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Studiju kursa nosaukums PROFESIONĀLĀ KRIEVU VALODA I 

Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 1/1,5 
Apjoms 

(stundās) 
40 

Priekšzināšanas Krievu valodas pamatzināšanas 

Zinātņu nozare Valodniecība un literatūrzinātne 

Zinātņu apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Akadēmisko stundu kopsavilkums Apjoms (akadēmiskās stundas) 

Tālmācības nodarbības 20 

Kontaktstundas / video lekcijas 4 

Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un testi 7 

Patstāvīgie darbi/attālinātās diskusijas 7 

Eksāmena/Ieskaites darbs 2 

1. līmeņa profesionālās 

studiju programmas 

Iestāžu darba organizācija un vadība. Komercdarbība. Mikro, mazo un 

vidējo uzņēmumu vadība. Grāmatvedība un finanšu plānošana. Tiesību 

zinātnes. Tūrisma un viesnīcu serviss. Personāla psiholoģija un 

cilvēkresursu vadība. 

Studiju kursa autors(i)  
Mg. Philol. Gaļina Glazunova;  

Mg. psych., Mg. sc.ing. Tatjana Timofejeva 

Studiju kursa pasniedzējs(i) Mg. psych., Mg. sc.ing. Tatjana Timofejeva 

Studiju kursa mērķis: 

Padziļināt izpratni par krievu valodu kā sistēmu (diezgan līdzīgu 

latviešu valodai), dot iespēju gan teorētiski, gan praktiski apgūt 

zināšanas un prasmes, kas ļautu sekmīgi un efektīvi risināt gan ar darba 

nepieciešamību un lietišķo komunikāciju, gan ar privāto dzīvi saistītos 

jautājumus krievu valodā dažādās situācijās un adekvāti reaģēt uz 

situācijas maiņu. 

Prasības kredītpunktu 

iegūšanai (kursa 

novērtējuma struktūra):  

 

Gala vērtējums tiek aprēķināts: 

Moodle diskusija/uzdevums – 50% 

Ieskaite – 50% 

Lai izliktu gala vērtējumu, abās aktivitātēs jāuzrāda sekmīgs vērtējums 

– ne zemāks kā 4 balles. 

Gala vērtējums ir vidējā atzīme 10 baļļu sistēmā, proporcionāli abu 

minēto aktivitāšu procentuālajam sadalījumam. 

Studiju rezultāti 

    Zināšanas:  

1.1. Studenti izprot krievu valodu, kā sistēmu, pārvalda valodas gramatiku un spēj pielietot tās 

leksiku attiecīgajā kontekstā. 

Prasmes:  

2.1. Studenti izprot krievu valodas pamatprasmes – lasīšanu, rakstīšanu, runāšanu un klausīšanos, spēj 

izteikt savu viedokli un veiksmīgi komunicēt dažādās situācijās gan lietišķajā, gan privātajā vidē. 

2.2. Studenti spēj patstāvīgi izmantot mācību līdzekļu un citu ar valodas lietošanu saistītu informāciju 

un pielietot to attiecīgajā kontekstā. 

Kompetence:  

3.1. Studenti spēj praktiski pielietot teorētiskās valodas zināšanas profesionālajā darbībā un jebkurās 

ar valodu lietošanas saistītās reālās problēmsituācijās. 
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Studiju kursa saturs 
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1.  Etiķetes vārdi, frāzes. Kā 

uzrunāt nepazīstamo 

cilvēku, oficiālo personu, 

auditoriju. 

 

5 1 1 

2 

2.  Krievu vārdi, uzvārdi, 

tēvavārdi. Krievu un 

svešvalodu uzvārdi krievu 

valodas kontekstā. 

5 2 2 

3.  Sarunas pa tālruni. Valodu 

savstarpēja ietekme un tās 

pozitīvas un negatīvas 

sekas. 

5 2 2 

4.  Mūsdienīgas krievu 

sarunvalodas īpatnības. 

Nauda - tās nosaukumi, 

attieksme pret to. 

5 2 2 

KOPĀ: 4 20 7 7 2 

40 

 

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (zināšanas, prasmes 

un kompetences) 

Studiju rezultāti: 
Novērtēšanas kritēriji 

 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

Zināšanas 

 

Gramatikas un 

leksikas elementāro 

noteikumu izpratne  

Tekstu un audio 

ierakstu satura 

pareiza atpazīšana, 

savu viedokļu 

atbilžu definēšana, 

terminoloģijas 

izpratne  

Spēja izprast un 

definēt informāciju 

komplicēta satura 

tekstos, audio un 

video ierakstos, 

spēja definēt 

terminoloģiju 

jebkurā valodas 

pieleietošanas jomā  

Prasmes 

 

Gramatikas un 

leksikas 

pamatnoteikumu 

Spēja pamatot un 

izteikt savu 

viedokli, analizēt un 

Spēja apvienot un 

sintezēt visas 

zināšanas, līdzekļus 
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pielietošana integrēt informāciju, 

pielietot mācību 

līdzekļus un citus 

resursus 

un resursus brīvajai 

valodas 

pārvaldīšanai 

Kompetences 

 

Kritiskā domāšana, 

valodas zināšanas 

līmeņa 

pašizvērtēšana, 

lēmumu pieņemšana 

problēmsituācijās 

valodas kompetenču 

nepietiekamības 

gadījumos 

Atbildība, iniciatīva, 

pāšdisciplīna 

valodas apgūves un 

pielietošanas 

situācijās, 

veiksmīgas 

komunikācijas 

spēja, informācijas 

prezentēšanas spēja 

Radošums 

rakstīskās un runas 

valodas pielietošanā 

jebkurā jomā, spēja 

veiksmīgi 

komunicēt un 

sadarboties, 

pielietojot valodu, 

organizēt, plānot un 

īstenot 

komunikāciju un 

informācijas 

apmaiņu 

Iegūto studiju rezultātu apliecinājums 

Studiju  

rezultāti 

 

 
1.1. 2.1 2.2. 3.1. 

Novērtēšanas metode 

Moodle diskusija/uzdevums X X X X 

Ieskaite X X X X 

Pamatliteratūra 

1.  Berdičevskis A. Kolārova E. Krievu valodas pašmācība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 

2.  Kotane L., Kozlova I. Russian for business. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 

3.  Krasnais M., Pužule V., Silakalne G. Krievu valodas gramatikas rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne 

ABC,2004. u.c. 

4.  Ovsijenko J. Krievu valoda iesācējiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 

Papildliteratūra 

1.  Krievu-latviešu vārdnīcas un latviešu-krievu vārdnīcas. 

2.  Булыко А.Н. Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика. Минск: Харвест, 2006. 

3.  Бунимович Н., Жаркова Т., Корнилова Т. и др. Краткий словарь современных понятий и  

терминов. Москва: Республика, 2000. 

4.  Голуб И. Новый справочник по русскому языку и практической стилистике. Москва: Эксмо, 

2007. 

5.  Грушко Е., Медведев Ю. Энциклопедия русских фамилий. Москва: Эксмо, 2002. 

 

6.  Еремина Л., Любимцева С., Тарковская Б. Русский язык для бизнесменов. Москва: «Русский 

язык» Курсы, 2006. 

7.  Инфантьев Б. Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор. Рига:  

ВЕДИ, 2007 
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8.  Королёва М. Говорим по-русски (аудиокнига). Москва: Контент-Медиа, Эхо-Москвы, 2009. 

 

9.  Краус Г. Деловой язык. Современный сленг профессионалов. Москва: Омега-Л, 2008. 

 

10.  Кузнецов И. Деловое общение. Деловой этикет. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

 

11.  Новиков Вл. Словарь модных слов. Языковая картина современности. Москва: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011. 

12.  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Москва, 2001. 

 

13.  Окунцова Е. Новейший словарь иностранных слов. Москва: АЙРИС-пресс, 2007. 

 

14.  Розенталь Д., Джанджакова Е., Кабанова Н. Справочник по русскому языку. Москва: Айрис-

Пресс, 2006. 

15.  Солганик Г. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения. Москва: АСТ Астрель, 

2002. 

16.  Успенский Л. Слово о словах. Москва: Астрель, 2008. 

 

Ieteicamā periodika 

1.  Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru/ 

2.  Русский язык дистанционно (по материалам СМИ). А.Н.Богомолов. Центр международного 

образования МГУ им. М.В.Ломоносова): http://dist-learn.ru 

3.   Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи -

 http://www.gramma.ru 

 

http://www.gramota.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdist-learn.ru&cc_key=
http://www.gramma.ru/

