
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Praktikums latviešu etnogrāfijā
Kursa nosaukums angliski Ethnography field practice

Statuss (A, B, C daļa) B2 daļa
Kredītpunktu skaits 2 KRP

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Uļjana Gintnere Liepājas muzeja Kultūrvēstures

nodaļas vadītāja

Kopējais stundu skaits 80
Lekciju skaits 8
Semināru vai praktisko nodarbību skaits 8
Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maģistra; 7- 
doktora)

1-4

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav nepieciešamas

Zinātņu nozare/apakšnozare Etnogrāfija 
Kursa mērķi Sniegt  studentiem  zināšanas  latviešu  etnogrāfijā  –

zinātnes  nozarē,  kuras  izpētes  objekts  ir  tautas
tradicionālā kultūra.

Kursa uzdevumi Veidot studentiem izpratni par latviešu etnogrāfijas kā
vēstures  zinātņu  nozares  izveidi  un  attīstību,  latviešu
tautas materiālo un garīgo kultūru.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Izpratnes  un  zināšanu  iegūšana  par  latviešu
tradicionālās kultūras attīstību un īpatnībām.

Kursa valoda Latviešu valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz  300  rakstu
zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Etnogrāfijas  zinātne,  tās  attīstības  posmi.
Latviešu etnogrāfijas avoti, to nozīmīgākās
un lielākās krātuves. 
Tautas  celtniecība:  celtņu  veidi,
saimniecības plānojumu īpatnības novados,
dekoratīvie elementi. 
Mājas iedzīves priekšmeti.
Tautastērpi:  apģērba  raksturojums  līdz
18.gs.  vidum,  kultūrvēsturisko  sakaru
atspoguļojums latviešu tautastērpos.
Latviešu zemnieku ģimene 18.gs. v. – 20.
gs. sāk.: ģimenes godi, to norise, simbolika.
Latviešu gadskārtu ieražas.

The  science  of  ethnography, the  main  stages  of  this
science. The sources of ethnography.
Architecture by nation: kinds of buildings, decorative
elements. Belonging of buildings.
Latvian national costumes. 
The family of Latvian peasants in 18th – 20th century.
The habits of growth-rings. 



KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjo
ms

stund
ās

Veids (lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības, 
laboratorijas darbi)

1. Etnogrāfijas zinātne,
tās attīstības posmi.

Latviešu etnogrāfijas pirmsākumi 18. – 19.
gs.; perioda īpatnības.
Latviešu etnogrāfija 19. gs. b. – 20. gs. sāk.:
nozīmīgākie  pētnieki  un  viņu  veikuma
raksturojums.
Latviešu  etnogrāfija  1920.  –  1940.:
nozīmīgākie  pētnieki  un  viņu  veikuma
raksturojums.
Latviešu  etnogrāfija  pēc  2.  Pasaules  kara:
pētnieki, viņu veikums.
Latviešu etnogrāfija mūsdienās.

6 Lekcijas, seminārs

2. Latviešu etnogrāfijas
avoti, to krātuves.

Lietiskie  avoti.  Rakstītie  avoti.
Ikonogrāfiskais materiāls ( attēli).
Nozīmīgākās  krātuves:  muzeji,  arhīvi,
bibliotēkas.

4 Lekcijas 

3. Tautas celtniecība. Dzīvojamās ēkas, rija, pirts, vasaras virtuve,
klēts, kūts.

2 Lekcijas 

4.  Mājas  iedzīves
priekšmeti.

Tvertnes (vienkoči,  kriju un koka sloksnes
vāceles,  mucinieku  izstrādājumi),  pūra
lādes, skapji, sēdekļi, guļvietas, galdi.

2 Lekcijas 

5. Tautastērpi. Apģērba  raksturojums  līdz  18.  gs.  vidum.
Tautastērpu  kompleksu  lokālie  varianti:
Vidzemes  komplekss,  Latgales  komplekss,
Augšzemes  komplekss,  Zemgales
komplekss, Kurzemes komplekss.

4 Lekcijas, seminārs

6.  Kurzemes
kompleksa
Dienvidkurzemes
lokālā  varianata
sieviešu tautastērpi.

Rucavas pagasta sieviešu tautas tērps, Nīcas
pagasta sieviešu tautastērps, Bārtas pagasta
sieviešu  tautastērps:  attīstība,  īpatnības,
valkāšanas  tradīcijas.  Kultūrvēsturisko
sakaru  atspoguļojums  tautastērpu
darināšanā un valkāšanā.

2 Lekcijas

7.  Latviešu  zemnieku
ģimene, 18. gs. v. – 20.
gs. sāk.

Ģimenes  raksturojums  (vecuma  grupas,  to
savstarpējās  attiecības).  Ģimenes  godi:
kristības, kāzas, bēres. To norise, praktiskais
un simboliskais.

6 Lekcijas, seminārs

8.  Gadskārtu  ieražu
cikls.

Cikla  raksturojums  :  No  Ziemassvētkiem
līdz  Lūcijas  dienai.  Nozīmīgākie  svētki
ziemas,  pavasara,  vasara un rudens ciklos.
Simboliskās  norises.  Kristietības  elementi
ieražu svētkos.

6 Lekcijas, seminārs

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Patstāvīgi  iepazīties  ar  publikācijām  par  1896.  gada  latviešu 48



etnogrāfisko izstādi, veikt to analīzi, sagatavot personu kartotēku,
par izstādes veidotājiem. Sagatavot interviju vai atmiņu pierakstu,
kontaktējoties ar kādu vecākās paaudzes pārstāvi, akcentējot tēmu
„Bērnības etnogrāfija”.

Prasības KRP iegūšanai Mācību  kurss  teorētiski  apgūts,  izpildīti  patstāvīgā  darba
uzdevumi.

Mācību pamatliteratūra Barons  Kr.  un  Vissendorfs  H.  Latvju  dainas.  I  –VI  /  8
sēj./,Jelgavā, Pēterburgā, 1898.-1915.
Cimermanis S.Latviešu tautas dzīves pieminekļi. Celtnes un
to iekārta. R., 1969. – 151 lpp.  
Latviešu etnogrāfija. R., 1969. – 594 lpp. 
Olupe E. Latviešu gadskārtu ieražas.R.,1992. – 317 lpp.
Slava M. Latviešu tautas tērpi.-AE, 7, 1966.

Mācību papildliteratūra Ārends P. Arhaiskie elementi mūsu etnogrāfiskā celtniecībā.-
SM, 1938, 2, 148. – 160 lpp.
Barons Kr. Seno latviešu precību un kāzu parašas.-LD, II,1,
Pēterburga, 1904., 1 .- 102. lpp.
Ignāte M. Vākas Nīcā.- RLB RKr, 19, 1929, 160.-168. lpp.
Janševskis J. Nīca. R., / 1928/. – 62 lpp.
Ģinters V. Latviešu tautas tērpu aizvēsture.-LT- Tērpi, 1936,
7. - 92. lpp.
Senkeviča B. Godi Vidus - Kursā.R., 1939.-155 lpp.
Latviešu tautas paražas.  I.  Sast.  prof.  K.  Straubergs.  –  R.,
1944. – 602 lpp.
Kuplais  M.,  Vēveris  E.  Latvijas  Etnogrāfiskajā  brīvdabas
muzejā. – R., 1986. – 223 lpp.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Etnogrāfiskas  ziņas  par  latviešiem.  -  “Dienas  Lapas”
pielikums. 1.-4., R, 1891. – 1894.
Latvijas Saule. 1.-99., 1923.-1931. ( žurnāls).
Liepājas muzeja zinātniskā arhīva materiāli.
Arheoloģija  un  etnogrāfija.  Rakstu  krājums.  1.  –  23.  –R.,
1960. – 2007.

Kursa autors: U. Gintnere 2008. g. 11.nov.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Literatūras katedra Nr.3. 24.11.2008.
Katedra  (pēc  kursa  piederības),  katedras  sēdes
protokola Nr.

Datums

Katedras vadītājs: Z.Gūtmane 24.11.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums


