpp. 
Tiek sagatavota publicēšanai (līdz 2013.g. b.) zinātniska monogrāfija Ilze Šķipsna ar Latvijas Kultūrkapitāla 
fonda  finansējumu.  
Līdzautore:  
Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca. Galv.red. I.Šuplinska. Rēzekne: RA, 2012. 875 lpp.  
Enciklopēdija Ausmas zemē. Galv.red. S.Lazdiņa. Rēzekne: RA, 2012. 
 
Mācību grāmatas: Modernistiska teksta analīzes pamataspekti. Mācību līdzeklis studentiem. – RA, Rēzekne, 
2004, 65 lpp. 
 

Redaktore: Via Latgalica: Humanitāro zinātņu žurnāls, II. Rēzekne: RA, 2010. 144 lpp. VIFANORD, EBSCO.  
 
Redkolēģijā rakstu krājumos:  
Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam. LU zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Jaunā 
Daugava. 
 
Autors. Teksts. Laikmets. REGI zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība. 

 

6. Līdzdalība konferencēs  

Pēdējos 10 gados: kopumā 62 (Latvijā, Lietuvā, Vācijā), saistībā ar monogrāfijas tēmu vai 
metodoloģiju (fenomenoloģija, diskursa analīze) pēdējās: 

 
27.04.2012. REGI starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets.” Rēzekne,    referāts 
“Vēstītāja un naratora attiecības autora diskursā”. 

 
18.12.2012. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Daugavpils Universitātes 
Komparatīvistikas institūta, Raiņa un Aspazijas muzeja (Memoriālo muzeju apvienības) 
zinātniska konference „Raiņa dzejoļu krājumam „Gals un sākums” - 100”, referāts „Cikli 
Raiņa dzejoļu krājumā „Gals un sākums”(1912): fenomenoloģiskais diskurss”. 
 
8.11. 2012. RA International Scientific Conference Regional Attractiveness and 
Sustainability in Times of Glocalisation, referāts „Latgales tēla interpretācija kultūras 
diskursā” (dzejas, publicistikas u.c. tekstu fenomenoloģiska analīze), raksts pieņemts 
publicēšanai RA Reģionālistikas zinātniskā institūta humanitāro zinātņu žurnālā (EBSCO, 
VIFA NORD) “Via Latgalica”, 13 lpp, tiks publicēts 2013.g. decembrī. 
 
14.02.2013. LU Humanitāro zinātņu fakultātes 5. starptautiskā zinātniskā konference 
„Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam”, referāts „Šarls Bodlērs 
un 20.gadsimta sākuma latviešu modernisti”. 
 
21.03.2013. Liepājas universitātes starptautiskā konference „Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē”, referāts „Diskutablais Volfa Šmida „Naratoloģijā””, raksts pieņemts publicēšanai 
(13 lpp.), tiks publicēts 2014.03. 
 
25.-26.04.2013. REGI starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets.” 
Rēzekne,  referāts “Naratīvs Jezupa Pūrmalīša stāstā „Puscyuča memuari”, raksts pieņemts 



publicēšanai (12 lpp.), tiks publicēts 2014.04. 
 
22.11.2013. Šiaulių universitetas, Humanitarinis fakultetas, tarptautinė mokslinė 
konferencija “Tekstas: lingvistika ir poetika 19”, referāts „Vēstījuma fokalizācijas īpatnības 
filozofiskā žanra romānos.” 
 
29.-30.11.2013. LU Humanitāro zinātņu fakultātes konference „Literatūra un reliģija”, 
referāts „Ļaunais Šarla Bodlēra un Jāņa Poruka dzejas laiktelpā”. 
 

7. Pedagoģiskā darbība  
Studiju kursi RA un LU bakalaura programmās: Latviešu literatūras vēsture (16.gs.2.puse – 1940); Ievads literatūras 
zinātnē; Ievads ārzemju literatūras vēsturē; Literatūras vēsture; Sirreālisms literatūrā; Eksistenciālims literatūrā; 
R.Blaumaņa daiļrade; Raiņa daiļrade; A.Čaka daiļrade; Režijas pamati; Retorika; Krievu modernisms (1900–1920). 
 
RA maģistra programmā: Jaunākās tendences prozas pētniecībā; Modernisms; Drāmas teksta recepcija: teorija un 
prakse. 
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 18 gadi. 
Kopā vadīti bakalaura un kvalifikācijas darbi – vairāk kā 30, maģistra darbi – 4; 
Kvalifikācijas celšana (2013): 

1. Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā (10 st.), apliecība nr.2012/13 – 378. 
2. Holistiskā pieeja studiju procesā augstskolā (10 st.), apliecība nr.2012/13 – 433. 
3. Aktīvās mācību metodes studiju procesā (10 stundas), apliecība nr.2012/13 – 455. 

8. Pētniecības projekti 

Projektu vadība: 
1. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) fiansēts RA Letonikas institūta (RALI) projekts RALI infrastruktūras 
izveidošana (2007). 
2. Latvijas Zinātnes Padomes projekts Latgales reģiona nemateriālās kultūras mantojuma datu bāzes izveide (2008). 
3. RA grants Rakstu krājuma „Citādā Latgale: Indra sagatavošana izdošanai (2008). 
4. IZM projekts Baltijas reģions: tradīcijas un kultūrvide (2008). 
5. F.Eberta fonda (Friedrich Ebert Stiftung) projekts Holokaust in Latgale – Remembrance Strategies for Universities 
and Teachers (2010–2012). 

Dalība (izpildītājs): 
1. Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstīts Tautas muzikantu biedrības un RA Letonikas institūta kopprojekts Lauka 
pētījumi Krāslavas rajona Indras pagastā – tradīcijas, valoda, kultūrvide (2007); 
2. Konrada Adenauera fonda finansēts projekts „Konferences Reliģijas un politikas mijiedarbe mūsdienu Eiropas 
kontekstā organizēšana 28.11.2008.”; 
3. Konrada Adenauera fonda finansēts projekts sadarbībā ar Dialogi.lv Vācu, latviešu, krievu, ebreju atmiņas vietas 
Latvijā (2008); 
4. RA grants Latgales novada mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma izpēte un popularizēšana (2009). 
5. ES projekts Latvija – vienlīdzība dažādībā IV (Latvijas valsts ar Eiropas Komisiju noslēgts granta līgums Nr. 
VS/2008/0514), apakšprojekts  
Apmācības skolotājiem „Reliģiskās dažādības tematika izglītībā – Eiropas, nacionālā un reģionālā dimensija (2009). 
6. ESF  projekts ”Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona 
attīstībā” (2009–2012) (Linguoculturological and Socio-economic Aspects of Territorial Identity in the Development 
of the Region of Latgale (TILRA)) 
7. Programma „Eiropa pilsoņiem”,  ebreju reliģiskās draudzes Šamir projekts „In memory of those who never came 
back: commemoration of Nazism and Stalinism victims in urban environment”. Īstenošanas laiks: 2012.12. – 
2013.11. 

9. Starptautiskā sadarbība  

Stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 
Lekciju kurss “Virzieni latviešu literatūrā” Greifsvaldes Universitātes (GU) Baltistikas institūta mācībspēkiem 
Vācijā, stažēšanās – GU Vācijā (2000.04.-07.);Piedalīšanās GU Baltistikas institūta vasaras akadēmijas kursos 
“Zinātnes teorijā” (2004), saņemts sertifikāts; Starptautiskās holokausta skolas Yad Vashem kursi (2010), saņemts 
sertifikāts; Socrates/Erasmus mācībspēku apmaiņas programmas ietvaros: Eksistenciālistu romānu poētika – Kauņas 
Vītauta Dižā universitāte (2006);  Eksistenciālisms literatūrā – Šauļu universitāte (2007, 2011), GU Vācijā 
(2009).Erasmus māscībspēku pieredzes apmaiņas programma Šauļu universitāte (2013). 

10. Apbalvojumi: 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Gada balva (1997); RA Goda raksti (2002, 2003, 2004, 2008., 2012.); 
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Curriculum Vitae 

 
  
Personas dati   Ingars Gusāns,  
    Dzim. 1974. g. 17. februārī, Rēzeknē 
 
    Dzīv. Metālistu 1-3, Rēzekne, LV 4604 
    Tālr. 25901043, e-pasts: Ingars.Gusans@ru.lv 
  
Izglītība    2001 – 2004 LU doktorants, 2007. Dr. philol. 

1996 – 1998 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas students (diploms Nr. 004274, izdots Rīgā, 
1998. gada 25. jūnijā), Mg. philol., 

1992 – 1996 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas students   

(diploms Nr. 004346, izdots Rīgā, 1996. gada 27. jūnijā), Bc. philol. 
 
Darba pieredze  kopš 2014 koordinators ārzemju studentu piesaistes jautājumos RA 

kopš 2013.gada docenta p.i. LU Juridiskajā fakultātē 
kopš 2010.gada RA Reģionālistikas Institūta vadošais 
pētnieks  
2007 – 2010 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās   
filoloģijas nodaļas un RA Humanitāro un juridisko  
zinātņu 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 zinātņu fakultātes Filoloģijas katedras lektors 

                                                1996 – 1998 RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Filoloģijas katedras asistents 

 

Cita nozīmīga pieredze ENPI projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums”, 2012-
2014, LLB-2-269, administratīvais vadītājs 
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), pētnieks 
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), pētnieks 

 Kopš  

Valodu zināšanas latviešu valoda (dzimtā), krievu valoda, angļu valoda – sarunvalodas līmenī, latīņu, sengrieķu – akadēmiskā 
līmenī, vācu – ar vārdnīcas palīdzību 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
(2010. gada 1. decembris – 2014. gada 1. decembris) 
 

 Publikācijas: 
1. Raksti starptautiski recenzētos izdevumos: 

1. Latgaliešu mūzikas nozīme latgaliskās pašapziņas celšanā // Via Latgalica: Latgalistikys 
kongresu materiali, III. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2011. 41.-52.lpp. 

2. Latgaliešu mūzikas kompaktdiski un to valodas raksturojums //Via Latgalica: Latgalistikys 
kongresu materiali, IV. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2012. 19.-30.lpp. 

 Konferences: 

mailto:Ingars.Gusans@ru.lv


1. Kopreferāts ar Krišjāni Dauguli „Projekta „Virtuālā pagātne — muzeju nākotne“ 
rezultāti“ nolasīts Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta LLB-
2-269 „Virtuālā pagātne — muzeju nākotne“ noslēguma un 7. starptautiskā latgalistikas 
konferencē „Krustpunkti pierobežas kultūrā, valodā, vēsturē” 

2. Referāts „Latīņu valodas nozīme juridiskajā izglītībā” nolasīts Rīgā 2014.gada 
11.novembrī LU 5.starptautiskā jā zinātniskajā konferencē „Jurisprudence un kultūra: 
pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi”. 

3. Referāts „Latīņu valoda – ekstravagance vai nepieciešamība?” nolasīts Rīgā 2013.gada 
1.novembrī Latvijas Tiesnešu konferencē. 

4. Referāts „Latgales mūzikas festivāli kā latgaliskuma pievienotā vērtība” nolasīts 
Rēzeknē 2012. gada 9. novembrī starptautiskā konferencē „Reģionālā pievilcība un 
ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā”. 

5. Referāts „Latgaliešu mūzikas kompaktdiski un to valodas raksturojums” nolasīts 
Poznaņā (Polija) 2011. gada 30. septembrī starptautiskā konferencē „Apdraudēto valodu 
un kultūru dokumentēšana – no tradicionāliem pierakstiem līdz digitāliem resursiem”. 

      
 
 

 
01.12.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  
Curriculum Vitae 

 
 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kaupužs Aivars 

Dzīvesvietas adrese „Ziedu Mājas” Vērēmu pag. Rēzeknes nov. LV-4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29265418   

e-pasts aivars.kaupuzs@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1974.gada 07.jūnijs 
  

Izglītība  

Laika periods, 
 izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

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 menedžeris 

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

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. 

Darba pieredze 
akadēmiskajos amatos  

 
2014.g. maijs RA Izglītības un dizaina fakultātes docents sporta zinātnē 
2012.g. maijs – Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta (PSPI)  
pētnieks sporta zinātnē. 
2012.g. septembris – 2014.g. maijs RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 
metodiku katedras viesdocents. 
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. 

Laika periods,  
akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms 
kredītpunktos)  

Akadēmiskā bakalaura, pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programmas ietvaros kurss „Sports” 0 kredītpunktu. 
Profesionālā maģistra studiju programmas "Speciālā pedagoģija" „”Veselības kultūra” 
Akadēmiskā maģistra studiju programmas "Pedagoģija" , „Veselību veicinošo fizisko 
aktivitāšu pedagoģiskie aspekti”. 

  



Vieslekcijas 

Laika periods, iestādes nosaukums, 
valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2014.novembris. Utenas Kolēģija, Lietuva „Mechanotherapy technologies  
for professional rehabilitation” un “Health benefits of Nordic Walking”.”10  
stundas. Erasmus 
2014.aprīlis. Utenas Kolēģija, Lietuva „“Vestibular training on the balance platform”  
un “Health benefits of Nordic Walking”.”10 mācībstundas. Erasmus 
2013.decembris. Utenas Kolēģija, Lietuva „Using mechano therapy devices  
in rehabilitation”5 mācībstundas. Erasmus 
2013.maijs. Šauļu Universitāte, Lietuva. „Mechanotherapy in rehabilitation”.  
10 mācībstundas. Erasmus. 
2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, 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. 
 
 
 
 
 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

2002.g. janvāris – 2003.g.decembris. Direktors.Mācību pāraudzināšanas iestāde “Pilcene”. 
2001.g. novembris – 2002.g. janvāris. Direktora vietnieks. Mācību pāraudzināšanas iestāde 
“Pilcene”. 
1996.g.augusts–2001.g.oktobris. Sporta skolotājs. Rēzeknes logopēdiskā internātskola. 
 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Dažādu vecumposmu (jauniešu, gados vecu cilvēku cilvēku) fiziskās aktivitātes un 
rehabilitācijas tehnoloģiju izpēte.  

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 

  

1. Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu skatījumā. A.Kaupužs, S.Ušča. 
Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. Rēzekne, RA, 2014. III daļa.   ISSN 1691-5887. 

2. Senioru fiziskās aktivitātes pašefektivitātes novērtēšanas skala. Sabiedrība, 



 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 
Rēzekne, RA, 2013. II daļa.   ISSN 1691-5887. 

3. 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. 

4. 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 . 

5. Pirmā kursa studentu fizisko aktivitāšu līmenis un vispārējā fiziskā 
sagatavotība. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli. Rēzekne.2010. ISSN 1691-5887. 

6. 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. 

7. Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem cilvēkiem. 
Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. Rēzekne, RA, 2009.  730.-740.lpp. ISSN 1691-5887. 

8. 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. 

9. Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem. Sabiedrība, 
integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 
Rēzekne, RA, 2008. 409.-417.lpp. ISSN 1691-5887. 

 
 

  



 

Zinātniskās publikācijas citos 
anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 
 

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 

 

1. The effects of an Isokinetic Rehabilitation Program on Achilles tendon 
rupture treatment: a case study. Polish Journal of Rehabilitation Research. 
Warszawa 2013. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Volume 5(3) P. 38-42. 
ISSN 2299–5358 

2. 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 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Overview of the physical activity behavior change models and theories. 
Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un 
ieviešanas problēmas.2010.gada zinātnisko rakstu krājums.  Rēzekne, RA, 
2011.  55.-68.lpp. ISSN 1691-5895. V.Larins. 

7. A self-perception of physical and health condition of middle-to-late aged 
woman. Vadyba 2(13). - Klaipeda, 2008. P.58.-64. V.Larins. 

 
Citas publikācijas 

 

Kopējais publikāciju skaits 
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Informācija par publikācijām 
pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mācību un metodiskā 
literatūra 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 
izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 
 
 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

Konferences  
Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 
nosaukums, konferences 

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 pašvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.) LSPA Zinātniskie 
raksti 2008.  Rīga, LSPA, 2009. 73.-80.lpp. V.Lāriņš.  

8. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums 
kultūrvides adaptācijai Latvijā.  LSPA zinātniskie raksti. Rīga, LSPA, 
2009.  377.-386.lpp. V.Lāriņš. 

9. Fiziskās aktivitātes Rēzeknes augstskolā. LLU Zinātniski metodiskā 
konference. Referātu materiāli. Jelgava, 2008. 

10. RA studējošo un docētāju sporta aktivitātes. Sabiedrība, integrācija, 
izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 
2007. ISSN 1691-5887. 

11. Jauniešu fiziskās aktivitātes Rēzeknē. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2006. ISSN 1691-5887. 

 

 

Neiromuskulārās sistēmas, līdzsvara testēšanas un trenēšanas un vibromasāžas tehnoloģija un 
ieviešanas metodika. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2013. Lpp.158. 

Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2009. Lpp.96.  

 
 



nosaukums, konferences 
organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

1. „Mechanotherapy technologies for professional rehabilitation” Realities and perspectives of 
professional competences in the European Union labor market. International sciebtific 
conference. Utena. Lietuva. 

2. „Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu skatījumā” Sabiedrība, integrācija, izglītība. 

Starptautiskā zinātniskā konference. Rēzekne 2014. 

3. “Effects of isokinetic rehabilitation program on achilles tendon rupture treatment: the case 
study” 3rd International Conference on Theory and Practice in Adapted Physical Activity. 
Olsztyn, Polija. 2013. 

4. „Mechanotherapy in rehabilitation process” 6th Baltic Scientific Conference Sport Science 
for Sustainable Society. Rīga. 2013. 

5. "Social welfare Interdisciplinary approach" Šauļi. 2013. 
6. „Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes”  LSPA doktorantu un maģistrantu zinātniskā 

konference „Sporta zinātne praksei” Rīga, 2013. 
7. „Sveikatingumo ir sporto klubų lankytojų taikomos atsigavimo priemonės” International 

scientific conference: Sports And Leisure Management: Tendencies And Challenges. Kaunas 
Lietuva, 2012. 

8. „Evaluation of a physical activity promotion program for seniors”. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2012.  

9. “Theoretical Background of Senior`s Education”. 3rd International Conference on Elderly and 
New Technologies. Kastellon, Spānija. 2012. 

10. „Ieteicamās fiziskās aktivitātes senioru vecumā”. Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā. 
Rīga. 2012. 

11. 2nd International Conference on Theory and Practice in Adapted Physical Activity. Varšava, 
Polija. 2011. 

12. „Affect factors of physical activity in older adults”. Starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2011. 

13. “A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants and health related 
variables of Latvian older adults”. Fourth Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences. 
Tartu, Igaunija, 2011. 

14. „Двигательная активность и физическая подготовленность студентов первого курса 
Резекненской высшей школы”. Videokonference ar Maskavas humanitāro pedagoģijas 
institūtu. 2011.  

15. “Senioru fiziskās aktivitātes un veselības parametru šķērsgriezuma pētījuma datu analīze” 
LSPA 3.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” 
Rīga 2011. 

16. „Fiziskās aktivitātes ikdienā”. konference „Sabiedrības atbalsta loma veselības veicināšanas 
darbā”, Rēzekne. 2011. 

17. ”Fiziskās aktivitātes līmenis un sirds veselības riski gados veciem cilvēkiem”. Liepājas 
Universitātes zinātniski-metodiskajā konference: „Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja. 
2011. 

18. “Physical activity and health related quality of life in community dwelling older adults”. 
Eurapean Congress of Adapted Physical Activity (EUCAPA). Juvaskula, Somija, 2010. 

19. “Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in older adults”. 12th 
EGREPA International conference. Prāga, Čehija, 2010. 

20. „Gados vecu cilvēku fiziskās sagatavotības mijsakarības ar fiziskās aktivitātes līmeņa un 
veselības pašvērtējuma aptauju rezultātiem”. LSPA Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 
LSPA, 2010. 

21. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas versijas 
pilotpētījums” RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, 2010.  

22. “Assessing the Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale in Community 
Dwelling Adults”. 3rd Baltic Sport Science Conference Physical Activity and Sport in 
Changing Society:Research, Theory, Practice and Management. Rīga, 2010. 

23. „Gados vecu cilvēku viedoklis par vingrināšanās sagaidāmajiem ieguvumiem”. LSPA 
2.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 
2010. 

24. ”Rēzeknes Augstskolas pirmā kursa studentu fiziskā aktivitāte”. Liepājas Universitātes sporta 
katedras zinātniski-metodiskā konference „Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja, 2010. 

25. “The pilot test of The International Physical Activity Questionnaire for cultural adaptation in 
Latvia”. 2nd Baltic States sport science conference „Scientific managment of high 
performance athletes coaching”. Viļņa, Lietuva, 2009. 

26. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) telefonaptaujas pilotpētījums”. RTU 50. 
Starptautiskā zinātniskā konference. Sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes”. Rīga, RTU, 
2009. 

27. „Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem cilvēkiem”. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2009. 

28. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums kultūrvides adaptācijai 
Latvijā”. LSPA Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2009. 

29. “Fiziskās aktivitātes novērtējums gados veciem cilvēkiem”. LSPA doktorantu un maģistrantu 
zinātniskā konference ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2009. 

30. „Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem”. Starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne, 2008. 

31. „Self-perceived physical and health condition of older persons (aged 65-75)”. First Baltic 
Conference on Exercise andSport Sciences. Tartu, Igaunija. 2008. 

32. Fiziskās veselības pašvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.)”. LSPA Starptautiskā 
zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2008. 



  

 
 

                  Eksperta darbība 
                      Pilnvaru laiks 

 
 

Citas zinātniskā darba 
aktivitātes 

 
 

LZP eksperts Sporta zinātnē.  
Pilnvaru laiks līdz 2017. gada 18.septembrim. 

 

Nosaukums (konferences 
orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” orgkomitejas 
loceklis un sekcijas vadītājs. Rēzekne. 2011.g.-2014.g. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „3rd Baltic Sport Science Conference Physical Activity and 
Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management” Rīga. Sekcijas 
“Biochemistry and physiology” darba koordinēšana un sekcijas “Coaching and performance” 
vadīšana. 2010. 

LSPA 2. doktorantu un maģistru zinātniskā konferences orgkomitejas loceklis un „Sports visiem un 
veselība” vadīšana. 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 
mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

2014.novembris-Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā 
telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” pētnieks 

2011.gada novembris– 2013.gada oktobris. Multilaterālais projekts: "Evaluation toolkit 
on seniors education to improve their quality of life"supported by the Lifelong Learning 
Programme of the European Commision. Pētnieks. ES-GRUNDTVIG. 

2012.gada 03. janvāris – 2013.gada 31. decembris. Modeļa izstrāde sociālā riska grupas 
personu iesaistei darba tirgū „Designing a Model Geared towards Participation of People at 
Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART). Pētnieks – fizisko īpašību 
diagnosticēšanas un pilnveides speciālists. LAT_LIT projekts. 

2012.gada 1.marts -2014.gada 28.februāris. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 
Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. „Sociālās 
rehabilitācijas programmu izstrādes pakalpojumi”. Pētnieks sociālās rehabilitācijas 
programmu izstrādei. ESF. 

2012.gada 22.-28.aprīlis. e-Simulation for training on Interaction with Children. Līgums 
par sadaļas „Team building games” vadīšanu. LLP. 

  

Pasākumu organizēšana un 
vadīšana 

Piedalīšanās „Zinātnieku nakts” pasākumu organizēšanā un vadīšanā 2009.-2014.g. 
Piedalīšanās Latvijas ģimeņu sporta festivāla Rēzeknē organizēšanā un vadīšanā. 14.05.11. 
Sporta pasākumu organizēšana Rēzeknes Augstskolā. 
Līdzdalība nūjošanas pasākumu organizēšanā un vadīšanā: 
Informatīvais pasākums 06.12.09. 
„Veselības dienas” 04.05.10. 
„Nūjo vesels Rēzeknē” 27.07.10. 25.09.10. 
 Vispasaules latviešu ģimeņu vasaras nometnes „3x3”sporta pasākumu organizators.2006. 

 

 

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās 

 
RA Satversmes sapulces loceklis no 2013. februāra 
RA senators, senāta priekšsēdētāja vietnieks no 2013.februāra. 
Piedalīšanās RA Satversmes sapulcēs 01.09.2009.-01.05.2010. 
Līdzdalība RA revīzijas komisijas sastāvā 01.09.2009.-01.05.2010. 

 

 

 

Neformālās izglītības un 
kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 
nosaukums, stundas 

Fiziskās aktivitātes pirmskolā. RA Mūžizglītības centrs. 16 st. 

 

 

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās 

2010.g.maijs. The European Group for Research into Elderly and Physical Activity 
(EGREPA) biedrs. 



Laika periods (no...līdz..., norādot 
mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 
biedrs, u.t.t.)  

2001.g. aprīlis- 2004.g. janvāris. Rēzeknes domes komunālo pakalpojumu komisijas 
loceklis. 
1999.g.maijs -2002.g.septembris. Sabiedriskās organizācijas „Sociālā atbalsta centrs 
bērniem ar speciālajām vajadzībām” dibinātājs un vadītājs. 
1999.g.septembris- 2001.g. decembris. Rēzeknes logopēdiskās internātskolas 
arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētājs. 
1998.g. oktobris – 2009.g. septembris Tautas partijas Rēzeknes nodaļas valdes loceklis. 

 
 
 
 
 
 

 

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads) 

Swedbank Sporta izglītības programmas seminārs. 2013.g.marts. 
Testēšanas sistēmas Biodex 4 apmācības kursi. Rēzekne 2012.g.septembris. 
Praktiskās un teorētiskās apmācības kursi vibroterapijā. Rīga 2012.g.septembris. 
 
Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa 
Pilsudskiego Varšava, Polija. 2013.g. oktobris 
Erasmus programma “Staff Training” Pedagogical University in Warsaw. Polija. 
2012.g.jūnijs. 
Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa 
Pilsudskiego Varšava, Polija. 2011.g. oktobris. 
Erasmus programma “Staff Training” Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva. 2011.g. 
maijs. 
Erasmus programma “Staff Mobility” – „Nordic Walking as physical activity promoting  
for adults” 2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva 10 mācībstundas. 
Erasmus programma “Staff Mobility” – „Nordic Walking” 2008. decembris. Klaipēdas 
Kolēģijā (Lietuva) 8 mācībstundas. 
Erasmus programma “Staff Mobility” – „Play and games” 2007. gada novembris Lincas 
Diocēzijas pedagoģiskā augstskola (Austrija) 8 mācībstundas. 
„Sporta speciālista integrēto sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču pilnveides 
modulis” 
LSPA profesionālās pilnveides kursi „Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē”. Rīga (20 
stundas). 2010.g. 
Seminārs „ Basic of sport science”. Tartu, Igaunija (8 stundas). 2009.g. 
RA augstskolas didaktikas kursi (48 stundas). 2009.-2011.g. 
Nordic Walking–nūjošanas instruktoru sertifikācijas kursi. Rīga (36 stundas). 2008.g.; 
2010.g. 
Latvijas Treneru tālākizglītības centra kursi. (60 stundas). 2004.g.; 2005.g.; 2007.g.; 
2010.g. 

 

 

 

Saņemtie apbalvojumi Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti:  
Rēzeknes Augstskolas „Gada docētājs” 2011.g. 
1. vieta Jauno zinātnieku sekcijā „Exercise Biology”. Baltijas Sporta zinātnes konferencē 
„Exercise and Sport Sciences” 7.-9.04.2011. Tartu (Igaunija).  

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  B1 C1 B2 B2 B2 

Krievu  C2 C2 C2 C2 B2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 
 
 

 
A.Kaupužs 

 
2014. gada 01.decembris 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


  

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  
Curriculum Vitae 

 
 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kļavinska Antra 

Dzīvesvietas adrese Maskavas iela 18-32, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 28357259   

e-pasts antraklavinska@inbox.lv 

Dzimšanas datums 06.11.1972 

  
  

Izglītība  

Laika periods  
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

10.2005. – 06.2010., Latvijas Universitāte, DSP „Valodniecība”, zinātniskā grāda 
pretendente; 
 
09.1995. – 06.1997., Latvijas Universitāte, filoloģijas maģistrs (diploms Nr. 002933); 
 
09.1990. – 06.1995., Rēzeknes Augstskola (LU Latgales filiāle), filoloģijas bakalaurs;  
latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāja kvalifikācija 
 

  
  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

1997., filoloģijas maģistrs, Mg. philol., latviešu filoloģija, didaktika, Latvijas Universitāte 

 

  

Darba pieredze 
akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

kopš 01.2011., pētniece, RA Reģionālistikas zinātniskais institūts; 
 
kopš 09.1998.g. lektore, RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Humanitāro zinātņu 

katedra 

 
  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 
apjoms kredītpunktos)  

- 

Maģistra studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 
apjoms kredītpunktos)  

akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija”: 
„Etnolingvistika” (3 KP); 
„Onomastika” (2 KP); 
„Tulkošanas teorija un metodika” (3 KP); 
„Tulkošanas seminārs” (2 KP) 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 
apjoms kredītpunktos)  

 
akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”: 
„Mūsdienu latviešu valoda. Morfēmika” (2 KP); 
„Mūsdienu latviešu valoda. Morfoloģija” (4 KP) 
„Lietuviešu valoda” (4 KP) 

  



 
 

Vieslekcijas 

 

Laika periods, iestādes nosaukums, 
valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

  - 

  

Dalība pārbaudījumu 
komisijās 

 

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)  

- 

Doktora disertāciju vadīšana 
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

- 

Maģistri (kopējais skaits)  - 

Bakalauri (kopējais skaits)  2  

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

1995. – 1998.g. latviešu valodas un literatūras skolotāja Dricānu vidusskolā 
 

  

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums baltu valodniecība 
  

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 5 



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 

The Concept „Lithuanians” in the Cultural Environment of Latgale. Filologija. 2013 (18). 
Vilnius: BMK leidykla, 2013., 93.–106., ISSN 1392-561X, MLA International Bibliography, 
Index Copernicus, CEEOL; 

 
Etnonīmi Latgales īpašvārdu sistēmā. Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls, 5 (2013). 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013,113–121., EBSCO; 
 
Leksēmas burlaks semantika laikraksta „Drywa” (1908–1918) diskursā. Via Latgalica: 
Latgalistikys kongresu materiali, IV. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2012, 46–58., EBSCO 
 
Latgaliešu anekdotes: lingvistisko kontaktu izpausmes. Šuplinska, Ilga (red.) Via Latgalica: 
humanitāro zinātņu žurnāls, 4. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012, 25–32., EBSCO 

 
  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 10 

Informācija par publikācijām 
pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori 

Etnonīmu konceptualizācijas process: „Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas” dati. 
Onomastikas pētījumi / Onomastic Investigations. Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai 
veltītās konferences materiāli / Proceedings of the International Scientific Conference to 
commemorate the 100th anniversary of Vallija Dambe. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 
2014, 378.–391., ISBN 978-9984-742-75-5;  

 
Latviskuma koncepts latgaliešu folklorā: etnonīma “latvīši” semantika. Valoda 2013. Valoda 
dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XIII. Daugavpils: DU Akadēmiskais 
apgāds “Saule”, 2013, 331.–342., ISSN 1691-6042, ISBN 987-9984-14-653-9; 

 
Etnonīma pūli / poļaki senmantika latgaliešu folklorā. Vanags, Pēteris (red.). Baltu 
filoloģija. Nr. XXI (1), 2012. Baltu valodniecības žurnāls. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2012, 37–48. 
 
Daudzvalodība Austrumlatvijā. Valodu lietojuma sfēras. Valodas Austrumlatvijā : 
pētījuma dati un rezultāti. Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāla pielikums, 1. 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 2009.  146.-157.lpp.  

  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 
izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca 2 sējumos. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012., I 
876. lpp., ISBN 978-9984-44-109-2; II 876 lpp., ISBN 978-9984-44-110-8 (20 šķirkļu 
autore), I. Šuplinska (red.), autoru kolektīvs. 
 
Ausmas zeme. Enciklopēdisks izdevums skolēniem. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012., 
476 lpp., ISBN 978-9984-44-112-2, (4 šķirkļu autore), S. Lazdiņa (red.), autoru kolektīvs. 
 

  

Mācību un metodiskā 
literatūra 

 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 
izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Lietuviešu valoda. Tabulas. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2005. 
Vērtīborientācijas problēmas K.Skalbes literāro pasaku apguves procesā 11.klasē: mācību 
palīglīdzeklis. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1999. 

  

Citi mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

- 

Gads, materiāla nosaukums, 
izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 16 



Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 
nosaukums, konferences 
nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums 

„Etnonimo krīvi ‘rusai’ semantika latgaliečių tautosakoje”; starpt. zin. konference „The 
Region: History, Culture, Language”, Šauļu Universitāte (Šauļi, Lietuva), 20.–21.03. 2014. 
„Lingvonīmi latgaliešu folklorā”;  starptautiskā zinātniskā konferencē „XXIV zinātniskie 
lasījumi”, Daugavpils Universitāte (Daugavpils, Latvija), 30.–31.01.2014.  
 
„Etnonīmiskā leksika latgaliešu folklorā: tipoloģijas problēmas”; starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” Liepājas Universitātē (Liepāja, Latvija) 28.–
29.11.2013. 

 
„The concept „Lithuanians” in the „Lingvoterritorial Dictionary of Latgale””, starpt. zin. 
konference „Centres for Baltic Studies and Lithuania: Baltic Studies in the Global Context”, 
Lietuvas pedagoģijas universitāte (Viļņa, Lietuva), 21.-22.02. 2013. 
                 
„Latviskuma koncepts latgaliešu folklorā: etnonīma latvīši  semantika”, starptautiskā 
zinātniskā konferencē „XXIII Zinātniskie lasījumi” Daugavpils Universitāte (Daugavpils, 
Latvija)  24.–25.01. 2013.  
 
„Etnonīmi Latgales īpašvārdu sistēmā”, starptautiskā zinātniskā konference „Reģionālā 
pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā”, Rēzeknes Augstskola (Rēzekne, 
Latvija), 8.–9.11.2012.  
  
„The concept „ Lithuanians” in the cultural environment of Latgale”, starptautiskā zinātniskā 
konference „The World in Language”, Šauļu Universitāte (Šauļi, Lietuva), 4.–5.10.2012.  
 
„Etnonīmu konceptualizācijas process: „Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas” dati”, 
starptautiskā zinātniskā konference „Onomastikas pētījumi”, Latvijas Universitātes Latviešu 
valodas institūts (Rīga, Latvija), 10.-12. 05.2012. 
 
„XX gadsimta latgaliešu anekdotes: valodu kontaktu izpausmes”, 3.starptautiskā latgalistikas 
konference „Volūdu ekologeja Baļtejis jiurys regionā: regionaluos volūdys globalizacejis 
laikūs”, Greifsvaldes universitāte (Greifsvalde,Vācijā) 21.–22.10.2010.   
 
„Leksēmas pūļs / poļaks semantika latgaliešu folklorā”, starptautiskā zin. konference 
„Perspectives of Baltic Philology”, Adama Mickeviča universitāte (Poznaņā, Polijā) 20.–
21.05. 2010.  

Eksperta darbība - 

Datums, komisijas/ padomes/ darba 
grupas nosaukums  

 

  

Citas zinātniskā darba 
aktivitātes 

- 

Nosaukums (konferences 
orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 
mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

12.09.2012. – 12.09.2014. „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un  
Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana” (Vītauta Dižā 
Universitāte),  
projekta koordinatore RA, ESF; 
 
01.02.2013. -31.01.2014. „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē – 2”, zinātniskā 
grāda pretendente, ESF projekts; 
 
01.12.2009.–30.11.2012. „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un  
sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, izpildītāja, ESF; 
 
2006. – 2007. “Latgales etnolingvistiskās situācijas izpēte”, izpildītāja, LR IZM; 

2006. “Etniskie stereotipi latgaliešu folklorā”, izpildītāja, RA grants; 

2005.-2006. “Kultūras procesu kontinuitāte Latgalē”, LR IZM  
 



  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 
festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

- 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 
tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

Satversmes sapulces locekle 

  

Neformālās izglītības un 
kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 
nosaukums, stundas 

„Latviešu valoda kā svešvaloda”, Rēzeknes Augstskola 

  

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 
mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 
biedrs, u.t.t.)  

kopš 2007.g. asociācijas „Lietuvas-Latvijas forums” locekle 

  

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads) 

profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika” kursi „Pamati zinātnisko 
publikāciju izstrādei starptautiskām prasībām” (10 st.), RA MIC apliecība Nr. 2013/2014-
280, 03.04.2014. 
 
profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika” kursi „Boloņas procesa 
īstenošanas augstskolu darbībā” (10 st.), RA MIC apliecība Nr. 2013/2014-272, 31.03.2014. 
 
videokonference par aktuāliem lietuviešu valodniecības un literatūrzinātnes jautājumiem, 
Vītauta Dižā Universitāte (10,5 st.) 2013. g. 4.decembrī  
 
videokonference par aktuāliem lietuviešu valodniecības un literatūrzinātnes jautājumiem, 
Vītauta Dižā Universitāte (10,5 st.) 2012. g. 6.decembrī 
 
 
profesionālās pilnveides programma (48 st.) „Angļu valoda (English for Specific Purposes – 
ESP)” RA MIC apliecība Nr. 2011/12-368, 14.02.2012. 
 
 „Letonika un starpkultūru pētījumi”, LU doktorantūras skola, 10.2009.–06.2012. 
 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 
ERASMUS apmaiņas programma (kā lektore): Vītauta Dižā Universitātē (Kauņa, Lietuva) 
2005., 2006.g., Adama Mickeviča Universitātē (Poznaņa, Polija) 2007.g., Viļņas  
Pedagoģijas koledžā (Lietuva) 2008.g., Šauļu Universitātē (Lietuva) 2011.g., 2014.g. 16. – 
22. martā. 
 
Vītauta Dižā universitāte Kauņā un Lietuviešu literatūras un folkloristikas institūts Viļņā 
(Lietuvā), zinātniski pētnieciskā darbība, 08.– 16.04.2013. 
 
Helsinki, Somija, Helsinku Universitāte, zinātniski pētnieciskā darbība, 06.05.– 15.05.2013. 
 

  Linca, Austrija, dalība doktorantu intensīvajā programmā IMBILD 19.08.- 01.09.2007. 
  



Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 
numurs, datums 

- 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Lietuviešu valoda   C1  C1  C1  C1  C1 

Angļu valoda      B1  B1  B1  B2  B1 

Krievu valoda   C1  C1  C1  C1  B2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

Curriculum Vitae 
 

Vārds, uzvārds 
Personas dati 
Dzīves vieta 
Kontaktinformācija:  
Izglītība 

Sandra Murinska-Gaile 
1984.gada 23.maijs 

Latvija, Rēzekne 
sandra.murinska@inbox.lv, mob. tālr. 26156880 
 
No 2010            studijas Latvijas Universitātē, doktora  
                          studiju programmā „Komunikācijas zinātne”. 
                                                   

 2007 - 2009 Rēzeknes Augstskola, Mag.philol. Maģistra darba  
tēma: „Masu kultūras stereotipi latviešu un lietuviešu  
hiphopa dziesmu tekstos”. 
 

 2008 - 2009 Vītauta Dižā Universitāte (Kauņa, Lietuva), Mag.  
philol. Maģistra darba tēma: „Masinės kultūros  
stereotipai latvių ir lietuvių hiphopo dainų tekstuose”. 
 

 2003 – 2007 Rēzeknes Augstskola, filoloģijas bakalaurs. 
 

Nodarbošanās  No 2011 
 
No 2009 

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta zinātniskā 
asistente. 
Rēzeknes Augstskolas realizētā projekta „Teritoriālās identitātes 
lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona 
attīstībā” izpildītāja; Rēzeknes Augstskolas Humanitāro zinātņu katedras 
asistente.        

 2009 Rēzeknes Augstskolas rektora palīdze. 
 

 2007 – 2009 Rēzeknes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste. 
 

 2006 - 2007 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās Analītikas nodaļas bibliogrāfe. 
 

 2006 Latgales Reģionālās televīzijas žurnāliste. 
 

Zinātniskā darbība  
 Pētījumu projekti  

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti 
Latgales reģiona attīstībā”, ESF (Rēzeknes Augstskola, 2009 – 
2012.gada septembris, izpildītāja 
 
Juvaskula Universitātes projekts (Somija) „3M Identities in Motion: 
Multilingualism, Multiculturalism and Mobility in Nordic and Baltic 
countries” (dalība, 2010–2011). 
 
RA grants „Latvijas lingvistiskā ainava Baltijas valstu kontekstā” (dalība, 
2008). 
 

  LR IZM projekts „Latgales etnolingvistiskās situācijas izpēte” (datu 
vākšana, 2006). 
 

  RA grants Folkloras ekspedīcija Vabolē (dalība, 2005). 
 

  
Publikācijas 
2007 - 2014 

 
 

The role and functions of social media in modern 
society. Is social media worthwile for local media? 
Iesniegts izskatīšanai konferences “Communication 
and Information Sciences in Network Society: 
Experience and Insights II” rakstu krājumam. 
 
Sources and genres of articles in regional newspapers. 
Iesniegts publicēšanai konferences „Thought 

mailto:sandra.murinska@inbox.lv


Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression. 
TELL ME ’14” elektroniskajā rakstu krājumā. 
 

Tematisko pielikumu daudzveidība vietējos laikrakstos. 
Iesniegts publicēšanai I Starptautiskā 
komparatīvistikas kongresa rakstu krājumā. 
 
Reģiona kopiena komunikācijas teorijā. Publicēts Rēzeknes Augstskolas 
konferenču rakstu krājumā. III starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”. Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola. Nr.3.35.-43.  
 
Laikraksta loma reģiona kopienā. Publicēts: Biznesa augstskolas Turība 
konferenču rakstu krājums. XIV starptautiskā zinātniskā konference 
„Radīt nākotni: komunikācija, izglītība, bizness”. Rīga: Biznesa 
augstskola „Turība”. 2013. Elektronisks izdevums, ISSN 1691-6069 
 
Latgales latvieša identitātes pozicionējums laikrakstos Rēzeknes Vēstis, 
Latgales Laiks, Vietējā Latgales Avīze (2008-2010). Publicēts: Via 
Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls. Journal of Humanities. Rēzeknes 
Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola. 2012. Nr.4. 93.-105. ISSN 1691-5569, VIFANORD, EBSCO. 
  
Marten, H. F., Lazdiņa, S., Pošeiko, S., Murinska, S. (2012). Between Old 
and New Killer Languages? Linguistic Transformation, Lingua Francas 
and Languages of Tourism in the Baltic States. Linguistic Landscapes, 
Multilingualism and Social Change (Hélot et al. (eds., 2012), PETER 
LANG GMBH. p. 289 – 308. http://dnb.d-nb.de. 2012. 
 
Eiropas Sociālo fondu projekta „Teritoriālās identitātes 
lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona 
attīstībā” datu bāžu veidošana un datu apstrādes metodoloģija (kopā ar 
Dr.oec. L. Litavnieci). Publicēts: Latviešu valoda digitālajā vidē: 
datorlingvistika. Informatīvi izglītojoša semināru cikla materiāli [tiešsaiste]. 
Rakstu krājums. Rīga : LVA, 2012. 146.–160. 
 
Vietējie laikraksti Latgales reģiona kultūrsociālajā telpā. Publicēts: 
Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XIV. Medveckis, Arturs (sast.) 
Liepāja: LiePA, 2012.225. – 235. ISSN 1407-6918 
 
Valodu kontakti Baltijas valstu vides reklāmās. Publicēts: Fjodorovs, F. 
(red., 2011). Latgale kā kultūras pierobeža II. Daugavpils: DU apgāds 
Saule.244.-254. 
 
 Latgaliešu valoda reģionālo mediju telpā. Publicēts: Latgalistikys 
kongresu materiali: Volūdu ekologeja Baļtejis jiurys reģionā: regionaluos 
volūdys globalizacejis laikūs.3. storptautiskuo latgalistikys konference 
(2011).Rēzekne: Rēzeknis Augstškola. 198 – 214. ISSN 1691-5569 
 
Asociatīvo dominanšu analīze Gustavo dziesmu tekstos. Publicēts: Mēs 
laikā, telpā, attīstībā: 2008.gada 15.maija studentu zinātniskās 
konferences rakstu krājums. Rēzekne: 2009., 59.-66.  
 

  Adresāta un adresanta attiecības latviešu hiphopa mākslinieka Gustavo 
dziesmu tekstos. Aktuāli baltistikas jautājumi : Latvijas Universitātes 
Filoloģijas fakultātes VII studentu zinātniskā konference, 2007. g. 26.-27. 
nov. : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2007. - 29 lpp. 
 

 Dalība  
konferencēs 

Referāts Reģiona kopiena komunikācijas teorijā. III 
starptautiskā zinātniski praktiskā konference Māksla un 
mūzika kultūras diskursā, 19.09.-20.09.2014. Rēzeknē, 
Rēzeknes Augstskolā. 



Referāts The role and functions of social media in 
modern society. Is social media worthwile for local 
media? Konference Communication and Information 
Sciences in Network Society: Experience and Insights. 
II , 19.06.2014 – 20.06.2014, Vilnius, Lithuania 
 
 
Referāts „Sources and genres of articles in regional 
newspapers”. Konference Thought Elaboration: 
Linguistics, Literature, Media Expression. TELL ME 
’14. Kaunas, Lithuania. 
 
 
Referāts Tematisko pielikumu daudzveidība vietējos 

laikrakstos. I Starptautiskais komparatīvistikas 
kongress Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā. 
Daugavpils, 2013. gada 14. – 16. novembris. 
 

Referāts Kopienas žurnālistikas tendences Latgales 
reģionā (1991-2011). Latvijas Universitātes 71. 
konference. Rīga,2013.gada 6.februārī. 
 
Prezentācija Latgaliešu valodas lietojums Latgales reģiona plašsaziņas 
līdzekļos. Trešā Pasaules latgaliešu konference "Latvijas neatkarības 
laiks - Latgales iespēja vai iznīcība". Rēzeknē, 2012.g. 10.augustā. 
 
Referāts The Local Media as Multifunctional Regional Actors. The 
international interdisciplinary conference REGION: time, space, people. 
22–23 March, 2012. Northern Lithuania Research Centre, Faculty of 
Humanities, Šiauliai University. 

 
Referāts Latgales latvieša identitātes pozicionējums 
laikrakstos Rēzeknes Vēstis, Latgales Laiks, Vietējā 
Latgales Avīze (2008-2010). Apvienotais Pasaules 
latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV 
kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. 
Rīgā, 24.10 –27.10.2011.  
 
 Referāts A newspaper in two versions: sociolinguistic 
aspects. Third Conference on Language Contact in 
Times of Globalization Greifsvaldē (Vācija), 
29.06.2011. – 02.07.2011.  
 
Referāts Reģiona telpa lokālo laikrakstu dienas 
kārtībā. 14. starptautiskā zinātniskā konference 
Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi 
Liepāja, 19.05.2011.–20.05.2011.  
  

Referāts Reliģiski sabiedriskais naratīvs žurnālā 
„Katōļu Dzeive. Latvijas Universitātes 
69.konference.10.02.2011. 
 
Referāts Valodu kontakti Baltijas valstu vides 
reklāmās. 2. Latgales kongress, Daugavpils 
Universitāte, 10.11.2010.  
 
Referāts The Latgalian Language in the Space of 



Regional Mass Media. 3
rd

 International Conference on 
Latgalistics and 3

rd 
Workshop on „Sociolinguistics in 

Baltic Studies“. Conference at Ernst Moritz Arndt 
University of Greifswald, 21.10.2010.–22.10.2010.  
 
Referāts Asociatīvo dominanšu analīze Gustavo 
dziesmu tekstos. Studentu zinātniskā konference „Mēs 
laikā, telpā, attīstībā”. Rēzeknes Augstskola, 
15.05.2008.–17.05.2008. 
       

  Referāts Adresāta un adresanta attiecības latviešu hiphopa 
mākslinieka Gustavo dziesmu tekstos. VII Studentu 
zinātniskā konference„Aktuāli baltistikas jautājumi”. Latvijas 
Universitāte, 26.11.2007. –27.10.2007. 

 
 
 
 
 
 
 
Studiju kursu 
sagatavošana/ 
Asistēšana 
 

 Referāts Features of mass culture in the lyrics of Latvian hiphop artist 
Gustavo. International Young Researchers Conference „Languages and 
Cultures of the Baltic Region”. Viļņas Universitātes Kauņas filiāle, 
27.04.2006. – 28.04.2006.  
 
Sabiedriskās attiecības 
Reklāmas teksta analīze 
Komunikācijas tehnoloģijas 
Diskursa tipi un žanri 
Mediju praktikums 

 

Papildu izglītība 2011 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
2004 - 2008 

Piedalīšanās doktorantūras vasaras skolā „Creativity and control: 
Rephrasing closed societies” Rīgā. Sagatavota prezentācija „The 
conception of region as space”. 
 
 
Programme of the Professional perfection of pedagogues 
„Intercompetency and Dialogue through Literature”, Rēzekne Higher 
Education Institution, Further Education Centre (certificate Nr.2009/10 – 
186) . 
 
Piedalīšanās ERASMUS/SOCARTES studentu apmaiņas programmā: 
Vītauta Dižā Universitātē (Kauņa, Lietuva), Vroclavas Universitātē 
(Polija). 
 
 

 2008 Profesionālās pilnveides kursi  

„Jaunākās PR teorijas un prakses tendences Latvijā un  

Eiropā”. 

 
Valodu prasmes    
Dzimtā valoda Latviešu 
Citas valodas 



 

 
 
 
Rēzekne 

05.12.2014.                                                                  Sandra Murinska-Gaile                                                                                                             
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CURRICULUM VITAE 
Dzīves gājums (CV) 

 
 

Personas dati:  
 
Vārds, uzvārds                         Solvita Pošeiko 
Adrese                                    Latvija, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 172 b.-37. 
Tālrunis +371 28334012;  
E-pasts                                   solvita.poseiko@gmail.com    
 
 Izglītība: 
 
2010.g. oktobris – pašreiz Studijas Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes  
 pilna laika doktorantūras studiju programmā „Valodniecība”. Promocijas 

darba nosaukums – „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā 
telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava”. 

  
2007.g. - 2009.g. 1. Studijas Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 

fakultātes pilna laika maģistra studiju programmā „Filoloģija”. 
  
 2. Studijas Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 

fakultātes 2. līmeņa profesionālajā izglītības nepilna laika studiju 
programmā „Latviešu valodas un literatūras skolotājs”.  

 
2004.g. - 2007.g.           Studijas Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 

fakultātē pilna laika bakalaura studiju programmā „Filoloģija”. 
 
2006.g. oktobris –  Studijas Adama Mickeviča Universitātē, Poznaņā (Polija) bakalaura 

studiju programmā „Filoloģija”. 
2007. g. februāris  
 
1992.g. - 2003.g.             Mācības Gulbenes vidusskolā. 
 
Darba pieredze: 
 
2014. gada janvāris –  Frīzu Akadēmijas (Nīderlande) projekta  
2016. gada decembris  „LangOER: enhance teaching and learning of less used 

languages through OER/OEP” (Latvijas koordinatore Sanita Lazdiņa) 
dalībniece. 

 
2013. gada 1. septembris – pašreiz  Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta lietvede, 

zinātniskais asistents 
  
2010.gada septembris – pašreiz  Vieslektore Rēzeknes Augstskolā. Vadītie studiju kursi  

 bakalaura studiju programmā „Filoloģija”: „Ievads valodniecībā”, 
  „Ievads baltu filoloģijā”, „Fonētika”, maģistra studiju programmā 

„Filoloģija” – studiju kurss „Psiholingvistika” un bakalaura studiju 
programmā „Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs” 
studiju kurss „Latviešu valodas runas un rakstu kultūra”. Studiju kurss 
„Latviešu valoda kā svešvaloda” ārzemju studentiem.  

 
2012. gada 9. septembris –  Latviešu valodas un kultūras vieslektore Pekinas Svešvalodu 
2013. gada 15. jūlijs   universitātē (Beijign Foreign Studies University). 
 
2011.gada maijs –  LVA īstenotā projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un 
2013. gada augusts bilingvālai izglītībai” elektroniskās vārdnīcas e-Pupa līdzautore 
(ar pārtraukumu)  (sagatavoti 75 šķirkļi – 75 vārdu lingvokulturoloģiskais raksturojums, 

sk. http://epupa.valoda.lv/). 
 
2010. gada janvāris –  LVA īstenotā projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei 

mailto:solvita.poseiko@gmail.com
http://epupa.valoda.lv/


2011. gada augusts un bilingvālai izglītībai” 5. aktivitātes dalībniece – elektronisko mācību 
resursu komplekta valsts valodas apguvei 9. klasē līdzautore.  

 
2009. gada 1. decembris –  Rēzeknes Augstskolas īstenotā projekta „Teritoriālās identitātes 
2012. gada septembris  lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona 

attīstībā” izpildītāja. Projekta laikā ir sagatavoti 15 Latgales 
lingvoteritoriālās vārdnīcas šķirkļi, 4 populārzinātniski šķirkļi skolēnu 
enciklopēdiskajam izdevumam „Ausmas zeme”, 2 bukleti (kā 
līdzautore) „Latgalieša CV” un „Latgaliešu valoda Eiropas minoritāšu 
un reģionālo valodu kontekstā”. 

  
2007. g. 1. novembris – 2009. g.  Latviešu valodas un literatūras skolotāja pamatskolas un 
1. septembris vidusskolas klasēs Vārkavas vidusskolā (Vārkavas novads, Upmalas 

pag., Latvija). 
 
2008. g. janvāris – maijs Izdevuma „Zinātniskā darbība Rēzeknes Augstskolā. Pārskats par 2007. 

gadu.” sagatavošanas palīdze.  
 
 
Zinātniskās konferences, kongresi, semināri (2011. – 2014.): 
 

2014. gada 21. – 23. novembris 7. latgalistikas konference „Krustpunkti pierobežas kultūrā, valodā un 
vēsturē” ar mutisku referātu „Kreativitāte kā publisko ziņojumu izveides 
paņēmiens Baltijas valstu pilsētvidē” (Rēzekne, Latvija). 

2014. gada 16. – 17. oktobris  Starptautiska konference „Uralo-indogermanica” ar mutisku referātu 
Linguistic Creativity and Pragmatism in Latvian and Estonian 
Ergonymy” (Narva, Igaunija). 

2014. gada 19. – 21. septembris 3. starptautiskā zinātniskā konference „Māksla un mūzika kultūras 
diskursā” ar mutisku referātu „Sievietes vizuālais tēls Baltijas valstu 
semiotiskajā ainavā” (Rēzekne, Latvija). 

2014. gada 15.–18. septembris 2. starptautiskais sociālo un humanitāro zinātņu simpozijs „Education, 
Culture and Society 2014” ar stenda referātu „Proper Names of Culture 
and Education domains in the two cities of Baltic States” (Vroclova, 
Polija). 

2014. gada 15.–18. jūnijs Sociolingvisma simpozijs „Sociolinguistics Simposium 20. Language. 
Time. Space.” ar mutisku referātu „Latvian, English and Russian: Code-
switching and metalinguistic discussions in Latvia” (Jiveskile 
(Jyväskylä), Somija), (Līdzautore). 

2014. gada 16.–17. maijs 3. valodniecības nozares doktorantu konference „VIA SCIENTIARUM” 
ar mutisku referātu „Nacionālās valodas Baltijas valstu lingvistiskajā 
ainavā” (Rīga, Latvija). 

2014. gada 30. aprīlis–2. maijs Starptautiskais Linee+ doktorantu seminārs „Training Workshop in 
Multilingualism Research” ar stenda referātu „Principles of Creating 
Names of Local Companies in Linguistic Landscape of Baltic States” 
(Dubrovnika, Horvātija). 

2014. gada 28.–30. aprīlis 3. starptautiskā Linee+ konference „Linguistic and Cultural Diversity in 
Space and Time” ar mutisku referātu „Linguistic and Semiotic Creation 
of the Main Signboards of the Local Companies in the Baltic States” 
(Dubrovnika, Horvātija). 

2014. gada 20.–21. marts 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference 
„Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums”, veltīta Dr. 
philol. Emīlijas Soidas (1924–1989) 90 gadu jubilejai ar mutisku 
referātu „Metaforiskie vēstījumi Baltijas valstu pilsētvidē” (Rīga, 
Latvija). 



2014. gada 20.–21. februāris Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 141. dzimšanas dienas atceres starptautiskā 
zinātniskā konference „Valoda mūsdienās, mūsdienīgums valodā ar 
mutisku referātu „Uzņēmumu simbolisko nosaukumu izveide un uztvere 
Baltijas valstu publiskajā telpā: lingvistiskais un sociopragmatiskais 
aspekts” (Rīga, Latvija). 

 
2014. gada 30.–31. janvāris Starptautiskā konference „XXIV Zinātniskie lasījumi” ar mutisku 

referātu „Ēdiena konceptuālās nozīmes Sofi Oksanenas darbā „Staļina 
govis”” (Daugavpils, Latvija). 

 
2013. gada  28.–29. novembris 18. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 

ar mutisku referātu „Baltijas valstu uzņēmumu simboliskie nosaukumi 
leksiski semantiskā aspektā” (Liepāja, Latvija). 

 
2013. gada 14.–16. novembris 1. starptautiskais komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, 

kultūrā” ar mutisku referātu „Daugavpils un Narvas vietējo uzņēmumu 
un iestāžu nosaukumu izveides īpatnības” (Daugavpils, Latvija). 

 
2013. gada 27.–28. septembris 1. starptautiskā studentu baltistikas konference „Briges in the Baltics” ar 

mutisku referātu „Principles of Creating Names of Individual 
Companies in Linguistic Landscape of Baltic States” (Tartu, Igaunija). 

 
2013. gada 21.–22. februāris Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskā 

zinātniskā konference „Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi” ar 
mutisku referātu „Grafiti Baltijas valstu lingvistiskajā ainavā” (Rīga, 
Latvija). 

 
2012.gada 18.–22. jūnijs Jauno lingvistu skola „Multilingualism” ar stenda referātu „Language 

Situation in the Linguistic Landscape of two Latvian Cities (Venstpils 
and Rēzekne)” (LINEE Training Institute. Prāga, Čehija). 

  
2011. gada 24.–27. oktobris  Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV 

kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” ar diviem 
mutiskiem referātiem „Valodu daudzveidība un funkcionalitāte Baltijas 
valstu lingvistiskajā ainavā” un „Telpas kategorija Latgales reģiona 
lingvistiskajā ainavā” (Rīga, Latvija).  

 
2011. gada 29.–30. aprīlis 4. starptautiskā latgalistikas konference „Apdraudēto valodu un kultūru 

dokumentēšana: no tradicionāliem pierakstiem līdz digitāliem resursiem” ar 
mutisku referātu „Valodas loma sociālās identitātes izveidē latgaliskajās 
tīmekļa vietnēs” (Poznaņa, Polija). 

 
2011. gada 7.–8. aprīlis  8. starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un 

perspektīva” ar mutisku referātu „Lingvistiskā ainava – līdzeklis 
pragmatiskās kompetences apguvē un pilnveidē” (Liepāja, Latvija).  

 
2011. gada 25.–26. marts  1. starptautiskā jauno lingvistu konference „VIA SCIENTIARUM” ar 

mutisku referātu „Afiša kā interaktīva valodas zīme Rēzeknes pilsētas 
ainavā” (Ventspils, Latvija). 

 

Citas aktivitātes: 
 
2014. gada 25. aprīlis Promocijas darba „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas 

valstu lingvistiskā ainava” prezentācija LU doktorantūras skolā „Letonika un 
starpkultūru pētījumi”. 

 
2013. gada 8. februāris Nodarbības „Pieejas un metodes skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos 

filoloģijā” vadīšana Valmieras novada latviešu valodas un literatūras skolotājiem 
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā. 

 
 



Zinātniskās publikācijas (2010 – 2014): 
 
Publikācijas periodikā ar aprēķinātu citējamības indeksu  
 

1. Pošeiko, S. (2014). Ergonyms of education and culture spheres in the two cities of Baltic States. Journal of Education, 
Culture and Society 1. Wroclow, pp. 299–311. CEEOL, EBSCO, BazHum, Index Copernicus. 
 

2. Pošeiko, S. (2014). Daugavpils un Narvas vietējo uzņēmumu un iestāžu nosaukumu izveides īpatnības. Journal of 
comparative studies. Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 479.–497. lpp. 
EBSCO. 

 
3. Pošeiko, S. (2014). Ēdiena konceptuālās nozīmes Sofi Oksanenas darbā „Staļina govis”. Literatūra un kultūra: process, 

mijiedarbības, problēmas. Gastronomiskais teksts literatūrā un kultūrā. Nr.15. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds 
“Saule”, 295. – 307. lpp. EBSCO.  

 
4. Pošeiko, S., Lazdiņa, S., Marten, H.F. (2013). Baltijas valstu lingvistiskā ainava: dati, rezultāti, nākotnes pētījumu 

perspektīvas. Via Latgalica V, Rēzekne, 37.–49. lpp. EBSCO. 
 
5. Pošeiko, S., Lazdiņa, S., Marten, H.F., Murinska, S. (2012). Between Old and New Killer Languages? Linguistic 

Transformation, Lingua Francas and Languages of Tourism in the Baltic States. Linguistic Landscapes, Multilingualism 
and Social Change (ed. C. Hélot, M. Barni, R. Janssens & C. Bagna). Peter Lang, pp. 289–309., EBSCO. 

 
6. Pošeiko, S. (2012). Telpas kategorija Latgales reģiona lingvistiskajā ainavā. Via Latgalica IV. Rēzekne, 106.–112. lpp. 

EBSCO.  
 

7. Pošeiko, S. (2012). Valodas loma sociālās identitātes veidošanā. Latgalistikys kongresu materiali. IV. Rēzekne, 135.–
150. lpp. VIFANORD, EBSCO.  
 

8. Pošeiko, S. (2011). Latgaliešu valodas perspektīvas Latgales reģiona lingvistiskajā ainavā. Latgalistikys kongresu 
materiali III. Rēzekne, 247.–265. lpp. VIFANORD, EBSCO. 

 
9. Pošeiko, S., Lazdiņa, S., Marten, H.F. (2010). The Latgalian Language as a Regional Language in Latvia: 

Characterisation and Implications in the Context of Ecolinguistic Situations in Europe. Via Latgalica III. Rēzekne, 6.–
18. lpp. EBSCO. 

 
10. Pošeiko, S. (2010). Valodu funkcionēšana Jēkabpils un Preiļu rajona privātajā un publiskajā telpā. Latgalistikys 

kongresa materiali II. Rēzekne, 114 –124.lpp., EBSCO. 
 
Publikācijas cita veida periodikā 

 
1. Pošeiko, S. (2014). Sievietes vizuālais atainojums Baltijas valstu semiotiskajā ainavā. Māksla un mūzika 
kultūras diskursā. Rēzekne, 44.–56. lpp. 
 
2. Pošeiko, S. (2014). Komerciālie ergonīmi Baltijas valstu lingvistiskajā ainavā. Vārds un tā pētīšanas 
aspekti. Nr. 18 (2). Liepāja, 178.–193. lpp. 
 
3. Pošeiko, S. (2014). Linguistic and semiotic creation of the main signoboards of the local companies in the 
Baltic states. Tēzes ir publicētas „Linguistic and cultural diversity in space and time. Programm & Book of 
abstracts. 3rd Linee+ conference”. pp. 38–39. 
 
4. Pošeiko, S. (2013). Grafiti pilsētvidē: vēsture, izveide, uztvere. Linguistica Lettica. Latviešu valodas 
institūta rakstu krājums. Nr. 21. Rīga,133–166. lpp. 
 
5. Pošeiko, S. (2012). Valodu daudzveidība un funkcionalitāte Baltijas valstu lingvistiskajā ainavā. Zinātne, 
sabiedrība un nacionālā identitāte. Valodniecības raksti. Rīga, 385.–396. lpp. 
 
6. Pošeiko, S. (2012). Afiša kā interaktīva valodas zīme Rēzeknes pilsētas ainavā. VIA SCIENTIARUM 1. 
Ventspils, 225.–242. lpp. 
 



7. Pošeiko, S. (2012). Lingvistiskā ainava – līdzeklis pragmatiskās kompetences apguvē un pilnveidē. Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva VII. Liepāja, 272.–285. lpp. 
 
8. Pošeiko, S. (2012). The Functionality of Graffiti in the Public Space. 2-nd Young Linguists’ Meeting in 
Poznan. pp. 44.–49. 
 
9. Pošeiko, S. (2011). Filoloģiskā teksta analīze postmodernisma teksta dekodēšanā: Arvja Kolmaņa īsprozas 
analīze. Teksts: lingvistika un poetika 18. Tēzes. Šauļu Universitāte, 79.–81.  
 
10. Pošeiko, S. (2011). Valodu situācija Baltijas valstu lingvistiskajā ainavā. Latgale kā kultūras pierobeža II. 
Daugavpils, 232.–242. lpp. 
 

Citas publikācijas: 
 
1. Pošeiko, S. (2014). Franča klātesamību tverot. A12. Nr. 6 (15). 11. lpp. 

 
2. Pošeiko, S. (2014). „Es rokstu tai kai irā..” – Valentins Lukaševičs „Bolti burti” (2011).  A12 Nr. 4 (13). Augusts, 
septembris. 40.–41. lpp. 
 
3. Pošeiko, S. (2014). Kulinārais izmēģinājums ar ierasti neierastām garšām. Raibīs Suņs „Pyrma syltī” (2011). A12. 
Nr. 4 (13). Augusts, septembris, 40. lpp. 
 
4. Pošeiko, S. (2014). Dižs top dižāks dižojoties! A12. Nr. 4 (13). Augusts, septembris, 42. lpp. 
 
5. Pošeiko, S. (2013). Ķīniešu valoda Rēzeknes Augstskolā. Latvietis. Nr. 288. 12.12.2013. 
http://www.laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=4046  
 
6. Pošeiko, S. (2013). Folkloras kopas „Ceiruleits” viesošanās Ķīnā. Latvietis. Nr. 257., 15.05.2013. 
http://www.laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=3458  
 
7. Pošeiko, S. (2013). Mācīt latviešu valodu Pekinā. A12. Nr. 1 (4). Februāris, marts. 20.–23. lpp. 

 
8. Pošeiko, S. (2012). Latviskais pasaulē (par darbu Pekinas Svešvalodu universitātē). Latvietis. Nr. 237., 27.12.2012. 
http://www.laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=3090  
 
Valodu prasmes: 
 
latviešu – dzimtā; 
krievu – brīvi  lasu, rakstu un klausos, laba runas prasme; 
angļu –labi lasu, rakstu un saprotu teikto, gandrīz laba  runas prasme; 
vācu – lasu, viduvēja klausīšanās un rakstīšanas prasme, gandrīz viduvēja runas prasme; 
lietuviešu – lasu un rakstu ar vārdnīcas palīdzību, viduvēja runas un klausīšanas prasme;  
poļu – lasu un rakstu ar vārdnīcas palīdzību, viduvēja klausīšanās prasme, priekšzināšanas runas prasmē. 
     
    
Datora prasmes:    
 
MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Internet Explorer, File Maker, ActivInspire, SPSS. 
 
Papildus izglītība:  
 

2012. gada oktobris –  Ķīniešu valodas privātstundas Pekinas Svešvalodu  
2013. gada jūlijs  universitātē (1x nedēļā 2–3 h). 
 
2012. gada 20. augusts Seminārs „Language Policy and Multilingualism” (Oslo, Norvēģija), 

(Apstiprinājums). 
 
2011. gada 8. – 12. decembris  Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centra organizētais kurss 

„Korpuslingvistikas pamati” (40 h, 1 KP. Apliecība).  
 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1992289730469178564#editor/target=post;postID=487338285351094857;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=10;src=postname
http://www.laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=4046
http://www.laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=3458
http://www.laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=3090


2011. gada 1. decembris  Pedagogu profesionālās pilnveides kursa „Augstskolas didaktika” moduļa 
„Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei” (Apliecība). 

 
2011. janvāris – decembris Pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Moderno tehnoloģiju izmantošana 

latviešu valodas un literatūras apguvē.” (120 stundas. Apliecība) 
 
2010. gada 7. – 15. maijs SIA „Baltijas Datoru akadēmijas” 16. māc. st. kursi „Vispārējo 

datorprasmju pilnveide informācijas tehnoloģiju efektīvai izmantošanai 
interaktīvo mācību materiāla izveidē” (Diploms). 

 
 
Intereses:  Valodas situācija Latvijā, identitātes jautājumi un interaktīvas valodas 

apguves iespējas. Jaunākā literatūra un baltu kultūra. Kultūras emuāra 
rakstīšana.  

 
 
 
 

05.12.2014.          /Solvita Pošeiko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

  
 



 
 
 
  

Curriculum Vitae 

Personas dati 
 

 Uzvārds / Vārds Sandra Ratniece 

Personas kods 200469 - 12979 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Palmu iela 6 – 10, Rīga, LV - 1006 
Tālrunis 26307672   

Fakss - 
E-pasts sandra_rat@inbox.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimums siev. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Dr. philol., docente, pētniece 

Darba pieredze  

Laika periods no 01.02.2012. līdz šim brīdim 
Profesija vai ieņemamais amats Docente, Senāta priekšsēdētāja 

Darba vietas nosaukums Augstkola Eihseba 
Laika periods no 01.11. 2011. līdz 01.11.2017. 

Profesija vai ieņemamais amats pētniece 
Darba vietas nosaukums Rēzeknes Augstskola REGI, ievēlēta Satversmes sapulces pārstāvniecībā 

Laika periods no 22.06.2007. līdz 01.12. 2011. 
Profesija vai ieņemamais amats Zin. asistente 

Darba vietas nosaukums LU Filoloģijas fakultāte (tag. Humanitāro zinātņu fakultāte) 
Laika periods no 03.01. 2005. līdz  31.12. 2006. 

Profesija vai ieņemamais amats asistente 
Darba vietas nosaukums LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Literatūras teorijas daļa 

Laika periods  
Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Izglītība  

01.09.2014. 
Mācības Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūrā programmā „Mākslas vēsture” 

 
Laika periods 

 
01.03.2011. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr. philol. zinātniskais grāds literatūras teorijā; Doktora diploms: D Nr. 0386 
 

 
Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Promocijas padome 

 

Laika periods 

05.07.2004. 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā, maģistra diploms MDA Nr. 1251 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte 
 
 

Laika periods 21.06. 2002. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte: humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā, 

Bakalaura diploms: Nr. 020370 
Izglītības iestādes nosaukums un veids  

 

Kvalifikācijas celšana  

Laika periods no 01.02.2004. līdz 30.04.2004.; no 01.04.2003. līdz 15.07.2003. 
Semināra\treniņa nosaukums Erasmus / Socrates programma  

 
Izglītības iestādes nosaukums Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald ; Vācija 



Laika periods 03.07.2003. 
Semināra\treniņa nosaukums Vācu val. kursu serifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums Ernst-Moritz-Arndt Greifsvaldes universitātes Vācu filoloģijas institūts               

 

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas vācu, krievu 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi ļoti labi labi ļoti labi labi 

X valoda   X  X  X 

Y valoda   X  X  X 
   

Zinātniskā darbība  
2009. / 2010. – ESF projekta stipendija 
 
2004. gada 29. septembris – piešķirta Minsteres balva par dziļu un analītisku latviešu un vācu 
literārā jūgendstila salīdzinošu izpēti maģistra darbā Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu 20. 
gadsimta sākuma literatūrā; 
 
2004. gada 25. septembris – piešķirta Veronikas Strēlertes piemiņas stipendija par bakalaura darbu 
Tradicionālais un novatoriskais Edvarta Virzas tēlojumu krājumā „Zaļā Zemgale” virzienu aspektā;  
 
2004. gada jūlijs – piešķirts LU atzinības raksts par darbu literatūrzinātnes nozarē, literatūras 
teorijas apakšnozarē (par maģistra darbu Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu 20. gadsimta 
sākuma literatūrā).   
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Konferenču oragnizēšana un zinātnisko krājumu sastādīšana: 
Rēzeknes Augstskola. Starptautiska zinātniska konference „Autors. Teksts. Laikmets” Nr. 1 
(27.04.2012.); Nr. 2 (25.-26.04.2013.); Nr.3 (24.-25.04.2014.) 
Starptautiskā zinātnsikā krājuma „Autors. Teksts. Laikmets” Nr.1 un Nr.2 (ISSN 2255-9272) 
sastādītāja un atbildīgā redaktore; 
 
Zinātnisko rakstu krājuma „Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam” Nr: 
1.(2010), 2. (2011.), 3. (2012.), 4. (2013.) 5. (2014.) – sastādītāja, dalība redakcijas kolēģijā; 
2009. – 2014. gads: Starptautisko zinātnisko konferenču „Latviešu un cittautu literatūra: no 
romantisma līdz modernismam” I – VI (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) organizatore. 
 
Organizēti semināri: 
Latvijas Universitātes 79. konference: Zigmundam Skujiņam veltīts seminārs Gājiens pie Zigmunda 
Skujiņa LU Humanitāro zinātņu fakultātē, 2012. gada 10. februārī; 
2011. gads: „Violetais viršu laiks” Elzas Ķezberes simtgadei veltīts seminārs, LU Humanitāro 
zinātņu fakultātē, 2011. gada 11. maijā;  
Latvijas Universitātes 69. konference: Mirdzas Bendrupes simtgadei veltīts seminārs Mana pasaule 
tālu. Manas debesis tuvu., LU Humanitāro zinātņu fakultātē, 2011. gada 18. februārī; 
 
 

  

  
Zinātniskās atsauksmes:  
1)par Tatjanas Lvreckas (Daugavpils Universitāte) promocijas darbu 
2)par Ineses Valteres (Daugavpils Universitāte)  promocijas darbu 

 
Studiju darba vadīšana: 
Rēzeknes Augstskola:  
2011. / 2012. – 1 
2012. / 2013. – 1 
2013. / 2014. – 3 
Bakalaura darba vadīšana 
2013. / 2014. – 1 
 



Publikācijas atbilstošajā 
zinātņu nozarē  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piedalīšanās ar referātu 
(jebkura veida) starptautiskās 
zinātniskās konferencēs un 
kongresos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014.  
 
Gleznot vārdu, rakstīt gleznu. Tēlotājas mākslas ietekme literatūrā, Rutas Štelmaheres 
piemērs. Starptautiska zinātniska konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 
Nacionālās identitātes meklējumi Baltijas literatūrā un kultūrā: stabilais, mainīgais, 
zaudētais”. Nr. 19, ISSN1407-4729, Nr. 19, Liepāja: LiePA, 2014, 128. – 137. lpp. 

Simbolisms un jūgendstils E. Virzas dzejoļu krājumā „Biķeris” (1907): krustpunkti un 

robežšķirtnes - Starptautiskās zinātniskās konferences „Latviešu un cittautu literatūra: no 

romantisma līdz modernismam” -SIMBOLISMS UN SIMBOLS LATVIEŠU UN 

CITTAUTU KULTŪRĀ zina. rakstu krājums, Nr.5, Rīga: Rigdava, ISSN 1691-9905, 61.  

Imanta Ziedoņa teksta ornamentalizācija („Epifānijas”, „Krāsainās pasakas”, Taureņu 

uzbrukums”) – zina. rakstu krājums „Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības 

treniņš”, projekts ”Latviešu pamattekstu pētījumi”. Rīga: Zinātne, 2014, 85.-101.lpp.-

66.lpp. 

2013.  
Dzeja 2011. gadā – „Autors. Teksts. Laikmets” Starptautiska zinātniska konference  – Nr. 1, 
Rēzeknes Augstskola, Jaunā Daugava, 2013. ISSN 2255-9272, 88. – 95. lpp.  
 
Literārais jūgendstils jaunākajā latviešu dzejā jeb radošs eksperiments 2011. gada Dzejas dienās  
– Zinātniskā krājumā „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”: ISSN 1407-4729, izd. Liepāja: LU 
HMZF., Nr. 18, 238. – 248. lpp. 
20. gs. Rīga: jūgendstils un nacionālā identitāte – Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. 
kongresa un Letonikas 4. kongresa materiālu kopojums zin. Rakstu krājumā „Rīgas teksts. Augusta 
Deglava romānam „Rīga” 100. Rīga: Zinātne, 177. – 186. lpp.  
 
2012. 
Friča Bārdas „Zemes dēls” literārā jūgendstila tipoloģiskās līdzībās. Latvijas Universitātes 68. 
konference. Latviešu un cittautu literatūra no romantisma līdz modernismam. Zinātnisko rakstu 
krājums. Nr.3., Rīga: Jaunā Daugava, 2011, 22. – 31. lpp. 
 
2011. gads: Творческие параллели литературного югендстиля (стиля  модерн) в 
латышской и русской литературе начала 20 века – Проблемы модерна и постмодерна: 
Материалы XL Международной филологической конференции в СПбГУЖ 14 – 19 марта 2011 
г., Санкт-Петербург: Петербург  - век, 32. – 37. lpp.; 
Latvijas kultūrvide 20. gs. sākumā un jūgendstils. // Latvijas Universitātes 68. konference. Latviešu 
un cittautu literatūra no romantisma līdz modernismam. Zinātnisko rakstu krājums. Nr.2., Rīga: 
Jaunā Daugava, 2011, 71. – 78. lpp. 
 
2010. gads: Kārļa Skalbes un Edvarta Virzas daiļrade: panteisms kā nacionālās kultūras identitātes 
kods. // Latvijas Universitātes 67. konference. Latviešu un cittautu literatūra no romantisma līdz 
modernismam. Zinātnisko rakstu krājums. Nr.1., Rīga: Jaunā Daugava, 2010, 92. – 98. lpp. 
 
2009. gads: Jūgendstila un simbolisma poētikas sintēze 20. gadsimta sākuma latviešu literatūras 
tekstos // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Zinātnisko rakstu krājums. Nr. 14, Liepāja: LiePA, 
2009, 11. – 16. lpp. 
 

 

2014.  
3. starptautiskās zinātniskās konference „Autors.Teksts.Laikmets”. Rēzekne, RA, 
25.04.2014. Teksta ornamentalizācijas jautājums literatūras teorijas telpā. 
Valodu vide augstskolā: pieejamība, kvalitāte, ilgtspēja Rīga, LU Valodu centrs 
10.05.2014. Kalku problēma lietvedības dokumentos. 
6. starptautiskās zinātniskās konference „Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma 
līdz modernismam” – „Jaunromantisms latviešu un cittautu kultūrā” LU Humanitāro 
zinātņu fakultātē, 15.05.2014. Ainava 20. gs. sākuma latviešu neoromantiķu tekstos. 
 

2013. 
LU HZF Starptautiskā zinātniskā konference „Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības 
treniņš” Referāta temats: Imanta Ziedoņa teksta ornamentalizācija („Epifānijas”, „Krāsainās 
pasakas”, Taureņu uzbrukums”) Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā 2013. gada 8. 9. maijā  
 
Rēzeknes Augstskola 2. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”; Referāta 
temats: Broņislava Tabūna ieguldījums latviešu literatūras pētniecībā; 2013. gada 25.- 26. aprīlī 
(publikāc. jānodod. līdz 30.09.2013.) 

 
Starptautiska zinātniska konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Nacionālās identitātes 



 
Friča Bārdas „Zemes dēls” literārā jūgendstila tipoloģiskās līdzībās. - 3. starptautiska zinātniska 
konference „Latviešu un cittautu literatūra no romantisma līdz modernismam” - „Romantiskā 
pasaules izjūta 20. gs. sākuma latviešu un cittautu literatūrā”, Latvijas Universitātes 69. konference 
Humanitāro zinātņu fakultātē 2011. gada 17. februārī.   
 
2010. Skaistā un neglītā koncepts jūgendstilā - Starptautiska zinātniska konference „Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē: vēsturiskā pieredze un aktuālie kultūrprocesi Baltijā”. Nr. 16. Liepājas 
Universitātē 2010. gada 5. martā; 
Latvijas kultūrvide 20. gs. sākumā un jūgendstils. - 2. starptautiska zinātniska konference „Latviešu 
un cittautu literatūra no romantisma līdz modernismam” - „Romantisms, neoromantisms un 
dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā” Latvijas Universitātes 68. konference 
Humanitāro zinātņu fakultātē 2010. gada 26. februārī;  
Priekšmetu pasaule jaunākajos debitantu dzejas krājumos. - nolasīts starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē „XX zinātniskie lasījumi”(2010. gada 28. – 29. janv.) 2010. gada 29. janvārī Daugavpils 
Universitātē. 
 
2009. Literatūras kritika literatūras un kultūras periodikā– Piebalgas teksts un jaunākā latviešu 
literatūra (LU); 
Panteisms Edvarta Virzas prozā – Edvards Virza. Zem lupas (E. Smiļģa Teātra muzejs, 2009. g. 
26. febr.); 
Kārļa Skalbes daiļrade: panteisms kā nacionālās identitātes kods – Aktuālas problēmas 
romantisma un neoromantisma pētniecībā (LU, 2009. g. 10. febr.). 
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CV 
 

 Personas dati 
 
 
 
 
 
Izglītība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionālā pilnveide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodarbošanās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalība projektos 
 

Sandra Ūdre 
17.01.1974 
Robežu 14–6, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov.  
LV-4601; 
29321825; sandraiudrei@inbox.lv; 
 
2010–2013 
Daugavpils Universitātes DSP „Valodniecība” (salīdzināmās 
un sastatāmās valodniecības apakšnozare) doktorante; 
2008–2010 
studijas akadēmiskajā maģistra programmā „Filoloģija”’ 
(Mg. philol. iegūts 18.06.2010); 
1992–1997 
studijas Rēzeknes Augstskolas Humanitārās fakultātes 
latviešu valodas un literatūras un kultūrvēstures skolotāja 
specialitātē (Bc. philol. iegūts 16.06.1997; skolotāja 
kvalifikācija 30.05.1997) 
 
19.–27.05.2014 
stažēšanās Vītauta Dižā universitātē Kauņā, Lietuva (apl. Nr. 
008; 9 dienas) 
07.–21.07.2013 
vasaras etniskās kultūras skola „Lietuviešu kultūras 
atklājumi” Vītauta Dižā universitāte Kauņā, Lietuva (apl. Nr. 
71; 100 stundas); 
2012 
profesionālās pilnveides programma „Korpusu izmantuošana 
pētniecībā un studiju procesā” (apl. Nr. 2011/12-511; 40 
stundas); 
2011 
kursi „Lietišķā angļu valoda iesācējiem” (sert. Nr. 2010/11-
177; 96 stundas) 
 
 
no 01.12.2009 
Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūta zinātniskā 
asistente (ievēlēta 01.11.2011);  
no 01.09.2010.  
RA viesasistente (docējamie kursi: semantika, latgaliešu 
literārā valoda, latgaliešu valodas praktikums, dialektoloģija, 
sintakse, latgaliešu valodas mācīšanas metodika, rediģēšana)  
1999–2006  
Latgales Kultūras Centra izdevniecības korektore; 
1997–1999 
 RA Baltu filoloģijas katedras asistente; 
1997–1998 
latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilzeskalna 
pamatskolā 
 
01.12.2012–31.03.2014 
Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu projekts „Virtuālā 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinātniskās 
publikācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalība konferencēs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pagātne – muzeju nākotne”, pētniece; 
2009–2012  
ESF projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie 
un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, 
izpildītāja; 
2012, 2013 
valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte”, 
apakšprojekts „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā”, 
izpildītāja 
 
Ūdre S., Magazeiņs I. Latgolys lingvoteritorialuos 
vuordineicys tulkuojums latgaliski: koncepceja i realizaceja. 
Via Latgalica V. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013. 30–
36, EBSCO; 
 
Ūdre S., Koroļova J. Aizgavieņs un Масленица (Meteņi) 
Latgalē: latgaliešu un vecticībnieku tradīcijas. Via Latgalica 
V. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013. 129–139, EBSCO; 
 
Ūdre S. Parēmijas latgaliešu dramaturģijā. Autors. Teksts. 
Laikmets: starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko 
rakstu krājums, 1. B. v.: Jaunā Daugava, 2013. 83–87. 
 
Ūdre S. Ļauna vieliejumu formulys. Latgalistikys kongresu 
materiali IV. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola. 2012. 176–189. 
 
Ūdre S. Semantizācijas un desemantizācijas hronika: 
myužeig(ai)s skaistums. Latgale kā kultūras pierobeža II. 
Daugavpils: Saule, 2011. 255–260. 
 
Ūdre S. Intertekstēmu tipi latgaliešu dramaturģijā. Via 
Latgalica III. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. 68–79. 
 
Ūdre S. Konceptu „dzāruojs” atspeidynojūšī frazeoloģismi 
latgalīšu dramaturgejā. Latgalistikys kongresu materiali II. 
Rēzekne: Rēzeknis Augstškola. 2010. 170–186. 
 
Ūdre S. Intertekstualitāte Pītera Apšinīka un Jezupa Kazlasa 
vienāda nosaukuma lugās „Pazudušais dāls”. Mēs laikā, telpā 
un attīstībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. 141–151.  
 
21.–22.11.2014. 
7. starptautiskā latgalistikas konference „Krustpunkti 
pierobežas kultūrā, valodā, vēsturē” 
Ar tierdznīceibu saisteituo latgalīšu, lītuvīšu i boltkrīvu 
leksika 
 
31.01.2014. 
LU 72. konference, Latviešu un vispārīgās valodniecības 
sekcija „Valodas leksiskā sistēma: teorija un prakse”  
Latgaliešu frazeoloģija: tradicionāls un netradicionāls 
skatījums; 
 
30.01.2014. 
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIV zinātniskie 
lasījumi” Daugavpils, Epistēmiskās formulas latgaliešu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dramaturģijā; 
 
19.–25. 08.2013.  
6. starptautiskā latgalistikas konference „Latgalīšu školu 
suokumam Sibirī — 90“ Ačinska, Lielais Ulujs, Bički, 
Anaša (Krievija, Krasnojarskas apgabals) Divu 
„taisneibu“ — Sibira (1926–1937) i Latgolys (1940–1941) 
— volūdys sovpateibys Tēzes: Ūdre S. Divu 
„taisneibu“ — Sibira (1926–1937) i Latgolys (1940–1941) 
— volūdys sovpateibys. „Latgalīšu školu suokumam Sibirī 
— 90“. 6. storptautyskuo latgalistikys konference.. Reiga, 
2013, 48–49; 
 
24.–25.01.2013  
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII zinātniskie 
lasījumi” Daugavpils Universitāte, Nolieguma 
frazeoloģismi latgaliešu dramaturģijā; 
 
15.03.2013 
49. Artura Ozola dienas konference „A. Bīlenšteina 
gramatikai „Die lettusche Sprache..” (1863–1864) – 150”
 Rīga, LU, Vārdrindas ar ni – ni frazeoloģiskās 
potences; 
Kopsavilkums: 49. Artura Ozola dienas konference A. 
Bīlenšteina gramatikai „Die lettusche Sprache..” (1863–
1864) – 150: Referātu anotācijas un kopsavilkumi. Rīga, 
2013. 24.; 
 
8.–9.11.2012 
S. Ūdre, I. Magazeinis. Starptautiskā konference „Reģionālā 
pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā” 
Rēzekne Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas 
tulkojums latgaliski: koncepcija un realizācija;  
 
5.–6. 10.2012 
S. Ūdre 5. starptautiskā latgalistikas konference 
„Mikeļa Bukša montuojums”  Rīga Vaicuojuma formulys 
latgalīšu dramaturgejā; Referātu tēzes: „Mikeļa Bukša 
montuojums”. 5. storptautyskuo latgalistikys konfereņce. — 
Reiga: LU Humanitarūs zynuotņu fakultāte, 2012. 27–28; 
 
9.–10.08.2012 
S. Ūdre 3. pasaules latgaliešu konference „Latvejis 
naatkareibys laiks – Latgolys īspieja voi izniceiba“ Rēzekne, 
21. g. s. latgalīšu dramaturgejis volūta; 
 
25.10.2011  
  S. Ūdre, J.  Koroļova, Apvienotais pasaules latviešu 
zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress Rīgā 
Aizgavieņs un Масленица: semantika un struktūra 
(latgaliešu un vecticībnieku tradīcijas);  
 
29.–30.09.2011 
S. Ūdre, 4. starptautiskā latgalistikas konference 
„Apdraudātūs volūdu i kultūru dokumeņtiešona nu 
tradicionalūs pīrokstu da digitalūs resursu”  Poznaņā (Polija) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valodu prasme 

Ļauna vielejumu formulys i jūs transformacejis;  
 
21.–22.10.2010 
3. starptautiskā latgalistikas konference „Volūdu ekologeja 
Baļtejis jiurys reģionā: regionaluos volūdys globalizacejis 
laikūs” Greisvaldē (Vācija), Vasals latgalīšu volūdys etiketā; 
 
15.–17.10.2009. 
2. starptautiskā latgalistikas konference „Centrs i perifereja: 
perspektīvu maiņa” Rēzeknē Konceptu „dzāruojs” 
atspeidynojūšī frazeoloģismi latgalīšu dramaturgejā. 
 
 
latviešu (dzimtā), tai skaitā latgaliešu rakstu valodas 
prasmes; krievu, lietuviešu (brīvi), vācu, (labi), angļu 
(pasīvās val. prasmes). 

 
Rēzeknē 
05.12.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CURRICULUM VITAE (CV) 
 

1. Vispārīgās ziņas    
Vārds, uzvārds        Kristaps Gailis 

Personas kods         160484 - 11439 

Dzīvesvietas adrese Upes iela 27, Rēzekne, LV-4601 

Telefons                  +371 202 007 07 

E-pasts                    kristaps.gailis@rezekne.lv 

2. Izglītība  
                     2014 – šobrīd Daugavpils Universitāte, doktorantūra  

2007 – 2009 
2002 – 2007 

 
1999 – 2002 
1990 – 1999   

Dzimtā valoda: latviešu  
Citas valodas 

Rēzeknes Augstskola, profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs.   
Rēzeknes Augstskola, otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
„Jurists”. 
Rēzeknes ģimnāzija, vidējā izglītība. 
Rēzeknes 5.vidusskola, pamatizglītība 
 
 

 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu 
C1  

Augstākais 
līmenis  

C1  
Augstākais 

līmenis  
C1  

Augstākais 
līmenis  

C1  
Augstākais 

līmenis  
C1  

Augstākais 
līmenis  

Krievu 
C2  

Augstākais 
līmenis  

C2  
Augstākais 

līmenis  
C2  

Augstākais 
līmenis  

C2  
Augstākais 

līmenis  
C2  

Augstākais 
līmenis  

3. Darba pieredze  
2013 – šobrīd 

2013 – 2014  
2011 –  šobrīd 

2011  – 2012 
2009  – šobrīd 

2007  – 2009 
2007 

2006 – 2007 

Rēzeknes Augstkolas Juridisko konsultāciju centra direktors 
Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" 
Rēzeknes Augstskola, vieslektors 
Mācību centrs "BUTS", lektors 
SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” jurists 
Rēzeknes Augstkolas Juridisko konsultāciju centra direktors 
Rēzeknes Augstskolas konsultants juridiskajos jautājumos 
Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurora palīgs 

 

4. Publikācijas  
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma juridiskā daba. Mēs laikā, telpā, attīstībā: 
studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. – Rēzekne: 2012 96-100.lpp 
Kompensācijas apmēra par morālo kaitējumu noteikšanas īpatnības kriminālprocesā. Mēs 
laikā, telpā, attīstībā: studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. – Rēzekne: 2009., 
154-159. lpp. 

5. Līdzdalība konferencēs  

Studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”. Rēzekne, 2012. g.  
Studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”. Rēzekne, 2008. g. 15. – 17. 
maijs. 

6. Pedagoģiskā darbība  

docēšana studiju kursos „Cilvēktiesības”, „Mediju tiesības”, „IT tiesību zinību pamati un 
standarti”, „Juridisko konsultāciju praktikums” „Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda 
un juridiskā kultūra”, „Komunikāciju tiesības un datu aizsardzību” Rēzeknes Augstskolā; 
„Tiesību sistēma un cilvēktiesības” Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība". 

 
05.12.2014. 
 
 
 
 
 

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=166
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=166


CURRICULUM VITAE 
 
 

Personas dati                   INETA ATPILE- JUGANE 
                                          dzim. 1977. gada 12. novembrī, Gulbenē. 

 
                                          dzīv. Laļi, Ozolmuižas pag. Rēzeknes nov. 

                                          Tālr. 26100172, e-pasts  hine@inbox.lv 
 

Izglītība                            2000.- 2002.g. Latvijas Universitātes  
                                          Filoloģijas fakultāte-  maģistra grāds literatūrzinātnē. 

                                          1996.- 2000.g. Rēzeknes Augstskolas  
                                          Humanitārās fakultātes Latviešu valodas un  

                                          literatūras specialitāte- bakalaura grāds filoloģijā,  
                                          latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures  

                                          skolotāja kvalifikācija. 
                                          1984.- 1996.g. Bērzpils vidusskola. 

 
Darba pieredze                No 2003.g. direktora vietniece zinātniskajā  

                                          darbā  Latgales kultūrvēstures muzejā. 
                                          No 2001.g. – muzeja prakses vadītāja  

                                          Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zin. fakultātē. 
                                          2001.- 2003.g. Kultūrvēstures nodaļas vadītāja  

                                          Latgales kultūrvēstures muzejā. 
                                          2000.- 2001.g. Latgaliešu literatūras nodaļas  

                                          vadītāja. 
                                          2000. – 2003.g. Baltu filoloģijas pētnieciskā  

                                          centra vadītāja Rēzeknes Augstskolas  
                                          Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes  

                                          Filoloģijas katedrā. 
 

Cita nozīmīga                  Kopš 2013.g. vadošā pētniece pārrobežu projektā „The Virtual Past is a  
pieredze                            Keystone fot the Future of Museums (LLB – 2- 269)”. 

                                          Kopš 2013.g. Rēzeknes pilsētas domes Kultūras komisijas locekle. 
                                          Kopš 2012.g. biedrības “Latgolys entuziastu grupa BIĻDIS” un “Rēzeknes  

                                          latgaliešu kultūras biedrība” biedre. 
                                          Kopš 2007.g. Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju     

                                          aģentūras/ Latvijas autoru apvienības biedre. 
                                          1997.- 2014.g. piedalīšanās dzejas pasākumos un to organizēšanā Latgalē; 

                                          2000.g. Jauno autoru seminārs Rīgā.  
                                          Vairāk kā 20 kursi dažādās muzeoloģijas jomās ( Stāsti un stāstītprasme kā 

                                           sociālās integrācijas līdzekļi, Nemateriālās kultūras pētniecības iespējas  
                                          muzejā, Priekšmeta stāsts, Ievads sociālajos medijos u.c.). 

                                          Uzrakstīti un atbalstīti vairāk kā 20 kultūras projekti (Dzejas grāmata  
                                        “Reveranss. Sarkans uz sarkana”, Satikšanās Rozes pilsētā u.c.) 

 
Nozīmīgākās izstādes,   Pašlaik -  Rēzeknes vēstures ekspozīcijas zinātniskās koncepcijas darba  

ekspozīcijas,                   grupas vadītāja. 
publikācijas                   2013.g. – tematiska izstāde „Vīna vosora deļ vysu”. 

                                        2013.g. – tematiska izstāde „Gadsimta ritējumā” (muzeja prakses ietvaros,  
                                        izstādes veidošanas koordinēšana). 

                                        2012.g. – LKM darbības stratēģijas (2012.- 2017.g.) izstrāde. 
                                        2012.g. tematiskas izstādes „Latgolys dvēselis tulkam M.Bukšam – 100” 

                                        viena no koncepcijas autorēm. 
                                        2011., 2012.g.. – Rēzeknes kultūrtūrisma stratēģijas izstrāde (darba grupa). 

                                        2007.g., 2008.g. Latgales keramikas ekspozīcijas modernizācijas 
                                        darba grupa – zinātniskā koncepcija. 

                                        2004.g. somu kinorežisoram Teuvo Tulio  
                                        veltītās fotoizstādes “Kaisles važās”  kuratore Latvijā. 

                                        2004.g. “Latgales kultūrvēstures muzeja  rakstu  
                                        krājuma” redaktore; pētījums “Savas krāsas  



                                        meklējot. Mūsdienu latgaliešu literatūra”. 
                                         

                                        Sagatavotas un publicētas ~ 30 publikācijas rakstu krājumos, 
                                        reģionālajā un republikas presē par latviešu un  

                                        latgaliešu literatūras, kultūrvēsture  jautājumiem, personībām. 
 
 

Radošās publikācijas,    2014.g. Rēzeknes novada vokālās studijas SKONAI dzejas uzveduma  
aktivitātes                        “Dasadūrt dabasim” dzejas un dziesmu tekstu autore. 

                                          2014.g. Latgolys kulturys goda bolva Boņuks nominācijā „Lobuokuo dzeja”.  
                                          2014.g. raidījums “Latgolys rūbežys vaicojūt” (LRT) – par dzeju, tās tapšanu. 

                                          2014.g. radošās rakstīšanas meistarklase latgaliešu valodā  
                                          jauniešu nometnē  “Atzolys” un “Mūzikas pasaule”. 

                                          2013.g. scenārijs īsfilmai „Muola vārā”, grupas „POPARTS” dziesmas 
                                         „Muna sirds”, „Gints un Es” „Rīta dzejoļi tev” videoklipam. 

                                         2013.g. – dzejas kopa RA literātu kopkrājumā „Pīturys punkti bez pīturu”,   
                                          internetvietnē www.lakuga.lv, žurnālā “A 12”. 

                                          2012.g  scenārija līdzautore spēlfilmai „Vīna vosora deļ vysu” (rež.E.Blinovs).  
                                          2009. – 2014.g – dziesmu teksti (Guntra Kuzmina, Inga &Normunds, Ginc & 

                                          Es, Rassell &Sabīne Berezina u.c.). 
                                          2008.g. dzejas grāmata „Reveranss. Sarkans uz sarkana”(Garā pupa); 

                                          2007.g. dzejas autorraidījums Latgales reģionālajā  
                                         TV un Latvijas TV 1.programmā. 

                                          2007.g. dzejas performance „Sarkans pret sarkanu” Andrejdienas  
                                         literāri muzikālajā vakarā Rēzeknes augstskolā. 

                                         2007.g. dzejas lasījumi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē; 
                                         2004.g. grupas „Kardināls” mūzikas albuma 

                                         „Laimes paslēpes” tekstu autore („Gailītis G” ). 
                                         2002.g. dzejas un prozas kopa Rēzeknes  

                                         augstskolas literātu kopkrājumā “Papīra mezgli vējā” - www.ru.lv. 
                                         2001.g.dzejoļu grāmata “Neatburtā uguns” LKC  izdevniecībā.  

                                         1998.g. dzejoļu kopa RA jauno autoru  
                                         kopkrājumā  “Emociju šķērēs”.  

                                         Dzejas publikācijas presē un internetvietnēs- „A12”, www.lakuga.lv,  
                                        “Rēzeknes Vēstis”,  “Vaduguns”, “Dialogi bēniņos”, “LU avīze”,  

                                         “LU krājumā “Vārti”, žurnālā “Karogs” u.c.  
                                         Kopš 2000.gada – šobrīd literāras tikšanās kultūras namos,  

                                         bibliotēkās, izglītības iestādēs utt. 
 

Apbalvojumi                  2000.g. iegūta L.Bērziņa, V.Strēlertes, K.Dziļlejas prēmijas par bakalaura darbu    
                                        “Galvenā varoņa “es” meklējumi 90.gadu latviešu romānistikā”, ALKAs   

                                        stipendija par zinātnisko darbu studiju laikā.  
                                        1999.g. Balvu rajona pašvaldības stipendija. 

 
Valodu zināšanas         Latviešu valoda- dzimtā, krievu valoda, angļu valoda- sarunvalodas līmenī,  

                                       lietuviešu valoda, latīņu valoda-pamatzināšanas. 
 

Prasmes, iemaņas         Datorprogramma Microsoft Word, Internet Explorer, Excel u.c. 
 

Ģimenes stāvoklis         Precējusies, ir dēls un meita. 
 
 

28.10.2014. 

http://www.lakuga.lv/
http://www.lakuga.lv/
























15.pielikums



RA 2014.g. absolventu aptauja par studiju kvalitāti

Studiju programma

Absol-

ventu 

skaits

Atbildējuš

o skaits

 -	Filoloģija (bak.) 11 2

 -	Vēsture (bak.) 7 2

 -	Tiesību zinātne (bak.) 14 5

 -	Filoloģija (mag.) 2 1

 -	Tiesību zinātne (mag.) 13 9

 -	Arhīvniecība (mag.) 5 2

52 21

Cik lielā mērā minētie faktori ietekmēja Jūsu izvēli studēt Rēzeknes Augstskolā?

 -	Filoloģija (bak.) 1 0 0 0 1 0

 -	Vēsture (bak.) 2 2 1 0 0 0

 -	Tiesību zinātne (bak.) 3 1 0 1 0 1

 -	Filoloģija (mag.) 0 0 0 1 0 0

 -	Tiesību zinātne (mag.) 4 3 6 1 3 2

 -	Arhīvniecība (mag.) 2 1 1 0 2 0

Kā Jūs novērtējat studiju programmu kopumā?

 -	Filoloģija (bak.) 1 1 0 0

 -	Vēsture (bak.) 0 2 0 0

 -	Tiesību zinātne (bak.) 0 3 2 0

 -	Filoloģija (mag.) 0 1 0 0

 -	Tiesību zinātne (mag.) 1 6 2 0

 -	Arhīvniecība (mag.) 0 2 0 0

Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti?

 -	Filoloģija (bak.) 1 1 0 0

 -	Vēsture (bak.) 0 2 0 0

 -	Tiesību zinātne (bak.) 0 2 3 0

 -	Filoloģija (mag.) 0 1 0 0

 -	Tiesību zinātne (mag.) 1 6 2 0

 -	Arhīvniecība (mag.) 0 2 0 0

Nosauciet jomas, kurās gūtās zināšanas Jums izrādījās visnoderīgākās:

 -	Filoloģija (bak.) 1 2

 -	Vēsture (bak.) 1 1

 -	Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs2 2

 -	Tiesību zinātne (bak.) 2 4

 -	Filoloģija (mag.) 1 1

Cits 

variants

Teicama Laba Apmierinoša Neapmierinoša

Tuvums 

dzīvesvietai

Studiju 

maksas 

lielums

Piemērots 

studiju 

grafiks

Turpinājums 

iesāktajām 

studijām RA

Programmas 

saturs

Teicama Laba Apmierinoša Neapmierinoša

darbā

personīgajā 

izaugsmē



 -	Tiesību zinātne (mag.) 4 6

 -	Arhīvniecība (mag.) 1 2

Kādus kursus, tēmas kursu ietvaros, Jūsuprāt, noteikti vajadzētu iekļaut studiju programmā? 

(Uzrakstiet, lūdzu, kursa vai tēmas nosaukumu!)

Studiju kurss

 -	Filoloģija (bak.)

 -	Vēsture (bak.)

 -	Tiesību zinātne (bak.)

 -	Filoloģija (mag.)

 -	Tiesību zinātne (mag.)

 -	Arhīvniecība (mag.)

Cik lielā mērā studiju laikā Jūs apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums?

 -	Filoloģija (bak.) 2 0 0

 -	Vēsture (bak.) 1 1 0

 -	Tiesību zinātne (bak.) 1 3 1

 -	Filoloģija (mag.) 0 1 0

 -	Tiesību zinātne (mag.) 4 5 0

 -	Arhīvniecība (mag.) 2 0 0

Vai Jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir nepieciešama turpmākajam 

pētnieciskajam darbam?

 -	Filoloģija (bak.) 2 0

 -	Vēsture (bak.) 1 1

 -	Tiesību zinātne (bak.) 5 0

 -	Filoloģija (mag.) 1 0

 -	Tiesību zinātne (mag.) 9 0

 -	Arhīvniecība (mag.) 2 0

Vai Jūs ieteiktu šo studiju programmu citiem?

 -	Filoloģija (bak.) 2 0

 -	Vēsture (bak.) 1 1

"Vēl vairāk kursus, kas attīsta tieši komunikācijas prasmes." ,"Padziļinātāku 

lietuviešu valodas apguvi, kā arī tēmas, kas saistītas ar mediju analīzi." ,

"Darbs ar informāciju, informācijas iegūšana un izmantošana" ,"Angļu valodu visus 

pusgadus" ,

"tiesu runas mākslu un retoriku" ,"manuprāt studiju programma ir pietiekoši plaša 

un piesātināta" ,"praktisko uzdevumu kursu, kā arī iekļaut kursu par ekspertīzēm." 

,"maksātnespējas tiesības

tiesību aktu jaunrade" ,

"Civiltiesības,

Kriminālriesības,

Admnistrativa procesa tiesības,

tiesību norma piemēro&scaron;ana un juridisko kazusu risinasana,

juridiska valoda,

juridisko dokumentu izstradasana" ,"vairāk retorikas nodarbību" , "nav viedokļa" 

,"Mediācijas kursu" ,"Komerctiesibas, maksatnespeja" ,"Palielināt studiju kursa 

"Vadības zinātne" kopējo apjomu." ,"-" ,"Publiskie iepirkumi  

Komerctiesības" ,"Iepirkumi;

"der tās, kas bija" ,"Manuprāt, iekļautie studiju programmā kursi un tēmas bija 

pietiekami." ,

Atbildes

Pilnīgi Daļēji Nemaz

"Žurnālistikas pamati" ,

Jā Nē

Jā Nē



 -	Tiesību zinātne (bak.) 5 0

 -	Filoloģija (mag.) 1 0

 -	Tiesību zinātne (mag.) 9 0

 -	Arhīvniecība (mag.) 2 0

Vai iegūtā izglītība palīdzēja Jums atrast darbu?

 -	Filoloģija (bak.) 2 0

 -	Vēsture (bak.) 0 2

 -	Tiesību zinātne (bak.) 3 2

 -	Filoloģija (mag.) 0 1

 -	Tiesību zinātne (mag.) 5 4

 -	Arhīvniecība (mag.) 1 1

Vai Jūs strādājat specialitātē, kuru apguvāt studijās?

 -	Filoloģija (bak.) 1 1

 -	Vēsture (bak.) 0 2

 -	Tiesību zinātne (bak.) 2 3

 -	Filoloģija (mag.) 0 1

 -	Tiesību zinātne (mag.) 5 4

 -	Arhīvniecība (mag.) 0 2

Vai Jums ir ierosinājumi, lai uzlabotu studiju programmas īstenošanu?

Studiju kurss

 -	Filoloģija (bak.)

 -	Vēsture (bak.)

 -	Tiesību zinātne (bak.)

 -	Filoloģija (mag.)

 -	Tiesību zinātne (mag.)

"daži pasniedzēji izmanto studentus savu ārpuslekciju pienākumu pildīšanai (p: 

angļu valodas materiālus 20 lpp iztulkot un iesniegt tulkojumu), piedomāt pie 

pasniedzēju studiju programmām un prasībām pret studentiem" ,"nepieciešama 

ilgāka prakse" ,"vairāk būtu jāstrādā praktiski" ,"Pasniedzējus, kuri neprot pasniegt 

savus priekšmetus, vajadzētu nomainīt" 

"Vairāk praktisku nodarbību, nevis tikai teorētiskais materiāls, ar kuru var iepazīties 

arī nestudējošie." ,

"nav" ,"Ja.

1. vairāk prakses (praktiskās darbo&scaron;anās) studiju procesa;

2. bibliotekā ir nepiecie&scaron;ams vairāk pieejamās literatūras, (grāmatu);

3.ir nepiecie&scaron;ams lai bibliotēka strādātu arī sestdienās un svētdienās." , 

"Uzskatu, ka studiju programma jāizveido bez valsts eksāmena, kā tas ir citās mācību 

iestādēs. Tad paliks vairāk laika zinātniskā darba izstādei!" ,"nav" ,"NE" ,"Domāju, ka 

studentiem nāktu par labu, ja aizpildītu tukšās dienas, kurās nebija ieplānotas 

nodarbības, attiecīgi pa apakšnozarēm." ,"-" ,"Vajadzētu uzlabot informācijas 

apmaiņu, jo bija situācijas, kad studentiem bija zinama nepilnīga informācija saistība 

ar mācību procesu" ,"Piesaistīt vairāk tādus pasniedzējus kā I.Krampuža" ,

Jā Nē

Jā Nē

"-" ,"lekcijas organizēt dienas pirmajā pusē, lai otro pusi var veltīt mājas darbiem." ,

"-8-" ,"Atmest nevajadzīgus priekšmetus ar īsiem kursiem tādus kā psiholoģija, poļu 

valoda uc, kas nav padziļināti un noderīgi tālākām studijām un darbam. Studiju 

grafiku kompaktāku nevis izstieptu ar brīvām dienām pa vidu." ,



 -	Arhīvniecība (mag.)

"Jau pašā mācību sākumā jārunā par zinātniskā darba izveides principiem, 

noformējumu" ,"Nav ierosinājumu." 



RA 2014.g. absolventu aptauja par darba gaitām 
   

         

Studiju programma 
Absolvetu 

skaits 
Atbildējuš

o skaits 
       - Filoloģija (bak.) 11 2 
       - Vēsture (bak.) 7 1 
       - Tiesību zinātne (bak.) 14 4 
       - Filoloģija (mag.) 2 1 
       - Tiesību zinātne (mag.) 13 3 
       - Arhīvniecība (mag.) 5 2 
        52 13 
      Pašreiz strādāju: 

        

 
valsts iestādē privātā struktūra 

esmu bezdarbnieks 
(oficiālais statuss) 

esmu 
bezdarbnieks 
(nav statusa) 

 - Filoloģija (bak.) 0 0% 2 
100
% 0 0% 0 0% 

 - Vēsture (bak.) 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

 - Tiesību zinātne (bak.) 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 

 - Filoloģija (mag.) 0 0% 1 
100
% 0 0% 0 0% 

 - Tiesību zinātne (mag.) 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

 - Arhīvniecība (mag.) 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

         

         Darba vieta (iestādes 
nosaukums): 

        Studiju kurss Atbildes 
        - Filoloģija (bak.) "SIA "restorāns Rozalija" ,"Latgales Reģionālā Televīzija" , 

 - Vēsture (bak.) "Pašnodarbinātas personas statuss" , 

 - Tiesību zinātne (bak.) "SIA Lattelecom" ,"ALFA" ,"valsts policija" ,"SIA"PRO DEV"" , 

 - Filoloģija (mag.) "SIA "Lattelecom" , 

 - Tiesību zinātne (mag.) "IeVP" ,"Iepirkumu uzraudzības birojs" ,"Pašvaldība" , 

 - Arhīvniecība (mag.) "Rēzeknes 5.vidusskola" ,"Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa" , 

         

         

         Atalgojums: 
        

 

līdz 500 
EUR 

 

    500 EUR-700 
EUR 

 

virs 700 
EUR 

    - Filoloģija (bak.) 2 100% 0 0% 0 0% 
  

 - Vēsture (bak.) 0 0% 1 
100
% 0 0% 

   - Tiesību zinātne (bak.) 3 75% 1 25% 0 0% 
   - Filoloģija (mag.) 0 0% 0 0% 1 100% 
  

 - Tiesību zinātne (mag.) 0 0% 3 
100
% 0 0% 

   - Arhīvniecība (mag.) 2 100% 0 0% 0 0% 
   



Kursa  nosaukums Folkloras praktikums 

Kursa līmenis 1 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 

 

32 

Zinātnes nozare Folkloristika 

Zinātnes apakšnozare Latviešu folkloristika 

Lekciju skaits 4 

Semināru un praktisko darbu skaits 28 

Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 

Institūcija, kas apstiprinājusi 

datumus 

RA Humanitāro zinātņu katedra 

Kursa autori Dr.philol. asoc. prof. Angelika Juško-

Štekele 

Priekšzināšanas Apgūts studiju kurss “Latviešu folklora (un 

mitoloģiskie priekšstati”). Akadēmiskās 

bakalaura studiju programmas “Filoloģija” 

1.kursa 2.semestra obligātās  daļas kurss 

Kursa anotācija Kurss padziļina un nostiprina teorētiskās 

zināšanas folklorā, rosina pielietot tās 

folkloras vākšanas, pierakstīšanas, 

sistematizēšanas un analīzes procesā.  

Kursā raksturotas galvenās folkloras 

vākšanas un pierakstīšanas metodes, sniegts 

īss folkloras žanru raksturojums un 

iespējamās pieejas to analīzei. 

Studiju rezultāti Studiju kursa noslēgumā studējošie: 

 Pārzina un spēj praktiski pielietot 

darbam ar teicēju nepieciešamās 

zināšanas folkloras vākšanas un 

pierakstīšanas procesā 

 Prot un patstāvīgi veic savākto folkloras 

vienību sistematizēšanu un atšifrēšanu 

 Spēj klasificēt folkloras tekstus pēc 

tipoloģiskās norādēm un sagatavot tos 

elektroniskai lietošanai 

 Spēj apkopot teorētiskās zināšanas un 

praktisko lauka pētījumā gūto pieredzi, 

analītiski un populārzinātniski 

informējot sabiedrību par savu 

redzējumu uz folkloras vietu, lomu un 

izpratni mūsdienās. 

 

Kursa apraksts – plāns:  

1. Folkloras vākšanas metodes. 



2. Darbs ar teicējiem, teicēja loma folkloras teksta tapšanā un izplatībā.   

3. Galvenie folkloras žanri, to pierakstīšanas un sistematizēšanas principi. 

4. Folkloras teksta valodas analīze: 5 teksta līmeņi. 

5. Motīvs. Sižets. Personāži, to analīze. 

6. Folkloras formulas. Tropi, simboli, to attīstības dialektika. 

7. Žanra nozīme folkloras teksta analīzē. Dziesmu folkloras teksta, vēstītājas folkloras teksta, 

rituālās folkloras teksta analīze. 

8. Starpdisciplinārais raksturs folkloras pētniecībā. Folklora kā sociālās/ kultūras 

antropoloģijas daļa. Filoloģiskā folkloristika. Folklora un valoda (etnolingvistika, 

psiholingvistika, lietišķā valodniecība) , folklora un literatūra (folkloriskums, 

mitoloģiskums, folklorisms, mitologēma utt.).  

9. Strukturāli semiotiskā, analītiski psiholoģiskā, psihoanalīzes, strukturāli funkcionālā, 

lingvokulturoloģijas u.c. metodes un pieejas folkloras teksta analīzē.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Izpildītas lauka pētījuma prasības, sagatavots un elektroniskā veidā noformēts lauka pētījuma 

materiāls, sagatavota un prezentēta atskaite par kaula pētījuma rezultātiem. 

 

Literatūra 

01 - mācību literatūra 

1. Juško – Štekele A.Folkloras prakse: metodiski norādījumi. – RA izdevniecība, 2003. 

2. Kursīte J.Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. – R., 1999.  

02 – papildliteratūra 

1. Vīksna M. Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki. – R., 2000. 

2. Dundes A .Folklore : critical concepts in literary and cultural studies. - London; New 

York: Routledge, 2005. 

3. Reizniece I. Rokasgrāmata folkloras mācīšanā.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2006].  

03 – ieteicamā periodika 

1. Folklore : a fully peer-reviewed biannual journal of folklore and folkloristics/ the Folklore 

Society. - Manchester, UK : Routledge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa  nosaukums Muzeja praktikums 

Kursa līmenis 2 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Vēsture 

Zinātnes apakšnozare Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes 

Lekciju skaits 4 

Semināru un praktisko darbu skaits 28 

Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 

Institūcija, kas apstiprinājusi 

datumus 

RA Filoloģijas katedra 

Kursa autori Mg. philol. lekt. Antra Kļavinska 

Priekšzināšanas Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Filoloģija” 2.kursa 

4.semestra obligātās izvēles daļas kurss,  

iepriekš apgūts teorētiskais kurss “Muzeja 

mācība un lokālās vēstures pētniecības 

metodes” 

Kursa anotācija Viena no filoloģijas specialitātes 

realizācijas iespējām ir darbs muzejā, 

padziļinot pētnieciskās darbības iemaņas, 

ļaujot zinātniskos pētījumus balstīt tiešā 

avotu aprakstīšanā, tāpēc muzeja 

praktikuma mērķis ir ievadīt un ieinteresēt 

studentus šai darbības sfērā. 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā spēj: 

1) mērķtiecīgi izraudzīties muzeja un 

novada specifikai atbilstošas 

darba formas un paņēmienus; 

2) veikt materiālās un nemateriālās 

kultūras un dabas vērtību 

uzkrāšanas, dokumentēšanas un 

saglabāšanas darbu; 

3) organizēt sabiedrības izglītošanas, 

materiālās un nemateriālās 

kultūras un dabas vērtību 

popularizēšanas pasākumus, 

veidojot ekspozīcijas, tūrisma 

maršrutus, muzejpedagoģiskās 

programmas, veicot zinātniski 

pētnieciskos darbus u. tml. 

 

 



Praktikuma apraksts – plāns:  

 

1. Muzeja praktikuma ilgums ir 2 nedēļas 2.kursa 4. semestrī (vienu nedēļu Latgales 

Kultūrvēstures muzejā vai kādā citā muzejā ar vismaz 10 gadu ilgu darbības pieredzi, 

vienu nedēļu Baltu filoloģijas pētnieciskajā centrā (BFPC)). 

2. Muzeja praktikumu ievada ievadkonference fakultātē. Tajā studenti tiek iepazīstināti ar 

prakses darba organizāciju, gaitu un paredzamajām atskaites formām. 

3. Prakses sākumā  organizatoriska sanāksme notiek arī tiešajā prakses vietā (muzejā). To 

vada attiecīgās iestādes vadītājs. Studenti tiek iepazīstināti ar muzeja darba plānu, 

darbinieku sastāvu, muzeja iekšējās kārtības noteikumiem un tradīcijām, veicamā darba 

saturu un formām. 

4. Praktikuma pirmajā posmā (1.nedēļa) muzejā studenti iepazīstas ar fondu struktūru, to 

veidošanas nosacījumiem un paņēmieniem, ar dokumentācijas sakārtošanas specifiku, 

mākslinieciskās noformēšanas principiem, otrajā posmā (2.nedēļa) BFPC studenti 

iepazīstas ar ekspozīcijas izveides, tūrisma maršruta, ekskursijas vadīšanas specifiku. 

5. Prakses laikā praktikantu grupai jāizveido ekspozīcija / tūrisma maršruts, kā arī jāizveido 

par to stāstījums, izmēģinot arī gida pienākumus. Ja praktikantu grupa nepārsniedz 10 

cilvēku skaitu, tad izveidojama 1 ekspozīcija / tūrisma maršruts. Ja praktikantu grupas 

lielums ir no 10 līdz 20 cilvēkiem, tad izveidojamas 2 ekspozīcijas / tūrisma maršruti, ja 

no 20 līdz 30 cilvēkiem, tad 3 ekspozīcijas / tūrisma maršruti. Atkarībā no muzeja 

specifikas iespējams veikt arī citus darbus (izveidot muzejpedagoģisko programmu, veikt 

zinātnisku pētījumu u.tml.). 

6. Prakses noslēgumā katrs praktikants atskaitās par paveikto noslēguma konferencē, 

iesniedz prakses materiālus (rakstisku atskaiti par prakses norisi, ietverot tajā vispārīgas 

ziņas par prakses vietu, īsu veicamo darbu raksturojumu, apjomu, kā arī subjektīvo 

vērtējumu par prakses lietderību un aktualitāti; atsauksmi no muzeja darbiniekiem; 

izveidotās ekspozīcijas / tūrisma maršruta aprakstu vai gida stāstījumu). 

7. Prakses vadītāji ir Filoloģijas katedras docētāji un muzeja darbinieki. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Praktikums tiek vērtēts kā ieskaite. Vērtējumā tiek ņemti vērā šādi kritēriji: praktikanta veiktā 

darba kvalitāte un kvantitāte; iesniegto materiālu saturs, noformējums; muzeja darbinieku 

atsauksme, praktikanta uzstāšanās noslēguma konferencē. 

Literatūra 

01 - mācību literatūra 

Muzeja praktikuma nolikums 

02 - papildliteratūra   

Knoka, I. Muzeju pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 2003 

Muzeju likums ("LV", 1 (3369), 03.01.2006.) [stājas spēkā 17.01.2006.] http://www.likumi.lv  

MK noteikumi Nr.956 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu ("LV", 191 (3559), 

30.11.2006.) [stājas spēkā 01.12.2006.] http://www.likumi.lv 

Muzeoloģijas terminu vārdnīca. Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997 

Muzeju izglītojošais darbs. Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997  

Muzejisko priekšmetu saglabāšana. Rīga:  Muzeju valsts pārvalde, 2004 

Mūžizglītība muzejā. LLML, 2007 

Paklone, I. Muzeju darbība un autortiesības. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2001 

Pīrsa, S. M. Par kolekcionēšanu. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2009. 

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


Radiņš, A. Zinātniskais darbs muzejā. Rīga:  Muzeju valsts pārvalde, 2004 

Stīvens, R. Latvijas muzeju tirgus izpēte. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2001  

Stranskis, Z. Ievads muzeoloģijā. Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1996 

Timotijs Ambrozs, Krispins Peins. Muzeju darbības pamati. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2002 

Vaidahers F. Īsais kurss muzeoloģijā. Rīga:  Muzeju valsts pārvalde, 2009. 

Latvijas Muzeju Asociācijas mājas lapa http://www.muzeji.lv  

 

03 – ieteicamā periodika 

Latvijas muzeju biedrības mēnešraksts “Muzeju Vēstnesis”  

 

 

Kursa  nosaukums Mediju praktikums 

Kursa līmenis 3 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
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Zinātnes nozare Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare Komunikācijas teorija 

Lekciju skaits 2 

Semināru un praktisko darbu skaits 30 

Kursa apstiprinājuma datums 31.05.2010. 

Institūcija, kas apstiprinājusi 

datumus 

RA Humanitāro zinātņu katedra 

Kursa autori Mg. philol. Sandra Murinska 

Priekšzināšanas akadēmiskās studiju programmas 

“Filoloģija” 3.kursa 6.semestra ierobežotās  

daļas kurss. Kursu „Komunikāciju 

tehnoloģijas”, „Mediju tiesības” 

noklausīšanās. 

Kursa anotācija Kursa mērķis: iepazīt žurnālista darbu 

televīzijā, radio vai preses izdevumos, 

veicināt studentu teorētisko un praktisko 

kompetenču attīstību, realizējot TV un 

radio projektus; iegūt priekšstatu par 

Latgales reģiona radio, televīzijas un 

laikrakstu darbību. 

 

Studiju rezultāti 

 
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Izprast televīzijas, radio darbības nozīmi un 

tehnisko izpildījumu; orientējas Latvijas TV un 

radio kanālu daudzveidībā.  

 

Praktikuma dienasgrāmata. 

Izprast televīzijas un radio raidījumu veidošanas 

principus, prot sagatavot reportāžu, interviju. 

5 ziņu sižetu, 2 interviju sagatavošana. 

Diferencētā ieskaite 

http://www.muzeji.lv/


Projektēt un nodrošināt viena tematiskā raidījuma 

norisi. 

Radio vai TV projekta realizācija. 

Diferencētā ieskaite 

Atrast un noformēt nepieciešamo informāciju, 

veikt korektūru, izprot korespondenta 

pamatpienākumus. 

 

3 rakstu sagatavošana. 

Diferencētā ieskaite. 

 

 

Kursa apraksts – plāns:  

 

1. Televīzijas un radio darbības koncepcija. Nozīme un funkcijas. 

2. Televīzijas kanāli un radio Latvijā. Latgales reģiona televīzijas kanāli un radiostacijas. 

3. Radiožurnālistikas žanri. Ziņu, interviju, komentāru un reportāžu veidošanas 

pamatprincipi. 

4. Televīzijas žurnālistika. Televīzijas raidījumu veidošana. TV raidījumu veidi. Ziņu sižetu 

veidošana.  

5. Televīzijas vai radio tehnoloģiju apguve. Sižeta montāža.  

6. TV un radio raidījumu valoda. Leksikas un stila analīze.  

7. Nacionālo un lokālo televīziju un radiostaciju kopīgais un atšķirīgais. Televīzijas un radio 

ietekme sociālās domas veidošanā. 

8. Laikrakstu loma reģionā. 

9. Izdevuma veidošanas koncepcija. 

10. Problēmraksts, ziņas, intervija u.c. žanri preses izdevumā. 

 

Literatūra 

01 - mācību literatūra 

 
Kruks S. Radiožurnālistika. Rīga, 2005.  
Veinberga S. Masmediji: prese, radio un televīzija. Rīga, 2005. 
LR Radio un televīzijas likums: http://www.likumi.lv/doc.php?id=36673  

 
02 - papildliteratūra 

Eco U. Towards a Semiotic Inquiry into the Television Message. 

Working Papers in Cultural Studies, 1972, 2. Pp. 103–121. 

Бодрияр Ж. Система вещей. Москва, 1995. 

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. Учебное пособие. 

Москва, 2006. 

Ливенцов Е. Е. Практикум телевизионной журналистики. Москва, 

2007. 

Матвеева Т.В. Риторический практикум журналиста: Учебное 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=36673


пособие для вузов. Москва, 2007.  

 

Mediju praktikuma nolikums 
 

1. Mediju praktikums tiek īstenots 3. kursa 6. semestrī . Tā ilgums ir 4 nedēļas (80 stundas, 

32 akadēmiskās stundas). Praktikuma norises vieta ir Latgales reģiona mediji (Latgales 

Reģionālā Televīzija, Latgolys Radeja,  Vietējā Latgales Avīze, Latgalīšu Kultūrys 

Gazeta  - lakuga.lv.) u.c. Latgales reģiona mediji un Rēzeknes Augstskolas (RA) 

Sabiedrisko attiecību nodaļa.  

2. Prakses mērķis: iepazīt žurnālista darbu televīzijā, radio vai preses izdevumos, veicināt 

studentu teorētisko un praktisko kompetenču attīstību, realizējot TV un radio projektus; 

iegūt priekšstatu par Latgales reģiona radio, televīzijas un laikrakstu darbību. 

3. Mediju praktikumu sākumā tiek organizēta ievadkonference Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātē. Tajā studenti tiek iepazīstināti ar prakses darba organizāciju, gaitu un 

paredzamajām atskaites formām. 

4. Prakses sākumā organizatoriska sanāksme notiek arī tiešajā prakses vietā (televīzija, 

radio, avīzes redakcija, RA Sabiedrisko attiecību nodaļa). Studenti tiek iepazīstināti ar 

attiecīgā masu medija darba plānu, darbinieku sastāvu, mediju iekšējās kārtības 

noteikumiem un tradīcijām, veicamā darba saturu un formām. 

5. Praktikuma pirmajā posmā studenti iepazīstas ar mediju darba specifiku, atšķirīgu mediju 

darbības lauku, interesēm un vajadzībām; mediju satura programmu un struktūru.  

6. Praktikuma otrajā posmā studenti konkrētajā praktikuma norises vietā apgūst iemaņas 

informācijas apstrādē, avīzes rakstu veidošanas nosacījumus un paņēmienus, 

pamatprincipus interviju un sarunu sagatavošanai, veic citus ar mediju ikdienu saistītus 

pienākumus. 

7. Viens no prakses pamatuzdevumiem - sabiedrības informēšana par Rēzeknes Augstskolas 

darbību, notikumiem, kā arī RA pozitīva tēla uzturēšana un attīstība. 

8. Praktikuma laikā praktikantam jāizveido 4 ziņu sižeti (vai relīzes), 1 intervija, 1 raksts 

atkarībā no pārstāvētā medija specifikas. Vismaz vienam no sagatavotajiem sižetiem vai 

rakstiem jāatspoguļo arī RA notikumi. 

9. Studenti, kuru prakses vieta ir RA Sabiedrisko attiecību nodaļa, piedalās nodaļas 

izdevumu veidošanā, augstskolas pasākumos, prezentācijās un veic citus ar augstskolas 

efektīvu komunikāciju ar sabiedrību uzdevumus. 

10. Prakses noslēgumā katrs praktikants atskaitās par paveikto noslēguma konferencē, 

iesniedz prakses materiālus (rakstisku atskaiti par prakses norisi, ietverot tajā vispārīgas 

ziņas par prakses vietu, īsu veicamo darbu raksturojumu, apjomu, kā arī subjektīvo 

vērtējumu par prakses lietderību un aktualitāti; atsauksmi no mediju darbiniekiem (ar 

ieteikto prakses vērtējumu), izveidoto ziņu sižetu aprakstus,  intervijas, relīzes, rakstus). 

11. Praktikuma vadītājs ir Humanitāro zinātņu katedras docētājs un konsultants prakses vietā 

(attiecīgā medija darbinieki).  

12. Prakses materiāli ir iesniedzami vismaz 1 nedēļu pirms noslēguma konferences. 



 



     6. pielikums 

Akadēmiskā personāla un studējošo publikācijas 

2013./2014. studiju gadā 

1. Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs: 

A&HCI, SSCI vai nozaru vadošajās datubāzēs (Thomson Reuters Web of science, 

SCOPUS, ERIH) 

Lazdiņa, Sanita (2013). 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. London: Routledge,  382–402. SCOPUS, Australian 

Education, Index (Online) , Contents Pages in Education , Current Abstracts , EBSCOhost , 

Elsevier BV (Scopus), Education Resources Information Center (ERIC) . 
 

2. Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski 

pieejamās datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos (Web of Knowledge, EBSCO, Index-

Copernicus) vai atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos 

Gusāns, Ingars (2014). Mūzikas festivālu attīstība Latgalē. Lazdiņa, S. (red.) Via Latgalica, V. 

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 103–113. ISSN 1691-5569, EBSCO, Central & Eastern 

European Academic Source. 

Juško-Štekele, Angelika (2013). Autostereotips “latgalietis” latgaliešu folklorā. Žmogus ir Žodis, 

Vol. 15, Nr.3, 2013 (III). Vilnius: Lietuvos Educologijos Universitetas, 42.-48.CEEOL, EBSCO 

http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/svetimosioskalbos/2013/jusko42-48.pdf  

Kļavinska, Antra (2013). The Concept „Lithuanians” in the Cultural Environment of Latgale. 

Gudavičius, A. (red.) Filologija. 2013 (18). Vilnius: BMK leidykla, 93–106. MLA International 

Bibliography, Index Copernicus, CEEOL. 

Kļavinska, Antra (2014). Etnonīmi Latgales īpašvārdu sistēmā. Lazdiņa, S. (red.) Via Latgalica, 

V. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 113–122. ISSN 1691-5569, EBSCO, Central & Eastern 

European Academic Source. 

Lazdiņa, Sanita, Marten F. Heiko, Pošeiko, Solvita (2014). Baltijas valstu lingvistiskā ainava: 

dati, rezultāti, nākotnes pētījumu perspektīvas. Lazdiņa, S. (red.) Via Latgalica, V. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 37–49. ISSN 1691-5569, EBSCO, Central & Eastern European Academic 

Source. 

Murinska, Sandra (2013). Laikraksta loma reģiona kopienā. XIV starptautiskā zinātniskā 

konference Radīt nākotni: komunikācija, izglītība, bizness. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”. 

CD, ISSN 1691-6069, EBSCO. 

 

http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/svetimosioskalbos/2013/jusko42-48.pdf


Opincāne, Mārīte (2014). Edvarda Līra un Lūisa Kerola vienojošais un atšķirīgais nonsenss. 

Komparatīvistikas almanahs Nr. 5, (34). Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds 

„Saule”.143–150. EBSCO, ISSN 2255- 9388. 

Opincāne, Mārīte (2014). Development of Discussion skills for Primary teaches in Training 

Students at English Classes.  Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli (2014.gada 23., 24.maijs). Rēzekne: RA izdevniecība, 200–206. ISBN 

978-9984-44-140-5. Iesniegts recenzēšanai Thomson Reuter Web of Science. 

 Opincāne, Mārīte, Džozefa 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”. 8–65. EBSCO, ISSN 2255- 9388. 

Senkāne, Olga (2014). Latgales tēla interpretācija kultūras diskursā. Lazdiņa, S. (red.) Via 

Latgalica, V. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 94–103. ISSN 1691-5569, EBSCO, Central & 

Eastern European Academic Source. 

Šuplinska, Ilga (2013). Patības arhetipa slogs Imanta Ziedoņa epifānijās. Tekstoslėpiniai. Nr. 16. 

Lietuvųliteratūrosstudijos: mokslostraipsniai, kritika, lyginamiejityrimai, metodai. Vilnius: 

Lietuvosedukalogijosuniversitetasleidykla. p.91–106. ISSN 1648- 6390, EBSCO. 

 

Ūdre, Sandra, Magazeiņs, Ivars (2014). Latgolys lingvoteritorialuos vuordineicys tulkuojums 

latgaliski: koncepceja i realizaceja. Lazdiņa, S. (red.) Via Latgalica, V. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 30–37. ISSN 1691-5569, EBSCO, Central & Eastern European Academic Source. 

Ūdre, Sandra, Koroļova, Jeļena (2014). Aizgavieņs un Масленница (Meteņi) Latgalē: 

latgaliešu un vecticībnieku tradīcijas. Lazdiņa, S. (red.) Via Latgalica, V. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 129–140. ISSN 1691-5569, EBSCO, Central & Eastern European 

Academic Source. 
 

 

3. Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos  

Nav 

4. Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos 

 

Juško-Štekele, Angelika (2013). Sarkangalvītes ceļš: teksti un konteksti. Letonica. Humanitāro 

zinātņu žurnāls. LU, Literatūras, folkloras un mākslas institūts.Nr.26. 24–37. 

 

Kļavinska, Antra (2014). Etnonīmu konceptualizācijas process: „Latgales lingvoteritoriālās 

vārdnīcas” dati. Onomastikas pētījumi / Onomastic Investigations. Vallijas Dambes 100. 

dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli / Proceedings of the International Scientific 

Conference to commemorate the 100th anniversary of Vallija Dambe. Rīga: LU Latviešu 

valodas institūts, 378–391., ISBN 978-9984-742-75-5 

 



Opincāne, Mārīte (2014). Džozefs Konrads – literatūras un mūzikas mijiedarbība. Māksla un 

mūzika kultūras diskursā, 3, starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 144–150.  

 

Opincāne, Mārīte (2014). Klasiskā mitoloģija Džozefa Konrada jūras tekstā. Autors Teksts 
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