
KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Baltu etniskā vēsture
*Kursa nosaukums angliski The ethnic history of the Balts 

*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija un kultūra     

*Statuss (A, B, C daļa) A     
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ārija Kolosova Sociālo zinātņu katedra Dr.hist.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits      
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)

Bakalaura

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Vēsture

*Kursa mērķi Iepazīt baltu etniskās vēstures aktualitāti, problemātiskumu un 
raksturīgākās iezīmes.

*Kursa uzdevumi 1. Vēstures avotu un lietaratūras analīze.
2. Faktoloģiskā materiāla apzināšana, analīze, vispārināšana.
3. Vēstures pētniecības metožu iepazīšana.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūts baltu etniskās vēstures faktoloģiskais materiāls, izprastas 
tās pētniecības metodes un problemātiskums, apgūta prasme 
analizēt, sintizēt un vispārināt, veidot konkrētu priekšstatu un 
viedokli.

Kursa valoda Latviešu.

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Tiek iepazīts baltu etniskās vēstures faktoloģiskais 
materiāls, analizētas pētniecības problēmas, apgūtas 
praktiskas iemaņas vēstures avotu un literatūras 
analīzē. 

It became acquainted factual materials of ethnic 
history of the Balts, analyzed research problems, 
learned practical skills in historical sources and 
literature analysis.



*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms stundās Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)

1. Etnoss, tā vēsturiskās attīstības likumsakarības. Tēmas 
aktualitāte un problemātiskums. Avoti un literatūra.

2 Lekcija

2. Arheoloģijas ieguldījums baltu vēstures pētniecībā. Balti – 
auklas keramikas kultūras nesēji. Balti un ideoeiropieši. Baltu 
etnoģenēzes hipotētiskums. 
Baltu raksturojums līdz 13.gs., kopīgais un atšķirīgais.

4 Lekcija, seminārs

3. Livonijas Indriķa hronika par baltu ciltīm un to kaimiņiem 
13.gs.

2 Seminārs

4. Latviešu tautības veidošanās aspekti 13.-16.gs. 
Lietuvas vēsture viduslaikos

4 Seminārs

5. Latvijas teritorijas iedzīvotāji poļu, zviedru, krievu iekarojumu
periodā 16.-18.gs.

4 Lekcija, seminārs

6. Nacionālisma idejas 19.gs.vidū. jaunlatviešu ieguldījums 
latviešu tautības veidošanās procesā.

4 Lekcija, seminārs

7. Latvijas valstiskuma idejas attīstība 20.gs.sākumā. Latvijas 
valsts proklamēšana. Lietuvas valsts izveide 1918.g.

4 Lekcija, seminārs

8. Baltu tautas vācu un padomju okupācijas periodā 20.gs. 4 Lekcija, seminārs
9. Nacionālās pašapziņas un valstiskuma apzināšanās 3. Atmodas
laikā. 
Baltijas valstis un tautas Eiropas Savienībā.

4 Lekcija, seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

1. Arheoloģiskā materiāla nozīme baltu senās vēstures 
pētniecībā. Baltu cilšu raksturojums. Baltu etnoģenēze.

2. Livonijas Indriķa hronikas analīze.

3. Livonijas un Lietuvas valsts sabiedrības raksturojums 
viduslaikos.

4. Latvijas teritorijas iedzīvotāji poļu, zviedru un krievu 
iekarojumu periodā 16.-18.gs. 

5. Jaunlatvieši un to ieguldījums latviešu nacionālās identitātes
apzināšanā. 

6. Lietuvas un Latvijas valstu izveide 1918.g.

7. Baltu tautas vācu un padomju okupācijas periodā 20.gs.

8. Cīņa par nacionālo valstiskumu un identitāti 3. Atmodas 
laikā Baltijā.

6 stundas.

6 stundas.

6 stundas.

6 stundas.

6 stundas.

6 stundas.

6 stundas.

6 stundas.

*Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgā darba uzdevumu izpilde, aktīva līdzdalība 
seminārnodarbībās, pārbaudes darbu sekmīgs rezultāts.

*Mācību pamatliteratūra 1. Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos: etnoģenēze, 



materiālā kultūra un mitoloģija. – R:, 1994.
2. Latvijas senākā vēsture. 9.gt.pr.Kr. – 1200.g. – R., 2001.
3. Radiņš A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. – R., 1996.
4. Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. – R., 1997.
5. Indriķa Livonijas hronika.
6. Baltijas valstu vēsture. – R., 2000.
7. 20.gadsimta Latvijas vēsture. 1.sēj. – R.., 2000., 2.sēj. – R., 
2003.
8. Latvijas vēsture. 20. gadsimts. – R., 2005.
9. Spekke A. Latvijas vēsture. – R., 2003.
10. Balodis A. Latvijas un latviešu tautas vēsture. R., 1990.

Mācību papildliteratūra 1. Radiņš A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. – R., 1996.
2. Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti. – R., 1992.
3. Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija. – R., 

2000.
4. Šmits E.D. Nacionālā identitāte. – R., 2002.
5. Latvijas zemju robežas 1000 gados / Sastd. A.Caune. – R., 1999.
6.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

- Žurnāls „Latvijas vēsture” u.c.
- www.historia.lv
- www.istorija.net/lituanistica 
- Tildes datorenciklopēdija Latvijas vēsturē.
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