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N O R Ā D Ī J U M S  
 

 

Par studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, 

dzimtās valodas studijas un valodu programmas” padomi 

 

 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 07.07.2022.  

           Grozījumi: 22.09.2020. norādījums Nr. 1-3/44 

                              19.10.2020. norādījums Nr. 1-3/46 

                             28.01.2021. norādījums Nr. 1-21/2 

                             11.02.2021. norādījums Nr. 1-21/5 

                             15.11.2021. norādījums Nr. 1-21/44  

                             07.07.2022. norādījums Nr. 1-21/38 

   

 

1. APSTIPRINĀT studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu 

programmas” padomi šādā sastāvā: 

1.1. Ieva Kalniņa profesore, studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās 

valodas studijas un valodu programmas” vadītāja, akadēmiskās 

maģistra studiju programmas “Baltu filoloģija” direktore; 

1.2.  Ineta Balode                profesore, akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vācu 

filoloģija” direktore un akadēmiskās maģistra studiju programmas 

“Vācu filoloģija” direktore; 
1.3. Gita Bērziņa asociētā profesore, akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

“Klasiskā filoloģija” direktore;  PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

1.4. Janīna Kursīte-Pakule profesore, doktora studiju programmas “Literatūrzinātne, 

folkloristika un māksla” direktore; 

1.5. Jana Kuzmina asociētā profesore, akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

“Angļu filoloģija” direktore, akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Moderno valodu un biznesa studijas” direktore; 

1.6. Ojārs Lāms profesors, akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Baltu 

filoloģija” direktors; 

1.7. Kaspars Kļaviņš profesora p.i., akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

“Austrumu - Rietumu starpkultūru studijas” direktors un 

akadēmiskās maģistra studiju programmas “Orientālistika” 
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direktors;   

/LU 15.11.2021. norādījuma Nr. 1-21/44 redakcijā/ 
 

 

1.8. Valdis Muktupāvels profesors, akadēmiskās maģistra studiju programmas “Baltijas 

jūras reģiona studijas” direktors; 

1.9. Ivars Orehovs asociētais profesors, akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

“Somugru studijas” direktors; 

1.10. Jānis Priede profesors, akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Āzijas 

studijas” direktors; 
/LU 15.11.2021. norādījuma Nr. 1-21/44 redakcijā/ 

1.11. /Svītrots ar LU 07.07.2022. 

norādījumu Nr. 1-21/38/ 

 

1.12. Ilze Rūmniece profesore, akadēmiskās maģistra studiju programmas “Klasiskā 

filoloģija” direktore; 

1.13. /Svītrots ar LU 22.09.2020. 

norādījumu Nr. 1-3/44/ 

 

1.14. Nataļja Šroma asociētā profesore, akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

“Krievu filoloģija” direktore, akadēmiskās maģistra studiju 

programmas “Krievu filoloģija” direktore; 

1.15. Pēteris Vanags profesors, doktora studiju programmas “Valodniecība” direktors; 

1.16. Zigrīda Vinčela asociētā profesore, akadēmiskās maģistra studiju programmas 

“Angļu filoloģija” direktore; 

1.17. Jeļena Vladimirska  profesore, akadēmiskās bakalaura  studiju programmas “Franču 

filoloģija” direktore, akadēmiskās maģistra  studiju programmas 

“Romāņu valodu un kultūras studijas” direktore; 

1.18. Andra Kalnača profesore; 

1.19. Indra Karapetjana profesore; 

1.20. Igors Koškins profesors; 

1.21. Raivis Pudenko  akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Baltu filoloģija” 

studējošais; 
/LU 15.11.2021. norādījuma Nr. 1-21/44 redakcijā/ 

1.22. /Svītrots ar LU 07.07.2022. 

norādījumu Nr. 1-21/38/ 

 

1.23. Bernards Kudiņš akadēmiskās maģistra studiju programmas “Vācu filoloģija” 

studējošais; 

1.24. Paulīna Leimane akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Moderno valodu un 

biznesa studijas” studējošā; 

1.25. Kristiāna Pelēkā akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Klasiskā filoloģija” 
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studējošā; 

1.26. Katrīna Anna Utāne akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Āzijas studijas” 

studējošā; 

1.27. Evija Veide absolvente, darba devēju pārstāve, izdevniecības “Latvijas 

Mediji” direktore; 

1.28. Raivo Sjademe darba devēju pārstāvis, advokātu biroja “Sjademe un Saulietis” 

advokāts; 

1.29. Iveta Vītola darba devēju pārstāve, valodu programmu biroja “Pearson” 

Baltijas pārstāvniecības vadītāja.  

 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem LU 20.01.2016. norādījumu Nr. 7/4 “Par Filoloģijas studiju 

programmu padomi”, LU 04.06.2009. norādījumu Nr. 2-17 “Par Antropoloģijas studiju 

programmu padomi”, LU 09.12.2011. norādījumu Nr. 2-47 “Par akadēmiskās maģistra studiju 

programmas “Baltijas jūras reģiona studijas” studiju programmas padomi”.  

 

Pamats: Nolikums par Latvijas Universitātes studiju virzienu pārvaldību, LU Senāta 27.01.2020. lēmums 

Nr. 70; Humanitāro zinātņu fakultātes domes 2020. gada 6. aprīļa lēmums Nr. 26-3/60. 

 

 

LU prorektora humanitāro un izglītības  

zinātņu jomā p.i.                                                    I. Druviete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izsūtīt: SD, HZF. 

Krūka, 67034876 

 


