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Nepieciešamās zināšanas kursa 

uzsākšanai 

Sekmīgi apgūti šādi kursi: Ievads terminoloģijā 
I,  Līgumu tulkošana, Nozartekstu tulkošanas 

pamati, Tulkošanas darba organizācija, 

Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences.  

Studiju programmas daļa Nozares specializācijas kurss 

 

Studiju kursa mērķis 

Pilnveidot, nostiprināt un izkopt nozartekstu tulkošanas un rediģēšanas prasmes, 

veicot vidējas grūtības pakāpes un sarežģītu nozartekstu (piem., ar tautsaimniecību 

saistītu, uzņēmējdarbības jomas vai tehnisku tekstu, to fragmentu, speciālās leksikas 

vienību definīciju) tulkojumus, kā arī veidot un attīstīt pētnieciskās prasmes, īpašu 

uzmanību kursā veltot terminu identificēšanai, to tulkošanai un saskaņošanai 

tulkojumā, jo īpaši - prast kursā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas 

terminoloģijā izmantot tulkošanas praksē.  
 

Studiju rezultāti 
Studiju kursa apgūšanas rezultātā students: 

• spēj iegūt nozartekstu tulkošanas procesam nepieciešamo profesionālo 

informāciju, to apkopot, izvērtēt, atlasīt un analizēt; 

• prot definēt terminu ekvivalentu atlases un tulkošanas problēmas un rast 

piemērotus risinājumus; spēj tulkošanas praksē pielietot gūtās zināšanas; 

• spēj orientēties attiecīgajā kursā apgūtajā apakšnozarē un lietot tajā lietoto 

terminoloģiju, kā arī iesaistās aktuālu terminoloģijas problēmu risināšanā 
atbilstīgajās kursā sastatītajās darba valodās; izsaka un pamato savu viedokli; 

• pārzina nozares profesionālo ētiku un prot lietot ar nozari saistītos normatīvos 

aktus; 

• spēj patstāvīgi veikt un atbilstoši prasībām noformēt nelielu pētniecisku darbu 

vai prezentāciju par terminoloģijas tēmu, kurā izmantoti nozares pētījumi. 

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids 

Studentu patstāvīgais darbs ietver:   

● regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, internetā 
pieejamos resursus, speciālo literatūru; 

● attiecīgo praktisko uzdevumu, kas piederīgi kursā aplūkotajām tēmām, izpildi; 

nozartekstu tulkošanu, pamatterminu ekscerpēšanu, terminu definīciju 

apkopošanu atlasi un tulkošanu; 



● patstāvīgos tulkošanas darbus mājās un auditorijā, veikto tulkojumu 

pašvērtējumu un analīzi; 

● terminu glosārija veidošanu sastatītajās darba valodās; 

● gatavošanos pārbaudes darbiem un noslēguma pārbaudījumam; 

● kursa darba izstrādi. 
 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Galīgo vērtējumu kursā veido: 

• darbs nodarbībās – 20%; 

• patstāvīgie veiktie darbi – 30%; 

• eksāmens, ko veido kursa darbs (pētnieciskais darbs) vai prezentācija par 

terminoloģijas tēmu – 50%. 

 

Studiju kursa saturs 

N.p.k. Tēmas nosaukums 

1. Ievads terminoloģijā. Termins, tā pazīmes, prasības un funkcijas. Terminu 

veidi. Terminu atbilstība un saskaņošana. Terminu sistēmas. 

2. Ievads leksikogrāfijā. Vārdnīcu klasifikācija, funkcijas un pētniecības virzieni. 

3. Ievads terminogrāfijā. Iespiestās un elektroniskās terminu vārdnīcas un 

terminoloģiska rakstura izdevumi, to izvērtējums un noderīgums tulkošanā. 
4. Jauna terminoloģiska izdevuma izstrādes koncepcija un darba modelis: 

terminu glosārija veidošana. 

 
 

Studiju kursa kalendārais plāns 

Nodarbības 

numurs 
Tēmas nosaukums 

Nodarbības veids (lekcijas, 

semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 

darbi), akadēmisko stundu 

skaits 

1.  Ievads terminoloģijā. Darbs ar teorētisko 

literatūru: informācijas atlase, apkopošana, 

izpēte. 

1 lekcija un 3 praktiskās 

nodarbības; kopā 4 

kontaktnodarbības. 

Pārbaudes darbs par teoriju. 

2.  Ievads leksikogrāfijā. Vārdnīcu klasifikācija, 

izvērtējums, izmantošana tulkošanā. Speciālās 

leksikas vienību skaidrojumu tulkošana 

vispārīgajai vārdnīcai. 

1 lekcija un 3 praktiskās 

nodarbības; kopā 4 

kontaktnodarbības. 

Patstāvīgais darbs: tulkojums. 

3.  Ievads terminogrāfijā. Terminu vārdnīcu 

klasifikācija, izmantošana tulkošanā, 
izvērtējums. Terminogrāfijas pētniecības 

virzieni. 

1 lekcija un 3 praktiskās 

nodarbības; kopā 4 

kontaktnodarbības. 

Patstāvīgais darbs: glosārija 

izstrāde. 

4.  Terminu glosārija veidošana (šķirkļu izstrāde 

kursā sastatītajās darba valodās) un kursa darba 

izstrāde. 

1 lekcija un 3 praktiskās 

nodarbības; kopā 4 

kontaktnodarbības. Kursa 

darbs par terminoloģijas tēmu. 
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Papildliteratūra 

Speciālās iespiestās un elektroniskās terminu vārdnīcas un nozaru terminoloģijas resursi:  

 

Tulkošanas un terminoloģijas centra veidotā un uzturētā plašpieejas interneta terminu datubāze: 

www.ttc.lv; 

 

Eiropas Savienības iestāžu terminoloģijas datubāze IATE: http://iate.europa.eu; 

 

Akadēmisko terminu datubāze AkadTerm www.termini.lza.lv;  

 

Terminoloģijas portāla datubāze: http://www.termnet.lv/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1;  

 

Daudzvalodu terminu datubāze: www.eurotermbank.com; 

 

ES tiesību aktu tulkojumi kā nozaru terminoloģijas elektroniskais resurss: https://eur-lex.europa.eu/.  

 

Citi informācijas avoti 

Pasniedzējas sagatavotās tulkošanas vadlīnijas, kursa materiālu, tekstu un tulkošanas uzdevumu 

krājums (pieejams nodarbībās). 

 


