
ANGĻU VALODAS KURSI 
LU HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTES 

LIETIŠĶĀS VALODNIECĪBAS CENTRS 

PIEDĀVĀ 
 

Kursa nosaukums Kursa anotācija Stundu 

skaits 

Angļu valoda 

profesionāliem 

mērķiem: finanses 

Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu mutvārdu un 

rakstveida saziņas prasmes, kas ir nepieciešamas finanšu 

un bankas jomās.  Kursa uzdevumi: 1) veicināt tādas 

saziņas prasmes finanšu jomā kā informācijas 

pieprasīšana un sniegšana,  tikšanās sarunāšana, padomu 

došana un priekšlikumu izvirzīšana, atbildēšana uz 

sūdzībām un atvainošanās; 2) sniegt zināšanas par 

tādiem diskusijas paņēmieniem kā viedokļa izteikšana, 

piekrišana, nepiekrišana, pārtraukšana, noskaidrošana 

un rezumēšana;  3) veicināt lietišķu e-pastu, vēstuļu un 

ziņojumu rakstīšanas prasmes; 4) attīstīt tādas iemaņas 

kā finanšu rezultātu prezentēšana un  finanšu notikumu 

aprakstīšana (banku darbības nākotne, tirgus cenu 

izmaiņas un uzņēmumu apvienošanas cēloņi un sekas); 

5) veicināt sarunu vešanas prasmes. 
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Angļu valoda 

profesionāliem 

mērķiem: 

jurisprudence 

Studiju kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot klausītāju 

angļu valodas lietojuma kompetenci tiesību nozarē. 

Kursa uzdevumi ir veicināt tiesību jomās lietojamās 

angļu valodas terminoloģijas un gramatisko struktūru 

apguvi tiesību nozares kontekstā mutvārdu un rakstveida 

diskursā. 

Kurss ir izveidots balstoties uz tematisko principu, kas 

var tikt pielāgots atbilstīgi klausītāju vajadzībām. 
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Angļu valoda 

administratīvajam 

personālam 

Kurss veidots administratīvā personāla vajadzībām, lai 

papildinātu zināšanas darba pienākumu veikšanai angļu 

valodā. Kursa mērķauditorija ir klausītāji ar vidēja 

līmeņa priekšzināšanām angļu valodā, kuru mutiskās un 

rakstiskās saziņas prasmes tiks pilnveidotas kursa laikā. 

Kursa mērķis ir panākt klausītāju pareizu angļu 

valodas lietojumu un paaugstināt viņu spēju kompetenti 

sazināties ar ārzemju viesiem, tai skaitā telefoniski, 

rakstveidā (vēstules, e-pasts u.c.). Kursu klausītājiem 

tiks sniegts atbalsts sarunu valodas lietojumā un 

klausīšanās spēju attīstībā. Kursa gaitā tiek atkārtoti 

normatīvās gramatikas problēmjautājumi. 
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Angļu valoda 

diplomātiem 

Kurss ir domāts interesentiem ar labām angļu valodas 

zināšanām, kas vēlas pilnveidot savu valodas lietojumu 

profesionālajā saskarsmē un darbībā ar starptautiskām 

institūcijām. Kursa dalībnieki apgūst valodas 

diplomātiju mutvārdu un rakstveida saziņā, ievērojot 

pieklājības un sadarbības principu lingvistiskās un 

pragmatiskās normas. Kursa uzdevumi ir pilnveidot 
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klausītāju prasmi piedalīties sanāksmēs un uzstāties ar 

prezentācijām, veikt diplomātisko un lietišķo saraksti un 

rakstīt paziņojumus presei par aktuāliem ārpolitikas 

jautājumiem. Kursa gaitā tiek nostiprinātas un 

pilnveidotas gramatikas zināšanas un paplašināts vārdu 

krājums. 

Korektīvais kurss 

angļu valodas 

gramatikā 

Kursa mērķis ir attīstīt, nostiprināt un sistematizēt 

studentu zināšanas par angļu valodas gramatiskajām 

konstrukcijām, kas tiek lietotas mutvārdu un rakstveida 

saziņā dažādās profesionālās, akadēmiskās un sadzīves 

situācijās. Kursa uzdevumi: 1) padziļināt zināšanas par 

kursa plānā norādītajām tēmām; 2) attīstīt un pilnveidot 

studentu angļu valodas komunikatīvo kompetenci 

rakstveida un mutvārdu saziņā; 3) pilnveidot prasmes 

lietot gramatiskās konstrukcijas kontekstā. 
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Korektīvais angļu 

valodas izrunas 

kurss 

Kurss paredzēts visiem interesentiem, kas mācās, studē 

un darbojas dažādās profesionālās jomās. Kursa mērķis 

– uzlabot angļu valodas izrunas prasmes atbilstoši kursa 

klausītāju vajadzībām attiecīgos mutvārdu diskursa 

veidos (piemēram, runā, diskusijā, intervijā prezentācijā, 

u.c.). Kurss paredz uzlabot atsevišķu segmentu (skaņu) 

izrunu, pilnveidot saistītās runas prasmes (redukcija, 

sasaiste, asimilācija, elīzija), kā arī papildināt zināšanas 

par angļu valodas intonācijas funkcijām un uzlabot to 

lietojumu dažādos mutvārdu diskursa veidos. 
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Praktisks kurss 

anglistikā 

Kurss paredzēts interesentiem, kuri vēlas pilnvērtīgi 

sagatavoties studijām Angļu filoloģijas, Moderno 

valodu un biznesa studiju, kā arī jebkurā citā studiju 

programmā Latvijā un ārvalstīs, kurās studijas notiek 

angļu valodā. Kursa mērķis ir pilnveidot klausītāju 

angļu valodas komunikatīvo kompetenci  mērķtiecīgām 

studijām angļu valodā.   

Kursa uzdevumi:  

1) pilnveidot  angļu valodas runāšanas, rakstīšanas, 

klausīšanās, lasīšanas un studiju prasmes, kas 

nepieciešamas veiksmīgai integrācijai sociālajā un 

akadēmiskajā vidē, kurā studijas notiek angļu valodā; 

2) uzlabot klausītāju leksisko un gramatisko 

kompetenci; 

3) veicināt interesi par anglofono kultūru, literatūru un 

valodu. 
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