
c u r r i c u l u m  v i t a e  
  

    
 
 

izglītība 
 

 Freie Universität Berlin (Vācija), valodniecības doktorantūra, rudens un vasaras semestris 2017/18, prakse 
 University of Wisconsin-Madison (ASV), valodniecības doktorantūra, pavasara semestris 2016, stažēšanās 
 Háskoli Íslands (Reykjavīka), bakalaura programma islandiešu valodā kā otrā svešvalodā, 1/9/2001-31/5/2003 ; 

29/8/2011-06/2012, studijas doktorantūrā (specialitāte: islandiešu valodniecība) - kopš 09/2012 
 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historise dhe Filologjise, intensīvs albāņu valodas kurss, 01-30/09/2016 (B1), 01-

30/09/2015 (A2), 01-30/09/2014 (B1) 
 Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë (Priština), intensīvs albāņu valodas un kultūras kurss, 17-28/08/2015 (B 

līmenis), 14-26/08/2017 (C līmenis) 
 'Ιδρυμα μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη (Tesalonīke), jaungrieķu val. un kultūras kurss, 08/2013 
 Софийски университет “Св. Климент Охридски” (Sofija), bulgāru val. un kultūras kurss, 14/7-3/8/2013 
 Οι Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών (Atēnas), jaungrieķu valodas kurss, 

4/6-13/7/2012, 03/06-16/07/2014 
 Università degli Studi di Trieste (Trieste), itāļu valodas atsvaidzināšanas kurss, 28/5-1/6/2007 
 Κέντρο της Ελληνικής γλώσσας Λέξις (Hanja), jaungrieķu valodas pilnveidošanas kurss, 24/7-4/8 2006 
 Il Consorzio Romano Interpreti di Conferenza (Roma), itāļu valodas pilnveidošanas kurss, 22-25/5/2006 
 Università di Padova (Paduja), itāļu valodas kurss tulkiem, 14-27/7/2005 
 Expresión seminarios (Madride), XXI mūsd. spāņu val. seminārs, 31/1-4/2/2005, II seminārs juridiskajā spāņu val., 23-

26/6/2005 
 Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, Mag. philol. tulkošanā (angļu un franču val.), 06/2002 
 'Ιδρυμα μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη (Tesalonīka), jaungrieķu val. un literatūras kurss, 08/2001 
 SCIC et le centre culturel français à Varsovie (Varšava), stāžs Eiropas frankofonajiem tulkiem, 8-15/7/2001 
 Università per stranieri di Siena (Sjēna), padziļināts itāļu valodas kurss, 07-09/2000 
 Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, Mag. philol. klasiskajā filoloģijā (sengrieķu un latīņu val.), 06/2000 
 Université de Picardie Jules Verne (Amjēna), franču valodas un kultūras kurss franču val. skolotājiem, 06-07/1999 

 

     publikācijas un tulkojumi  
 

 Milens Ruskovs, “Augšupceļš”, romāns, tulk. no bulgāru valodas, Mansards, Rīga, (sagatavošanā) 
 Matiass Enārs, “Stāsti viņiem par kaujām, valdniekiem un ziloņiem”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, 

Rīga, 2017 
 Sjón, “Skugabaldrs. Ēnu lapsa”, romāns, tulk. no islandiešu val., Mansards, Rīga, 2017. 
 Jonathan Littell, “Fait accompli”, stāsts, tulkojums no fr. val. krievu valodā, Esquire, Maskava, 2017. 
 Arnaldur Indriðason, “Purvs”, romāns, tulk. no islandiešu val., Mansards, Rīga, 2016. 
 Auður Ava Ólafsdóttir, “Rabarberu sarkanais”, romāns, tulk. no islandiešu val., Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2016. 
 Michel Houellebecq, “Pakļaušanās”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2016. 
 Laurent Binet, “HhHH”, romāns, tulk. no franču valodas, Zvaigzne ABC, Rīga, 2016 
 Céline, “Ceļojums līdz nakts galam”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2016 
 Hans Henny Jahnn, “Svina nakts”, novele, tulk. no vācu valodas, Jumava, Rīga, 2015 
 Jonathan Littell, “Labvēlīgās”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2015 
 Annie Cohen-Solal, “Marks Rotko”, biogrāfija, tulk. no franču val. (ar I. Geili-Sīpolnieci), Zvaigzne ABC, Rīga, 2014 
 Auður Ava Ólafsdóttir, “Astoņu ziedlapu roze”, romāns, tulk. no islandiešu val., Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2014 
 Владислав Тодоров, “Dzifts” romāns, tulk. no bulgāru val., Mansards, Rīga, 2014 
 Georges Perec, “Dzīve lietošanas pamācība”, romāns, tulk. no franču val. (ar Gitu Grīnbergu), Mansards, Rīga, 2013 
 Einar Már Guðmundsson “Visuma eņģeļi”, romāns, tulk. no islandiešu val., Jumava, Rīga, 2013 
 Алек Попов “Misija Londonā”, romāns, tulk. no bulgāru val., Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2012 
  Michel Houellebecq “Karte un teritorija”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2011 
 Roberto Saviano ”Gomora”, romāns, tulk. no itāļu valodas, Jumava, Rīga, 2010 
 Jan Wolkers “Briesmīgais sniegavīrs”, stāsts, tulk. no holandiešu val., satori.lv, 2010  
 Jón Atli Jónasson”Brim” (Bangas), luga, tulkojums no islandiešu val., uzvesta Rīgā, 2009 

Dens DIMIŅŠ  
 
 



 Dace Meiere, ”Itāļu-latviešu vārdnīca” (redakcija), Jumava, Rīga, 2008 
 Георги Господинов ”Dabiskais romāns”, romāns, tulk. no bulgāru val., Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2008 (Rakstnieku 

savienības balva kā 2008. gada labākajam tulkotājam)  
 Michel Houellebecq “Varbūt ir sala”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2008 
 Emmanuel Carrère “Ekskursija”, garstāsts, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2008 
 Dace Meiere, “Itāļu-latviešu vārdnīca” (redakcija), Jumava, 2008 
 Hallgrímur Helgason “101 Reikjavīka”, romāns, tulk. no islandiešu val., Valters un Rapa, Rīga, 2007 
 Grégoire Bouiller “Viss par mani”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2007 
 Jānis Šterns “The Sea” (Jūŗa), stāsts, tulk. angļu valodā, publicēts Eiropas Komisijas Tulkošanas ĢD krājumā “May Day”, 

Luksemburga, 2005 
 Michel Houellebecq “Platforma”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2004 
 Michel Houellebecq “Elementārdaļiņas”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2003 
 Μένης Κουμανταρέας “Arfas brālība” romāns, tulk. no jaungrieķu val., Atēna, Rīga, 2002 
 Sylvie Germain “Nakšu grāmata”, romāns, tulk. no franču valodas, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2002 
 Consuelo de Saint-Exupéry “Rozes memuāri”, romāns, tulk. no franču valodas, Atēna, Rīga, 2001 
 Aldo Nove “Mīlestības pasaule”, stāsts, tulk. no itāļu valodas, literārais žurnāls Vārti, Nr. 2, Rīga, 2001 
 “Τα ποιήματα του Κ.Καβάφη για έναν καθηγητή και για έναν φοιτητή (γλωσσικό πρωτότυπο, αξίες)”, koreferāts ar prof. Ilzi 

Rūmnieci, publicēts krājumā Πρακτικά του Α’ Ευροπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών ”Ο Ελληνικός Κόσμος 
ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, 1453-1981”, Ελληνικά Γράμματα, Atēnas,1999, 425.-433. lpp.  

 
  prasmes un hobiji 
 

 A un B kategorijas vadītāja apliecība, datorprasmes. 
 Dažādas valodas, literatūras, klasiskā senatne, mūzika un sports. 

 
 
 
 
 
 

Berlīnē 2017. gada 24. novembrī. 


