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LU Konfūcija institūts tika izveidots 2011. gada 4.novembrī 
un pēc savas būtības ir bezpeļņas izglītības organizācija, kas 
dibināta sadarbojoties Latvijas Universitātei un Dienvidķīnas 
Pedagoģiskajai Universitātei. Kopsolī ar pasaulē augošo in-
teresi par Ķīnu LU Konfūcija institūts veicina starpkultūru 
dialogu, mācot ķīniešu valodu un popularizējot Ķīnas kultūru.
2012.g.24.sept. LU Konfūcija institūtā mēs uzsākām sākuma 
un vidējā līmeņa ķīniešu valodas apmācības. Pirmā mācību 
gada beigās (2013.g. 12.maijā) tika kārtots „ķīniešu valodas 
līmeņa” (HSK), kā arī mācību gada eksāmens. Pēc eksāmenu 
rezultātiem 12 mūsu studenti ieguva tiesības turpināt ķīniešu 
valodas studijas ĶTR augstskolās.

2013./2014. mācību gadā LU Konfūcija institūtā darbu uzsāka 
2 ķīniešu valodas skolotāji-volontieri, kā arī viena ķīniešu 
valodas skolotāja. Bez tam viena mūsu skolotāja strādā Rīgas 
Kultūru vidusskolā. Šajā mācību gadā 2 LU Konfūcija institūta 
skolotāji-volontieri uzsāka darbu Daugavpils Universitātē un 
Rēzeknes Augstskolā.

LU Konfūcija institūts ņem aktīvu dalību ķīniešu valodas 
konkursa „Ķīniešu valodas tilts” organizēšanā, kurā piedalās 
LU Konfūcija institūta, LU HZF Āzijas studiju nodaļas , 
Stradiņa Universitātes ,Valmieras augstskolas ,Rīgas Kultūru 
vidusskolas, Rīgas 68.vidusskolas u.c. mācību iestāžu studenti 
un skolnieki.

Ķīnas tradīciju popularizēšanas gultnē LU Konfūcija institūts 
rīko „Rudens vidus” svētku un „Pavasara svētku” svinēšanu, 
kā arī t.s. „Ķīniešu valodas salonus”, kuru galvenā sūtība ir 
ķīniešu sarunu valodas iemaņu nostiprināšana.

Minētie svētki un pasākumi iesaista dalībniekus Ķīnas kultūrai 
raksturīgajā kopā būšanas atmosfērā, kur katram dalībniekam 
tiek dota iespēja apgūt ķīniešu dziesmas, dejas soļus, spēles 
iemaņas uz ķīniešu tautas instrumentiem, vingrināties 
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ķīniešu kaligrāfijā, papīra aplikāciju izgatavošanā un citās 
Ķīnas kultūrai raksturīgajās mākslās. Svarīgi atzīmēt, ka šīs 
nodarbības ar lielu entuziasmu vada Ķīnā īpašu sagatavošanu 
guvušie skolotāji-volontieri. Līdz ar to šādas nodarbības 
ievirzās aizraujošas un interesantas, vēl nepiedzīvotas spēles 
gultnē. Mūsu studenti šāda rakstura ārpusklases nodarbībās 
piedalās labprāt un ar lielu interesi.

Bez tam ar LU Konfūcija institūta starpniecību LU un Latvijas 
Mākslas akadēmijā ir notikuši mūsdienu Ķīnas aktualitātēm un 
tradicionālajai Ķīnas keramikai veltīti priekšlasījumi.

LU Konfūcija institūta kontaktpersona: 
sekretāre Marija Jurso  
e-pasta adrese: marija.j@e-apollo.lv  
mob.tel.: 29875672

Rīgas Kultūru vidusskola: 
direktora vietnieks Aldis Firkuss
e-pasta adrese: firkuss@inbox.lv
mob.tel.: 29247223

Daugavpils Universitāte: 
mācību prorektore Irena Kaminska
e-pasta adrese: Irena.Kaminska@du.lv
mob.tel.: 29161505

Rēzeknes Augstskola: 
mācību prorektore Angelika Juško-Štekele
e-pasta adrese: Angelika.Jusko-Stekele
mob.tel.: 29392129


