
 

Jaunas iespējas un izaicinājumi svešvalodu 

apguvē  

No šī gada 27. līdz 30. maijam Rīgā, Biznesa augstskolā Turība, ES mūžizglītības Grundtvig 

apakšprogrammas mācību partnerības projekta „Language learning opportunities – ways out 

of unemployment risks” ietvaros ieradās Turības Valodu katedras partneri no Vācijas, 

Lietuvas, Dānijas, Slovēnijas un Turcijas. 

Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņa valodu apguvē, lai pilnveidotu dažādu iedzīvotāju grupu 

komunikācijas prasmi un lai veicinātu starpkultūru kompetenci, kreativitāti un individuālo darbību. 

Ieinteresētās puses ir gan studenti, gan pasniedzēji, lai apgūtu savstarpējo komunikāciju, kā arī 

dalītos pieredzē. Sevišķa uzmanība, izstrādājot jaunas komunikācijas metodes, kā arī pilnveidojot 

tradicionālās, tika pievērsta retāk izmantotām metodēm: spēlēm, dziedāšanai, atjautības 

uzdevumiem u. c. 

Projekta gaitā tiek izstrādāti mācību līdzekļi vairākās svešvalodās gan valodas apguvei elektroniskā 

vidē, gan auditorijās. Materiāli būs pieejami no 2013. gada rudens, un tie bagātinās svešvalodu 

apguvi Biznesa augstskolā Turība, kā arī dos iespēju plašākam interesentu lokam papildināt savas 

svešvalodu prasmes angļu, krievu, vācu, spāņu, franču un latviešu valodās. Turpmāka informācija 

būs pieejama augstskolas mājas lapā www.turiba.lv. 

Tikšanās galvenā darba diena norisinājās 28. maijā Biznesa augstskolā Turība. To ievadīja 

Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa ar uzrunu projekta partneriem. Uzrunai sekoja 

Valodu katedras vadītājas, asoc. profesores Inetas Lūkas prezentācija, kurā ārvalstu viesi tika 

iepazīstināti ar Latviju un Turību, kā arī tika prezentēti izstrādātie mācību moduļi tiešsaistē sešās 

svešvalodās. 

Tālāk sekoja virkne nodarbību un prezentāciju, kuru gaitā augstskolas Valodu katedras pasniedzēji 

– Sandra Smilga, Zane Karpenko, Anita Emse, Līga Kļaviņa, Anda Komarovska – demonstrēja 

inovatīvu pieeju dažādu svešvalodu mācību procesā. Tika izmantotas netradicionālas metodes- 

dziesmas, spēles. Auditorija tika aktīvi iesaistīta nodarbību procesā. Pasniedzēja Anita Emse arī 

prezentēja e-studiju metodes un priekšrocības. Nodarbībām sekoja ekskursija pa Turību. 

Papildus aktīvam mācību darbam viesiem bija sagatavota bagātīga kultūras programma. 

To  ievadīja ekskursija pa Vecrīgu gida pavadībā, noslēgumā – vakariņas Vecrīgas restorānā 

„Piejūra”. Vairums no viesiem apmeklēja Latviju un Rīgu pirmo reizi, tādējādi viņiem ekskursija 

šķita sevišķi interesanta. Arī laika apstākļi bija šim pasākumam ļoti pateicīgi, un viesi par spīti 

nogurumam bija  apmierināti un gandarīti. 

Kultūras programmu turpmākajās dienās papildināja vēl viena ekskursija pa Vecrīgu un Rīgas pērli 

–Jūgendstila rajonu, tikai šoreiz elektromobiļos, un vakariņas eksotiskajā viduslaiku stila restorānā 

„Rozengrāls”. 

http://www.turiba.lv/


Turpmākajā dienā kultūras un izklaides pasākumu programmas centrā bija Brīvdabas muzeja 

apmeklējums gida vadībā un pusdienas „Priedes kroga” restorānā, ko tikai nedaudz iebojāja 

nelabvēlīgie laika apstākļi. Brīvdabas muzejam sekoja brauciens uz Rīgas jūrmalu. 

Pievakarē bija brīvais laiks Rīgā, ko viesi varēja izmantot pēc saviem ieskatiem – gan doties 

iepirkties, gan laiku pavadīt turpmākā pilsētas apskatē. Īpašu interesi izraisīja Centrāltirgus 

apmeklējums. 

Pēdējā diena Latvijā, kas sakrita ar 30. maiju, kad ārzemju viesu grupai pievienojās pārstāvji no 

Biznesa augstskolas Turība, lai kopā dotos uz Viļņu. Pēdējais pieturas punkts Latvijā bija Rundāles 

pils, ko ievadīja ārkārtīgi saistoša ekskursija pilī gida vadībā pusotras stundas garumā. Ekskursijai 

sekoja pastaiga un atpūta Rundāles pils dārzā un parkā; to noslēdza pusdienas. 

Latvijā pavadītais laiks, pilnvērtīgs, rosīgs, radošām idejām bagāts, nesis gandarījumu gan Latvijas 

un Biznesa augstskolas Turība pārstāvjiem, gan ārzemju viesiem. Esam pārliecināti, ka tas dos 

ieguldījumu svešvalodu mācību procesa pilnveidē projektā iesaistītajās valstīs – Vācijā, Dānijā, 

Latvijā, Turcijā, Lietuvā un Slovēnijā. 
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