
 
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Tulkošanas prakse: krievu valoda
Kursa nosaukums angliski Translation practice: Russian
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

2 KRP (6. sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Larisa Pavlovska Humanitāro un mākslas

zinātņu fakultāte
Asociēta profesore, Dr. paed.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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

1-4

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Tulkošanas metodika un prakse: angļu valoda (A) Mūsdienu
latviešu valoda: fonētika un leksikoloģija(A), Mūsdienu 
latviešu valoda: morfoloģija (A),Mūsdienu latviešu valoda: 
sintakse(A)
Krievu valoda: praktiskā gramatika (B), Krievu valoda: 
leksikostilistika, Rakstveida un mutvārdu saziņa krievu val. 
(B)

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība, Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
Kursa mērķi Sniegt praktiskas iemaņas dažādu rakstveida un mutvārdu 

tekstu tulkošanā no krievu valodas latviešu valodā un no 
latviešu krievu valodā

Kursa uzdevumi Analizēt tekstu gramatiskās un leksiskās īpatnības.
2. Tulkot rakstveidā un mutvārdos dažādus tekstus no 

krievu valodas latviešu valodā.
3. Tulkot rakstveidā un mutvārdos dažādus tekstus no 

latviešu valodas krievu valodā.
4. Rakstīt komentārus tulkojumiem.
5. Analizēt tulkojumus un diskutēt par tiem.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūtas praktiskas iemaņas un prasmes dažāda veida tekstu 
tulkošanā no krievu valodas latviešu valodā un no latviešu 
krievu valodā

Kursa valoda Krievu un latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kurss  paredzēts,  lai  sniegtu
praktiskas  iemaņas  dažādu

The course is envisaged for teaching practical skills in 
translation/interpretation of different written and oral texts 



 
rakstveida  un  mutvārdu  tekstu
tulkošanā no krievu valodas latviešu
valodā un no latviešu valodas krievu
valodā.  Tulkojumi  tiek  komentēti,
analizētas tipiskās kļūdas tulkošanā. 

from Russian into Latvian and from Latvian into Russian. 
Translated pieces are commented upon and analysed typical 
errors.

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)

Ievads tulkošanā. 2 lekcija
Tulkošanas aktualitātes. 2 lekcija
Tulkošanas metodes un paņēmieni. 2 lekcija
Tulkotāja “viltus draugi”. 2 lekcija
Kļūdas tulkojumā. 2 praktiskā nodarbība
Teksta analīze pirms tulkošanas. 2 praktiskā nodarbība
Daiļliteratūras tulkošana 4 praktiskā nodarbība
Lietišķo tekstu tulkošana 4 praktiskā nodarbība
СV tulkošana 2 praktiskā nodarbība
Reklāmas tulkošana. 2 praktiskā nodarbība
Tulkošana periodikā 2 praktiskā nodarbība
Starpkultūras komunikācija un tulkošana 4 praktiskā nodarbība
Kontroldarbs (teksta tulkošana) un tā analīze. 2 praktiskā nodarbība

Kopā: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Teorētiskās literatūras izpēte (16)
Gatavošanās praktiskajiem darbiem (16)
Sagatavot  savu tekstu tulkošanai  abās valodās
(8)
Gatavošanās kontroldarbam (8)

48

Prasības KRP iegūšanai Apmeklēt nodarbības, kontroldarbs (pārtulkot 
tekstu ne vairāk, kā vienu lapu  A-4 formata).

Mācību pamatliteratūra 1.Брандес  М.П.,  Провоторов  В.И.,
Предпереводческий анализ текста. – М.: НВИ-
ТЕЗАУРУС, 2001. – 224 с.
2.Виноградов  В.С.  Введение  в
переводоведение  (общие  и  лексические
вопросы).-  Изд-во  ин-та  общего  среднего
образования РАО, 2001.–224 с.

Mācību papildliteratūra 1. Латышев Л.К. Технология перевода. – М.:
Изд. центр «Академия», 2007. – 320 с.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

 http://www. gramota.ru
 http://www. aport.ru
 http://www. rambler.ru

Kursa autore:
Larisa Pavlovska

15.03.2011.

Paraksts Paraksta
atšifrējums

 Datums

Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane
Dekāns/

prodekāns/
Zinātniskā institūta

Paraksta
atšifrējums

Fakultātes  domes  sēdes
protokols  Nr.  /  Institūta
Zinātniskās padomes 

http://linguists.narod.ru/downloads.html#brandes
http://linguists.narod.ru/downloads.html#brandes
http://www/
http://www/
http://www/


 
direktors protokols Nr.    Datums


