
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Eiropas Savienības dokumentu valoda
Kursa nosaukums angliski Text structures of European Union Documents

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

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

2

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ineta Stadgale Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte
Lektore, Mg. Philol.

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

6

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

10

Laboratorijas darbu skaits 0
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)

Kultūras studiju kursi, krievu  un/vai angļu valodas zināšanas

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
Kursa mērķi Sniegt ieskatu Eiropas Savienības ( ES) dokumentu tapšanas 

pamatprincipos
Kursa uzdevumi Sniegt ieskatu ES dokumentu tapšanas pamatprincipos, teksveides 

paņēmienos,  iepazīstināt ar ES tekstu vediem, to tapšanā 
saistošajiem normatīvajiem aktiem, tulkotāja darba specifiku, 
veidot teksta analīzes teorētiskās un praktiskās iemaņas, iemācīt 
apzināt oriģinālo tekstu, izvērtēt to no sastatījuma viedokļa.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kompetences: teorētiskās un praktiskās zināšanas ES dokumentu 
tapšanas pamatprincipos, prasmes tekstu izvērtēšanā no teksta 
uzbūves, valodas līdzekļu un sastatījuma viedokļa.

Kursa valoda Latviešu 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss  iepazīstina  ar  ES  dokumentu  tapšanas
pamatprincipiem,  teksveides  paņēmieniem,  ES  tekstu
veidiem, to tapšanā saistošajiem normatīvajiem aktiem,
tulkotāja  darba  specifiku.  Tā  apguves  gaitā  tiek
veidotas  teksta  analīzes  teorētiskās  un  praktiskās
iemaņas  un  prasmes  tekstu  izvērtēšanā  no  teksta
uzbūves, valodas līdzekļu izmantojuma un sastatījuma
viedokļa.

Objective of the study course is to give an insight in
basic  knowledge  about  kinds,  structure  and
development of EU legal acts,  translation of them,
terminology etc. It  is forseen to introduce students
with theoretical concepts, traditions, methods, basic
principles of different kinds and approaches in this
field.

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. ES tiesību aktu 
veidošanas specifika

Kvalitātes prasības. ES dokumentu veidi.
ES  tiesību  aktu  tulkojumu  statuss.
Tulkošanas  principi.  Tiesību  aktu
tulkošanas  process.  Tiesību  aktu
tulkošanas  organizācija  ES.  Tulkošanas
un  terminoloģijas  centra  darbības.
Terminoloģijas  komisijas  un
apakškomisiju  darbība.  Latviešu
terminoloģijas izstrādes un saskaņošanas
sistēma.  Valdīnijas  ES  dokumentu
sagatavotājiem.

10 2 lekcijas, 1 
praktiskā 
nodarbība, 2 
semināri

2. ES tiesību aktu 
raksturojums valodu 
aspektā.

Daudzvalodu  princips  un  tā  īstenošana.
Valodu  vienlīdzība.  Paralēlie  teksti
oficiālajās  valodās.  Lingvoetniskās
barjeras  jēdziens.  Adekvāta  tulkojuma
kritēriji. Ekvivalentie līmeņi. Struktūra.

8 2 lekcijas, 1 
praktiskās 
nodarbības, 1 
semināri

3. Terminoloģija Terminu  izvēles  principi.  Terminu
identificēšana  un  atveide  tulkojumā.
Terminu  avoti,  to  izvēles  hierarhija.
Jaunu  terminu  izstrādes  principi.
Terminu  datubāzes.  Svarīgakie  Es
jēdzieni.

6 1 lekcijas, 2 
praktiskās 
nodarbības

4. ES dokumentu valodas
gramatiskie un leksiskie 
jautājumi.

Tulkojuma gramatiskās un leksiskās 
transformācijas. Vārdu uun vārdformu 
izvēle tekstā. Biežāk lietotie saīsinājumi.

2 1 praktiskā 
nodarbība

5. ES dokumentu valodas
stilistiskie un sintaktiskie
jautājumi. 

ES tiesību aktu standartfrāzes. NATO 
dokumentu standartfrāzes. Ekspresīvās 
modalitātes atspoguļojuma problēma. 
Rakstiskais tulkojums. Terminu 
tulkojums.  Literārā tulkojuma 
problēmas. Teikumu veidošana. 
Pieturzīmju lietojums.

4 1 lekcija, 1 
praktiskā 
nodarbība

8.Ttulku un tulkotāju 
profesionālā ētika. 

Tulkošanas tehniskie palīglīdzekļi. 
Tulkojuma pašredakcija.  Kļūdu 
labošanas iespējas ES tiesību aktos.

2 1 seminārs

Kopā: 32

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
1. Referāts par ES tiesību aktu veidošanas specifiku.
2. Referāts par ES tiesību aktu analīzi struktūras vai sintakses vai 
valodas kultūras aspektā.
3. Praktiskais darbs ES dokumentu terminoloģijā.

48

Prasības KRP iegūšanai Nodarbību (80%) apmeklējums un aktīva līdzdarbošanās 
tajās.Sekmīgs vērtējums par referātiem un dalību semināros. 
Kursa noslēgumā rakstisks eksāmens.

Mācību pamatliteratūra 1. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne 
ABC,1995. 231 lpp.
2.Sīlis, J. (1999) Introduction into Translation Studies. 



Ventspils Augstsola.
3. ES terminu vārdnīca.
4. Sīlis Jānis and Zālīte Tamāra. Basic Problems of Translation
Theory. Riga, 1984 
5. Zauberga Ieva. Theoretical Tools for Professional 
Translators. Riga, 2004
6.  Tiesību  aktu  tulkošanas  rokasgrāmata.  Rīga:  T&TC,
2006

Mācību papildliteratūra Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga:LU 
Akadēmiskais apgāds, 1., 2., 3. laidiens
Ločmele G.Interpreting Norms in Latvia // Dolmetschen. 
Beiträge aus Forschung, Lehre und Praxis. Andreas F. Kelletat
(Hrsg.). – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New 
York; Oxford; Wien: Lang, 2001, p. 179–184.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1. Breitkreuz, H. False Friends. Rowohlt, 1991. 
2. Taylor, C. Language to Language, CUP, 1999. Cambridge 
University Press 
3. Materiāli internetā 
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