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1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

  Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas uzsāktās izglītības reformas galvenokārt 

skāra sistēmas pārkārtošanas un izglītības satura jautājumus, taču pilnvērtīgi netika veikti     

profesionālās orientācijas/ karjeras izglītības pasākumi. Vienīgā ārpus izglītības sistēmas 

funkcionējošā konsultatīvā organizācija bija Labklājības ministrijas pārziľā esošais Latvijas 

profesionālās karjeras izvēles centrs (kopš 1995. gada - Profesionālās karjeras izvēles centrs),  

kura pakalpojumi galvenokārt tika virzīti uz bezdarbnieku konkurētspējas paaugstināšanu un 

iesaistīšanu darba tirgū.  

  21. gs. sākumā situāciju karjeras konsultēšanā Latvijas izglītības iestādēs raksturoja 

Eiropas Sociālā fonda 2003. gadā publicētais pētījums, kurā atzīmēts, ka vispārējās izglītības 

sektorā tiek veikts zināms darbs skolēnu profesionālajā orientācijā, taču pamatā to veic 

nespeciālisti, profesionālās orientācijas pasākumi ir vienveidīgi, nacionālajā līmenī maz 

koordinēti, nav izveidota profesionālās orientācijas kvalitātes vērtēšanas sistēma (Review of 

Career Guidance Policies in 11 Acceding Candidate Countries, Synthesis Report, July,  2003). 

  Kopš 2004. gada, līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES), kļuva aktuāli 

politiskie un normatīvie dokumenti, kas nosaka tiesības katram indivīdam saľemt konsultācijas 

savas karjeras veidošanai, lai sekmētu ES ekonomiskās attīstības mērķu sasniegšanu, 

paaugstinātu izglītībā un cilvēkresursu attīstībā ieguldīto līdzekļu izmantošanas efektivitāti 

(European Council. The Report on the Concrete Future Objectives of Education an training 

Systems (2001, Stockholm); The Council resolution on lifelong Learning (June, 2002); The 

Commission Communication „Action plan for Skills and Mobility”(2002); The European 

Employment guidelines (2003); Joint Interim report of the Council and the Commission on the 

Implementation of the Lisbon Strategy “Education and training 2010: the Success of the Lisbon 

Strategy Hinges on Urgent Reforms” (2004);  9286/04 Draft Resolution of the Council and of 

the representatives of the Member States meeting within the Council on Strengthening Policies, 

Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe( May, 2004 ). 

Aktualizējās jautājums par etnisko, nacionālo un Eiropas identitāti, multikulturālismu un 

Eiropas dimensiju karjeras vadīšanā un konsultēšanā. 

2005. gadā pēc IZM iniciatīvas tika uzsākts ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. 

Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā projekts 

―Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖, kura ietvaros tika izstrādāts 

karjeras konsultanta profesijas standarts un licencēta profesionālā maģistra studiju programma 

„Karjeras konsultants‖.  

 2006. gadā LR Ministru kabinets apstiprināja koncepciju Karjeras attīstības atbalsta 

sistēmas pilnveidošana, kas paredz karjeras konsultēšanas, karjeras vadības un karjeras izglītības 

pasākumus. Latvijas izglītības politikas dokumenti nosaka, ka laika posmā no 2007. gada līdz 

2013. gadam ir plānots nodrošināt karjeras konsultantu sagatavošanu atbilstoši karjeras attīstības 

atbalsta sistēmas vajadzībām valstī, izveidot informācijas un karjeras attīstības atbalsta centrus 

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (Izglītības attīstības 

pamatnostādnes, 2006).  Lai īstenotu karjeras attīstības atbalsta jomā izvirzītos mērķus un 

uzdevumus, ir nepieciešami  profesionāli karjeras konsultanti un atbalsts no daţādām 

institūcijām, īpaši nozīmīga ir sadarbības veidošana ar sociālajiem partneriem, jo darba devēju 

viedokļa izzināšana palīdz noteikt kompetences, kas ir būtiskas jaunajiem speciālistiem. Aktuāla 

ir ilgtspējības principa integrēšana studiju programmā, kas ietver problēmjautājumu nākotnes 

risinājumu plānošanu un meklēšanu, ľemot vērā pagātnes pieredzi un sociālā, ekonomiskā, 

kultūras un vides kontekstu mijiedarbību, lai veicinātu katra indivīda radošā potenciāla vispusīgu 

attīstību mūţizglītības aspektā, palīdzot tiem jebkurā dzīves posmā apzināties savas 

kompetences, saskatīt iespējas un vadīt savu izglītības un darba dzīvi. 

 



 

1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām 

vajadzībām atbilstošas, uz nozares zinātľu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas 

standarta prasībām saskaľotas profesionālās studijas, sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskās 

pētniecības darbībai, nodrošināt iespēju studentiem veidot kompetences, kas ļauj profesionāli 

veikt karjeras konsultanta pienākumus.  

 

Studiju programmas uzdevumi: 

1. Veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziľas un pētniecisko prasmju individuālo 

lietošanu noteiktas problēmas risināšanai. 

2. Veicināt teorētisko atziľu un praktiskās darbības pieredzes analīzi sociālās vides un darba 

tirgus, karjeras izvēles un karjeras vadības jautājumos. 

3. Sekmēt karjeras konsultēšanas metodiskās pieredzes apguvi, pilnveidot kompetences 

kritiski to izvērtēt un izmantot turpmākajā profesionālajā darbībā. 

4. Sniegt atbalstu zinātniskās pētniecības kompetenču apguvei, pētījumu rezultātu 

izmantošanai tautsaimniecībā ilgtspējīgas attīstības kontekstā. 

5. Rosināt studējošo personības potenciāla pašrealizāciju mūţizglītības aspektā, paaugstinot 

viľu konkurētspēju mainīgos sociāli-ekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba 

tirgū.    

 

1.2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

 

Iegūstamie studiju rezultāti ir atbilstoši karjeras konsultanta profesijas standartam  un cieši 

saistīti ar pētniecību karjeras attīstības atbalsta jomā (skat. 1.2.1. tabulu). Studējošajiem ir iespēja  

iegūt gan teorētiskās zināšanas, gan pilnveidot praktiskā darba prasmes prakses vietās.  
 

1.2.1. tabula 

Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

Zināšanas Priekšstatu līmenī 

Likumdošana izglītībā un karjeras pakalpojumu sniegšanas jomā (Latvijā, ārvalstīs) 

Darba likumdošana (Latvijā, ārvalstīs); darba medicīna 

Sabiedriskās attiecības; vadības teorija; projektu vadība 

Eksperimentālā psiholoģija 

Izpratnes līmenī 

Izglītības sistēmas (Latvijā, ārvalstīs) 

Cilvēkresursu vadība; nodarbinātības tendences; valsts institūcijas, kas saistītas ar 

karjeras pakalpojumu nodrošināšanu; profesiju klasifikācija; profesiogrammu 

sastādīšana 

Psiholoģija (vispārīgā; personības; vecumposmu; krīţu; ģimenes; bezdarba 

psiholoģiskie aspekti) 

Pedagoģija (sociālā; speciālā; mācīšanas un mācīšanās metodes)  

Lietišķā etiķete 

Lietošanas līmenī 

Karjeras teorijas un metodes 

Konsultēšanas teorija un paľēmieni; profesionālā ētika 

Darba meklēšanas process, veidi un metodes; profesionālās piemērotības noteikšana; 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

Psiholoģija (organizāciju; saskarsmes) 

Svešvalodas; lietišķie raksti 

Pētnieciskā darba organizēšana  

 

Prasmes Kopīgās prasmes nozarē: 

□ strādāt ar daţādām mērķauditorijām, izvēlēties atbilstošu saziľas veidu ar 

daţāda vecuma un sociālo grupu pārstāvjiem;  



 

□ noteikt klienta vajadzības, identificēt klientu ietekmējošos ārējos faktorus; 

□ veidot klienta lietu, formulēt jautājumus, noteikt problēmas; 

□ strādāt ar informāciju, veikt pētījumus, pieľemt lēmumus un apzināties savas 

iespējas un ierobeţojumus; 

□ veidot kontaktus ar sociālajiem partneriem, vadīt darba grupas, strādāt 

komandā. 

Speciālās prasmes profesijā:  

□ konsultēt izglītības un profesijas izvēlē; analizēt profesiju saturu;   

□ konsultēt karjeras plāna izstrādāšanā, izmantojot  karjeras plānošanas metodes; 

□ konsultēt darba meklēšanā, izpētot  klienta intereses, vērtības, prasmes, spējas, 

motivāciju un to samērojamību ar darba tirgus piedāvājumu; 

□ apzināt klienta veselības stāvokli un novērtēt profesijas piemērotību klientam. 

Attieksmes □ Pret sevi - adekvāts pašvērtējums, pašrealizācijas iespējas; laba  emocionālā 

pašregulācija; 

□ Pret studiju procesu - iniciatīvas un patstāvības izpausmes, pozitīva motivācija, radoši 

meklējumi; 

□ Pret citiem - tieksme uz sadarbību, humānas attiecības; uztvert un saprast      

sabiedrības daţādību; pieľemt citu viedokli. 

 

 Zināšanu, prasmju un attieksmju kopums veido kompetences, kas kvalificē noteikta veida 

vai līmeľa uzdevumu veikšanai.  Karjeras konsultanta kvalifikācijas ieguve paredz profesionālo 

kompetenču apguvi, kas apstiprinātas Ģenerālajā Asamblejā Bernē, 2003. gada 4. septembrī 

(International Competencies for Educational and Vocational Guidance Practitioners, 2003). Tās 

ietver gan pamata kompetences, gan specializētās kompetences (vērtēšana; palīdzība izglītības 

izvēlē; palīdzība karjeras izaugsmē, padomdošana; informācijas vadība u.c.).  Studiju procesā 

tiek nodrošināta Eiropas izglītības struktūras saskaľošanas dokumentā (Tuning Educational 

Structure in Europe, 2006) noteikto kompetenču: instrumentālo, starppersonu, sistēmisko 

veidošana, kas ļauj profesionālā līmenī veikt konsultējošo, informējošo un izglītojošo darbību 

klientu karjeras veidošanas jautājumos. 

 

1.3. Studiju procesa ilgums 

 

Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Studentiem profesionālā maģistra 

studiju programmu „Karjeras konsultants‖ paredzēts apgūt 2 studiju gados pilna laika un 2,5 

studiju gados nepilna laika studijās.  

 

1.4. Studiju programmas profesionālais un akadēmiskais statuss 

 

Pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu 2. līmeľa profesionālo augstāko  

izglītību un skolotāja  kvalifikāciju, vai izglītības zinātľu bakalaura grādu pedagoģijā, vai sociālo 

zinātľu bakalaura grādu psiholoģijā vai psihologa kvalifikāciju, vai citu akadēmisko vai 2. 

līmeľa profesionālo augstāko izglītību un 2 gadu darba pieredzi konsultēšanā, iegūst piektā 

līmeľa profesionālo kvalifikāciju - karjeras konsultants un maģistra profesionālo grādu izglītībā.  

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

 

2.1. Studiju programmas atbilstība DU mērķiem un uzdevumiem 

 

 Profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ īstenošanas 

nepieciešamība Daugavpils Universitātē kā reģionālā augstākās izglītības un zinātnes centrā 

balstās DU Satversmē definētajiem darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem, kas paredz 

apvienot un  attīstīt Austrumlatvijas studiju un pētniecisko potenciālu arī izglītības zinātľu jomā, 

nodrošinot augstas kvalitātes studijas un mūsdienu līmenim atbilstošu zinātnisko pētniecību, 

veidojot intelektuālu bāzi reģiona harmoniskai attīstībai, saskaľā ar darba tirgus prasībām un 

sabiedrības vajadzībām (DU Satversme, likums Saeimā pieľemts 2008. gada 24. aprīlī). 



 

Daugavpils Universitātes Attīstības koncepcijā (2001. - 2010.g.) tiek uzsvērts uzdevums 

izstrādāt jaunas profesionālo studiju programmas, atbilstoši prognozējamām darba tirgus 

izmaiľām, kuru piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam. Daugavpils Universitātes 

misija ir izglītot ilgtspējīgu nākotnes sabiedrību, īstenojot virsuzdevumu – sagatavot kvalificētus, 

kompetentus, atbildīgus speciālistus darba tirgum, kuri spēj virzīt Latvijas un Eiropas Savienības 

ekonomisko izaugsmi un starptautisko konkurētspēju, integrējot ilgtspējīgas attīstības principu 

studiju programmās (Daugavpils Universitātes ilgtermiņa attīstības koncepcija laika periodam 

līdz 2030. gadam).  Augsti kvalificēti karjeras konsultēšanas speciālisti nepieciešami gan 

Austrumlatvijas  vispārizglītojošajām skolām, vidējām profesionālajām izglītības iestādēm, 

karjeras konsultāciju centriem, Nodarbinātības Valsts aģentūras nodaļām, gan arī reģiona 

uzľēmumu personāldaļām.  

 Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ īstenošana var 

nodrošināt konsultantu kompetences, lai atbalstītu ikviena iedzīvotāja karjeras attīstību, sekmējot 

Austrumlatvijas reģiona sociāli ekonomisko attīstību, ľemot vērā Daugavpils Universitātes  

ģeogrāfisko novietojumu, līdzšinējo ilggadīgo pieredzi izglītības zinātľu jomas speciālistu 

sagatavošanā. 

 

 2.2. Studiju procesa organizācija un vadība 

 

 Studiju programma ir izstrādāta, ievērojot LR Augstskolu likumu; LR Izglītības likumu; 

LR MK 2001. gada 20. novembrī apstiprinātos noteikumus Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖; LR MK 2007. gada 29. maijā apstiprinātos 

noteikumi Nr. 348 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumos Nr. 481 

"Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"; LR MK 03. 10. 

2006. apstiprinātos noteikumus Nr. 821 ‖Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu 

akreditācijas kārtība‖; LR MK 2006. gada 4. aprīlī apstiprinātos noteikumus Nr. 267 „Noteikumi 

par Latvijas izglītības klasifikāciju‖ un citus normatīvos dokumentus, kas ir spēkā Latvijas 

Republikā. Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei,  kā arī 

saskaľā ar DU Senātā pieľemtajiem studijas reglamentējošiem dokumentiem. Imatrikulācija 

notiek saskaľā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, ko ik gadu apstiprina DU Senāts.  

 Studiju programmas īstenošanu nodrošina DU Izglītības un vadības fakultātes, Sociālo 

zinātľu fakultātes un Dabaszinātľu un matemātikas fakultātes docētāji, kā arī pieaicinātie 

viesdocētāji no Liepājas Universitātes.  

 

2.3. Studiju programmas struktūra 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas ―Karjeras konsultants‖ apjoms ir 80 kredītpunkti 

(KP). No minētā apjoma 20 KP ir maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana; 34 KP veido 

nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas studiju kursi; praksei paredzēti 26 KP. 

Studiju kursi ir strukturēti saskaľā ar LR MK noteikumu Nr. 481 (20. 11. 2001.) prasībām šādā 

apjomā:  

□ kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē (18 KP);  

□ pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (10 

KP);  

□ pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (6 KP).  

  

2.4. Studiju programmas saturs 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ saturs veidots, 

vispusīgi izvērtējot  ārzemju pieredzi (Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Vācijas, Polijas, 

Īrijas, Lielbritānijas u.c.), ko docētājiem bija iespēja apgūt studiju programmas izstrādes laikā 

ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 

ieviešanai izglītības sistēmā projekta ―Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības 

sistēmā‖ ietvaros.  



 

 Profesionālā maģistra studiju programmas saturs veidots tā, lai sasniegtu studiju 

programmas mērķi un īstenotu uzdevumus, nodrošinot valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām 

vajadzībām atbilstošas, uz nozares zinātľu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas 

standarta prasībām saskaľotas profesionālās studijas, sagatavojot studējošos patstāvīgai 

zinātniskās pētniecības darbībai, nodrošinot iespēju studentiem veidot kompetences, kas viľiem 

ļautu profesionāli veikt karjeras konsultanta pienākumus. Studiju programmas saturu skat. 2.4.1. 

tabulā.  
2.4.1. tabula 

Profesionālā maģistra studiju programmas ― Karjeras konsultants‖ studiju kursi 

 

Kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē (18 KP) 

   KP Pārbaudījums Docētājs 

Karjeras attīstības teorijas  4 eksāmens doc. E.Oļehnoviča 

Darba tirgus un nodarbinātība 2 dif. ieskaite lekt. I.Ostrovska 

Organizāciju kultūra  2 dif. ieskaite doc. L.Gorbaceviča 

Karjeras konsultanta profesionālā ētika  2 dif. ieskaite doc.T.Uzole 

Konsultēšanas teorija un metodika  6 dif. ieskaite/ 

eksāmens 

doc. S.Guseva 

doc.V.Dombrovskis 

Darba meklēšanas process 2 eksāmens doc. M.Kravale-Pauliľa, 

as. I.Sokolova 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (10 KP) 

Pētnieciskā darba metodoloģija   4 eksāmens prof. A. Pipere 

Informācijas tehnoloģijas karjeras 

konsultēšanā 

2 dif. ieskaite doc. S.Ignatjeva 

Karjeras pakalpojumu vadība 2 dif. ieskaite doc.T.Uzole 

Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā 2 dif. ieskaite lekt. J.Radionovs 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (6 KP) 

Cilvēka dzīves cikli  2 dif. ieskaite asoc. prof. I.Miķelsone 

Sociālās integrācijas un starpkultūru 

aspekti 

2 dif. ieskaite asoc. prof. Dz.Iliško 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā 2 dif. ieskaite doc. L.Latsone 

KOPĀ 34   

Maģistra darbs (20 KP) 

Maģistra darbs 20 aizstāvēšana  

Prakse (26 KP) 

1. prakse 2   dif. ieskaite doc. E.Oļehnoviča 

2. prakse 6   dif. ieskaite doc. M.Kravale-Pauliľa 

3. prakse 14   dif. ieskaite doc. E.Oļehnoviča 

4. prakse 4  dif. ieskaite doc. V.Dombrovskis 

KOPĀ 80 KP  

 

 Studiju programmas satura apguve veicina studējošo teorētisko zināšanu, izziľas un 

pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai; praktiskās darbības 

pieredzes analīzi sociālās vides un darba tirgus, karjeras izvēles un karjeras vadības jautājumos; 

sekmē karjeras konsultēšanas metodiskās pieredzes apguvi, pilnveidojot kompetences kritiski to 

izvērtēt un izmantot turpmākajā profesionālajā darbībā; veicina zinātniskās pētniecības 

kompetenču apguvi pētījumu rezultātu izmantošanai tautsaimniecībā ilgtspējīgas attīstības 

kontekstā, kā arī rosina studējošo personības potenciāla pašrealizāciju mūţizglītības aspektā, 



 

paaugstinot viľu konkurētspēju mainīgos sociāli-ekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā 

darba tirgū.    

 Studiju programmas satura apguvei nozīmīga ir prakse, kuras mērķis ir veicināt topošo 

karjeras konsultantu profesionālās kompetences pilnveidi, ko raksturotu prasme profesionāli un 

radoši strādāt ar klientiem un analītiski izvērtējoša pieeja konsultanta darbam. Prakses mērķi, 

uzdevumus un norises specifiku nosaka Nolikums par profesionālās kvalifikācijas praksi  (skat. 

7. pielikumu), prakse tiek īstenota iestādēs ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi (skat. 8. 

pielikumu).  Studiju programmas pilna un nepilna laika studiju plānus skat. 2.  pielikumā. 

 

2.5. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība  

 

Studiju programmas kvalitātes vērtēšana tiek veikta ar mērķi sekot studiju programmas izpildei 

un plānot tās attīstību. Iekšējās kvalitātes vērtēšanas sistēmu veido: 

□ studiju programmas īstenošanas izvērtējums; 

□ studiju programmas satura analīze; 

□ studiju kursu satura izvērtēšana; 

□ docētāju metodiskā un zinātniskā darba rezultātu analīze;  

□ studiju procesa un pētnieciskā darba integrācija; 

□ studiju procesa stratēģiskā plānošana. 

Studiju programmas saturu un īstenošanu izvērtē studiju programmas „Karjeras konsultants‖ 

Padome, DU Izglītības un vadības fakultātes Dome, DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs 

(SKNC) un DU Studiju padome. Studiju programmas ikgadējais pašnovērtējuma ziľojums, ko 

studiju gada beigās sagatavo programmas direktors, sadarbībā ar programmas Padomi, tiek 

iesniegts SKNC; to izskata DU Senāta izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas komisija un, pēc 

apstiprināšanas Senātā, tas tiek publicēts DU mājas lapā 

(http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi?fid=57). 

Studiju kursu satura izvērtēšanu veic studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji un 

katedru vadītāji, kuri lemj par studiju kursu satura atbilstību programmas mērķim un 

uzdevumiem. Par katra studiju kursa izstrādi ir atbildīgs katedras izvirzītais docētājs(i). 

Studiju kursu satura un docētāju metodiskā darba kvalitātes novērtēšana notiek trīs līmeľos: 

□ pēc studentu aptaujas rezultātiem (studentu aptaujas notiek katra studiju gada beigās); 

□ pēc absolventu, prakšu vadītāju un darba devēju aptaujām; 

□ pēc nodarbību savstarpējiem apmeklējumiem. 

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā būtiskāko ieguldījumu sniedz studiju programmas 

Padome, kas izvērtē iepriekšējā studiju gada pieredzi, plāno darbu nākošajam studiju gadam, 

seko studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijai, kā arī veic studiju procesa stratēģisko 

plānošanu un nosaka attīstības iespējas. Pašnovērtējuma periodā studiju programmas „Karjeras 

konsultants‖ Padome ir akcentējusi nepieciešamību veicināt sadarbību ar ārvalstu augstskolām 

studentu un mācībspēku apmaiľas programmās un kopīgu zinātniski pētniecisku projektu 

īstenošanu (piem. ERASMUS programmā ir noslēgts sadarbības līgums ar Vitauta Diţā 

Universitāti (Lietuva) par studējošo un docētāju apmaiľu studiju programmā „Karjeras 

konsultants‖, 2008. gada nogalē ir plānota studējošo un docētāju studiju vizīte Vitauta Diţā 

Universitātē (Lietuva); lai veicinātu  starptautisku zinātniski pētniecisku projektu īstenošanu, DU 

ir kļuvusi par Eiropas augstākās izglītības karjeras attīstības atbalsta zinātniskās pētniecības  

asociācijas FEDORA institucionālo biedru).  

 



 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

 

3.1. Studiju programmas atbilstība 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts  

standartam 

 

DU profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖ ir izstrādāta saskaľā ar LR 

MK 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu‖.  
 

3.1.1. tabula 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ atbilstība MK noteikumiem Nr. 481 

 

 

Salīdzinājuma kritērijs 

 

LR MK noteikumi Nr. 481 

DU profesionālā maģistra 

studiju programma „Karjeras 

konsultants‖ 

Studiju programmas kopējais apjoms vismaz 40 KP 80 KP 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē 

 

vismaz 7 KP 

 

18 KP 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi 

 

vismaz 5 KP 

 

10 KP 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju 

kursi 

vismaz 2 KP 6  KP 

Prakse vismaz 6 KP 26 KP 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

maģistra darba izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

 

vismaz 20 KP 

 

20 KP 

Kvalifikācija Maģistra programmā 

izglītojamie ar iepriekš iegūtu 

akadēmisko bakalaura grādu 

iegūst piektā līmeľa 

profesionālo kvalifikāciju 

Pēc studiju programmas 

apguves izglītojamie 

iegūst piektā līmeľa 

profesionālo kvalifikāciju 

„Karjeras konsultants‖ 

 

3.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

 

 Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ saturs izstrādāts 

atbilstoši karjeras konsultanta profesijas standartam reģ. Nr. PS 0367 (skat. 3.2.1. tabulu). 

  
3.2.1. tabula 

Profesionālā maģistra studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

 

 

Profesijas standarts 

DU profesionālā maģistra studiju 

programmas „Karjeras konsultants‖ attiecīgie 

studiju kursi 

Karjeras teorijas un metodes Karjeras attīstības teorijas 

Cilvēkresursu vadība; nodarbinātības tendences; 

izglītības sistēmas (Latvijā, ārvalstīs); profesiju 

klasifikācija; profesiogrammu sastādīšana 

Darba tirgus un nodarbinātība 

Organizāciju psiholoģija  Organizāciju kultūra 

Profesionālā ētika Karjeras konsultanta profesionālā ētika 

Konsultēšanas teorija un paľēmieni  Konsultēšanas teorija un metodika  

Darba meklēšanas process, veidi un metodes; Darba meklēšanas process 



 

profesionālās piemērotības noteikšana; lietišķā 

etiķete; lietišķie raksti 

Pētnieciskā darba organizēšana Pētnieciskā darba metodoloģija 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Informācijas tehnoloģijas karjeras 

konsultēšanā 

Valsts institūcijas, kas saistītas ar karjeras 

pakalpojumu nodrošināšanu; vadības teorija; projektu 

vadība  

Karjeras pakalpojumu vadība 

Likumdošana izglītībā un karjeras pakalpojumu 

sniegšanas jomā; darba likumdošana (Latvijā, 

ārvalstīs); darba medicīna 

Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā 

Psiholoģija (vispārīgā; personības; vecumposmu; 

krīţu; ģimenes; eksperimentālā; bezdarba 

psiholoģiskie aspekti) 

Cilvēka dzīves cikli 

Pedagoģija (sociālā; speciālā; mācīšanas un 

mācīšanās metodes)  

Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti 

Saskarsmes psiholoģija; sabiedriskās attiecības  Komunikācijas teorijas konsultēšanā 

 

 

3.3. Darba devēju aptaujas rezultāti  

 

 Lai izvērtētu studiju programmas saturu un īstenošanas procesu, tika veikta darba devēju 

aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot, vai studiju programmā apgūstamās kompetences atbilst 

aktuālākajām darba tirgus prasībām un vai studiju programmas potenciālie absolventi tiek 

pieprasīti darba tirgū (skat. 12. pielikumu.). Paralēli pēc tādas pat metodikas tika aptaujāti 

studējošie un DU docētāji. Respondenti tika lūgti izvērtēt studiju programmā apgūstamo  

kompetenču (instrumentālo, starppersonu, sistēmisko) svarīguma pakāpi un prognozējamo 

apguves līmeni studiju laikā. Aptaujas datu analīze liecina, ka studējošo, darba devēju un 

docētāju viedoklis par  kompetenču veidošanos ir līdzīgs, taču uzskati par kompetenču apguves 

līmeni ir daţādi. Respondenti galvenokārt akcentēja  pragmatiska rakstura kompetences. 

Izvērtējot aptaujas rezultātus, varējām secināt, ka: 

□ profesionālā maģistra studiju programmā  „Karjeras konsultants‖ apgūstamās 

kompetences atbilst aktuālākajām darba tirgus prasībām; 

□ studiju programmas satura apguve veicina studējošo profesionālo un personisko 

izaugsmi, nodrošina programmas absolventu kā speciālistu konkurētspējīgumu ne tikai 

Latvijas, bet arī starptautiskajā darba tirgū; 

□ studiju programmas satura sekmīga apguve nodrošina pietiekamu profesionālo 

kvalifikāciju.  

 

Latvijas Republikas Labklājības Ministrijas Nodarbinātības Valsts aģentūras Karjeras 

pakalpojumu departamenta direktores D. Lūkas  atsauksmi par profesionālā maģistra studiju 

programmas „Karjeras konsultants‖  satura izvērtējumu skat. 14.  pielikumā. 
 

Studiju programmas ―Karjeras konsultants‖ studējošie pārsvarā (75%) strādā iestādēs un 

organizācijās, daļa no kurām ir saistīta ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu organizēšanu un 

nodrošināšanu (vispārizglītojošās skolas, pašvaldības u.c.).  

 

4. STUDIJU PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM STUDIJU  

PROGRAMMĀM ES VALSTĪS  

 

Karjeras konsultanti tiek izglītoti lielākajā vairumā ES valstu (Īrijā, Zviedrijā, Somijā, Ungārijā, 

Čehijā, Vācijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Igaunijā u.c.), kvalifikācijas ieguve tiek nodrošināta gan 

bakalaura, gan maģistra studiju programmās. Studiju programmu satura salīdzināšanai tika 



 

izvēlētas tās ES universitātes un augstākās izglītības iestādes, kas īsteno maģistra līmeľa studiju 

programmas (skat. 6. pielikumu). Veicot daţādu valstu maģistra studiju programmu salīdzinošo 

analīzi varam secināt, ka: 

□ maģistra studiju programmās tiek uzľemti studenti ar skolotāja kvalifikāciju vai 

psihologa kvalifikāciju, kā arī ar vismaz 1 gada darba stāţu karjeras konsultēšanas jomā, 

kas kopumā atbilst arī DU profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras 

konsultants‖ imatrikulācijas noteikumu prasībām; 

□ kvalifikācijas ieguve tiek virzīta uz turpmāko karjeras konsultēšanas darbu skolās, 

augstskolās, nodarbinātības dienestos un centros. DU īstenotās studiju programmas 

sekmīga apguve nodrošina studentiem nepieciešamo profesionālo prasmju, vispārīgo un 

speciālo  kompetenču attīstību, kas dos iespēju viľiem kvalitatīvi strādāt izglītības 

iestādēs, karjeras un nodarbinātības centros;  

□ studiju programmas tiek realizētas moduļu sistēmā, kur nav noteikts vienojošs moduļu 

skaits, katrai studiju programmai tas ir atšķirīgs, moduļu saturā ietilpst vispārizglītojošie, 

teorētiskie, nozaru teorētiskie studiju kursi, maģistra darbs un prakse;  

□ kredītpunktu kopskaits studiju programmās ir atšķirīgs. DU profesionālā maģistra studiju 

programmas „Karjeras konsultants‖ apjoms ir 120 ECTS, tāpat kā Igaunijā un Vācijā, 

savukārt Lietuvā, Īrijā un Somijā ir mazāks kopējo kredītpunktu skaits, pie kam studiju 

ilgums visu iepriekšminēto valstu attiecīgajās studiju programmās ir vienāds- 2 gadi; 

□ visās analizētajās studiju programmās studējošajiem tiek dota iespēja gūt teorētiskās 

zināšanas un metodiskā darba pieredzi, pilnveidot prasmi palīdzēt klientam izprast un 

izvērtēt savas personīgās īpašības un spējas, izprast pārmaiľu procesus, atlasīt un 

strukturēt nepieciešamo informāciju. 

Analizējot daţādu ES valstu maģistra studiju programmu saturu kopumā, varam secināt, ka DU 

profesionālā maģistra studiju programmā ―Karjeras konsultants‖ imatrikulētajiem studentiem ir 

iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus vairākās Eiropas Savienības valstu augstskolās izglītības 

atbalsta programmu Socrates/Erasmus vai Erasmus/Mundus ietvaros. 

 

5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

 

5. 1. Izmantotās studiju metodes un formas 

 

Studiju procesā tiek izmantotas šādas programmas īstenošanas formas: 

□ lekcijas, 

□ semināri, 

□ praktiskās nodarbības, kur tiek izmantots gan frontālais, gan grupu darbs, 

□ studējošo individuālais darbs, 

□ informācijas tehnoloģiju un multimēdiju iespēju izmantošana, 

□ interneta resursu izmantošana u.c. 

Studiju programmas īstenošanas formu izvēli nosaka mūsdienīgās pieejas studiju procesa 

organizēšanā (kognitīvā; pētnieciskā; radošā; problēmrisinājumu pieeja, autonomās studijas). 

Studiju procesā izmantotās programmas īstenošanas formas veicina vispārējo (instrumentālo; 

starppersonu; sistēmisko)  un specifisko kompetenču apguvi, attīsta kritisku un radošu 

domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt savu viedokli. 

 Lekcijās tiek sniegts koncentrēts studiju kursu satura pamatproblēmu (daţādu autoru 

teorijas, koncepcijas, klasifikācijas u.c.) apskats un analīze. Docētāji lekciju nodrošināšanai 

izmanto video projektorus, kodoskopus, TV, tādejādi prezentācijās un elektroniski sagatavotajos 

materiālos ir iespējams demonstrēt sareţģītas studiju materiālu vispārinošas un apkopojošas 

shēmas, detalizēti tās izanalizējot. Docētāji nodrošina studējošos ar izdales materiāliem kā 

kopētā, tā elektroniskā formā. ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. Atbalsts profesionālās 

orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā projekta ―Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ ietvaros, sadarbojoties 6 Latvijas augstskolu 

docētājiem, tika izstrādāti studiju materiāli praktiski visos studiju kursos, kas ir elektroniski 

pieejami arī augstskolu kopdarbības studiju vidē (http://www.niid.lv/moodle). Studiju satura 

http://www.niid.lv/moodle


 

apguvei katrs docētājs  izvēlas metodes, kas ir vislietderīgākās un visatbilstošākās studentu  

vajadzībām.    

 Semināros un praktiskajās nodarbībās tiek sekmēta studējošo sociālo prasmju attīstība, 

pilnveidotas individuālā vai grupu darba prezentācijas un analīzes prasmes, sava viedokļa 

izteikšana, prasme diskutēt. Tā kā studiju programmā lielākā daļa studējošo ir ar praktisku darba 

pieredzi, tad diskusijas izvēršas ļoti raitas un profesionālas. Daţos studiju kursos praktiskās 

nodarbības tiek organizētas datorklasēs. 

 Individuālais darbs ir virzīts uz studējošo vajadzībām, viľu interešu virzību studiju kursu 

ietvaros, kā arī darbam ar studiju kursu obligāto un papildus literatūru. Šāda darba forma motivē 

studējošos nopietni gatavoties individuālā darba prezentācijai un publiskai apspriešanai, tā sekmē 

zinātnisko publikāciju un prezentāciju sagatavošanu konferencēm un maģistra darba izstrādi 

kopumā, pilnveidojot pētnieciskā darba kompetences. 

   

5.2. Profesionālās kvalifikācijas prakse 

 

Profesionālās kvalifikācijas praksi Daugavpils Universitātē organizē saskaľā ar „Noteikumiem 

par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖ (LR Ministru Kabineta 

noteikumi Nr. 481, 20. 11. 2001.), profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras 

konsultants‖ kvalifikācijas prakses nolikumu (skat. 7. pielikumu). 

Prakse ir profesionālā maģistra studiju programmas obligāta sastāvdaļa. Prakses mērķis- veicināt 

studentu karjeras konsultanta profesionālās kompetences pilnveidi, ko raksturo prasme 

profesionāli un radoši strādāt ar klientiem un analītiski izvērtējoša pieeja konsultanta darbam. 

 

Prakses vietas - iestādes, ar kurām DU ir noslēgts sadarbības līgums par karjeras konsultanta 

profesionālās kvalifikācijas praksi (līgumu skat. 8. pielikumā).  

 

Profesionālās kvalifikācijas prakses posmi: 

□ prakse I- iestādes darbības izpēte, konsultanta darba vērošana (2 KP); 

□ prakse II- iestādes darbības izpēte, konsultanta darba vērošana (6 KP); 

□ prakse III - profesionālās kvalifikācijas prakse (14 KP); 

□ prakse IV – pētnieciskā darba īstenošanas prakse (4 KP). 

 

Studenta vērtējums par profesionālās kvalifikācijas praksi tiek veidots sekojoši: 30% no 

vērtējuma par iesniegto dokumentāciju un metodiskiem materiāliem; 30% no gala vērtējuma 

veido prakses konsultanta vērtējums; 40% no vērtējuma veido prakses rezultātu prezentācija un 

aizstāvēšana. Gala vērtējumu par praksi students iegūst prakses konferencē, kur prakses 

vadītājs, ľemot vērā  prakses konsultanta vērtējumu, visu prakses uzdevumu izpildi, vērtējot 

prakses materiālus, to aizstāvēšanu un studenta pašvērtējumu, ieraksta protokolā gala vērtējumu 

ar atzīmi pēc 10 ballu skalas.  

 

5.3. Zināšanu vērtēšanas sistēma 

 

Vērtējot profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants― apguvi, tiek ievēroti  

pamatprincipi, kas norādīti ―LR MK 2001. gada 20. novembrī apstiprinātajos noteikumos Nr. 

481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖:  

□ zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība - atbilstoši izvirzītajam programmas mērķim un 

uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 

pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

□ vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas 

obligātā satura apguvi; 

□ programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai eksāmens, minimālais 

studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti; 

□ ieskaitē studiju kursa apguves līmeľa un prakses sasniegumu vērtējums ir 10 ballu skalā; 



 

□ Valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana, vērtē 

Valsts pārbaudījuma komisija (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā ir komisijas 

vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no 

komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

  

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants― studējošo studiju sasniegumu 

vērtēšanā tiek izmantotas variatīvas formas un metodes, piedāvājot  studentiem iespēju apliecināt 

vispārējās un speciālās kompetences, kritiski izvērtēt teorijas un analizēt inovatīvo pieredzi, 

noteikt apgūto zināšanu un prasmju izmantošanas iespējas karjeras konsultanta profesionālajā 

darbībā. Šāda sasniegumu vērtēšanas prakse nodrošina individualizētu, objektīvu un sistemātisku 

vērtējumu, procedūra ir atklāta, tajā piedalās arī studenti,  savstarpēji vērtējot savus un kolēģu 

studiju darba rezultātus, tādejādi attīstot pašvērtēšanas prasmi. 

 Studējošo studiju sasniegumu līmenis tiek vērtēts, ľemot vērā arī patstāvīgā darba 

rezultātus semestra laikā, kas apliecina studenta padziļinātu izpratni par attiecīgā studiju kursa 

satura likumsakarībām, kā arī studējošā prasmi argumentēt savu viedokli un viľa pētnieciskā 

darba kompetenču attīstības līmeni.  

 Vērtējumu eksāmenos un diferencētās ieskaitēs vairumā studiju kursu nosaka procentuāli 

no summārā maksimāli iegūstamo ballu skaita, ko veido aktīva līdzdalība diskusijās, lomu 

spēlēs, situāciju analīzē, profesionālās pieredzes teorētiskā pamatojuma izveide individuālās un 

grupu prezentācijās, pētniecisko kompetenču  apliecināšana mini pētījumos un prakses atskaites 

materiālos.  Eksāmenu un diferencēto ieskaišu skaitu katrā studiju semestrī nosaka studiju plāns.  

 2. kursa noslēgumā, pirms maģistra darba aizstāvēšanas, studējošie piedalās DU Jauno 

zinātnieku konferencē vai zinātniskajos lasījumos, prezentējot pētnieciskā darba rezultātus. 

Maģistra darba kvalitātes izvērtēšanai ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji (skat. 13. pielikumu), kas 

ietver  darba struktūras, pētījuma novitātes, statistiskās informācijas analīzes prasmju, izmantotās 

literatūras avotu daudzuma, interneta resursu izmantošanas, kā arī darba zinātniskās valodas, 

stila un noformējuma izvērtējumu, akcentējot maģistranta piedalīšanos zinātniskajās 

konferencēs.  

 

6.  STUDĒJOŠIE 

 

6.1. Imatrikulācijas noteikumi 

 

Profesionālā maģistra studiju programmā ― Karjeras konsultants‖ tiek imatrikulēti pretendenti ar: 

□ 2. līmeľa profesionālo augstāko izglītību un skolotāja  kvalifikāciju, vai 

□ izglītības zinātľu bakalaura grādu pedagoģijā, vai 

□ sociālo zinātľu bakalaura grādu psiholoģijā vai psihologa kvalifikāciju, vai 

□ citu akadēmisko vai 2. līmeľa profesionālo augstāko izglītību un 2 gadu darba pieredzi       

konsultēšanā, ko apliecina izziľa no darba vietas. 

Studentu imatrikulācija notiek konkursa kārtībā, pretendentiem iesniedzot uzľemšanas komisijā 

izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus. Iespēja apgūt karjeras konsultanta profesionālā 

maģistra studiju programmu ir Latvijas Republikas pilsoľiem un LR pastāvīgajiem 

iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās 

piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Citu 

valstu pilsoľi studiju programmu var apgūt uz īpaša līguma pamata.     

 

6.2. Studējošo skaits  

 

 2007./2008. studiju gadā tika imatrikulēti 10 pilna laika klātienes studenti, kuri studē par valsts 

budţeta līdzekļiem.  2008./2009. studiju gadā imatrikulēto studentu nav, jo no valsts budţeta 

finansējamo studiju vietu skaits profesionālā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants‖ 

netika palielināts un reflektantu skaits par maksu bija nepietiekams, lai tiktu izpildīts DU Senāta 

lēmums par minimālo studējošo skaitu studiju grupā studijās par maksu.                 



 

 

6.3. Studējošo aptaujas rezultāti 

 

 Studenti tiek iesaistīti studiju programmas norises izvērtējumā (skat. 12. pielikumā 

anketu un aptaujas rezultātu apkopojumu). Studiju kursu apguves laikā docētāji saľem 

maģistrantu atsauksmes par kursa nepieciešamību, pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar 

lekcijām un praktiskajiem darbiem vai semināriem, nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, 

izvirzīto prasību kvalitāti un kvantitāti, pasniedzēja darbības stila efektivitāti, psiholoģisko 

klimatu nodarbību laikā u.c. Katra studiju gada nobeigumā tiek veikta studējošo aptauja, kas 

ietver gan studiju kursu svarīguma un pasniegšanas līmeľa izvērtējumu, gan tiek izzināts 

studējošo viedoklis par iespējamām izmaiľām studiju kursa apjomā. Studējošie veic studiju 

programmas īstenošanas izvērtējumu kopumā, vērtējot arī sadarbību ar mācībspēkiem un 

vieslektoriem, studiju programmas nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, kā 

arī tiek apkopoti studējošo priekšlikumi studiju programmas satura un organizēšanas kvalitātes 

uzlabošanai.  

 Studējošo aptaujas rezultāti katra studiju gada noslēgumā tiek analizēti studiju 

programmas „Karjeras konsultants‖ Padomē, kā arī pārrunāti kopīgi ar studiju programmas 

īstenošanā  iesaistītajiem docētājiem.   

 Apkopojot studējošo vērtējumus par studiju programmas realizēšanu kopumā, jāsecina, 

ka studējošie ir  ļoti apmierināti  ar studiju programmas īstenošanu (skat. 6.3.1.zīm.). 

87%

13% Augsts līmenis

Ļoti augsts līmenis

 
6.3.1. zīm. Atbilţu sadalījums uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu   kopumā?‖  

 

 Studējošie atzinīgi novērtē sadarbību ar Daugavpils Universitātes mācībspēkiem (skat. 

6.3.2. zīm.) un īpaši ar vieslektoriem (skat. 6.3.3. zīm.). Analizējot studējošo viedokli par 

iespējamām izmaiľām studiju kursu apjomā, jāatzīmē, ka vairums maģistrantu vēlētos to 

palielināt, īpaši studiju kursos „Konsultēšanas teorija un metodika I,II‖ „Darba meklēšanas 

process‖, „Komunikācijas teorijas konsultēšanā‖, „Karjeras pakalpojumu vadība‖, „Cilvēka 

dzīves cikli‖. Studējošie pieļauj, ka apjoms varētu tikt nedaudz samazināts studiju kursos „Darba 

tirgus un nodarbinātība‖, „Organizāciju kultūra‖, un varētu tikt saglabāts patreizējā apjomā 

studiju kurss „Karjeras attīstības teorijas‖.  

50%

38%

12% Augsts līmenis

Ļoti augsts līmenis

Vidējs līmenis

 
6.3.2.zīm. Atbilţu sadalījums uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?‖  



 

37%

63% Augsts līmenis

Ļoti augsts līmenis

 
 6.3.3. zīm. Atbilţu sadalījums uz jautājumu „Kā Jūs raksturotu sadarbību ar vieslektoriem?‖ 

  

Studējošie atzīmē, ka mācību literatūra un metodiskie materiāli varētu būt  pieejamāki un 

plašāki, 50% atzīmē kā daļēji pietiekamus, 37% kā pietiekamus, bet 13% studējošo, pamatā tie, 

kuriem nerada grūtības lasīt angļu/ vācu/krievu valodās, atzīmē, ka ir pieejami ļoti daudzveidīgi 

informācijas resursi. Visi studējošie izmanto arī interneta resursus- 88% studējošo atzīst, ka 

izmanto interneta materiālus studiju procesā, 12% to dara daţkārt. Studējošie izsaka 

priekšlikumu organizēt domu apmaiľu par profesionāliem jautājumiem ar citu augstskolu 

studentiem, piem. e- foruma veidā, kā arī norāda, ka būtu vēlamas daudzveidīgākas prakses 

vietas.  

 

6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek ne tikai iesaistot viľus studiju 

programmas īstenošanas kvalitātes izvērtējuma procesā, bet arī sadarbojoties  ar programmas 

direktoru. Organizatoriskajās pilnsapulcēs studējošie aktīvi iesaistās diskusijās, kopīgi tiek 

risinātas studiju laikā radušās problēmas, kas skar studiju kvalitātes nodrošināšanu, korekcijas 

studiju programmas īstenošanas gaitā, docētāju darba specifiku u.c. Studentiem ir iespēja 

iesniegt izskatīšanai Izglītības un vadības fakultātes Domē, Pedagoģijas un pedagoģiskās  

psiholoģijas, kā arī citās studiju programmas īstenošanā iesaistītajās katedrās jebkuru, viľu 

intereses saistošu  jautājumu, kā arī savus priekšlikumus vai iebildumus. Studentiem tiek 

nodrošināta iespēja piedalīties IVF Domes un katedru sēdēs. 

 

6.5. Studējošo iesaistīšana pētniecības darbā 

 

 Studējošo pētniecisko prasmju pilnveide ir viena no profesionālā maģistra studiju 

programmas prioritātēm. Lai to sekmētu, studiju plānā ir iekļauti studiju kursi „Pētnieciskā 

darba metodoloģija‖ un  "Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā‖, bez tam 

studējošajiem ir iespēja iepazīties ar jaunāko pētījumu rezultātiem darba tirgus tendenču analīzē, 

cilvēkresursu vadībā, bezdarba psiholoģisko aspektu izpētē studiju kursu „Karjeras attīstības 

teorijas”, „Darba tirgus un nodarbinātība”, „Konsultēšanas teorija un metodika”, „Karjeras 

pakalpojumu vadība ‖ u.c. ietvaros. 
Pētniecības veicināšanai universitātes līmenī ir nodibināta Daugavpils Universitātes 

Jauno zinātnieku asociācija (DUJZA), kas rīko ikgadējās jauno zinātnieku konferences 
(papildus informācija http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/jza). Programmā studējošie 
uzstājas ar ziľojumiem par veiktajiem pētījumiem, studentu zinātniskie raksti tiek publicēti 
konferences materiālu krājumā. Bez tam studentiem ir iespēja piedalīties arī reģionālajās vai 
starptautiskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tā, piemēram, 2008. gada pavasarī 2 
studentes (T. Bogdanova, L. Šmukste) piedalījās studentu zinātniskajā konferencē Rēzeknes 
augstskolā, 2008. gada novembrī ir plānota studentes T. Bogdanovas pētījuma prezentācija 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Educational Leadership: nurturing meaning in a 
context of change‖ Maltas Universitātē. 

Visplašāk studentu pētnieciskais darbs tiek atspoguļots maģistra darbos , kuros 
tiek izmantoti daţādi pētījumu veidi (aprakstošais; korelācijas; cēloľsakarību; darbības 
u.c.) karjeras attīstības atbalsta problēmjautājumu izzināšanai. Pētījumu tēmu un darba 

http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/jza


 

zinātnisko vadītāju izvēle tiek apstiprināta profesionālā maģistra studiju programmas ‖Karjeras 
konsultants‖  Padomes apspriedē un Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras sēdē. 
 Profesionālā maģistra studiju programmas ‖Karjeras konsultants‖ studējošie tiek iesaistīti 

zinātniski pētniecisko projektu īstenošanā, tā, piemēram, 2007. gadā Izglītības un zinātnes 

ministrijas finansētā pilotprojekta “Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē 

ilgtspējīgas attīstības  un nodarbinātības veicināšanai” (projekta vadītāja E. Oļehnoviča, reģ. 

Nr. 5-20/07.16) aktivitāšu realizācijā piedalījās studentes A. Leščinska, A. Gabrusāne, M. 

Kučinska, 2008. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā projekta “Karjeras attīstības 

atbalsts reģionālajā universitātē ilgtspējīgas attīstības  un nodarbinātības veicināšanai” 

(projekta vadītāja E. Oļehnoviča, reģ. Nr. 5-8/08.09) uzdevumu izpildē līdzdarbojās studentes T. 

Bogdanova, A. Leščinska, A. Gabrusāne, L. Šmukste.  

 Lai iepazītos ar pētniecisko pieredzi karjeras attīstības atbalsta jomā, 2008. gada nogalē ir 

plānota studiju programmas „‖Karjeras konsultants‖ docētāju un studentu divu dienu studiju 

vizīte Kauľas Vitauta Diţā universitātē Lietuvā, kurā dalību ir pieteikuši lielākā daļa maģistra 

studiju programmā studējošo. Studējošajiem ir iespēja iepazīties ar citu valstu pētniecisko 

pieredzi, izmantojot Eiropas augstākās izglītības karjeras attīstības atbalsta zinātniskās 

pētniecības  asociācijas FEDORA pētījumu datu bāzi, kā arī piedalīties starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs u.c. pasākumos, jo Daugavpils Universitāte ir kļuvusi par šīs 

organizācijas  institucionālo biedru.  

 

7. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 

 

7.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas ―Karjeras konsultants‖ īstenošanu nodrošina 14 

docētāji (skat. 7.1.1. tabulu), tajā skaitā 11 mācībspēkiem pamatievēlēšanas vieta ir DU (skat. 4. 

pielikumu), 79 % docētāju ir doktora zinātniskais grāds un 21 % mācībspēku ir maģistra grāds 

pedagoģijā, valsts pārvaldē vai jurisprudencē.   
7. 1. 1. tabula 

Profesionālā maģistra studiju programmas  ―Karjeras konsultants‖ īstenošanā iesaistītie mācībspēki 

 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Zinātniskais grāds, 

amats 
Pamatievēlēšanas vieta, fakultāte, katedra 

1. Anita Pipere  Dr. psych., profesore DU Izglītības un vadības fakultāte,  

Ilgtspējīgas izglītības institūts 

2. Dzintra Iliško Ph. D., asoc. profesore/ 

vadošā pētniece 

DU Izglītības un vadības fakultāte,  

Ilgtspējīgas izglītības institūts 

3. Eridiana Oļehnoviča Dr. paed., docente/ 

vadošā pētniece 

DU Izglītības un vadības fakultāte,  

Ilgtspējīgas izglītības institūts 

4. Mārīte Kravale-Pauliľa Dr. paed., Mag. psych., 

docente/ pētniece 

DU Izglītības un vadības fakultāte,  

Ilgtspējīgas izglītības institūts 

5. Tatjana Uzole Dr. psych., docente DU Sociālo zinātľu fakultāte,  

Sociālās psiholoģijas katedra 

6. Svetlana Guseva Dr. psych., docente DU Izglītības un vadības fakultāte,  

Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas 

katedra 

7. Valērijs Dombrovskis Dr. psych., docents DU Izglītības un vadības fakultāte,  

Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas 

katedra 

8. Svetlana Ignatjeva Dr. phys., docente DU Dabaszinātľu un matemātikas 

fakultāte, 

Informātikas katedra 

9. Lilija Gorbaceviča Dr. phil., docente DU Sociālo zinātľu fakultāte,  



 

Socioloģijas katedra 

10. Inta Ostrovska Mag. paed., lektore DU Sociālo zinātľu fakultāte,  

Socioloģijas katedra 

11. Jānis Radionovs Mag. jur., lektors DU Sociālo zinātľu fakultāte,  

Tiesību katedra  

12. Inga Sokolova Mag. grāds valsts 

pārvaldē, asistente 

Nodarbinātības Valsts aģentūra,  

Karjeras pakalpojumu departaments 

13. Ilze Miķelsone Dr. paed., asoc. 

profesore 

Liepājas Universitāte,  

Pedagoģijas katedra 

14. Lāsma Latsone Ph. D., docente Liepājas Universitāte,  

Pedagoģijas katedra 

 

Akadēmiskā personāla procentuālo sadalījumu pa amatiem skat. 7.1.1. zīmējumā.  
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7.1.1. zīm. Akadēmiskā personāla sadalījums pa amatiem (%) 

 

7. 2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu 

 

 Studiju programmas akadēmiskā personāla pētniecības virzieni ir saistīti ar mācībspēku 

specializāciju. Zinātniskie pētījumi tiek veikti Latvijas Zinātnes padomes piešķirto grantu, kā arī 

UNESCO, Eiropas Komisijas atbalstīto starptautisko projektu, Eiropas Sociālā fonda Nacionālo 

programmu u.c. akadēmisko un lietišķo pētījumu ietvaros. Mācībspēki aktīvi piedalās gan valsts, 

gan arī starptautiskā mēroga zinātnisko konferenču darbā. Docētāju zinātniskās  pētniecības 

virzienus skat. 7.2.1. tabulā. 

 
7.2.1. tabula 

Docētāju zinātniskās pētniecības virzieni 

 

Docētājs Pētniecības virzieni 

Prof. Anita Pipere Skolotāja un pētnieka uz ilgtspējību orientēta identitāte. Skolotāju 

izglītības pārorientēšana uz ilgtspējības pamatiem saskaľā ar 

UNESCO vadlīnijām. Konstruktīvisms izglītībā. Dialoģiskā identitāte.  

Asoc. prof. Dzintra Iliško Dzimumu studijas. Starpkultūru izglītības aspekti. Pieaugušo izglītība.  

Asoc. prof. Ilze Miķelsone Pieaugušo pedagoģija un psiholoģija. Izglītības kvalitāte. Kreativitātes 

sekmēšanas jautājumi. Sadarbības pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija 

un psiholoģija. Karjeras konsultēšana. 

Doc. Eridiana Oļehnoviča Karjeras izglītība un karjeras attīstības atbalsts. Tehniskās un 

arodizglītības skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas 

izglītības mērķi. Neformālās izglītības atzīšana un prasmju novērtēšana   

profesionālās  izglītības sistēmā. 

Doc. Mārīte Kravale- 

Pauliľa 

Izglītības un jauniešu neformālās izglītības pētniecība. Karjeras 

konsultantu izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas izglītības mērķi. 



 

Karjeras un starpkultūru izglītība. 

Doc. Tatjana Uzole Profesionālais stress. Psiholoģiskā labklājība. Karjeras konsultēšana. 

Doc. Svetlana Guseva Profesionālās identifikācijas procesi un personības tipoloģija. 

Doc. Valērijs Dombrovskis Karjeras izglītības atbalsts izglītības sistēmā. Profesionālās identitātes 

sociāli psiholoģiskie aspekti. 

Doc. Lilija Gorbaceviča Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte. Organizāciju 

kultūra un sabiedrībā notiekošās pārmaiľas. 

Doc. Svetlana Ignatjeva Jaunākās informācijas tehnoloģijas. Datu ieguve, apstrāde un 

prezentācija. 

Doc. Lāsma Latsone Komunikācijas teorijas. Saskarsmes īpatnības. Karjeras veidošanas 

iespējas. 

Lekt. Inta Ostrovska Menedţmenta aspekti (personālvadība, time management u.c.). Darba 

tirgus problēmas un tendences. Izglītības socioloģija. Audzināšanas 

socioloģija. Jaunatnes socioloģija. 

Lekt. Jānis Radionovs Telemātika. Loģistika. Juridisko problēmu analīze. 

As. Inga Sokolova Karjeras pakalpojumu kvalitāte. Darba meklēšanas process. 

 

 Akadēmiskā personāla zinātnisko aktivitāšu apkopojumu pēdējo sešu gadu laikā skat. 5. 

pielikumā. Mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība tiešā veidā pozitīvi ietekmē studiju 

procesu, iesaistot studējošos pētnieciskajā darbībā, veidojot vienotu pētnieciskā darba sistēmu 

studiju programmas ietvaros. Tas stimulē studējošo pētnieciskās kompetences veidošanos, kā arī 

sniedz viľiem papildus pieredzi saskatīt un risināt profesionālās problēmas.  

 Docētāju zinātniski pētnieciskā darbība netieši pozitīvi ietekmē studiju procesu, 

mācībspēkiem pilnveidojot savu pētniecisko kompetenci, iepazīstoties ar jaunāko literatūru un 

publikācijām par daudzveidīgiem pētnieciskiem jautājumiem. Lai apgūtu jaunākās studiju 

formas un metodes, docētāji piedalās daţādos semināros, pieredzes apmaiľas aktivitātēs, 

kvalifikācijas celšanas kursos un projektu īstenošanā. Īpaši nozīmīga docētāju kvalifikācijas 

paaugstināšanā bija iespēja ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. Atbalsts profesionālās 

orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā projekta ―Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖   ietvaros doties studiju vizītēs uz Eiropas 

universitātēm (Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Vācijā, Polijā, Īrijā, Lielbritānijā u.c.), kurās 

ir uzkrāta ievērojama pieredze karjeras konsultantu sagatavošanā, kā arī piedalīties ārzemju 

karjeras konsultēšanas speciālistu vadītajos semināros Latvijā: Peter Plant (Dānija), Grace 

0'Grady (Īrija), Sauli Puukari (Somija), Bernd-Joachim Ertelt (Vācija), Mika Launikari (Somija), 

Bill Law (Lielbritānija), Deirdre Hughes (Anglija), Raimo Vourinens (Somija), Lia Kapelis 

(Austrālija).   Praktiski visi mācībspēki aktīvi piedalās gan valsts mēroga, gan arī starptautisko 

zinātniski pētniecisko projektu īstenošanā kā projektu vadītāji, eksperti un pētnieki (skat. 7.2.1. 

tabulu). 
 

7.2.1. tabula 

Akadēmiskā personāla iesaistīšanās projektos  

 

Prof. Anita Pipere 

□ Līdzdalība IZM pētniecības projektā ―Ilgtspējīgas izglītības teorijas un pētniecisko prasmju 

attīstību  veicinošas vides radīšana darbības pētījumā skolotāju izglītībā‖ (2007). 

□ Eksperts projektā  ―Doktorantūras un maģistrantūras e-studijas tehnoloģiju jomā atbilstoši 

Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA‖, RTU00-TSC00-L1-016. (2005-2007). 

□ IZM pētniecības projekta ―Uz ilgtspējību orientēta pētnieka identitāte maģistra studiju 

programmās psiholoģijā un pedagoģijā Daugavpils Universitātē‖ vadītāja (2006). 

□ IZM pētniecības projekta ―Publicēšanās iespēju paplašināšanās Daugavpils Universitātes 

doktorantiem un docētājiem‖ vadītāja (2005). 

 



 

Asoc. prof. Dzintra Iliško 

□ ES projekts ―Children as researchers",  Nr. 129355-CP-1-2006-1-NO-COMENIUS-C21, pētniece.   

□ Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts ―Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖, 

līgums NS-EQUAL-2005-1, (2004.-2007.g.), eksperte (vad. E.Oļehnoviča). 

□ IZM grants ―Izglītības pētījumu metodoloģiskā redzējuma un pētniecisko prasmju veicinošas 

izglītības vides radīšana darbības pētījumā DU‖, pētniece (vadītāja I. Salīte). 

 

Asoc. Prof. Ilze Miķelsone 

□ Socrates programmas Eiropas Komisijas un Eiropas sadarbības tīkla PASCAL  projekts „Meeting 

minds, sharing experiences, on economic and social capital development in learning cities and 

regions‖, eksperte. 

□ ES struktūrfondu Nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‖, līguma Nr. 

2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0159, eksperte (2005.- 2008). 

□ ES Sociālā fonda projekts „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reģiona pašvaldībām‖, 

līguma Nr. 2005/7/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015, eksperte (2005.-2006.). 

□ ES Sociālā fonda projekts „Prakšu konsultatīvā modeļa izveide pirmsskolas skolotāju 

izglītošanā‖, apstiprināts ESF VK 07.12.2005., eksperte (2005.-2008.). 

□ Projekts „Mācīšana mūsdienu sabiedrībā‖ (Teaching in Modern Society‖ ( LPA (Latvija) – Vaxjo 

universitāte (Zviedrija)- Skipper Clement Seminarium (Dānija), eksperte (2001.-2002.). 

 

Doc. Eridiana Oļehnoviča 

□ IZM pamatbudţeta apakšprogrammas „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 

nodrošināšana augstskolās‖  projekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  

ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai‖, projekta reģistrācijas Nr. 5-8/08.09, 

projekta vadītāja, pētniece (2008.). 

□ IZM pamatbudţeta apakšprogrammas „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 

nodrošināšana augstskolās‖  pilotprojekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  

ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai‖, projekta reģistrācijas Nr. 5-20/07.16, 

projekta vadītāja, pētniece (2007).  

□ ES Leonardo da Vinci programmas projekts „Transfer of innovative methodology for assessment 

of VET teachers prior learning‖, Nr. LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004, profesionālās izglītības 

skolotāju neformālā ceļā iegūto prasmju izvērtēšanas eksperte, (01.12.2007.-01.10.2009.). 

□ ESF Nacionālās programmas 3.2.4.1. projekts „Latgales reģiona mūţizglītības atbalsta sistēmas 

veidošana un kapacitātes stiprināšana‖, 7. aktivitātes vadītāja, eksperte (2004.-2008.). 

□ Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts ―Profesiju segregācijas cēloľu 

mazināšana‖ , līguma Nr. SL-EQUAL-2005-1, Daugavpils Universitātes aktivitāšu 

vadītāja, eksperte (2004.-2007.).  
□ ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā‖, Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159, aktivitāšu 

vadītāja, eksperte (2004.-2008.).  

□ ESF  Nacionālās programmas 3.2.6.1. projekts ―Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai‖, Nr.  

2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1./0001/0154, aktivitāšu vadītāja Dienvidlatgalē 

(2004.-2007.). 

□ ES programmas Leonardo da Vinci projekts „Dienvidlatgales jauno amatnieku profesionālo un 

valodas kompetenču pilnveide Vācijā‖, projekta autore un vadītāja, (2004.-2006.). 

□ ES programmas Leonardo da Vinci projekts „Sprachliche und fachliche Foerderung von 

Deutschlehrern an Berufsschulen in Lettland‖, projekta dalībniece (2003). 

□ UNESCO/UNITWIN projekts „Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību‖, 

projekta dalībniece (kopš 2000. gada). 

 

 



 

Doc. Mārīte Kravale – Pauliľa 

□ IZM pamatbudţeta apakšprogrammas  „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 

nodrošināšana augstskolās‖ projekts „Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē ilgtspējīgas 

attīstības un nodarbinātības veicināšanai‖, projekta reģistrācijas Nr. 5-8/08.09, pētniece (2008.). 

□ Eiropas Kopienas ārējās palīdzības projekts „Iecietības kultūra Latvijas vidē‖, Nr. 2005/017-495-

03-01/2-12/47, Sabiedrības Integrācijas fonds, eksperte multiplikatoru kursu izstrādē (2007.-2008.). 

□ IZM projekts ―Uz ilgtspējību orientēta pētnieka identitāte maģistra studiju programmās psiholoģijā 

un pedagoģijā Daugavpils Universitātē‖, pētniece, vadītāja prof. A. Pipere, (2006). 

□ LZP projekts „Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā‖, pētniece, vadītāja prof. I. Salīte, 

(2005.– 2008.). 

□ Socrates programmas Comenius 2.1 projekts ―ICTime – ICT as a Tool of Intercultural and Media 

Education‖, reģistrācijas Nr. 128742-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21, līdzdalība (2006.-2009.). 

□ Skolotāju izglītība nākotnei: PCC (Klusā okeāna piekrastes izglītības pētījumu konsorcija) valstu 

koloboratīvs pētījums un izglītība ilgtspējīgai attīstībai: problēmas un perspektīvas uzsākot ANO 

izsludināto desmitgadi no 2005. – 2014. gadam, sadarbībā ar ASV, Koreju, Fidţi, Jaunzēlandi. 

Līdzdalība, vadītāja prof. I. Salīte (2005. – 2007.). 

□ ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „ Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā‖, eksperte (2006.). 

□ IZM grants 2.17 ―Izglītības pētījumu metodoloģiskā redzējuma un pētniecisko prasmju attīstību 

veicinošas izglītības vides radīšana darbības pētījumā DU‖, pētniece, vadītāja prof. I.Salīte, (2006.). 

□ Latvijas Jaunatnes padomes projekts „Jaunieši neformālās izglītības attīstībai Latvijā‖, eksperte 

(2005.). 

 

Doc.Tatjana Uzole 

□ IZM pamatbudţeta apakšprogrammas „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 

nodrošināšana augstskolās‖  projekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  

ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai‖, pētniece (2008.). 

□ Problem Solving for Better Health (PSBH) in the Latgale region. Rēzeknes Augstskola (Latvia),  

Dreyfus Health Foundation (USA). Mini projektu ―Konfliktu risināšanas programma jaunajām 

ģimenēm Daugavpilī‖ vadīšana (2005.-2006.). 

□ ESF projekts „Psihologa asistenta profesionālās studiju programmas studentu psiholoģiskās izpētes 

prakse skolās‖, Nr.2005/0186/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0129/0063, projektu īstenoja  

Latvijas Universitāte, dalībniece (2005.-2006.). 

 

Doc. Svetlana Guseva 

□ IZM pamatbudţeta apakšprogrammas „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 

nodrošināšana augstskolās‖  projekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  

ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai‖, pētniece (2008.). 

□ ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā‖, Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159, eksperte (2005.-

2007.).  

□ Latvijas Zinātľu padomes grants Nr. 04.1249 ―Latgales reģiona jauniešu profesionālā identifikācija 

pašnoteikšanās periodā‖, vadītāja (2004.-2006.). 

 

Doc.Valērijs Dombrovskis 

□ IZM pamatbudţeta apakšprogrammas „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 

nodrošināšana augstskolās‖  projekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  

ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai‖, pētnieks (2008.). 

□  IZM pamatbudţeta apakšprogrammas „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 

nodrošināšana augstskolās‖  pilotprojekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  

ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai‖, projekta reģistrācijas Nr. 5-20/07.16,  

pētnieks (2007). 

 



 

□ ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā‖, Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159, eksperts (2005.-

2007.).  

□ Latvijas Zinātľu padomes grants Nr. 04.1249 ―Latgales reģiona jauniešu profesionālā identifikācija 

pašnoteikšanās periodā‖, pētnieks (2004.-2006.). 

 

Doc. Lilija Gorbaceviča 

□ LZP projekts „Laika vadīšana un organizācija uzľēmumos‖, Nr. 04 1232, projekta vadītāja (2004.-

2006.). 

□ IZM projekts „Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti‖, Nr. 05-21/1, projekta 

vadītāja (2005.-2006.). 

□ LZP projekts „Finanšu socioloģija‖, Nr.01-0367, pētniece (1999. -2002.). 

 

Doc. Svetlana Ignatjeva 

□ IZM pamatbudţeta apakšprogrammas „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 

nodrošināšana augstskolās‖  projekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  

ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai‖, pētniece (2008.). 

□ IZM pamatbudţeta apakšprogrammas „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras 

nodrošināšana augstskolās‖  pilotprojekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  

ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai‖, projekta reģistrācijas Nr. 5-20/07.16,  

pētniece (2007). 

□ Member of The European Commission Community Research FIFTH   FRAMEWORK 

PROGRAMME  „REG-ELIN-LAT‖ (IPS-1999-50053). Establishing of support network for 

promotion of innovative SMEs development of Electronic and Information Technology branches in 

the regions of Latvia.  

□ ESF projekts „Profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas tehnoloģijas‖ 

kvalifikācijas prakses sagatavošana‖,  Nr.  

2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065, pētniece (2007.-2008.).  

 

Doc. Lāsma Latsone 

□ Starptautisks projekts: Virtual Campus Social Work: Life long learning Erasmus Multilateral 

project „Virclass‖, mācību līdzekļu izstrādes eksperte (no 2008.). 

□ EUSW (European platform for worldwide social work) tīkla dalībniece, (no 2008.). 

□ ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā‖, Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159, eksperte (2006.-

2008.).  

□ Latvijas Probācijas dienesta projekts „Sociālās rehalibitācijas programma cietumniekiem, kam 

palicis termiľam pēdējais pusgads, lai palīdzētu viľiem integrēties darba tirgū‖, apmācības 

programmas izveides un realizācijas eksperte (2005). 

□ Starptautisks projekts ERASMUS IP ―Izglītības vajadzības mūsdienu Eiropā‖, Lietuva, Viļľa, 

eksperte (2005.).  

 

As. Inga Sokolova 

□ ESF un SIF projekts "Nāc, meklē, piedalies!", eksperte (2008.). 

□ ESF projekts ‖Motivācijas programma Latgales reģiona jauniešu integrācijai darba tirgū‖, eksperte 

(2007.-2008.). 

□ ESF projekts ―Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai‖, 

eksperte (2005.- 2007.). 

□ Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts ―Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖ , līguma 

Nr. SL-EQUAL-2005-1, eksperte (2005.-2007.). 

□ ESF projekts „Daugavpils rajona jauniešu integrācija darba tirgū‖, eksperte (2005.-2007.). 

□ ESF projekts „Atbalsts aktīvo nodarbinātības  pasākumu ieviešanai‖, eksperte (2004.-2007.). 

 



 

Būtisks atbalsts akadēmiskā personāla pētniecības aktivitātēm ir DU pētniecības projektu 

konkurss, kas Daugavpils Universitātē tiek izsludināts kopš 2004. gada. 
 

7. 3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

nākamajiem 6 gadiem 

  

 Studiju programmas akadēmiskā personāla atjaunošanas un piesaistes plāna īstenošanai 

DU tiek veidota ilgtermiľa prognoze, tajā tiek ľemta vērā studiju programmas un atbilstošās 

profesūras attīstības perspektīva universitātē kopumā un attiecīgajās fakultātēs. Personāla 

attīstība tiek saistīta ar DU zinātnisko grantu izmantošanas iespējām, piesaistot jaunos 

zinātniekus, kā arī sniedzot papildus finansējumu strādājošajiem mācībspēkiem. 

 Akadēmiskā personāla profesionālajā izaugsmē akcents tiek likts uz staţēšanās iespējām 

vai pieredzes apguvi ārzemēs, izmantojot akadēmiskos atvaļinājumus zinātniskajiem pētījumiem, 

monogrāfiju rakstīšanai, ko katrs docētājs ir tiesīgs izmantot 6 gadu laikā. Iespēju paľemt studiju 

atvaļinājumu doktora disertācijas uzrakstīšanai izmanto doktoranti. Jāatzīmē, ka DU ir visai 

izteikta mācībspēku motivācija iegūt attiecīgu akadēmisko kvalifikāciju, lai varētu pretendēt uz  

katedru izsludinātajām akadēmiskā personāla konkursa vietām. Sakarā ar to, ka akreditējamā 

profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖ DU tiek īstenota tikai otro gadu, 

studiju procesa nodrošināšanai veiksmīgi tiek piesaistīti atsevišķi docētāji no Liepājas 

Universitātes, kā arī speciālisti- profesionāļi no Nodarbinātības Valsts aģentūras Karjeras 

pakalpojumu departamenta.  

 

8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 

 

8.1. Materiāli tehniskā bāze  
 
 Profesionālā maģistra studiju programmas ― Karjeras konsultants‖ īstenošanai tiek 

izmantota DU materiāli tehniskā bāze. Studiju procesa nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu 

veikšanai tiek izmantotas Izglītības un vadības fakultātes un citu fakultāšu auditorijas, mācību 

laboratorijas, datorklases. Studiju process tiek nodrošināts labiekārtotos un tehniski 

nodrošinātos Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras un Mācību metodiku 

katedras kabinetos  un diskusiju telpās. Studējošo un mācībspēku rīcībā ir vairāk kā 25 datori 

datorklasēs, docētāju rīcībā ir vairāk kā 20 gan galda, gan klēpja datori, iespēja izmantot 

lāzera un krāsu printerus, kopētājus, skenerus, kodoskopus, diktofonus, vairāk kā 10 video 

projektorus, TV un video iekārtas, 2 interaktīvās tāfeles u.c. gan studiju procesa 

nodrošināšanai, gan pētnieciskajam darbam. Ir iegādātas licences vairāk kā 10 kvalitatīvo 

datu datorapstrādes (NVivo) un kvantitatīvo datu datorapstrādes (SPSS) programmām, ir  

pieejams pastāvīgs Internet un lokālā DU tīkla Intranet pieslēgums, kā arī iespēja izmantot 

e-pastu. Mācību un metodiskā literatūra atrodas gan DU bibliotēkā, gan zinātnisko institūtu 

grāmatu krātuvēs, piem. Ilgtspējīgas izglītības institūtā.  Notiek nepārtraukta  materiāli 

tehniskās bāzes  uzlabošana šādos pamatvirzienos: 1) mācību, zinātniskās literatūras un 

periodisko izdevumu iegāde; 2) datortehnikas iegāde un modernizācija; 3) mācību telpu remonts 

un aprīkošana.  

 

8.2. Finanšu resursi 

 

Studiju programmas īstenošanas finansējums tiek nodrošināts no valsts budţeta līdzekļiem, ir 

paredzēta arī iespēja  studējošiem apgūt profesionālā maģistra studiju programmu „Karjeras 

konsultants‖ par maksu, ko ik gadu apstiprina DU Senāts. Studiju maksu aprēķina pēc noteikta 

algoritma (skat. 10. pielikumu). 

 



 

8.3. Bibliotēka 

 Studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju 
vietām, informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām, 4 mājas abonementus un 2 kopētājus. DU 
bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošanā tiek izmantotas modernās tehnoloģijas: Interneta 
pieslēgums; elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service) 
(http://biblio.dau.lv/Alise/alise3i.asp); automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma, grāmatu 
pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana Internetā. Kopš 2002. gada ir uzsākts DU bibliotēkas 
kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku "Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU 
bibliotēkas integrēšana VVBIS". Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies "Vienotās lasītāja 
kartes" sistēmā un no 2002. gada decembra studējošie un mācībspēki var izmantot 13 Latvijas 
lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus. 

Ir pieejamas sekojošas pilnu elektronisko tekstu abonētās datu bāzes: Cambridge 
Journals Online, EBSCO Publishing, HeinOnline, RUBRICON, WESTLAW International, 
LETONIKA, NAIS, LursoftL,  Latvijas normatīvo aktu datu bāze; izmēģinājuma datu bāzes 
2004-2005. gadā bija: BioOne, CAB Direct, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), EBSCO: 
Book Review Digest, Wilson Biography Illustrated, Emerald, Oxford Scholarship Online, Source 
OECD, SpringerLink; daudznozaru datu bāzes: Gale & KGSaur, Kluwer Online, Oxford 
Journals Online, OCLC, Trial of Education, Managament, Nursing & Health Sciences, 
Psyhology, Blachvell Publishing. 2005. - 2006. gadā tika izmēģinātas šādas datu bāzes: OCLC 
PICA, EAST VIEW, EBSCO-DynaMed, WILEY INTERSCIENCE JOURNALS, SAGE, 
SPRINGER LINK, SCIENCE CITATION Index (SCI) with Abstract, INTEGRUM TECHNO.  

DU Bibliotēka ir Augstskolu un speciālo bibliotēku virtuālā kopkataloga veidošanas 
dalībniece, valsts sistēmas "Vienotā lasītāja karte" dalībniece, Pasaules Bankas (World Bank) 
reģionālā depozītbibliotēka. Ar starpbibliotēku abonementa palīdzību no citām bibliotēkām ir 
iespējams pasūtīt grāmatas, ţurnālus, rakstu kopijas, kuru nav DU bibliotēkā. Bibliotēkas 
kopējais krājums ir vairāk kā 321 000 vienības, tajā skaitā pedagoģijā vairāk kā 10 000,  
psiholoģijā vairāk kā 4 200 vienības, socioloģijā  vairāk kā 1 890 vienības. 2008. gadā tiek 
abonēti 113 periodiskie izdevumi.  

Pateicoties DU docētāju līdzdalībai ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. projektā 
„Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ un  IZM pamatbudţeta 
apakšprogrammas „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās‖  
pilotprojektā ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  ilgtspējīgas attīstības un 
nodarbinātības veicināšanai‖ tika iegādāta jaunākā specializētā literatūra latviešu, krievu, angļu, 
vācu, poļu valodās profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ 
nodrošināšanai  vairāk kā 770 vienības. 

 

9.  ĀRĒJIE SAKARI 

 

Studiju programmas mērķa un uzdevumu īstenošanas izvērtējuma nolūkos ir 

izveidojušies veiksmīgi kontakti vietējā, reģionālajā, nacionālajā  un starptautiskajā līmenī. 

Aktīva sadarbība Latvijas augstskolu starpā ir veidojusies jau kopš 2004. gada ESF 

Nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā‖ ietvaros. Sākotnēji tā izpaudās kā profesionālā maģistra studiju 

programmas „Karjeras konsultants‖ izstrāde un licencēšana, kā arī metodiskā 

nodrošinājuma izstrāde, vēlāk e-studiju platformas izveide MOODLE vidē 

(www.niid.lv.moodle), mācību grāmatas „Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, 

konsultēšana, pakalpojumi‖ kopīga izstrāde, kā arī organizējot un piedaloties konferencēs, 

pieredzes apmaiľas semināros. Sadarbība patreiz turpinās ne tikai ar studiju programmas 

direktoriem, bet arī ar docētājiem no Liepājas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas, Rēzeknes augstskolas. 

Ir noslēgta starpaugstskolu vienošanās par sadarbību programmas „Karjeras konsultants‖ 

īstenošanā (skat. 9. pielikumu). Studiju kvalitātes pilnveidošanai ir izveidota kopēja studentu 

aptaujas anketas forma. Pētnieciskā darba rezultāti tiek prezentēti augstskolu konferencēs. Ir 

panākta vienošanās, ka katru gadu augstskolās notiekošo studentu zinātniski pētniecisko 

konferenču ietvaros tiek iekļauta sekcija „Karjeras konsultēšana‖. 2008. gadā šāda konference 



 

(12. starptautiskā studentu zinātniskā konference  ‖Mēs laikā, telpā, attīstībā‖) notika Rēzeknes 

augstskolā. Sadarbības augstskolās laikā no 2006.-2008. gadam ir izveidoti Karjeras centri vai 

Studentu servisa centri, kas sniedz studentiem karjeras atbalstu un vienlaicīgi ir viena no 

potenciālajām prakses vietām maģistrantiem.  

Nozīmīga ir arī sadarbība ar Valsts Izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta 

departamentu, Latvijas Universitātes Karjeras centru, Nodarbinātības Valsts aģentūras 

Daugavpils filiāles Karjeras pakalpojumu departamentu, ar Dienvidlatgales pilsētu un rajonu 

Izglītības pārvaldēm, vispārizglītojošajām un vidējām profesionālajām izglītības iestādēm.  

Studiju programmas docētājiem veiksmīga starptautiskā sadarbība pašlaik ir izveidojusies 

ar zinātniekiem no vairāk kā 60 ārvalstu universitātēm, tai skaitā: Anadolu universitāte (Turcija), 

Debrecenas universitāte (Ungārija), Fehtas universitāte, Heidelbergas universitāte, Vācijas 

Valsts Darba aģentūras profesionālā augstskola Mannheimā (Vācija), Klaipēdas universitāte, 

Kauľas Vitauta Diţā universitāte, Šauļu universitāte (Lietuva), Tallinas universitāte (Igaunija) 

u.c. Svarīgākās sadarbības formas ir pieredzes apmaiľa, līdzdalība konferencēs, staţēšanās, 

kopīgu pētījumu plānošana un veikšana. 

Plaša sadarbība izveidojusies konkrētu ES programmu ietvaros: Socrates/Erasmus, 

Comenius u.c. Piedaloties UNESCO/ UNITWIN starptautiskajā projektā "Reorienting Teacher 

Education to Address Sustainability", ir izveidoti vairāki sadarbības tīkli, izveidots atzīts 

ţurnāls JTET ar starptautisku redkolēģiju, tiek rīkota ikgadējā starptautiskā JTET 

konference, kas katru gadu notiek kādā no partnervalstīm- 2003. gadā-  Daugavpils 

Universitātē (Latvijā), 2004. gadā - Tallinas universitātē (Igaunijā), 2005. gadā- Fehtas 

universitāte (Vācijā), 2006. gadā- Helsinku universitātē (Somijā), 2007. gadā-  Debrecenas 

universitātē (Ungārijā), 2008. gadā- Anadolu universitātē (Turcijā). 

 Studiju programmas „Karjeras konsultants‖ Padomes locekļi  ir iestājušies Eiropas 

augstākās izglītības karjeras konsultantu asociācijā FEDORA, kuras darbības ietvaros tiek 

organizētas starptautiskās zinātniskās konferences, simpoziji, darba grupu tikšanās, lai izvērtētu 

un analizētu  aktuālākās problēmas karjeras konsultēšanas un karjeras attīstības atbalsta jomā.   

2007. gadā no 5.- 8. septembrim E. Oļehnoviča un M. Kravale- Pauliľa  piedalījās FEDORA-

PSYCHE starptautiskajā zinātniskajā konferencē ―Crossing internal and External Borders. 

Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education‖ 

(Rethimno, Grieķijā), paplašinot starptautisko sadarbību karjeras konsultēšanas jomā. 

 

10. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ Padome, sadarbojoties ar 

docētājiem, studējošajiem un darba devējiem ir veikusi studiju programmas stipro un vājo pušu 

analīzi Daugavpils Universitātes Attīstības koncepcijas (2001. - 2010.g.) kontekstā (skat. 

10.1.tabulu). 
10.1. tabula 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ SVID analīze 

 

Stiprās puses 

Studijas 

□ Profesionālā maģistra studiju programmas sekmīga apguve nodrošina kvalitatīvu profesionālo 

izglītību 

□ Studiju programmas īstenošanā ir izveidota laba saikne ar darba devējiem 

□ Ir izveidota studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma, diferencēta studiju sasniegumu vērtēšana, 

atbilstoši attiecīgā studiju kursa prasībām 

□ DU darbojas Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC) 

□ Studējošie profesionālās kvalifikācijas prakses ietvaros veic karjeras konsultanta darbības analīzi, 

pilnveido profesionālās kompetences 

□ Tiek nodrošināta atgriezeniskā saikne starp studējošajiem un akadēmisko personālu, kas 

nodrošina studiju procesa pilnveidi 

 



 

Zinātniskā un pētnieciskā darbība 

□ Docētājiem ir pietiekama pieredze fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanā 

□ Ir cieša studiju un pētnieciskā darba integrācija, docētāji un studējošie ir iesaistīti pētnieciskajā 

darbībā  

□ DU piešķir finansējumu zinātnisko pētījumu veikšanai 

□ Ir iespēja publicēt pētījumu rezultātus LZP vispāratzītos zinātniskajos izdevumos, tai skaitā ISI 

sarakstā iekļautajos 

□ Ir ievērojams zinātniskais potenciāls (79% docētāju ir doktora grāds)     

Institucionālā vide 

□ DU vadības atbalsts zinātniski  pētnieciskajām iniciatīvām 

□ Pieredze valsts un ES finansēto projektu īstenošanā 

□ Salīdzinoši gados jauns akadēmiskais personāls 

□ Elastīga un demokrātiska lēmumu pieľemšana 

Infrastruktūra 

□ Ir pietiekams telpu daudzums studiju un pētnieciskā darba nodrošināšanai, kā arī atbalsts 

infrastruktūras veidošanai un darbības paplašināšanai 

□ DU bibliotēkā un zinātnisko institūtu grāmatu krātuvēs ir pieejama jaunāka literatūra, brīva pieeja 

Interneta datu bāzēm, starpbibliotēku abonementam 

Sakari un sadarbība 
□ Ilgstoša sadarbība ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām un pētniecības institūcijām 

□ Docētāji ir Eiropas augstākās izglītības karjeras konsultantu asociācijas FEDORA biedri 

Cilvēkresursi/personāls 
□ Augsti kvalificēts un salīdzinoši jauns akadēmiskais personāls 

□ Docētāji regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci, piedaloties starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs 

□ Docētāji veic nozīmīgu zinātniski pētniecisko darbu, publicē pētījumu rezultātus  

Vājās puses 

Studijas 

□ Karjeras konsultēšanas sistēma Latvijā vēl tikai veidojas, tādēļ trūkst pieredzes karjeras attīstības 

atbalsta jomā kopumā  

□ Studiju pamatkursos specializētās literatūras nepietiekamība latviešu valodā 

□ Profesionālā maģistra studiju programmas studējošajiem ir nepietiekamas angļu valodas 

zināšanas studiju satura pilnīgai apguvei 

□ Nepietiekama studentu starptautiskā mobilitāte  

Zinātniskā un pētnieciskā darbība 

□ Salīdzinoši neliels lietišķo pētījumu apjoms pretstatā akadēmiskajiem pētījumiem 

□ Karjeras konsultēšanas un pētniecisko  kompetenču apguvi  apgrūtina standartizētu izpētes 

metodiku nepietiekamība latviešu valodā 

□ Trūkst apkopojošas informācijas par DU veiktajiem pētījumiem, nav izveidota pētījumu datu bāze 

□ Nepietiekams finansējums zinātniskajai un pētnieciskajai darbībai 

Institucionālā vide 

□ Nepietiekama studiju programmas un pētniecības iespēju atpazīstamība, nepietiekams mārketings 

□ Docētājiem trūkst kompetenču intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos 

□ Problēmas efektīvas dokumentu un informācijas aprites sistēmas nodrošināšanā 

□ Nepietiekama informācijas aprite par iespējām piesaistīt finansējumu zinātniski pētnieciskā un 

studiju darba attīstībai  

Infrastruktūra 

□ Nepietiekams finansējums materiālās bāzes atjaunošanai un papildināšanai 

□ Specializēto auditoriju trūkums konsultatīvā darba kompetenču apguvei  

□ Vienotas bibliotēkas trūkums  

□ Sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcās ir nepieciešami uzlabojumi 

□ Augstskola daļēji nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

□ Nepietiekoši attīstīta atbalstošā infrastruktūra  

Sakari un sadarbība 

□ Nepietiekama studiju programmas  starptautiskā atpazīstamība 

□ Nepietiekamas iespējas nodrošināt daudzveidīgas profesionālās kvalifikācijas prakšu vietas  

□ Nepietiekams starptautiskā piesaistītā akadēmiskā un pētnieciskā personāla īpatsvars 

 



 

Cilvēkresursi/personāls  
□ Nepietiekams finansējums ārvalstu docētāju piesaistei 

□ Akadēmiskajam personālam nepietiekamas svešvalodu zināšanas  

□ Nepietiekama akadēmiskā personāla starptautiskā mobilitāte 

Iespējas (ārējā vide) 

Studijas  

□ Latvijas institūciju un uzľēmumu pasūtījuma  izpilde karjeras konsultantu sagatavošanai  

□ Pieejams ES atbalsts studentu un docētāju  mobilitātes pasākumu īstenošanai  

□ Salīdzinoši augsts pieprasījums pēc profesionālajām maģistra studiju programmām 

□ Izglītības sistēmā un darba tirgū ir augošs pieprasījums pēc karjeras konsultēšanas  speciālistiem   

Zinātniskā un pētnieciskā darbība  

□ Latvijas, ES un citu valstu institūciju un uzľēmumu pasūtījumu izpilde pētnieciskā darba veikšanai 

□ Starptautiska sadarbība  pētījumu izstrādē, kas nodrošinātu pieeju jaunākajām karjeras attīstības       

atbalsta izpētes metodikām 

□ Pieejams ES un valsts atbalsts zinātnieku piesaistei un pētniecības īstenošanai  

□ Reģionālo un nacionālo institūciju atbalsts pētniecības un inovāciju attīstībai 

□ Pētījumu datu bāzes izveide karjeras attīstības atbalsta jomā 

Institucionālā vide 

□ LR likumdošanā noteiktā augstskolas pašnoteikšanās, studiju un zinātniskā darba brīvība  

Infrastruktūra 

□ Nepieciešams moderns, daudzfunkcionāls Studentu servisa centrs DU   

Sakari un sadarbība 

□ Kaimiľvalstu izglītības un pētniecības institūciju interese attīstīt sadarbību  

□ Pieejams ES atbalsts sadarbības attīstībai ar izglītības, zinātnes un pētniecības institūcijām citās   

valstīs  

□ Zinātnieku individuālo sadarbību ar kolēģiem citās Eiropas augstskolās un pētniecības institūtos ir 

iespējams attīstīt kā starpinstitucionālo sadarbību  

□ Iespēja kļūt par kolektīvo biedru  Starptautiskajā Izglītības un nodarbinātības konsultēšanas 

asociācijā (International Association for Educational and Vocational Guidance- IAEVG) 

□ Iespēja veicināt sadarbību ar uzľēmumiem un  organizācijām, kas nodrošinātu plašākas prakses 

iespējas maģistrantūras studentiem 

Cilvēkresursi/personāls  

□ Citu Latvijas un ārvalstu zinātnes un pētniecības institūciju personāla interese veikt zinātniskos 

pētījumus un lasīt lekcijas Daugavpils Universitātē   

Draudi (ārējā vide) 

Studijas  

□ Reflektantu skaita samazināšanās demogrāfisko tendenču ietekmē 

□ Reflektantu zināšanu līmeľa pasliktināšanās 

□ Darba tirgus pieprasījuma straujās izmaiľas 

□ Iespējas studēt sabiedrības apziľā netiek saistītas ar pētniecisko darbu  

□ Nepietiekams valsts budţeta finansēto vietu skaits 

□ Palielinoties studiju maksai un mainoties tās nosacījumiem, samazinās studēt gribētāju skaits  

□ Konkurence daţādu augstskolu studiju programmu nodrošināšanā var samazināt studentu skaitu  

Zinātniskā un pētnieciskā darbība  

□ Zinātniskās pētniecības darba zemā popularitāte Latvijas sabiedrībā 

□ Jauniešu intereses trūkums veikt zinātnisko darbu 

Institucionālā vide 

□ Valsts finansējuma izglītībai un zinātnei nepietiekamība un vājā prognozējamība ilgtermiľā 

□ Inflācijas un citu valsts ekonomisko procesu ietekmē un saistībā ar studiju maksas palielināšanos   

mazinās studēt gribētāju skaits 

□ ES struktūrfondu finansējuma samazinājums pēc 2013. gada 

□ Valsts politikas un tiesiskās bāzes pastāvīgās izmaiľas liedz iespēju ilgtermiľā prognozēt 

izglītības, zinātnes un pētniecības darba attīstību 

Infrastruktūra 

□ Inflācijas ietekmē ievērojami palielinās telpu  renovācijas izmaksas 

Sakari un sadarbība 

□ Politiskie šķēršļi sadarbībai ar Baltkrievijas un Krievijas augstskolām  



 

Cilvēkresursi/personāls  

□ Intelektuālā potenciāla aizplūšana 

□ Zemā atalgojuma līmeľa veicināta akadēmiskā personāla pāriešana darbā citos sektoros  

□ Nepietiekams finansējums jaunu profesionāļu iesaistīšanai programmas īstenošanā  

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖ kopumā atbilst Boloľas 

deklarācijas ieteikumiem, kas ľemti vērā, veidojot tās struktūru un saturu 

(www.aic.lv/lat/Bologne/deklaracija.html), programmas attīstība tiek plānota, akceptējot  

Latgales reģiona cilvēkresursu attīstības stratēģijas galvenās vadlīnijas, Daugavpils 

Universitātes Ilgtermiņa attīstības koncepciju, Izglītības un vadības fakultātes attīstības 

stratēģiju, kā galvenos izdalot šādus virzienus: 

Studijas 

□ studiju procesa kvalitātes pilnveidošana; 

□ studiju programmas satura un struktūras izmaiľas;  

□ docētāju un studējošo intereses veicināšana apgūt e-studiju platformas MOODLE 

piedāvātās iespējas;  

□ studentu un docētāju starptautiskās mobilitātes veicināšana programmas Erasmus u.c. 

ietvaros; docētāju svešvalodu zināšanu pilnveide; 

Zinātniskā un pētnieciskā darbība  

□ programmas docētāju un maģistrantu pētniecisko darbu paplašināšana karjeras atbalsta, 

karjeras izglītības un profesionālās izglītības attīstības jomā; 

□ jaunu starptautisko sakaru dibināšana; reģionālo un starptautisko zinātnisko konferenču 

organizēšana; 

□ mācībspēku un maģistrantu piedalīšanās starptautiskajās konferencēs un kvalifikācijas 

paaugstināšanas semināros; 

□ studējošo piesaistīšana projektu, līgumdarbu un grantu izpildē; 

Infrastruktūra 

□ materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, aprīkojuma atjaunošana un modernizācija; 

□ jaunākās mācību zinātniskās literatūras un periodikas iegāde; 

Sakari un sadarbība 

□ regulāru studentu, darba devēju un absolventu aptauju organizēšana, analīze un rezultātu 

izmantošana studiju procesa tālākā pilnveidošanā; 

□ darba devēju aktīvākas līdzdalības panākšana studiju procesa organizēšanā, realizēšanā 

un pilnveidē; 

□ attīstīt sadarbību zinātniskajā pētniecībā ar vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēm, NVA, pašvaldībām un ministrijām (IZM, LM); 

□ padziļināt sadarbību ar Latvijas augstskolām (RPIVA, Rēzeknes augstskola, Liepājas 

Universitāte) vieslektoru apmaiľā, konferenču organizēšanā, kopīgu pētījumu veikšanā; 

□ aktīva dalība starptautisko profesionālo organizāciju un asociāciju darbā: Eiropas 

augstākās izglītības karjeras konsultantu asociācijā FEDORA, Association for Teacher 

Education in Europe (ATEE); Starptautiskajā Izglītības un nodarbinātības konsultēšanas 

asociācijā (International Association for Educational and Vocational Guidance- IAEVG). 

 

Darba tirgus pieprasījuma analīze aktualizē nepieciešamību veikt pastāvīgus uzlabojumus  

studiju programmas saturā. Studiju programmas docētāji ir iesaistījušies starptautiskā 

organizācijā ACEID (Asia – Pacific Centre Of Educational Innovation for Development (DU 

dalības Nr. 41-0375), veidojot kopīgus pētījumus, elektroniskos informācijas un pieredzes 

apmaiľas tīklus, jauno tehnoloģiju pārnesi u.c., veicinot  studiju programmas mērķa sasniegšanu 

un izvirzīto uzdevumu izpildi, nodrošinot valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām 

atbilstošas, uz nozares zinātľu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas standarta prasībām 

saskaľotas profesionālās studijas, sagatavojot studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības 

darbībai, nodrošinot iespēju studentiem veidot kompetences, kas ļautu profesionāli darboties 

karjeras konsultēšanas jomā. 

 

http://www.aic.lv/lat/Bologne/deklaracija.html
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1. pielikums 

Licence 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. pielikums 

Studiju plāns 



        APSTIPRINĀTS 

DU  IVF Domes sēdē 

2006.gada 5. jūnijā 

Protokols Nr. 7 

 
Grozījumi apstiprināti 

DU  IVF   Domes sēdē 

2007.gada 17. septembrī 

Protokols Nr. 12 

 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants”   

(programmas kods 46142)  
STUDIJU PLĀNS 

studiju ilgums – 2 gadi 

pilna laika studijas  

 
  Pārbau- 

dījuma  

forma 

Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums KP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

p.k.   skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 

   kopējais lekc. lab.d. 

prakt. d.  

sem. lekc. lab.d. 
sem. 

lekc. lab.d. 
sem. 

lekc. lab.d. 
sem. 

lekc. lab.d. 
sem. 

Karjeras teorijas 
              

1. Karjeras attīstības teorijas  eks. 4 64 32  32 2 2       

2. Komunikācijas teorijas konsultēšanā dif. iesk. 2 32 16  16 1 1       

3. Karjeras pakalpojumu vadība dif. iesk. 2 32 24  8 1 1       

Sociālā vide un darba tirgus 
              

4. Cilvēka dzīves cikli dif. iesk. 2 32 20  12 1 1       

5. Darba tirgus un nodarbinātība dif. iesk. 2 32 22 10  1 1       

6. Sociālās integrācijas un starpkultūru 

aspekti 

dif. Iesk. 2 32 24  8   1 1     

7. Organizāciju kultūra dif. iesk. 2 32 22  10 1 1       

8. Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 

dif. iesk. 2 32 32   1 1       

9. Karjeras konsultanta profesionālā 

ētika 

dif. iesk. 2 32 16  16 1 1       

Profesionālā darba metodika               

10. Konsultēšanas teorija un metodika I dif. iesk. 4 64 32  32   2 2     

11. Konsultēšanas teorija un metodika II eks. 2 32 16 16    1 1     

12. Darba meklēšanas process eks. 2 32 16 16      1 1   

13. Informācijas tehnoloģijas karjeras 

konsultēšanā 

dif. iesk. 2 32 16 16    1 1     

Pētnieciskā darbība               

14. Pētnieciskā darba metodoloģija eks. 4 64 32  32   2 2     

15. Prakse 1 dif. iesk. 2     2       

16. Prakse 2 dif. iesk. 6       6     

17. Prakse 3 dif. iesk. 14         14   

18. Prakse 4 dif. iesk. 4           4 

 Maģistra darba izstrāde aizstāvēš. 20         4 16 

 Kopā:       20 20 20 20 

  

KOPĀ KP : 80 
Studiju programmas direktore   _________________ 
   (paraksts, atšifrējums, datums) 

Dekāne   _________________ 

     (paraksts, atšifrējums, datums)  
 

 

 

 

 

 



 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants”   

(programmas kods 4241213) 

STUDIJU PLĀNS 

studiju ilgums – 2,5 gadi 

nepilna laika studijas 

 

 
 

   KOPĀ KP : 80 
 

Studiju programmas direktore   _________________ 
   (paraksts, atšifrējums, datums) 

Dekāne   _________________ 

     (paraksts, atšifrējums, datums)  
 

  Pārbau- 

dījuma  

forma 

Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. 

studiju 

gads 

Nr. Kursa nosaukums KP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

p.k.   skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 

   Kopējais lekc. lab.d. 

prakt.d.  
semināri lekc. lekc. lab.d. 

sem. 
lab.d. 
sem. 

lekc. lab.d. 
sem. 

lekc. lab.d. 
sem. 

lekc. lab.d. 
sem. 

Karjeras teorijas 
                

1. Karjeras attīstības teorijas  eks. 4 32 32  32 2 2         

2. Komunikācijas teorijas konsultēšanā dif. iesk. 2 16 16  16 1 1         

3. Karjeras pakalpojumu vadība dif. iesk. 2 16 24  8 1 1         

Sociālā vide un darba tirgus 
                

4. Cilvēka dzīves cikli dif. iesk. 2 16 20  12 1 1         

5. Darba tirgus un nodarbinātība dif. iesk. 2 16 22 10    1 1       

6. Sociālās integrācijas un starpkultūru 

aspekti 

dif. iesk. 2 16 24  8   1 1       

7. Organizāciju kultūra dif. iesk. 2 16 22  10 1 1         

8. Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 

dif. iesk. 2 16 32     1 1       

9. Karjeras konsultanta profesionālā 

ētika 

dif. iesk. 2 16 16  16 1 1         

Profesionālā darba metodika                 

10. Konsultēšanas teorija un metodika I dif. iesk. 4 32 32  32   1 1 1 1     

11. Konsultēšanas teorija un metodika II eks. 2 16 16 16      1 1     

12. Darba meklēšanas process eks. 2 16 16 16        1 1   

13. Informācijas tehnoloģijas karjeras 

konsultēšanā 

dif. iesk. 2 16 16 16    1 1       

Pētnieciskā darbība                 

14. Pētnieciskā darba metodoloģija eks. 4 32 32  32     2 2     

15. Prakse 1 dif. iesk. 2     2         

16. Prakse 2 dif. iesk. 6       6       

17. Prakse 3 dif. iesk. 8         8     

18. Prakse 4 dif. iesk. 6           6   

19. Prakse 4 dif. iesk. 4             4 

 Maģistra darba izstrāde aizstāvēš. 20           8 12 

 Kopā:        16 16 16 16 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pielikums 

Studiju kursu apraksti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nosaukums Karjeras attīstības teorijas 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Zinātnes nozare Vadības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Personāla vadība 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Eridiana Oļehnoviča, Ilgtspējīgas izglītības institūta vadošā pētniece, Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas un 

pedagoģiskās psiholoģijas katedras docente  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studējošo izpratni par karjeras attīstības teorijām, analizējot jaunākos pētījumus šo 

teoriju ietvaros, veidot ievirzi karjeras attīstības teoriju pamatnostādľu izmantošanai karjeras konsultanta praksē.  

Studiju kursā  tiek apgūta kompetence analizēt  nozīmīgākās karjeras attīstības teorijas, to pamatjēdzienus, 

pilnveidota prasme lietot profesionālo terminoloģiju,  attīstīta kompetence kritiski izvērtēt empīrisko pētījumu 

rezultātus karjeras attīstības jomā, pilnveidota kompetence patstāvīgi  plānot un veikt pētniecisko darbu profesionālo 

problēmu risināšanai, karjeras konsultāciju programmas izstrādei, ieviešanai un izvērtēšanai mūţizglītības kontekstā. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Jēdzienu „karjera‖un „karjeras attīstība‖ izpratne, karjeras attīstības posmi indivīda un organizācijas 

skatījumā. Karjeras attīstības atbalsta sistēma  mūţizglītības kontekstā Eiropas Savienībā un Latvijā. 

2. Karjeras attīstības diferenciālās teorijas. Iezīmju un faktoru teorija.  Dţ. Hollanda personības tipu teorijas 

kritiska analīze. 

3. Attīstības teorijas jeb mūţa ilguma teorijas. D. Supera profesionālās izvēles teorija. E.Ginzberga teorija, 

karjeras lēmumu pieľemšanas pakāpes.  

4. Strukturālās jeb iespēju teorijas (P. Blau, K. Roberts). Socioloģiskā pieeja karjeras attīstībai.  

5. Dţ. Krumbolca karjeras izvēles sociālās mācīšanās teorija un karjeras konsultēšanas mācīšanās teorija, to 

pamatnostādľu izmantošana karjeras konsultanta praksē.  

6. B.Lova sabiedrības interaktīvā teorija. Personiskās interakcijas. Sabiedrības loma karjeras veidošanā un 

ietekmes veidi. B.Lova karjeras apgūšanas teorija, tās pamatelementi.   

7. Dţ. Kellija konstruktu teorija. Cilvēka konstrukti, to ietekme uz viľa uzvedību. Konstruktu dinamika. 

8. S.Fukujamas mērķtiecīgās jeb racionālās profesijas izvēles teorija, tās galvenie komponenti. 

9. Sieviešu karjeras attīstības teorijas. Rasu, etniskie un kultūras aspekti karjeras attīstībā. 

10. Pētījumu veidi karjeras attīstībā: pozitīviskie, hermeneitiskie, fenomenoloģiskie, darbības pētījumi. Pētījumu 

problēmu identificēšana karjeras attīstības jomā. Pārejas moduļu izstrāde daţādos karjeras izaugsmes 

posmos un to efektivitātes pārbaude empīriskajos pētījumos. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

1. Lekciju apmeklējums un piedalīšanās semināros. 

2. Divu studiju kursa ietvaros iepriekš neanalizētu karjeras attīstības teoriju īss apraksts (Power Point vai cits   

elektronisks formāts) 2 lpp. un tā prezentācija. 

3. Problēmas izvirzīšana pētījumam,  izveidojot teorētisko pamatojumu, apkopojot radniecīgu pētījumu 

rezultātus un izstrādājot  perspektīvā pētījuma gaitu/metodoloģiju 2-3 lpp. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008) /I. Miķelsone, L. Latsone, L. 

Mackēviča, lit. red. Dz. Šulce. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

2. Kā kļūt par līderi ( 2008) / no angļu val. tulk. A.Orupe. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 

3. Karjeras attīstības atbalsts. Rokasgrāmata politikas veidotājiem (2007) (Career Guidance: A Handbook for 

Policy Makers. OECD/European Communities, 2004) Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

4. Koncepcija „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana‖ (2006) Ministru kabineta 2006. gada 29. 

marta rīkojums  Nr. 214. 

http://www.lm.gov.lv/doc_upl/4.26.LM_210306_Konc_karjeras_att_atbalsta_sist_pilnveid.doc 

http://www.lm.gov.lv/doc_upl/4.26.LM_210306_Konc_karjeras_att_atbalsta_sist_pilnveid.doc


 

5. Handbook for career guidance professionals. Systems, theories, practice and terminology in five European 

countries (2005). Kaunas:Vytauto Didziojo leidykla. 

6. Spencer, N. G.( 2002) Career development interventions in the 21st Century / Spencer G. Niles, J.Harris-

Bowlsbey. - 1st ed. - Upper Saddle River : Merrill Prentice Hall. 

7. Батаршев, А. , Алексеева, И. , Майорова, Е. (2007) Диагностика профессионально важных качеств.- 

СПб.: Питер. 

8. Зеер, Э. (2006). Психология професий. Москва: Академический проект.41.-48.с. 

9. Инамори, К. (2007) Как поставить счастливую пьесу под названием «Своя жизнь» / Перев. с англ. -М: 

ООО Издательство «София».  

10. Мучински, П.(2004) Психология, профессия, карьера. — 7-е изд. — СПб.: Питер.  

11. Могилѐвкин, Е. (2007)  Карьерный рост: дигностика, технологии, тренинг. Монография.- СПб.: Речь. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Mūţa ilgumā pieejamu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu uzlabošana. (2006) Rīga: Profesionālās 

izglītības attīstības aģentūra. 

2. ESF pētījumi labklājības nozarē. 

http://sf.lm.gov.lv/esf/?main_page_id=5&page_type=d_cat&second_page_id=31  

3. Templers, R.(2007) Veiksmīgas karjeras likumi.-R.:Zvaigzne ABC, 239 lpp. 
4. Mūţizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (informatīvā daļa) Ministru kabineta 2007.gada 

23.februāra rīkojums Nr.111 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-

2013.doc 

5. Osipow, S.,Fitzgerald, L.(2002) Theories of Career Development. Allyn & Bacon 

6. Roberts, K. (2000) Cause for optimism: Current reforms can work, in Careers Guidance Today, 8, 5, p. 25-

27. 

7. Krumboltz, J.D. & Levin, A.S. (2004) Luck is no accident: making the most of happenstance in your life and 

career. Atascadero, CA: Impact Publishers 

8. Law, B. (2002). Guidance: too many lists not enough stories. Website: The Career-Learning Cafe—

Underpinning, available online at: http:www.hihohiho.com  

9. Maxwell, John C. (2007).Как мыслят преуспевающие люди, или Мыслите, чтобы измениться : 11 

подходов к жизни и работе / Д. С.Максвелл ; пер. с англ. Л.А.Бабук. - 2-е изд. - Минск: Попурри. 

10. Фукуяма, С. (1989). Теоретические основы профессиональной ориентации. Москва: Московский 

университет. 

11. Кови, Ст. (2007) Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности 

/ Кови Стивен Р.; Пер. с англ. — 2-е изд. — М.; Альпина Бизнес Букс 

12. Кови, Ст. (2007) Восьмой навык: От эффективности  к величию/ Стивен Р. Кови; Пер. с англ.- М.: 

Альпина Бизнес Букс. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta departamenta ziľu izdevums 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ daļa, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Career development theories 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to enrich students‘ understanding about the career development theories though 

analysis of recent research in the discipline with its practical application of the basic approaches in career 

development theories in practice of a career consultant.  

The study course ensures acquisition of a competence to analyse major career development theories and their basic 

concepts, development of the skills of using professional terminology and ability to critically evaluate results of 

empirical research in the sphere of career development. It is aimed at developing the competence to independently 

plan and carry out research work for solving professional issues, for the design, implementation and evaluation of 

career counselling programme in the context of lifelong learning. 

 

Piezīmes: 

 

 

 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc


 

Nosaukums Darba tirgus un nodarbinātība 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 2  

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32  

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Makroekonomika 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Inta Ostrovska, DU Socioloģijas katedras lektore 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir padziļināt zināšanas par darba tirgus struktūru un to raksturojošiem rādītajiem, darba 

attiecību veidošanos privātajā un valsts sektorā, veidot  izpratni par darba tirgus attīstības tendencēm un 

prognozēšanu, bezdarba sociāli ekonomiskajiem un  psiholoģiskajiem aspektiem, institucionālo atbalstu karjeras 

konsultēšanā, pilnveidot prasmi iegūt aktuālāko informāciju un izmantot to karjeras attīstības atbalsta sniegšanā un 

klientu konsultēšanā. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Darba tirgus galvenie jēdzieni un elementi. 

2. Darbaspēka (darba) pieprasījuma un piedāvājuma koncepcijas. 

3. Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte, nodarbinātība un bezdarbs. 

4. Ekonomiskās darbības veidi (nozares) un profesijas. 

5. Darba attiecību veidošanās privātajā un valsts sektorā. 

6. Darbaspēka mobilitāte un starptautiskais darba tirgus. 

7. Latvijas reģionu attīstība nodarbinātības aspektā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaite ar atzīmi, kas veidojas sekojoši: praktisko darbu realizācija: 30%; aktīva piedalīšanās semināros: 20%; 

referāta izstrāde un prezentācija: 50% 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Pārmaiľu vadība. Grāmatu sērija "Harvard business review on‖ / [no angļu valodas tulkojusi A. Orupe]. - 

Rīga : Lietišķās Informācijas dienests, 2008. 

2. Anča, G. et al. Tautas attīstība: mācību līdzeklis. Rīga: Jumava, 2002. 

3. Bikse, V. Makroekonomika. Tālmācības kurss.  Rīga: Izglītības soļi, 2003.  

4. Gods, U. Makroekonomika: otrais papildinātais izdevums.  Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.   

5. Lībermanis, G. Makroekonomika.  Rīga: Kamene, 2006.   

6. Šenfelde, M., V. Ľikitina un I. Lapiľa. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2005.  

7. Global economic prospects : Technology Diffusion in the Developing World / The World Bank. - 

Washington : The World Bank, 2008. 

8. The growth report : strategies for sustained growth and inclusive development. The World Bank. - 

Washington : World Bank, 2008. 

9. Breakthrough Thinking Inovatīva domāšana : [idejas, kurās ieklausās] / tulk. no angļu val. Rīga : Lietišķās 

informācijas dienests, 2007. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 1996.-2005.gadā. – Rīga: LR CSP, 2006. 

2. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007.Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? –Rīga:LU SPPI, 

2007. 117.lpp. 

3. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2004/2005:Rīcībspēja reģionos. Galv.red. A.Zobena. - Rīga: ANO 

Attīstības programma, LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2005.  

4. Rutkaste, U. „Darbaspēka migrācija – attīstības tendences, ekonomiskie efekti, problēmas 

risinājumavarianti.‖ 

http://www.bank.lv/images/img_lb/sapinfo/latvian/konference/Labklajiba_06/Uldis_Rutkaste.pdf  



 

5. Zasova A. Meļihovs A. Latvijas darba tirgus elastības novērtējums. Pētījums 3/2005 – Rīga: Latvijas 

Banka, 2005. 

6. Ekonomika un vadības zinātne /galv.red. I.Revina, E.Vanags. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. 

7. Ešenvalde, I. Pārmaiľu vadība. Rīga : Jāľa Rozes apgāds, 2007. 

8. Templers, R. Menedţmenta likumi : Menedţera veiksmes formula / Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 

9. The inspection panel : annual report : July 1, 2006, to June 30, 2007 / The Inspection Panel ; The World 

Bank. - Washington : The World Bank, 2007. 

10. Kalve, I.Apseglot pārmaiľu vējus : Stratēģiskā un pārmaiľu vadība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 

2005. 

11. Dimza, V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā ; Latvijas Zinātľu akadēmijas Ekonomikas institūts. - Rīga : 

LZA EI, 2003. 

12. Zaiceva E., Zadoroţnaja O., Krutikova L., Pikule S. Darba samaksa un darba algas uzskaite. – Rīga: SIA 

Beno Prese, 2004. 

13. Zvidriľš P. Demogrāfija: Mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 280 lpp. 

14. Башкатов Б., Карпухина Г. Международная статистика труда. Учебник – Москва, Дело и Сервис, 

2001. 

15. Кейнсс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Прогресс, 1998. 415 с.  

16. Экономика труда /Под ред.Винокурова М.,Горелова Н. – СПб, Питер, 2004.– 656 с. 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. - Rīga: LR Ekonomikas ministrija, (ikgadējie izdevumi) 

2. Starptautiskā darba tirgus konvencijas. http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm  

3. Starptautiskā darba tirgus rekomendācijas http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm  

4. Labklājības ministrijas sagatavotie sociālie ziľojumi, gada pārskati, rokasgrāmatas, pētījumi, informatīvie 

ziľojumi (skat. www.lm.gov.lv), 

5. Nodarbinātības Valsts aģentūras pētījumi un ziľojumi (skat. www.nva.lv), 

6. Valsts ieľēmumu dienesta dati (skat. www.vid.gov.lv),  

7. Uzľēmumu reģistra dati (www.ur.gov.lv)  

8. Nacionālo un starptautisko programmu, fondu finansētie pētījumi (skat.www.esfondi.lv) u.c. 

9. LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas mājas lapa - 

www.izmpic.gov.lv 

10. Starptautiskās darba organizācijas (ILO) mājas lapa – www.ilo.org 

11. Preses izdevumi: „Kapitāls‖, „Latvijas Ekonomists‖, „Biznesa partneri‖, „Dienas Bizness‖ u.c. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ daļa, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Labour market and employment 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to deepen students‘ knowledge of the structure and characteristic parameters of the 

labour market and developing employment relationships in private and governmental sector, to develop students‘ 

understanding about the developmental tendencies of labour market and their prognosis, the socio-economical and 

psychological aspects of unemployment and institutional support in career counselling. It aims to develop the skill 

to obtain urgent information and use knowledge in providing career development support and counselling. 

 

Piezīmes: 

 

  

 

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm
http://www.lm.gov.lv/
http://www.nva.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.izmpic.gov.lv/
http://www.ilo.org/


 

 

Nosaukums Organizāciju kultūra 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Sabiedrības un iestāţu vadība 

 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.phil., doc. Lilija Gorbaceviča - Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas katedras docente 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par iestāţu, uzľēmumu, organizāciju kultūras specifiku, to ietekmējošiem 

faktoriem, kā arī klientu vajadzību diagnosticēšanu, izvērtēšanu un to saistīšanu ar viľa vēlmēm un organizācijas 

darbības īpatnībām.  

Studiju kursā, vienlaikus ar organizāciju kultūru nodrošinošu pamatprincipu analīzi, tiek iztirzāti  jautājumi par 

klientu individuālo atšķirību (kultūras, valodas, sociālo utt.) apzināšanos, novērtēšanu, izpratni un ievērošanu 

daţādos darba vides apstākļos, pilnveidota prasme noteikt nepieciešamās izmaiľas organizācijas kultūrā, atbilstoši 

iekšējas vides īpatnībām un ārējas vides prasībām. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Organizācijas, to veidi. Organizācijas uzbūves veidi. 

2. Organizācijas iekšējā vide un ārējā vide. 

3. Organizācijas kultūras jēdziens, kultūras struktūra. Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku uzvedību. 

4. Organizācijas kultūras tipoloģija. 

5. Organizācijas kultūras vērtēšana pēc OCAI metodikas. 

6. Organizācijas kultūras vērtēšana pēc G.Hofstedes metodikas. 

7. Organizācijas kultūru ietekmējošie faktori. 

8. Organizācijas kultūra un līderība. 

9. Motivācija un organizācijas kultūra. 

10. Varas distance un organizācijas kultūra. 

11. Organizācijas kultūras izmaiľu ietekmējošie faktori un praktiskie aspekti. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Semināru apmeklēšana, praktiskie darbi, ieskaite. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008) /I. Miķelsone, L. Latsone, L. 

Mackēviča, lit. red. Dz. Šulce. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

2. Reľģe, V. (2007) Mūsdienu organizāciju psiholoģija.- R.: Zvaigzne ABC. 

3. Pārmaiľu vadība (2008) Grāmatu sērija "Harvard business review on‖ / [no angļu valodas tulkojusi A. 

Orupe]. - Rīga : Lietišķās Informācijas dienests. 

4. Kā kļūt par līderi ( 2008) / no angļu val. tulk. A.Orupe. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. 

5. Архангельский, Г.(2008) Организация времени : от личной эффективности к развитию фирмы.2-е 

изд. - Санкт-Петербург : Питер. 

6. Darbinieku motivācija / tulkojums no angļu val. Oriģ.nos.Harvard business review on motivating 

people.( 2007)- Rīga : Lietišķās informācijas dienests.  

7. Ešenvalde, I.( 2007) Pārmaiľu vadība. Rīga : Jāľa Rozes apgāds. 

8. Garleja, R. (2003) Darbs, organizācija un psiholoģija. – R.: RaKa. 

9. Forands, I. (2007) Menedţmenta autoritātes.Rīga : Latvijas izglītības fonds. 

 



 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Hofstede G. (2001) Culture‘s consequences (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage (1st ed.1980) 

2. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд.- Москва и др.: Питер, 2007. 

3. Forands, I. (2007)Palīgs personāla speciālistam. Rīga : Latvijas izglītības fonds. 

4. Gregorija, A. (2007) Sabiedrisko attiecību kampaľu plānošana un vadīšana.Rīga : Lietišķās informācijas 

dienests. 

5. Wong, Z. (2007)Human factors in project management : concepts, tools, and techniques for inspiring 

teamwork and motivation.1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass. 

6. Hatch, M. J. (2006) Organization theory : modern, symbolic, and postmodern perspectives / M. J. Hatch 

with A. L. Cunliffe. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press. 

7. Mentzel, W.( 2006) [Mitarbeitergesprache] Деловой разговор с сотрудниками как инструмент 

управления / Ментцель, В ; пер. с нем. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Омега-Л. 

8. Hofstede G. (1991). Cultures and organization. London: McGraw-Hill. 

9. Lewis J. Cultural Studies. æ SAGE Publications, London, 2005. 

10. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.: Питер, 2001. 

11. Камерон К.С., Куинн Р.Э Диагностика и изменение организационной культуры: Пер. с англ./СПб.: 

Питер, 2001. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ daļa, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Organisational culture 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to create an understanding of the particularities of institutional, business and 

organisational culture and the factors that influence them, by develop students‘ skills of diagnosing and evaluating 

clients‘ needs and ability by linking them with client‘s wishes and the particularities of the organisational activity.  

Besides the analysis of the basic principles that ensure organisational culture, the course includes issues about 

clients‘ individual differences, their realisation, evaluation, understanding and observation in various conditions of 

work environment. Students‘ skills to analyze changes in the culture of the establishment according to the 

peculiarities of internal environment are also being developed. 

 

Piezīmes: 

 

 

 

 

    



 

 

Nosaukums Karjeras konsultanta profesionālā ētika 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Izglītības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Pedagoģija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 Tatjana Uzole, Sociālo zinātľu fakultātes  Sociālās psiholoģijas katedras docente 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Karjeras attīstības teorijas; komunikāciju teorijas konsultēšanā 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir   veidot izpratni par profesionālās ētikas jēdziena būtību, profesionālās ētikas normu saturu un 

ievērošanas nepieciešamību, veicot konsultēšanas pakalpojumus, iepazīstināt ar profesionālas ētikas darbības 

principiem karjeras konsultēšanā. Modelējot konsultanta darba vides situācijas, studējošie pilnveido profesionāli 

ētiskas rīcības prasmes, apgūst kompetences organizēt un vadīt konsultēšanas darbu, atbilstoši starptautiskajām 

karjeras konsultēšanas ētiskajām vadlīnijām multikulturālajā sabiedrībā. 

Studiju kursā tiek veicināta karjeras konsultanta profesionālā izaugsme, atbilstoši profesijas ētiskajiem aspektiem. 

 

Kursa apraksts-  plāns: 

1. Profesionālā ētika un karjeras konsultēšana. Profesionālā ētika kā praktiskā filozofija- vēsturiski dimensiālais 

skatījums.  Vērtību perspektīva karjeras konsultēšanā. Kultūras vērtības karjeras konsultēšanā, vērtību 

konflikti ar klientu.   

2. Cilvēka morālā orientācija mūsdienās, morālās attīstības stadijas. Mūsdienu multikulturālās sabiedrības 

iezīmes.      

3. Profesionālās ētiskās darbības principi karjeras konsultēšanā. Ētiskās un morālās spriestspējas modelis. 

Indivīda vērtību sistēma. 

4. Ētika karjeras izglītībā, saistībā ar izglītības un profesijas izvēli, iekļaušanos ES darba tirgū un mūţizglītības 

kontekstā. 

5. Profesionālās ētikas integrēšana daţādās teorētiskajās pieejās (no personības, vajadzību, vērtību un karjeras 

viedokļa).      

6. Karjeras konsultanta profesionālās ētikas vadlīnijas pasaulē un Latvijā. Ētikas kodeksa pamatideja, ētikas 

standarts, profesionālās ētikas prasības karjeras konsultanta profesijas standartā.  

7. Karjeras konsultanta ētiskā darbība pašizzināšanā. Diskusijas un lomu spēles: ētikas jautājumu risināšana. 

Ētiskie spriedumi un dilemmas. Pašanalīze: attieksmes un pārliecības apzināšanās par ētikas jautājumiem. 

Pašizvērtējums: personības īpašības, kuras nepieciešams attīstīt, lai veiksmīgi strādātu ar klientiem.     

8. Profesionālās ētikas aprobācija atšķirīgās klientu grupās multikulturālā vidē. Karjeras konsultēšanas ētiskie 

jautājumi sabiedriskajā darbā.  Karjeras konsultēšanas ētikas jautājumi grupu  darbā, pāru un ģimeľu darbā. 

Klienta tiesības un karjeras konsultanta atbildība. 

9. Profesionālā kompetence un tās pilnveide.  Karjeras konsultantam vēlamās rakstura īpašības, lai pilnveidotu 

vispārējās un  multikulturālās konsultēšanas kompetences. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Līdzdalība praktisko uzdevumu veikšanā, diskusijās, patstāvīgo darbu izpilde ( ētisko dilemmu un problēmsituāciju  

analīze karjeras konsultēšanā) un uzstāšanās ar prezentāciju (Power Point., 15 -20 slaidi) par izvēlēto tēmu. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008)/I. Miķelsone, L. Latsone, L. 

Mackēviča; lit. red. Dz Šulce . Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

2. Forands, I. (2007) Palīgs personāla speciālistam. Rīga : Latvijas izglītības fonds. 



 

3. Maxwell, J. C. (2007) Как мыслят преуспевающие люди, или Мыслите, чтобы измениться : 11 

подходов к жизни и работе / Д. С.Максвелл ; пер. с англ. Л.А.Бабук. - 2-е изд. - Минск : Попурри. 

4. Kovejs S. R. (2007) Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: Rakstura ētikas atjaunošana.-Rīga: TRĪS. 

5. Boitmane, I. (2006) Personāla atlase un novērtēšana. Rīga : Lietišķās informācijas dienests.  

6. Career counseling : foundations, perspectives, and applications (2006) / D. Capuzzi, M. D. Stauffer. - Boston, 

MA : Pearson/Allyn and Bacon. 

7. Karjeras izglītības konsultantu starptautiskās asociācijas Ētikas standarts http://iaevg.org/ 

iaevg/nav.cfm?lang=2&menu=1&submenu=2 

8. Kuzľecova, A. ( 2003) Profesionālās ētikas pamati. R.: RaKa. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Ēriksens H. (2004) Mirkļa tirānija. R.: Norden AB,223 lpp.  

2. Rubenis A. (1996)Ētika XX gadsimtā: praktiskā ētika. R.: Zvaigzne ABC, 223 lpp. 

3. Koegel, T. J. (2008).Uzstāšanās māksla : droši paľēmieni, kā pārliecināt auditoriju un patikt klausītājiem / T. 

Dţ. Keigals ; no angļu valodas tulkojis E. Ungurs. - Rīga : Atēna.  

4. Corey G., Schneider M. (2007) Callanan P. Issues and ethics in the helping professions. Seventh 

Edition.International student edition Thomson & Brooks/cole. 

5. Gibson R. (2006 ) Mitchell M.H. Introduction to Career Counselling for the 21th Century. Pearson education 

Ltd. 88 p. 

6. Launikari M. Multicultural Guidance and Counselling: semināra materiāli Rīga, 21.-22.10. 2006. – Finnish 

national board of Education.  

7. McLeod J. (2003) An introduction to Counselling. Third edition.Open University Press, 613 p. 

8. Bronfenbrenner U. ( 1996)The Ecologie of Human Development.Harvard University Press, 330 p.  

9. Career Guidance: A Handbook for Policy Market http://publications.eu.int/others/sales_agwents_en.html 

        http://oecdpublication.gfi-nb.com/isroot/EOCDBookShop/Static_html/ab_8.html 

10. Handbook of Counselling Psychology  (1996) Ed. by Woolfe R., Dryden W. SAGE Publications. London. 

Thousand Oaks. New Delhi. 662 p. 

11. International Competencies for Educational and Vocational Guidance Practioners – AOISP Final report to the 

General Assembly of  International Association for Education and Vocational Guidance 4 September,2003.  

12. Kitchener K.S. Intuition, critical evaluation and ethical principles: the foundation for ethical decisions in 

counseling psychology. Counseling Psychologist, 1984-12, 43-55.  

13. Lasmane S., Milts A., Rubenis A (1995 )Ētika.R.: Zvaigzne ABC, 253 lpp. 

14. Osipow S.H., (1996) Fitzgerald L., F. Theories of career development. Fourth edition – Copyrighht@ 1996 by 

Allyn & Bacon, 353 p.  

15. Plant, P. (2000). Quality in Careers Guidance. Paris: OECD. Retriew 21 Jan 2005  

www.oecd.org/dataoecd/35/47/2698228.pdf 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ daļa, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Career counsellor‘s professional ethics 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to create understanding about the essence of the notion of professional ethics, its 

normative content and necessity to observe this all in counsellor‘s work, to inform students about the principles of 

professional ethics in career counselling. By modelling the situations from counsellor‘s working environment, the 

students develop the operational skills of professional ethics and acquire competences necessary to organise and to 

manage counsellor‘s work in accordance with the international ethical guidelines of career counselling in the 

multicultural society.  

The study course promotes professional development of a career counsellor in conformity with the ethical aspects 

of the profession. 

 

Piezīmes: 

 

  

 

 

 

http://publications.eu.int/others/sales_agwents_en.html
http://oecdpublication.gfi-nb.com/isroot/EOCDBookShop/Static_html/ab_8.html
http://www.oecd.org/dataoecd/35/47/2698228.pdf


 

Nosaukums Konsultēšanas teorija un metodika I,II 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 6 (2+4) 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32+64 

Zinātnes nozare Izglītības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Pedagoģija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Valērijs Dombrovskis, Daugavpils universitātes Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras docents, 

Dr.psysh., Svetlana Guseva, Daugavpils universitātes Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras docente, 

Dr.psych. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Karjeras attīstības un komunikācijas teorijas, karjeras vadības teorētiskie aspekti, cilvēka dzīves cikli, karjeras 

konsultanta profesionālā ētika, organizāciju kultūra, likumdošana karjeras atbalsta sistēmā, darba tirgus un 

nodarbinātība. 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir attīstīt prasmes veikt karjeras konsultēšanu, ľemot vērā atsevišķu indivīdu un grupas 

vajadzības, kā arī paplašināt savas kompetences karjeras konsultēšanas teorijā un metodēs. 

Studiju kursā tiek analizēti konsultāciju veidi, konsultēšanas procesa posmi, konsultēšanas pieejas, metodes 

kontakta dibināšanai ar klientu, klienta personības iepazīšana, motivācijas jomas izpēte un perspektīvu vērtēšana, 

diagnosticēšanas metodes, intervija, konsultēšana multikulturālā vidē, izglītības iestādēs un riska grupās, karjeras 

konsultācijas programmas izstrāde, karjeras plānošanas metodes, konsultēšanas dokumentēšana.  

 

Kursa apraksts – plāns: 

Konsultēšanas teorija un metodika I: 

1. Konsultanta profesionālās kompetences., to veidošanas problēma.  

2. Konsultanta personība. Psiholoģiskais portrets. 

3. Kontakta dibināšana ar klientu. Klienta pašaktualizēšanas problēma. 

4. Spriedze un tās līmeľa regulēšana. Supervīzijas konsultēšanas procesā. 

5. Personcentrētā un psihoanalītiskā konsultēšana. 

6. Attīstības konsultēšana. Karjeras lēmuma pieľemšanas modeļi. 

7. Kognitīvi biheviorālā un naratīvā konsultēšana. Konsultēšana multikulturālā vidē. 

8. R.V.Pīvija sociodinamiskā pieeja konsultēšanā. Konsultēšana izglītības iestādēs.                  

9. Karjeras konsultēšanas procesa posmi. Konsultēšanas dokumentēšana. 

10. Konsultāciju veidi. Klienta atbalstgrupu veidošana. 

Konsultēšanas teorija un metodika II: 

1. Izpētes metodes. Klienta motivācijas izpēte. Konsultācijas darba devējiem 

2. Kvalitatīvā pētījuma veidošanas pamatjautājumi. Klienta iepazīšana. 

3. Testa metode karjeras izvēlei un attīstīšanai. Klienta personības tipoloģijas problēma. 

4. Intervija un autobiogrāfiskie stāstījumi. Klienta kartes veidošana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Semināru obligāta apmeklēšana, diferencētās ieskaites nokārtošana, eksāmena nokārtošana. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Ertelts, B.J., Šulcs, V. (2008) Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga : Valsts izglītības attīstības 

aģentūra. 

2. Karjeras attīstības atbalsts : izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008)/I. Miķelsone, L. Latsone, L. 

Mackēviča ... [u.c.] ; lit. red. Dz Šulce . Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

3. Lēmumu pieľemšana (2007) /No anglu val.tulk. A.Orupe. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests. 

4. Sarunu un konfliktu risināšana ( 2007)/ tulk. no angļu val. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests. 

5. Bolles R. Nelson (2006) What color is your parachute? for teens : discovering yourself, defining your 

future / Richard Nelson Bolles and Carol Christen, with Jean M. Blomquist. - Berkeley, Calif : Ten Speed 

Press. 

6. Career counseling : foundations, perspectives, and applications (2006) / D. Capuzzi, M. D. Stauffer. - 



 

Boston, MA : Pearson/Allyn and Bacon. 

7. Career counselling : constructivist approaches ( 2006)/ M. McMahon & W. Patton. - London : Routledge. 

8. Kidd, J. M. (2006)Understanding career counselling : theory, research, and practice / J. M. Kidd. - 

London ; Thousand Oaks, Calif : Sage Publications. 

9. Nathan, R. (2006) Career counselling / R. Nathan and L. Hill. - 2nd ed. - London ; Thousand Oaks, Calif. : 

SAGE Publications. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Ozoliľa Nucho A., Vidnere M. (2003) Intervēšanas prasme. R.:RaKa. 

2. Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? : padomi veiksmīgai karjeras izvēlei  (2008) /sagat.: I. 

Daiktere, I. Raituma, B. Gabranova ;Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, Karjeras atbalsta 

departaments, SIA "Jelgavas tipogrāfija‖. 

3. Advancing Women's Careers: Research and Practice (2002) / Ed. by Ronald J. Burke, Debra L. Nelson. - 

Malden: Blackwell Publishers. 

4. Applying Counseling Theories (2007) (complied by Rochlen A.B.) Pearson, Merrill Prentice Hall, 

Columbus, Ohio. 

5. Tennant, M. (2006). Psychology and Adult Learning.- 3rd ed. - London : Routledgep. 

6. Amundson, N. E. (2005) Essential elements of career counseling : processes and techniques / Norman . 

Amundson, JoAnn Harris-Bowlsbey, Spencer G. Niles. - Upper Saddle River, N.J. : 

Pearson/Merrill/Prentice-Hal. 

7. Career counseling and services : a cognitive information processing approach ( 2004) J. P. Sampson ... [et 

al.]. - Belmont, CA : Thomson/Brooks/Cole. 

8. Littleford, D. ( 2004) Career skills : opening doors into the job market / D. Littleford, J. Halstead, Ch. 

Mulraine. - Basingstoke : Palgrave Macmillan. 

9. Amundson, N.E. (2003) Active engagement : enhancing the career counselling process. Richmond, 

Canada: Ergon Communications. 

10. Harris-Bowlsbey, J. ( 2002) The internet : a tool for career planning : a guide to using the internet in career 

planning / J. Harris-Bowlsbey, M. Riley Dikel, J.P. Sampson, Jr. - 2nd ed. - Tulsa, Oklahoma : National 

Career Development Association. 

11. Spencer, N. G. (2002) Career development interventions in the 21st Century / Spencer G. Niles, J.Harris-

Bowlsbey. - 1st ed. - Upper Saddle River : Merrill Prentice Hall. 

12. Karjeras iespēju izpēte : Metodiskais palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās 

orientācijas darbā. - Rīga : PIAP aģentūra, 2003. 

13. Karjeras plānotājs : pamatskolēnam, vidusskolēnam : metodiskie ieteikumi  (2007) / Profesionālās karjeras 

izvēles valsts aģentūra. - Rīga: Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra. 

14. Introduction to career counselling for the 21st century / [edited by] Robert L. Gibson, Marianne H. 

Mitchell. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall, 2006. 

15. Sampson J.P, Reardon R.C., Peterson G.W, Lenz J.G. (2004) Career Counselling and Services. London, 

Thomson Learning. 

16. Palmer S. (2000) Handbook of Counselling. Routledge, London and New York. 

17. Баррет Дж. (2004) Карьера: способности и выбор: Тесты. /Пер. с англ./ - М.:ООО «Издательство 

АСТ»: «Издательство Астрель». 

18. Кочюнас Р. (1999) Основы психологического консультирования. М., Академический проект. 

19. Пряжников Н.С. (2002) Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. 

М.: МПСИ. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Varvara I. Morossanova. Extraversion and Neuroticism: The Typical Profiles of Self- Regulation.// 

European Psychologist, No.4, December 2003, p.p. 279-288. 

2. 2.British Journal of Guidance & Counselling, ISSN: 0306-9885 

3. Careers & Colleges, ISSN: 1065-9935 

4. Career World, ISSN: 0744-1002 

5. Лукина В.С. Исследование мотивации профессионального развитие.// Вопросы. психологии, 2004 

№5, стр.25-32. 

6. Поливанова К.Н.Психологический анализ  кризисов возрастного развития // Вопросы. 

психологии.1995, №1. 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ daļa, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 



 

Theory and methods of counselling 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to develop skills of career counselling, taking into consideration the needs of 

separate individuals and groups and to develop personal competences in theory and methods of career counselling. 

The study course provides analysis of different types of counselling, stages of the counselling process, approaches 

to counselling, methods for establishing contact with the client, familiarisation with the client‘s personality, study 

of motivation and evaluation of perspectives, methods of diagnosis, interviewing, and counselling in a multicultural 

environment, educational institutions and risk groups, elaboration of the programme of career counselling, methods 

of career planning, and documentation of counselling. 

 

Piezīmes: 

www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/ 

www.career.fsu.edu/techcenter/ 

ERIC – Educational Resources Information Center (free version): http://www.eric.ed.gov/ 

Psycline – Guide to Psychology and Social Science Journals on the Web: http://psycline.org/journals/psycline.html 

 

 

    

http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/
http://www.career.fsu.edu/techcenter/
http://www.eric.ed.gov/
http://psycline.org/journals/psycline.html


 

 

Nosaukums Darba meklēšanas process 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Izglītības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sociālās zinības 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Mārīte Kravale- Pauliľa,  Ilgtspējīgas izglītības institūta pētniece, Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas un 

pedagoģiskās psiholoģijas katedras docente  

Inga Sokolova, NVA, Karjeras pakalpojumu departaments, psiholoģe- konsultante karjeras izaugsmes jautājumos 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Karjeras attīstības teorijas, komunikācijas teorijas konsultēšanā, karjeras vadības teorētiskie aspekti, cilvēka dzīves 

cikli, darba tirgus un nodarbinātība, sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti, organizāciju kultūra, likumdošana 

karjeras atbalsta sistēmā, karjeras konsultanta profesionālā ētika. 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir attīstīt analītiskās prasmes un paplašināt zināšanas par darba meklēšanas stratēģijām, darba 

tirgus elastību un darba meklētāju problēmu loku. Pilnveidot prasmi sagatavot darbā iekārtošanās dokumentāciju 

(pieteikumu, motivācijas vēstules, iesniegumus utt.), analizēt bieţāk sastopamās kļūdas dokumentu sastādīšanā. 

Pilnveidot kompetenci analizēt problēmsituācijas, izvērtējot darba meklēšanas stratēģiju, darba devēju un darba 

ľēmēju pozīcijas. Veicināt kompetenču izveidi, kas saistītas ar daţādu nosacījumu izvērtēšanu profesijās (saistībā 

ar veselības stāvokļa ierobeţojumiem u.c.), padomdošanā  klientam elastīgas mācību un darba programmas izstrādē 

un atbalsta sniegšanā lēmuma pieľemšanai, kā arī klienta darbības veicināšanai mainīgās vides apstākļos, 

pašizglītības un pašrealizācijas nodrošināšanai. 

 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Mainīgā darba pasaule. Darba meklēšanas stratēģijas. Darba devēja un darba ľēmēja pozīciju atšķirīgās un 

kopējās iezīmes. 

2. Klientu, darba meklētāju problēmu loka apzināšanās tehnikas. Intervija, konsultācija. u.c. 

3. Motivācijas  veidošanas process. 

4. Bezdarbnieku un darba meklētāju profesionālā pašnoteikšanās.  

5. Interešu loka izzināšana. Iekšējo un ārējo resursu analīze. 

6. Profesiju loka, piemērotības analīze konkrētam klientam. 

7. Sociālā tīkla apzināšāna un iesaistīšanas taktikas darba meklējumos. Sociogrammas izstrāde. 

8. Darba intervijas, to veidi.Jautājumi, kurus  uzdod darba devējs. Personīgās rīcības un intervijas pašanalīze. 

9. Lietišķo rakstu sagatavošana. Curriculum vitae (funkcionālā, kombinētā), pieteikuma vēstules, motivācijas 

vēstules, anketa-darba pieteikumi, to aizpildīšana. Darba līgumi. 

10. Darba medicīnas galvenie aspekti. Darba vides riska faktori. Izpratne par arodslimībām: veselību 

ierobeţojošie faktori, kumulatīvās traumas. Vispārējās stratēģijas- arodveselība visiem izvērtējums un 

analīze. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

1. Lekciju apmeklējums un piedalīšanās semināros. 

2. Praktisko darbu izpilde 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Ertelts, B.J., Šulcs, V. (2008) Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga : Valsts izglītības attīstības 

aģentūra. 

2. Koegel, T. J. (2008).Uzstāšanās māksla: droši paľēmieni, kā pārliecināt auditoriju un patikt klausītājiem / 

T. Dţ. Keigals ; no angļu valodas tulkojis E. Ungurs. - Rīga : Atēna.  

3. Bišofa A., Bišofs K. (2002) Sevis menedţments. Rīga: BALTA eko,125 lpp. 

4. Boitmane I.(2006) Personāla atlase un novērtēšana. SIA ―Lietiškās informācijas dienests‖ 

5. Darba devēju rokasgrāmata / aut.: Daiga Ermsone, Solvita Bleiere. - Rīga : Labklājības ministrija, 



 

[2002]. - lpp. - Šī izdevuma izdošanu ir finansējusi ES PHARE projekts "Darba vides uzlabošana privātos 

un privitizētos uzľēmumos Latvijā", LE 9911.01. 

6. Diksone A. (2007) Grūtās sarunas, Zvaigzne ABC 

7. Durbana E. Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības un darba tirgus pilnveidošana stratēģiskie aspekti. 

Latvijas Universitātes raksti, 2006, 702. sēj.: Ekonomika, V,67.-77.lpp. 

8. Dzelmīte M. Konkurētspēja, to ietekmējošie faktori un paaugstināšanas iespējas uzľēmumos. Latvijas 

Universitātes raksti, 2006, 702. sēj.: Ekonomika, V,78.-89.lpp. 

9. Egidess A. (2007)  Personības psiholoģiskais portrets, Jumava 
10. Ešenvalde I. (2005) Personāla praktiskā vadī ba. SIA „Merkūrijs 

LAT” 

11. Felzers G. (2001) Motivēšanas veidi. Faktori, kas ļauj gūt panākumus. Psiholoģijas atziľas praksē. 

Zvaigzne ―ABC‖. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Bahanovskis V. (2004) Praktiskā lietvedība. Birznieka SIA „Kamene‖ 

2. Bokums Z., Forands I. (2000) Personālvadības rokasgrāmata. R.:Kamene 

3. Bloka B., Bendţamina Dţ. (1994) Kā atrast piemērotu darbu. Rokasgrāmata tiek, kas vēlas savām vēlmēm 

atbilstošu nodarbošanos. R. 

4. Čendlers S. (1996) 100 paľēmieni, kā motivēt sevi aktīvai dzīvei. Apgāds Aurora SIA 

5. Delors Ţ. (2001) Mācīšanās ir zelts.UNESCO LNK. 

6. Edeirs Dţ..(1999) Efektīva komunikācija. SIA Asja.259lpp. 

7. Egidess A. (2002)  Saskarsmes labirinti, Jumava 

8. Frīdmanis L., Volkovs K. (1988) Psiholoģijas zinātne- skolotājiem. R.:Zvaigzne  

9. Fulans M. (1999)Pārmaiľu spēki.  R.: Zvaigzne ABC, 

10. Garleja R. (2003) Darbs, organizācija un psiholoģija. R.:Ra Ka 

11. Garleja R. (2006)  Cilvēkpotenciāls sociālā vidē R.:RaKa 

12. Godvins M. (1999) Kas Jūs esat?101 veids, kā iepazīt sevi. Pašidentitātes noteikšanas metodes. Zvaigzne 

ABC. 

13. Gratone L.(2004) Cilvēkresursu stratēģija. Biroja sērija. SIA „J.L.V.‖ Jumava 

14. Halta K. (2003) Veiksmīga karjera vai mobings- psiholoģiskais terors darbā.SIA ―J.L.V.‖ 

15. Karjeras ceļvedis. (2006) Karjeras iespēju diena. Latvijas Universitāte 

16. Kehre M.(2004) Personālmenedţments uzľēmumā, Rīga 

17. Kovejs S.R.(2006) Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rokasgrāmata personības un organizāciju efektīvai 

izaugsmei. Izdevniecības nams ―Trīs‖ 
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ daļa, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Job-seeking process 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to develop analytical skills and to broaden students‘ knowledge about the strategies of 

job-seeking, flexibility of the labour market and the range of problems that a jobseeker meets. The course aims to 

developing skills of preparing documentation for work placement (application, letter of motivation etc.), analysis of 

the most frequent mistakes in documentation. To develop students‘ competence to analyse problem situations, by 

evaluating job-seeking strategies and the positions of employers and employees. To promote the development of 

competences that are linked with the evaluation of various conditions in different professions (in connection with 

health restrictions etc.), consulting clients in elaboration of a flexible learning and work programme, providing 

support in decision making and fostering client‘s activity in conditions of a changing environment to ensure self-

education and self-realisation. 

 

Piezīmes: 

 

 

 

 

    

 



 

 

Nosaukums Pētnieciskā darba metodoloģija 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 4  

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Zinātnes nozare Izglītības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Pedagoģija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Anita Pipere, Ilgtspējīgas izglītības institūta profesore, Izglītības un vadības fakultāte, Daugavpils Universitāte 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Pētnieciskās metodoloģijas kursi bakalaura programmās, bakalaura darba rakstīšanas prasmes 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studentu karjeras konsultanta profesionālajā darbībā nepieciešamās patstāvīga 

pētnieciskā darba prasmes, paplašināt zināšanas par pētīšanas metodoloģijām, pētīšanas ētiku. Studējošie pilnveidos 

savas zināšanas un attīstīs prasmes kvalitatīvo un kvantitatīvo pētniecības metoţu izmantošanā, kad praktisko 

nodarbību laikā tiks analizēti individuāli vai grupā iegūtie rezultāti. Studējošie izmēģinās gan pētnieka, gan pētāmā 

lomas un veiks refleksiju par abu lomu saturu. Maģistrantiem tiks dota iespēja pārbaudīt un noteikt daţādu pētījuma 

metodoloģiju un metoţu integrēšanas iespējas savā maģistra pētījumā, kā arī aprobēt savam pētījuma virzienam 

atbilstošas pētījuma metodes, iestrādāt to ticamības un drošības noteikšanas mehānismus. Kursa gaitā studenti 

integrēs savas zināšanas, lai izveidotu sistēmisku un uz izpēti balstītu pieeju profesionālo problēmu risināšanā. 

Kursa noslēgumā studenti iepazīsies ar maģistra darba noformēšanas īpatnībām un plānos veidus, kā pilnveidotās 

zināšanas un prasmes  izmantot patstāvīgi veiktā pētījumā. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Ievads kursā “Pētnieciskā darba metodoloģija”: iepazīšanās ar maģistrantu pieredzi un kontekstu. 

Ievadaptaujas aizpildīšana un rezultātu analīze. Maģistrantu iepazīstināšana ar kursa plānu, īpatnībām, 

literatūru, prasībām kredītpunktu iegūšanā. Ievads kursā: Kursa satura anotācija. Kursa mērķi. Darba formas 

kursā. Kursa rezultāti. Kursa pamatliteratūra.  

2. Ievads pētniecībā: Zinātnes (sociālo zinātľu) raksturojums. Kas ir zinātnisks pētījums? Zinātnisko pētījumu 

loma un mērķis. Zinātniskā pētījuma objektivitāte/subjektivitāte, zinātniskā pētījuma metodoloģijas 

(kvantitatīvā/kvalitatīvā). Zinātniskā pētījuma īpatnības sociālajās zinātnēs. Zinātniskā pētījuma ētika.  

3. Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētīšanas metodoloģija: Ievads zinātnisko pētījumu metodoloģijā. Divas 

paradigmas sociālo zinātľu pētījumos. Kvalitatīvās un kvantitatīvās metodoloģijas salīdzinājums pēc 

galvenajiem pētniecības kritērijiem. Seminārs: Pētījuma metodoloģijas pamatjēdzienu analīze pēc A.Kroplija 

& M.Raščevskas grāmatas “Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs” (2004)  

4. Kvalitatīvās pētīšanas metodes (I): Ievads kvalitatīvajās pētīšanas metodēs. Novērošana, intervija, aptauja, 

fokusgrupa. Praktiska nodarbība novērošanas, intervijas un fokusgrupas organizēšanā, rezultātu analīzē.  

5. Kvalitatīvās pētīšanas metodes (II): Darbības pētījums. Etnogrāfija. Personīgo konstruktu metode. Praktiska 

nodarbība personīgo konstruktu metodes organizēšanā, rezultātu analīzē.  

6. Kvalitatīvās pētīšanas metodes (III): Gadījuma pētījums, diskursīvā analīze, naratīvā analīze, kvalitatīvā 

kontentanalīze. Praktiska nodarbība diskursīvajā analīzē, kontentanalīzē.  

7. Kvalitatīvās pētīšanas metodes (IV): Datu prezentācijas stratēģijas. Izlase un atlase. Kvalitatīvā pētījuma 

zinātniskā patiesīguma noteikšana. Praktiska nodarbība: Kvalitatīvā pētījuma modelēšanā grupā (balstoties uz 

piedāvāto tematiku). 

8. Kvantitatīvās pētīšanas metodes: Mērījumi. Skalas. Eksperimenti, testi. Karjeras pētīšanas metodes. 

Metodiku adekvātas atlases un iegūšanas paľēmieni. Iepazīšanās ar daţiem ar karjeras kvantitatīvās izpētes 

instrumentiem: MVS (Mana profesionālā situācija), DISI-O (Dellas profesionālas identitātes statusa aptauja), 

aptauja ―Mana profesionālā izvēle‖, ―Skolotāju profesionālās attīstības pētījums‖, E.Kļimova piemērotākās 

profesijas noteikšanas tests, H.Gardnera daudzveidīgā intelekta tests, Keirsija temperamenta šķirotājs.  

Seminārs: Darbs ar karjeras izpētes testiem. VBO Profesionālās Karjeras Izvēles Centra 2004.gada pētījuma 

12.klašu skolēnu profesionālo plānu izpēte analīze.  

9. Maģistra darba rakstīšanas īpatnības (I): Maģistra darba tēmas izvēle un rakstīšanas motivācija. Darba 

rakstīšanas process un tā plānošana. Maģistra/pētnieciskā darba tēmas izvēli ietekmējošie faktori. Saistība starp 



 

daţādām pētīšanas metodēm un teorētiskajām pieejām. Seminārs: Treniņš maģistra darba tematikas izstrādē. 

Darbs pāros/grupās pie maģistra darba iespējamo tēmu izstrādes. Faktoru izvērtēšana, kas varētu palīdzēt 

darba rakstīšanas procesā (pāru salīdzināšana).  

10. Maģistra darba rakstīšanas īpatnības (II): Maģistra darba noformēšanas parauga analīze. Maģistra darba 

zinātnisko kategoriju sadaļas īpatnības un izstrāde. Hipotēze un pētījuma jautājumi maģistra darbā. Izlases 

izvēle. Datu matemātiskā apstrāde. Kā veidot labu uzstāšanos. Maģistra darba prezentācija. Seminārs: Viena 

maģistra darba parauga izstrādes process un saturs. Darbs individuāli, pāros, grupās pie viena maģistra 

darba (parauga) struktūras, satura un rakstīšanas plāna izstrādes.  

a. Kursa noslēgums, izvērtējums, komentāri.    

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

1) Visu semināru un praktisko nodarbību 100% apmeklējums (ja kādu iemeslu dēļ kāda nodarbība ir izlaista, 

students iesniedz attiecīgo materiālu par nokavēto nodarbību); 

2) Pēc izvēles viena no sekojošām darba formām (piesakās vismaz mēnesi pirms noslēguma pārbaudījuma): 

□ 100% Rakstisks darbs, kas sastāv no 5000 vārdu gara referāta un 5000 vārdu gara minipētījuma apraksta; 

□ 100% Mutisks eksāmens par visu kursa materiālu (biļešu jautājumi un praktiski uzdevumi); 

□ 50% rakstisks darbs (vai nu 5000 vārdu garš referāts vai 5000 vārdus garš minipētījuma apraksts) un 50% 

mutisks eksāmens (praktiski uzdevumi). 

1. Referāta tēmas: maģistra darbā iecerētās metodikas/metodiku teorētisks apskats.   

2. Minipētījums: maģistrants izvēlas jebkuru no kursā apskatītajām metodikām un patstāvīgi veic nelielu pētījumu 

karjeras konsultēšanas jomā, kuru sīki apraksta.  

3. Mutisks eksāmens: teorētiski jautājumi par visu kursa materiālu un praktiski uzdevumi, kur nepieciešams 

parādīt zināšanas un prasmes datu apstrādē, analīzē, kā arī secinājumu veikšanā par šiem datiem.      

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008) /I. Miķelsone, L. Latsone, L. 
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3. Geske, A. (2001) Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes/A.Geske, A.Grīnfelds ;  Rīga: RaKa, 108 

lpp. (Tālmācība pedagoģijā) (DU bibliotēka). 

 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Krieviľš, V. (2005) Informācijas meklēšanas stratēģijas internetā un meklētāja Google efektīvs lietojums: 

Rokasgrāmata-mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, profesionālajai un pieaugušo izglītībai. Rīga: 

Multineo, (DU bibliotēka). 

2. Nucho, A.O. & Vidnere, M. (2003) Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa. 

3. Advancing Women‘s Careers: Research in Practice (2002)  

R.J.Burke & D.L.Nelson. John Wiley and Sons, Inc.  

4. Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M. & Tindall, C. (1994) Qualitative Methods in Psychology. A 

Research Guide. Open University Press. 

5. Career development and counselling: Putting theory and research to work (2005) Ed. by S.D. Brown & 

R.W. Lent. John Wiley and Sons, Inc. 

6. Carey, S.S. (1998) A Beginner‘s Guide to Scientific Method (2nd edition). Belmont: Wadsworth 

Publishing Company, 152 p., (DU bibliotēka). 

7. Collecting and Interpreting Qualitative Materials (1998) Ed. by N.K.Denzin & Y.S.Lincoln. London, 462 

p. (DU bibliotēka). 

8. Creswell, J. (1998) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand 

Oaks, CA: SAGE. 

9. Holton, D. & Fisher, E. (2003) Enjoy Writing Your Science Thesis or Dissertation. London: Imperial 

College Press (IVF bibliotēka). 

10. House, E.R. & Howe, K.R. (1999) Values in evaluation and social research. Newbury Park, CA: SAGE 

Publications (IVF bibliotēka). 

11. Isaac, S. & Michael, W.B. (1997) Handbook in Research and Evaluation: A Collection of Principles, 

Methods, and Strategies Useful in Planning, Design, and Evaluation of Studies in Education and the 

Behavioral Sciences (2nd edition). San Diego, California: EdLTS Publishers (IVF bibliotēka). 

12. Kidd, J. (2006) Understanding Career Counselling: Theory, Research and Practice. Sage Publications Ltd.  

13. Kvale, S. (1996) Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications (IVF 

bibliotēka). 

14. Mertens, D.M. (1998) Research Methods in Education and Psychology: Integrating Diversity with 

Quantitative & Qualitative Approaches. London, 422 p. (DU bibliotēka). 



 

15. Methodological Approaches to the Study of Career (1990) Ed. by R.A. Young & W.A. Borgen.  Praeger 

Publishers.  

16. Ruane, J.M. (2005) Essentials of Research Methods: A Guide to Social Science Research. Oxford: 

Blackwell Publishing, 239 p. (DU bibliotēka). 

17. Seidman, I.E. (1998) Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the 

social sciences. Teachers College Press, Columbia University (DU bibliotēka).  

18. Silverman, D. (2001) Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. 2nd 

edition. London: SAGE Publications, 325 p. (DU bibliotēka). 

19. Stinger, E.T. (1996) Action Research. A Handbook for Practitioners. SAGE Publications, International 

Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks, London (IVF bibliotēka).  

20. Strategies of Qualitative Inquiry (1998) Ed. by N.K.Denzin & Y.S.Lincoln. London, 346 p. (DU 

bibliotēka). 

21. Strauss, A. & Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing 

Grounded Theory. SAGE Publications (IVF bibliotēka) 

22. Никандров В.В.  (2003) Неэмпирические методы психологии. Санкт-Петербург: Речь. 

23. Садмен С. (2005) Как правильно задавать вопросы : Введение в проектирование массовых 

обследований/Пер. с англ. А.А.Виницкой. Москва: Институт Фонда "Общественное мнение", 384 

с. (DU bibliotēka). 
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kurss profesionālā maģistra studiju 

programmā „Karjeras konsultants‖ 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Research methodology 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the course is to improve students‘ independent research work skills necessary for the professional 

activities of career counsellor and to enrich their knowledge of research methodologies and research ethics. The 

course participants will enrich their knowledge and develop their skills to apply the qualitative and quantitative 

research methodologies engaging in practical classes where the results obtained both individually and in groups 

will be analysed. The students will be given a possibility to try out the roles of the researcher and research 

participant and to reflect on the content of both roles. The master students will have an opportunity to test and to 

identify the possibilities to integrate different research methodologies and methods in their master thesis as well as 

to approbate the research methods appropriate for their specific topic of study, to elaborate the mechanisms of 

validity and credibility testing. The organization of the course fosters students to integrate their previous experience 

and knowledge in the course, thus developing the systemic and research-based approach to the solution of 

professional issues. By the end of the course, the students will learn about the peculiarities of the design of master 

thesis and will plan the ways of using knowledge and skills for independent research. 

 

Piezīmes: 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nosaukums Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 2   

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 
Lekciju stundu skaits: 16 

Praktisko darbu stundu skaits: 16 

Zinātnes nozare Informātika 

Zinātnes apakšnozare Informācijas tehnoloģijas 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Svetlana Ignatjeva, Dabaszinātľu un matemātikas fakultātes Informātikas katedras docente 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Datorikas pamati, lietojumprogrammas 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir studentu profesionālā un pētniecības darba kvalitātes pilnveide, izmantojot IT iespējas. 

Studenti tiek iepazīstināti ar datu bāzu veidošanas tehnoloģijām, datu apstrādes metodēm, tiek padziļināta izpratne 

par operētājsistēmām, to instalēšanu, programmatūras versijām, darbu failu sistēmā, datu drošības nodrošināšanas 

pasākumiem un datorsistēmu izmantošanas rādītāju vērtēšanu,  prezentāciju sagatavošanas iespējām, multimediju 

aparatūru un programmatūru un prasme tās izmantot profesionālajā darbībā. Studenti iegūs prasmes izmantot 

interneta resursus izglītības un darba ceļa izvēlē, iepazīstot populārākās datu bāzes Ploteus, EURES, NIID u.c. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un to loma karjeras attīstības atbalsta sistēmā. 

2. Informācijas sistēmas un informācijas tehnoloģijas jēdzieni. Informācijas sistēmu sastāvs, struktūra, 

klasifikācija. Aparātnodrošinājuma un informāciju tehnoloģiju infrastruktūra. 

3. Datu (datu bāzu) resursu vadība. Datu resursu vadības tehnoloģiju attīstības tendences un perspektīvas. 

Informācijas glabāšanas metoţu pilnveidošana. Datu glabātuve (Data Warehousing). 

4. Datu bāzes veidošanas principi, pielietojot elektronisko tabulu lietojumprogrammu. MS Access datu bāzes 

veidošana. 

5. Datu apstrādes un analīzes līdzekļi. Pakete SPSS. Datu grafiskā prezentācija. Hipotēţu pārbaude regresijas 

analīzē. Daudzfaktoru lineārie modeļi. Loģiskās regresijas modeļi.  

6. Interneta pielietošanas iespējas karjeras attīstībā. Mobilās sakaru tehnoloģijas. Web lapu veidošana. 

7. Vizuālā Dzīves gājuma (CV) un motivācijas vēstules sagatavošana. 

8. Prezentāciju sagatavošana un demonstrēšana. Prezentācijas veidošana multivides tehnoloģijās. 

9. Grafisku shēmu un plānu veidošana ar programmu VISIO. 

10. PDF (Portable Document Format) formāta failu izveidošanu un to izmantošana. 

11. Aptauju organizēšana un aptaujas anketu apstrāde. 

12. Datu aizsardzība un pretvīrusu programmas. 

13. Datoru lietošanas ergonomikas prasību ievērošana. 

14. Autortiesības un to aizsardzība. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaite ar atzīmi 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Ertelts, B.J., Šulcs, V. (2008) Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga : Valsts izglītības attīstības 

aģentūra. 

2. Batels, Dţ. ( 2007). Meklēšana : Kā Google un tā konkurenti grozīja biznesa likumus un pārveidoja 

mūsdienu kultūru; No angļu val.tulk. V.Rudzīte. - Rīga : ATĒNA. 

3. Mikose, M. (2006) Informāciju tehnoloģiju projekts uzľēmumā.Rīga : Biznesa augstskola Turība. 

4. Datora lietošana un datľu pārvaldība (2006) /V. Vēţa redakcijā, Rīga: LU. 

5. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., VēzisV.,Ţodziľa A. (2000) Datorzinību pamati: Pirmie 

soļi pie datora, Teksta redaktors Microsoft Word, Elektroniskās tabulas Microsoft Excel, Prezentācijas 

materālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint, Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana, 

WWW lappušu veidošana. – R., LU. 



 

6. Informācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni (2006) /V. Vēţa redakcijā., Rīga, LU. 

7. Informācija un komunikācija (2006) /V. Vēţa redakcijā, Rīga, LU.  

8. Harris-Bowlsbey, J.( 2002) The internet : a tool for career planning : a guide to using the internet in career 

planning / J. Harris-Bowlsbey, M. Riley Dikel, J.P. Sampson, Jr. - 2nd ed. - Tulsa, Oklahoma : National 

Career Development Association.Adams Sketčers. Internets ? Protams !, Zvaigzne ABC, 2005. 

9. Information and public choice : from media markets to policy making (2008)/ Roumeen Islam, editor. - 

Washington : World Bank. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Lasmanis, A. (2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 

1.grāmata. –SIA‖Izglītības soļi‖, Rīga. 

2. Lasmanis, A. (2002)  Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 

SPSS , 2.grāmata. –SIA‖Izglītības soļi‖,Rīga, 2002.  

3. Angļu – latviešu – krievu Informātikas vārdnīca, Avots, 2001. 

4. Kenedijs, A. (1999) Interneta rokasgrāmata, Nordik, Rīga. 

5. Marchewka, Jack T.( 2006) Information technology project management : providing measurable 

organizational value / Jack T. Marchewka. - 2nd ed. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. 

6. Global economic prospects : Technology Diffusion in the Developing World( 2008)/ The World Bank. - 

Washington : The World Bank. 

7. Krauklis,J., Ločmelis, J. (2004) Komunikāciju leksikons, Rīga: Jumava. 

8. Arhipova, I., Bāliľa, S. (2000) Statistika ar Microsoft Excel ikvienam.2.daļa. Mācību līdzeklis. Rīga: 

Datorzinību Centrs. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. www.karjerascentrs.lv  - profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra 

2. www.delfi.lv – Interneta portāls 

3. www.google.lv – meklēšanas sistēma 

4. www.laacz.lv/blog/ - Interneta dienasgrāmata 

5. www.draugiem.lv - komunikāciju portāls 

6. www.skype.com -  Skype mājas lapa 

7. www.cv.lv- - CV-online 

8. www.workingday.lv - WORKINGDAY. Personāla atlase un darbinieku noma 

9. www.skolotājs.lv  - portāls skolotājiem 

10. http://els.itf.llu.lv - elektroniskā apmācības sistēma 

11. www.lm.gov.lv – Labklājības Ministrijas mājas lapa 

12. www.sakaru-pasaule.lv – ţurnāla Sakaru pasaule mājas lapa 

13. http://www.microsoft.com/latvija/office/access/prodinfo/overview.mspx  - Access 2003 pārskats. 

14. http://www.statpac.com/surveys/questionnaire-design.htm - Questionnaire Design. General 

Considerations.  

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kurss profesionālā maģistra studiju 

programmā „Karjeras konsultants‖ 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

IT in career counselling 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to develop the quality of students‘ professional and research work by using the 

possibilities provided by IT. Students are acquainted with the technologies of data base formation, methods of data 

processing and acquire a deeper understanding of operational systems, their installation, different versions of 

software, work with the system of files, of measures for ensuring data security, evaluation of the parameters for the 

use of computer systems, opportunities for preparing presentations, multimedia equipment and software and ability 

to use it as a professional activity. Students will obtain skills of using internet resources for choosing their 

educational and professional course, by getting acquainted with the most popular data bases Ploteus, EURES, NIID 

etc. 

 

Piezīmes: 

 

 

 

http://www.karjerascentrs.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.google.lv/
http://www.laacz.lv/blog/
http://www.draugiem.lv/
http://www.skype.com/
http://www.cv.lv-/
http://www.workingday.lv/
http://www.skolot?js.lv/
http://els.itf.llu.lv/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.sakaru-pasaule.lv/
http://www.microsoft.com/latvija/office/access/prodinfo/overview.mspx
http://www.statpac.com/surveys/questionnaire-design.htm


 

    

Nosaukums Karjeras pakalpojumu vadība 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Izglītības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Pedagoģija 

  

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 Tatjana Uzole, DU Sociālās psiholoģijas katedras docente 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Karjeras attīstības teorijas; karjeras konsultanta profesionālā ētika 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par karjeras pakalpojumu vadības procesiem (plānošanu,  ieviešanu, 

novērtēšanu  un attīstību), pilnveidot zināšanas par vadības teorijas pamatprincipiem, karjeras pakalpojumu 

nodrošināšanas veidiem, analizējot tos no priekšrocību un ierobeţojumu pozīcijas. Studējošie pilnveidos 

kompetenci analizēt daţādu karjeras pakalpojumu veidus, plānot to attīstību, apstrādāt informācijas resursus un 

veidot materiālus, kas sniegtu atbalstu klientiem lēmumu pieľemšanas procesā. Studējošie gūs izpratni par 

institucionālo sadarbības tīklu veidošanas iespējām, pilnveidos prasmi organizēt un vadīt konsultēšanas 

pakalpojumus. 

 

Kursa apraksts- plāns: 

1. Karjeras attīstības atbalsta sistēma un publiskā politika (mērķi, funkcijas, nodrošināšanas virzieni, 

situācijas analīze Latvijā).  

2. Vadīšana būtība. Vadīšanas funkcijas. Vadītāja kompetence.  

3. Karjeras pakalpojumu nodrošināšanas institucionālais ietvars. Sadarbības organizēšana.  

4. Karjeras speciālistu lomas analīze.  

5. Karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu nodrošināšanas modeļi (karjeras plānošanas process, CIP un 

DOTS modeļi). 

6. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas nodrošināšanas resursi (karjeras novērtēšana, karjeras informācija, 

karjeras izglītība, resursu efektīva izmantošana, informācijas tehnoloģiju izmantošana konsultēšanas 

procesā). 

7. Karjeras pakalpojumu kvalitātes vadība un novērtēšana . 

8. Karjeras konsultēšanas procesa efektivitāte. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 Piedalīšanos  lekcijās un semināros , lomu spēlēs „Konsultants - klients‖, patstāvīgo darbu izpilde ( 

problēmsituācijas analīze karjeras konsultēšanā) un uzstāšanās ar prezentāciju ( Power Point, 15 -20 slaidi) par 

izvelēto tēmu. Ieskaite ar atzīmi. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Ertelts, B.J., Šulcs, V. (2008) Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga : Valsts izglītības attīstības 

aģentūra. 

2. Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008) /I. Miķelsone, L. Latsone, L. 

Mackēviča, lit. red. Dz. Šulce. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

3. Kā kļūt par līderi. Oriģ. nos.On what makes a leader. ( 2008) / no angļu val. tulk. A.Orupe. Rīga : 

Lietišķās informācijas dienests. 

4. Templers, R. (2007) Menedţmenta likumi : Menedţera veiksmes formula / Rīga : Zvaigzne ABC. 

5. Boitmane, I. (2006) Personāla atlase un novērtēšana.Rīga : Lietišķās informācijas dienests.  

6. Sarunu un konfliktu risināšana( 2007)/ tulk. no angļu val. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests. 



 

7. Ukolovs, V. (2006) Vadības teorija / V.Ukolovs, A.Mass, I.Bistrjakovs ; No kr.val.tulk. A.Kunda. - Rīga : 

Jumava. 

8. Gibson R. (2006 )  Mitchell M.H. Introduction to Career Counselling for the 21th Century. Pearson 

education Ltd.  

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? : padomi veiksmīgai karjeras izvēlei  (2008) /sagat.: I. 

Daiktere, I. Raituma, B. Gabranova ;Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, Karjeras atbalsta 

departaments, SIA "Jelgavas tipogrāfija‖. 

2. Gregorija, A. (2007) Sabiedrisko attiecību kampaľu plānošana un vadīšana. Rīga : Lietišķās informācijas 

dienests;Lēmumu pieľemšana (2007) /No anglu val.tulk. A.Orupe. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 

(Harvard Business Review on). 

3. Bišofa A.( 2002) Sevis menedţments: Efektīvi un iedarbīgi: Rokasgrāmata. Rīga: SIA ´‘BALTA Eko‖,128 

lpp.  

4. Ruskule S. (2001) Vadīšana un vadītājs. Rīga: KIF ‖Biznesa komplekss‖,120 lpp.  

5. Hellers R. (2000) Darba grupas vadība.Rīga: Zvaigzne ABC,72lpp.  

6. Klauss A. (2004) Zinības vadītājam. Rīga.  

7. Volkova T.( 2001) Organizācijas un to vadīšana pārmaiľu apstākļos.Rīga  

8. McLeod J. (2005) An introduction to Counselling. Third edition. Open University Press. 

9. Sampson, J.R., Reardon, R. C., Peterson,G.W., Lenz, J. (2004) Career Counseling and Services.Thomson.  

10. Bolles R. Nelson (2006) What color is your parachute? for teens : discovering yourself, defining your 

future / Richard Nelson Bolles and Carol Christen, with Jean M. Blomquist. - Berkeley, Calif : Ten Speed 

Press. 

11. Career counseling : foundations, perspectives, and applications (2006) / D. Capuzzi, M. D. Stauffer. - 

Boston, MA : Pearson/Allyn and Bacon. 

12. Tennant, M. (2006).Psychology and Adult Learning.- 3rd ed. - London : Routledgep. 

13. Amundson Norman E. (2005) Essential elements of career counseling : processes and techniques.  

Pearson/Merrill/Prentice-Hal. 

14. Armstrong M. A. (2005) Handbook of Management and Leadership : a guide to managing for results. 

Kogan Page.  

15. Career counseling and services : a cognitive information processing approach ( 2004)J. P. Sampson ... [et 

al.]. - Belmont, CA : Thomson/Brooks/Cole. 

16. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap  (OECD, Directorat for Education) 

http://www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf  

17. Coleman M., Earley P. (2005) Leadership and Management in Education. Oxford University Press .  

18. Organisation for Economic Co-operation and Development (Career Guidance) 

http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kurss profesionālā maģistra studiju 

programmā „Karjeras konsultants‖ 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Management of career services 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to foster understanding of the management processes of career services (planning, 

implementation, evaluation and development), to develop students‘ knowledge about the basic principles of 

management theory and ways of providing career services by analysing their advantages and disadvantages. 

Students will develop their competence to analyse diverse possibilities of career services, to plan their 

development, process information resources and to design materials that would help the client in decision-making 

process. Students will likewise comprehend the opportunities for creating institutional cooperation networks, and 

will develop their ability to organise and direct counselling services. 

 

Piezīmes: 

 

 

                                           

     

http://www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf
http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html


 

    

Nosaukums Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā  

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Jānis Radionovs – Sociālo zinātľu fakultātes lektors, sociālo zinātľu maģistrs, dip. iur, tiesību zinātľu kandidāts  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Tiesību pamati 

 

Kursaapraksts- anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot prasmi orientēties tiesību zinātnē, noskaidrot tiesību būtību un tiesiskā regulējuma 

pamatfunkcijas, iepazīstināt ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un veidot ieskatu  vadošajās tiesību 

nozarēs- cilvēktiesībās, konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās, krimināltiesībās, civiltiesībās u.c. 

šobrīd aktuālās tiesību jomās. 

Studējošie pilnveidos profesionālo kompetenci tādās specifiskās tiesību nozarēs kā sevišķajās administratīvajās- 

izglītības tiesībās, privāttiesībās- komerctiesībās un darba tiesībās, kā arī veidos prasmi sniegt konsultācijas tālākās 

izglītības izvēlē, karjeras plānošanā un vadīšanā, veicinot klientu sociālo iekļaušanos. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Tiesību izplatība, būtība, teksts un tā iztulkošana. Tiesību funkcijas. Tiesību avoti.  

2. Tiesību normas.  

3.     Tiesību jaunrade.  

4.     Tiesību sistēma.  

5.     Publisko tiesību apskats. Cilvēktiesības.  

6.     Konstitucionālās tiesības.  

7.     Administratīvās tiesības.  

8.     Likumdošana karjeras pakalpojumu sniegšanas jomā Latvijā un citās valstīs. Sevišķās administratīvās 

tiesības.  

 9.    Krimināltiesības.  

10.   Privāttiesības: ģimenes un mantojuma tiesības.  

11.   Lietu tiesības  

12.   Saistību tiesības.  

13.   Darba tiesības. Darba likumdošana (Latvijā, Eiropā). Ārvalstnieku statuss un nodarbinātība Latvijā.  

14.   Komerctiesības.  

15.   Tiesvedības principi civillietās, krimināllietās, darba strīdos.  

16.    Konstitucionālā un starptautiskā tiesvedība. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Lekciju apmeklējums un piedalīšanās semināros. 

Diferencētā ieskaite: aktīvs darbs semināros – 30%; kontroldarbs, referāts – 30%; gala pārbaude – 40%. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Karjeras attīstības atbalsts : izglītība, konsultēšana, pakalpojumi/I. Miķelsone, L. Latsone, L. Mackēviča ... 

[u.c.] ; lit. red. Dz Šulce . Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. 

2. Latvijas Republikas Satversme. Rīga, 2007. 

3. Civillikums, Rīga, 2007. 

4. Krimināllikums, Rīga, 2006. 

5. Darba likums, Rīga, 2007. 

6. Ulmane, V. Darba tiesības. Darba aizsardzība.Turība., Rīga, 2004. 

7. Burovs, A. Valsts un tiesību pamatjēdzieni. - Rīga, 1996. 

8. BlūzmaV., Buka A. un c. Eiropas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga, 2007. 

9. Stucka A. Administratīvās tiesības. Rīga, 2006. 



 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. 

2. Dišlers K. Ievads Latvijās Valststiesību zinātnē. Rīga, 1930. 

3. Zēberga I. Darījumu noformēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Rīga. 2002. 

4. Vēbers J. LR Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. Rīga. 2000. 

5. Bojārs J.  Politiskās stratēģijas māksla un Demokrātija, Rīga, 2002 

6. Bojārs J.  Starptautiskās privāttiesības, Rīga, 1998. 

7. Čakste K. Civiltiesības. Rīga. 1938. 

8. Krastiľs U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. Vispārīgā daļa. Rīga, 

2007. 

9. Torgāns K. Komentāri saistību tiesībām Civillikumā. Rīga. 2002. 

10. Vīnzarājs N. Civiltiesību problēmas. Raksti (1932.-1939.). Rīga. 2000. 

11. Krauze R., Gencs Z. LR Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. Rīga. 1997. 

12. Padomes 2001.gada 20.jūlija Direktīvas 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu 

masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu 

dalībvalstu pūliľus, uzľemot šādas personas un uzľemoties ar to saistītās sekas. 

13. Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoľu un viľu ģimenes locekļu 

tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr.1612/68 un 

atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 

90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK. 

14. Padomes 2003.gada 25.novembra Direktīvas 2003/109/EK par trešo valstu pilsoľu statusu, kuri ir kādas 

dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji. 

15. Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo 

valstu valsts piederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama 

starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu." 

16. Sinaiskis V. Civiltiesības Latvijas vispārējo civiltiesību zinātniskā apstrādājumā. Vispārējie civiltiesību 

pamati. 1935. 

17. Bydlinski F. Juristishe Methodenlehre und Rechtsbegriff. 2. Aufl. Wien, New York, 1991. 

18. Lamond G. Balliol College, Oxford University. Do Precedents Create Rules? Legal theory, 11, 2005. 

19. Larenz K., Canaris C.W. Methodenlere der Rechtswissenschaft. 3 Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer -

Verlag, 1995.                                                                                                                                                                         

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Cilvēka tiesības. Starptautisko līgumu krājums. 1. un 2. sējums. Apvienotās Nācijas. Ľujorka un Ţenēva, 

1994. 

2. Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā. – Likums un tiesības, 1.sēj., 1999, nr. 1 un turpmākie  

nr. 

3. Latvijas Republikas oficiālais laikraksts ―Latvijas Vēstnesis‖; 

4. Latvijas Republikas Saeimas oficiālā mājas lapa www.saeima.lv; 

5. Labklājības ministrijas mājas lapa: www.lm.gov.lv  

6.    Nedēļraksts ―Jurista Vārds‖. 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kurss profesionālā maģistra studiju 

programmā „Karjeras konsultants‖ 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Legislation in career support system 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to develop students‘ knowledge about jurisprudence, clarify the essence of law and the 

basic functions of legal regulations, to study about the normative acts of the Republic of Latvia and gaining an insight 

in major branches of law – human rights, constitutional law, administrative law, criminal law, civil law etc.  

Students will develop their professional competence in such specific spheres of jurisprudence as special 

administrative – educational and private – law, commercial law and employment law as well as will develop ability 

to provide consulting concerning the choice of further education, career planning and management, thus fostering 

clients‘ social integration. 

 

 

  

   

http://www.saeima.lv/
http://www.lm.gov.lv/


 

Nosaukums Cilvēka dzīves cikli 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P  

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Attīstības psiholoģija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Ilze Miķelsone, Dr.paed., Liepājas Universitātes asociētā profesore 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Attīstības psiholoģija  

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir padziļināt izpratni par cilvēka personības psiholoģisko un sociālo attīstību, viľa 

profesionālās izaugsmes iespējām daţādos vecumposmos.  

Studiju kursā tiek akcentēta profesionālā un sasniegumu motivācija kā nosacījums cilvēka gatavībai veidot 

veiksmīgu karjeru un pašrealizēties, veidota izpratne par tādiem jēdzieniem, kā personības un profesionālais 

briedums, profesionālā meistarība, personības un profesionālais radošums un inovatīvā darbība, dotumi, spējas un 

talants, pašaudzināšana un pašizglītība, mūţizglītība. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

a. Ievads. Cilvēka attīstība mūţiglītības un ilgtspējīgas izglītības kontekstā. 

b. Cilvēka  personības attīstības teorijas. Psihodinamiskā pieeja (A.Adlers. K.Jungs). Psihosociālā pieeja 

(E.Ēriksons, E. Froms). Sociāli - kognitīvais virziens (A.Bandura). Humānistiskā pieeja (A.Maslovs). 

Fenomenoloģiskā pieeja (K.Rodţers). 

c. Karjeras attīstība cilvēka dzīves ciklos. 

d. Cilvēka dzīves ciklu attīstības teorijas (D. Supers, Godfredsone, Ginzbergs, F. Vondarčeks, E.Ēriksons, 

G.Kraigs u.c.) 

e. Vecumposmu attīstības uzdevumi karjeras attīstībā. 

f. Cilvēka dzīves ciklu īpatnības. Bērnība. Jauniešu vecumposms. Pieaugušo periods. 

g. Krīzes kā izaugsmes faktors daţādos cilvēka dzīves ciklos. 

h. Emocionālās jomas, pašapziľas struktūras un psihosociālās attīstības īpatnības kā krīţu ietekmējošs faktors 

daţādos cilvēka dzīves ciklos. 

i. Krīţu veidi. Attīstības krīzes. Attiecību krīzes. Emocionālās krīzes. 30 gadu krīze. 40 gadu krīze (vidējā 

briedumu gadu krīze). Krīze karjerā. Krīzes risinājuma ceļi. 

j. Profesionālās darbības izvēles un pilnveides ietekmējošie faktori. 

k. Profesionālā pašnoteikšanās daţādās attīstības stadijās. Profesionālās pašnoteikšanās konflikti. Izvēles 

fenomens briedumā. Profesionālā karjera un iespējamās krīzes faktori darbā. Izdegšanas sindroms un 

stress. Profesionālā stresa rašanos ietekmējošie faktori. Profesionālās karjeras pārvērtēšana. Darba maiľa 

un  

       darba zaudēšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaite ar atzīmi. Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija –  50 %; aktīva piedalīšanās semināros -30%; 

pašvērtējums - 20 % 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Karjeras attīstības atbalsts : izglītība, konsultēšana, pakalpojumi/I. Miķelsone, L. Latsone, L. Mackēviča ... 

[u.c.] ; lit. red. Dz Šulce . Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. 

2. Lēmumu pieľemšana (2007) /No angļu val.tulk. A.Orupe. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 

(Harvard Business Review on). 

3. Bolles R. Nelson (2006) What color is your parachute? for teens : discovering yourself, defining your 

future / Richard Nelson Bolles and Carol Christen, with Jean M. Blomquist. - Berkeley, Calif : Ten Speed 

Press. 

4. Hawkins P., Shohet R. Supervision in the helping professions. – Open University Press, 2005 

5. Nelson, Jones R. Theory and Practice of Counselling and Therapy. – A SAGE publications, 2006 



 

6. Maxwell, J. C. (2007). Как мыслят преуспевающие люди, или Мыслите, чтобы измениться : 11 

подходов к жизни и работе / Д. С.Максвелл ; пер. с англ. Л.А.Бабук. - 2-е изд. - Минск : Попурри. 

7. Maлкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы взослости. - М.: изд.-во Ексмо, 2005.- 416 c. 

8. Maлкина-Пых И. Г. Кризисы пожилого возраста. - М.: изд.-во Ексмо, 2005.- 368 c. 

9. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир»,2005.-336 с. 

10. Зеер Э.Ф., Симанюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. - М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2005.- 240 с. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Kovejs S. R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi : Rakstura ētikas atjaunošana / Stīvens R.Kovejs. - Rīga : 

TRĪS, 2007. 

2. Kā kļūt par līderi. Oriģ. nos.On what makes a leader/ no angļu val. tulk. A.Orupe. Rīga : Lietišķās 

informācijas dienests, 2008. 

3. Ľikiforovs, O. 2007. Psiholoģija pedagogam. Rīga : Izglītības soļi, 2007. 

4. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998. -271 lpp. 

5. Koķe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes.- R.: SIA Mācību apgāds NT, 1999.–102 lpp. 

6. Lieģeniece D. Ievads androgoģijā.– R.: RaKa, 2002.– 183 lpp. 

7. Svence G. Pieaugušo psiholoģija. – Rīga, 2003.–179 lpp. 

8. Teperveins K. Krīze kā izdevība. – Rīga, Solvita, 2000.- 264 lpp. 

9. Ramsey P. Teaching and Learning in Diverse World.- Teachers College, Columbia University, 

NY&London, 2004 

10. Sharf Richard, S. Applying Career Development Theory to Counseling. – Thompson Wadsworth, 2006. 

11. Encyclopedia of Career Development. Vol.1-2., Greenhaus J.H., Callanan  G.A.ed. –A SAGE Reference 

Publication, 2006. 

12. Critical Reflections on Career Education and Guidance. Promoting Social Justice within a Global 

Economy. Irving B., Malik B.ed.- Routledge Falmer, 2005. 

13. Ильин Е. 9.,П. Мотивация и мотивы. – СПб: Питер, 2002. – 508 с. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Blumberga S., Grundmane I. Apmierinātība ar darbu un to ietekmējošie faktori.// Psiholoģijas pasaule, 

2006/02. – 31.- 35.lpp. 

2. Horoškina J. Darbinieku profesionālā sadegšana.// Psiholoģijas Pasaule, 2004/09.-23.-30.lpp 

3. Horoškina J. Noguruma sindroms: izdegšana darbā.// Psiholoģija mums, 2004/04.- 14.-18.lpp. 

4. Igoľins D. Darba tirgus pieprasa universālu speciālistu.// Psiholoģijas pasaule, 2004/06. – 32.- 33.lpp. 

5. Kalēja N. Profesijas izvēle.// Psiholoģijas Pasaule, 2003/06.- 32.- 33.lpp 

6. Krasnā A. Mūţizglītība karjerai un dzīves mākslai. // Psiholoģijas pasaule, 2004/08. -6.- 13.lpp. 

7. Malvesa L. Pusaudţu un jauniešu  vecumposma psihiskās attīstības īpatnības.// Psiholoģija mums, 2004/3. 

-12.-14.lpp. 

8. Miķelsone I. Karjeras attīstības iezīmes daţādos cilvēka dzīves ciklos.// Skolotājs, Nr.3(63), 2007.-10.-17. 

lpp. 

9. Reľģe V. Kad nav par vēlu sākt mācīties?// Psiholoģijas pasaule, 2004/08. -2.-5.lpp. 

10. Skatīties uz cilvēku ar „ organizāciju psihologa acīm‖.// Psiholoģijas pasaule, 2005/08.- 2.- 9.lpp 

11. Šteinberga Z. Cik reizes var manīt profesiju? // Psiholoģijas pasaule, 2004/08.-18.- 21.lpp 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Life Span Development/ Human life cycles 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to provide deeper insight into the psychological and social development of a human 

personality, the opportunities for their professional growth at different stages of life.  

The study course emphasises the professional and achievement motivation as a precondition for the person‘s 

readiness to make a successful career and self-realisation. The course provides an insight into such concepts as the 

maturity of a personality and individual maturity, professional workmanship, the creativity of a personality and 

professional creativity, as well as innovative performance, qualities, abilities and talent, character building, self-

education, and lifelong education. 

 

Piezīmes:  

 

            



 

 

Nosaukums Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 2  

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Izglītības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Pedagoģija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

PhD, Dzintra Iliško- Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta asociētā profesore 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vispārīgā pedagoģija, vispārīgā psiholoģija 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par klienta iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū multikulturālā 

sabiedrībā, respektējot šī procesa svarīgākos aspektus –integrāciju, valodu, reliģiju, sociālo statusu, sociālo 

atstumtību, sociālos slāľus, minoritātes, cilvēku īpašās vajadzības personības un sabiedrības attīstības kontekstā. 

Studiju kursā tiek apgūtas zināšanas un izpratne par klienta iekļaušanās procesu izglītības sistēmā un darba tirgū, 

par klienta izaugsmi ietekmējošiem faktoriem un individuālās rīcības dinamiku, kultūru atšķirību un to 

mijiedarbību, klienta vajadzību diagnosticēšanu, izvērtēšanu un to saistīšana ar viľa vēlmēm, atbalsta sniegšanu 

klientam viľa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētajam karjeras virzienam nepieciešamajām 

kompetencēm. 

 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Multikulturālās karjeras attīstības atbalsta un konsultēšanas vēsturiskā pieredze un attīstības tendences 

Eiropā. Interkulturālā komunikācija. Multikulturālās konsultēšanas kompetences. 

2. Globalizācijas, postmodernisma un migrācijas ietekme uz valsts kultūrvidi. Multikulturālu sabiedrības 

veidojošo grupu daudzveidība (etniskās, rasu, reliģiju, dzimuma, speciālās, seksuālās orientācijas). 

3. Klienta iekļaušanās procesu īpatnības izglītības sistēmā un darba tirgū.  

4. Klienta izaugsmi ietekmējošie faktori.  

5. Kultūru atšķirību un to mijiedarbību izpratne. 

6. Klienta vajadzību diagnosticēšana, izvērtēšana un to saistīšana ar viľa vēlmēm.  

7. Atbalsta sniegšana klientam viľa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras 

virzienam nepieciešamajām kompetencēm. 

8. Izglītības un karjeras attīstības iespēju apzināšana bez darba palikušu cilvēku sociālā statusa maiľai. 

9. Konsultantam nepieciešamās kompetences darbā ar klientu ar atkarībām. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Piedalīšanās seminārnodarbībās, prezentācija 50%; patstāvīgo darbu izpilde -50%, ieskaite 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008) /I. Miķelsone, L. Latsone, L. 

Mackēviča, lit. red. Dz. Šulce. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

2. Ertelts, B.J., Šulcs, V. (2008) Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga : Valsts izglītības attīstības 

aģentūra. 

3. Gregorija, A. (2007) Sabiedrisko attiecību kampaľu plānošana un vadīšana. Rīga: Lietišķās informācijas 

dienests. 

4. Reľģe,V.(2007) Mūsdienu organizāciju psiholoģija.R.: Zvaigzne ABC.  

5. Wood, J.T. (2007) Interpersonal Communication: Everyday Encounters, 5
th

 ed. Wadsworth/ Tompson 

Learning. 

6. Herbsts, D. (2007) Komunikācija uzľēmumā.Rīga:Zvaigzne ABC. 

7. Garleja, R. (2006) Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga:RaKa. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 



 

1. Pārmaiľu vadība (2008) Grāmatu sērija "Harvard business review on‖ / [no angļu valodas tulkojusi A. 

Orupe]. - Rīga : Lietišķās Informācijas dienests. 

2. Sarunu un konfliktu risināšana ( 2007)/ tulk. no angļu val. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests. 

3. Veinberga, S. (2004) Publiskās attiecības PR: teorija un prakse. R.:Zvaigzne ABC. 

4. Kā kļūt par līderi (2008) / no angļu val. tulk. A.Orupe. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 

5. Veinberga, S. (2005) Masmediji: Prese, radio un televīzija. R.:Zvaigzne ABC. 

6. Mefalopulos, P.( 2008) Development communication sourcebook : broadening the boundaries of 

communication / P.Mefalopulos ; the World Bank. - Washington, D.C. : World Bank. 

7. Wong, Z. (2007) Human factors in project management : concepts, tools, and techniques for inspiring 

teamwork and motivation.1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass. 

8. Liepiľa, S. (2002) Speciālā psiholoģija.R.:RaKa. 

9. Kilens, G. (2001) Cilvēki ar attīstības traucējumiem un sapratne.- R.: Rasa ABC. 

10. Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā (2001) Rakstu Krājums.- R: SO Izglītība tautas 

attīstībai. 

11. Plaude, I.  (2001) Sociālā pedagoģija. Rīga. 

12. Šteinberga, A.,Tūbele, S. (2004) Ievads speciālajā pedagoģijā. R.: RaKa 

13. Pathways to inclusion (2005) The ETAI project materials University of Iceland Press, Reykjavik.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. www.acs.lv 

2. home.delfi.lv/strazduskola (Strazdmuizas internātvidusskola) 

3. www.inbrc.lv 

4. http://www.edchange.oeg/multcultural/sites1.html (multikulturālā izglītība internetā) 

5. www.atvērtaskola.lv 

6. www.izm.gov. lv 

7. www.psiholoģijas pasaule.lv 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ pedagoģijas un psiholoģijas studiju kurss 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Social integration and aspects of intercultural education 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to develop students‘ understanding about the inclusion of clients in the educational 

system and labour market in a multicultural society, with the respect of the significant aspects of the process – 

integration, languages, religion, social status, minorities, and special needs of a person in the context of social 

development. 

Students acquire knowledge about the integration of a client in the labour market and the factors that influence the 

dynamics of person‘s activity, the diagnostics of client‘s needs, social interaction in a multicultural society, study of 

the client‘s needs, and evaluation of client‘s personal characteristics necessary for the career advancement. 

 

Piezīmes: 

 

 

 

 

http://www.acs.lv/
http://home.delfi.lv/strazduskola
http://www.inbrc.lv/
http://www.edchange.oeg/multcultural/sites1.html
http://www.atv?rtaskola.lv/
http://www.psiholo?ijas/


 

 

Nosaukums Komunikācijas teorijas konsultēšanā  

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5P 

Kredītpunkti 2  

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Lāsma Latsone-Liepājas Universitātes Pedagoģijas katedras docente  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Organizāciju kultūra, karjeras konsultanta profesionālā ētika 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt komunikācijas teorētisko aspektu izpratni, prasmi izmantot teorētiskās atziľas 

praksē, apzināties savas komunikatīvās  spējas un prasmes sadarbībā ar citiem. 

Studiju kursā tiek apgūta kompetence  apzināties savas spējas un ierobeţojumus, pilnveidota prasme strādāt 

komandā, veidojot sadarbības tīklu, dibinot kontaktus ar daţādiem  (informatīvajiem un palīdzības) dienestiem un 

individuāliem cilvēkiem, kā arī prasme diagnosticēt un izvērtēt klienta vajadzības, saistīt tās ar viľa vēlmēm, sniegt 

atbalstu klientam viľa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam 

nepieciešamajām kompetencēm. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

1. Komunikācija, tās būtība. Komunikācijas filozofiskais aspekts. Komunikācijas teorijas. Komunikācijas 

līdzekļu attīstības    posmi.  Komunikatīvais, interaktīvais, perceptīvais process. 

2. Komunikācijas modeļi. Komunikācijas elementi: vēstījums, sūtītājs, saľēmējs, troksnis, kanāls, 

atgriezeniskā saite.   Komunikatīvā kompetence: efektīva komunikācija un komunikācijas problēmas. 

3. Cilvēka informācijas uztveres īpatnības. Uztvere. Uztveršanas barjeras. Personību, inteliģences un 

uztveres daţādība: attieksmju,  paškoncepcijas un vērtību atšķirības. Pašapziľas nozīme komunikācijā. 

4. Valoda un komunikācija. Valodas būtība un nozīme. Dzimuma, kultūras un valodas sakarības 

komunikācijā. 

5. Efektīva klausīšanās un runa. Klausīties un dzirdēt atšķirības. Prasme pateikt to, ko grib pateikt. 

Informatīvā, kritiskā un    empātiskā klausīšanās. Informatīvā un pārliecinošā runa. Komunikācija 

sareţģītās situācijās. 

6. Neverbālā komunikācija.  Verbālās un neverbālās komunikācijas atšķirības, tās rādītāji, funkcijas un veidi. 

7. Saskarsme un sadarbība. Būtība. Intimitāte. Attiecību veidošanās un uzturēšana. Atklātība pret sevi un 

citiem (Dţohari logs). Saskarsmes un sadarbības uzlabošana.  Konflikti un to risināšana.  

8. Komunikācija grupās. Nozīme un raksturojums. Grupu mērķi un veidi. Kultūrvides ietekme uz 

komunikāciju. Problēmu risināšana grupās. Pozitīvu attiecību uzturēšana. Vietas un situācijas nozīme. 

Grupu darba efektivitāte, trūkumi grupu darbā, grupas darba nepieciešamība. Neefektīva grupa.  Lēmumu 

pieľemšana un problēmu risināšana. Vieta grupā. Līderpozīcija. 

9. Publiska runa. Gatavošanās uzstāties auditorijas priekšā: mērķa grupa, priekšzināšanas, vieta, laiks, 

informācijas ieguve, utt. Kritēriji, uzstājoties auditorijas priekšā: balss skaļums, dikcija, izteikumu 

skaidrība, mērķis, audiovizuālie līdzekļi, ievads, izklāsts, nobeigums u.c.Uzstāšanās veidi. Mācību 

metodes. 

10. Informatīvā un pārliecinošā runa. Intervēšana un masu komunikācijas līdzekļi.  Raksturojums, plānošana, 

veidi un tehnikas. Kopsavilkums. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Lekciju apmeklējums un piedalīšanās semināros 30%; patstāvīgie darbi 20%; ieskaites darbs + darba prezentācija 

50% 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Karjeras attīstības atbalsts: izglītība, konsultēšana, pakalpojumi  /I. Miķelsone, L. Latsone, L. Mackēviča, 

lit. red. Dz. Šulce. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. 

2. Ertelts, B.J., Šulcs, V. Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 



 

2008. 

3. Herbsts, D. Komunikācija uzľēmumā.Rīga:Zvaigzne ABC, 2007. 

4. Koegel, T.J. Uzstāšanās māksla : droši paľēmieni, kā pārliecināt auditoriju un patikt klausītājiem / T. Dţ. 

Keigals, Rīga : Atēna, 2008.  

5. Garleja, R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga:RaKa, 2006. 

6. Veinberga, S. Publiskās attiecības PR: teorija un prakse. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 

7. Wood, J.T.Interpersonal Communication: Everyday Encounters, 5
th

 ed. Wadsworth/ Tompson Learning, 

2007. 

8. Mefalopulos, P. Development communication sourcebook : broadening the boundaries of communication / 

P.Mefalopulos ; the World Bank. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. 

9. Reľģe,V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. R.:Zvaigzne ABC, 2007.  

10. Sarunu un konfliktu risināšana/tulk. no angļu val. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Reľģe V. Organizāciju psiholoģija. R.: Birznieka SIA Kamene, 2005. – 128 lpp.  

2. Agejevs V. Semiotika. R.: Jumava, 2005. – 208 lpp. 

3. Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija. R.: RaKa, 2003. – 200 lpp. 

4. Lapsa T. Sabiedriskās attiecības: ievads teorijā un praksē. R.: Biznesa augstskola Turība, 2002. -147 lpp. 

5. Pļaveniece M., Šuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem. R.: RaKa, 2002 

6. Veinberga S. Masmediji: Prese, radio un televīzija. R.: Zvaigzne ABC, 2005. 

7. Sartrs Ţ.P. Eksistenciālisms ir humānisms//Uz kurieni literatūras teorija? – R., 1995. 

8. Veinberga S. Publiskās attiecības: PR. R.:  Zvaigzne ABC, 2004.-327 lpp. 

9. Adler R.B., Rodman G. Understanding Human Communication// seventh edition. USA: Harcourt College 

Publishers, 2000. - 429 p. 

10. Dubrin A. Human relations: interpersonal, job-oriented skills//eigth edition. Upper Saddle River, NJ, 

2004. -382 p. 

11. Littlejohn S.W. , Foss K. A. Theories of Human Communication. 2004. Wadsworth. – 408 lpp. 

12. O‘Neil S., Chapman E. Your attitutde is showing: a primer or human relations// tenth edition, Upper 

Saddle  River, NJ, 2002. – 242 p. 

13. Wilson G.L., Hanna M.S. Groups in context: leadership and participation in small groups//second edition. 

USA: McGraw Hill Publishing Company, 1990. - 364 p. 

14. Выготский Л.С. Психология. Серия: Мир психологии. Москва: ЭКСМО-Пресс., 2000 

15. Information and public choice : from media markets to policy making( 2008)/ Roumeen Islam, editor. - 

Washington : World Bank. 

16. Gregorija, A.Sabiedrisko attiecību kampaľu plānošana un vadīšana. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 

2007. 

17. Putniľa, M.( 2006).Intuitive - Inductive Thinking for Better Communication.Riga Stradiľš University. – 

Rīga; 

18. Tennant, M. (2006).Psychology and Adult Learning.- 3rd ed. - London : Routledgep; 

19. Соловьева, Л. (2006). Говори свободно : создавая совершенный голос.- Москва : Добрая книга. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

Ţurnāls "Psiholoģijas pasaule"; Science Direct datu bāze; Academic search Premier datu bāze; Journal of 

Comunication; American Communication Journal 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ pedagoģijas un psiholoģijas studiju kurss 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Communication theories in counselling 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of the study course is to develop understanding about the theoretical aspects of communication, ability to 

use theory in practice, and to practice one‘s communicative skills and abilities in cooperation with others.  

The study course develops students‘ competence to critically evaluate their opportunities and limitations, by 

developing teamwork skills and creating a cooperation network, establishing contacts with various (informative and 

support providing) services and individuals as well as to develop competency to diagnose and evaluate clients‘ 

needs, relating them to clients‘ wishes, by supporting the client in relating to their personal characteristics, skills 

and abilities with the competences that are necessary for the chosen career. 

 

Piezīmes: 

 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Stephen+W%2E+Littlejohn
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Karen+A%2E+Foss
http://acjournal.org/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. pielikums 

Studiju programmas 

mācībspēku CV  

 

 



 

CURRICULUM VITAE 

 

ANITA PIPERE 

Darba vietas adrese: Parādes iela 1-415, Daugavpils, LV-5400  

Tel. nr.: 65428679 (m), 65428636 (d),  

E-pasts: anita.pipere@du.lv  

Dzimšanas vieta un datums: Daugavpils, 21.04.1967. 

Pārvalda svešvalodas: angļu, krievu. 

 

IZGLĪTĪBA UN KVALIFIKĀCIJA 

1993 -  iegūts psiholoģijas doktora grāds Latvijas Universitātē 

1989 - 1993 - doktorantūras kurss LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā 

1988 - 1989 - staţēšanās Latvijas Universitātē 

1988 - Daugavpils Pedagoģiskā institūta vidusskolas mūzikas skolotājas diploms 

1984 - 1988 studijas Daugavpils Pedagoģiskajā Institūtā 

1984 - Daugavpils 1.vidusskolas diploms par vidējo izglītību 

 

DARBA PIEREDZE 

2006 -  profesore Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūtā 

2005 -  profesore Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģiskās psiholoģijas katedrā 

2003 -  pētniece Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūtā 

2002  - asociētā profesore Daugavpils Universitātes PPF Psiholoģijas katedrā 

2000 - docente Daugavpils Pedagoģiskās universitātes PPPF Psiholoģijas katedrā 

1996 - docente un prodekāne Daugavpils Pedagoģiskās universitātes PPPF 

1996 - lektore un katedras vadītāja Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Sākumskolas nodaļā 

1993 - lektore Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā 

 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  

LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs 

Līdzdalība IZM pētniecības projektā “Ilgtspējīgas izglītības teorijas un pētniecisko prasmju attīstību veicinošas 

vides radīšana darbības pētījumā skolotāju izglītībā” (2007) 

Eksperts projektā  ―Doktorantūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem 

RTU, DU un LPA‖ RTU00-TSC00-L1-016. (2005-2007) 

IZM pētniecības projekta ―Uz ilgtspējību orientēta pētnieka identitāte maģistra studiju programmās psiholoģijā 

un pedagoģijā Daugavpils Universitātē‖ vadītāja (2006) U-20 

IZM pētniecības projekta  ―Publicēšanās iespēju paplašināšanās Daugavpils Universitātes doktorantiem un 

docētājiem‖ vadītāja (2005) 

Līdzdalība Latvijas Zinātľu Akadēmijas grantā DU PPF pētījumā “Skolotāju izglītības pārorientēšana uz 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijā” (2001) 

 Starptautiski finansētu pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs 

Piedalīšanās 4. Starptautiskajā skolotāju izglītības institūciju tīklojumā, kas saistīts ar UNESCO projektu 

―Skolotāju izglītības pārorientēšanas uz ilgstpējības pamatiem”, Helsinku Universitāte, 2006.gada 29.-30.maijs 

Piedalīšanās 3. Starptautiskajā UNESCO UNITWIN projekta koordinatoru sanāksmē Gēteborgā, Zviedrijā, 

2004. gada 8.-9.maijā ar aptaujas rezultātiem un rekomendācijām “Skolotāju izglītības pārorientēšanas uz 

ilgtspējības pamatiem UNESCO vadlīnijām”. Rezultāti atspoguļoti UNESCO   dokumentā: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143370E.pdf UNESCO (2005) Guidelines and 

Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address Sustainability.  Education for Sustainable 

Development in Action Technical Paper No. 2, UNESCO Education sector 

Līdzdalība UNESCO UNITWIN projektā pie Jorkas universitātes ”Skolotāju izglītības pārorientēšana uz 

ilgtspējīgu attīstību” (no 2000.gada līdz 2004.gadam) 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143370E.pdf


 

Līgumdarbu darbinieks vai vadītājs 

Darbs pie IZM ISEC līgumdarba ”Integrētā mācīšana mūsdienu humānās pedagoģijas skatījumā, tās saturs un 

metodiskais nodrošinājums 3.un 4.klasē, 1999/2000.m.g. 

Darbs pie IZM Vispārējās Izglītības departamenta finansēta lietišķā pētījuma ”Skolēnu mācību sasniegumu 

izvērtēšanas modelis un dokumentācija mācību sasniegumu atspoguļošanai 1.- 3.klasē”, 2001. – 2002.gads 

Latvijas vai starptautisko projektu un programmu, ekspertu, padomju, komisiju loceklis 

Kopš 2005.gada DU Promocijas padomes loceklis zinātľu nozarē ―Sociālā psiholoģija‖.  

Kopš 2005.gada DU Promocijas padomes loceklis zinātľu nozarē ―Pedagoģija‖ apakšnozarē ―Augstskolas 

pedagoģija‖. 

Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra iekšējais eksperts psiholoģijā. 

LZP eksperts LZP projektu izvērtēšanai psiholoģijā un pedagoģijā.  

PUBLIKĀCIJAS 

Raksti starptautiski recenzētos izdevumos 

Becoming a Researcher: Interplay of Identity and Sustainability, in Pipere, A. (ed.) Education and Sustainable 

Development: First Steps toward Changes, international collection of ISE/BBCC, volume 2, 2007.     

A Qualitative Meta-Analysis of Sustainability Oriented Researcher‟s Identity, in Scientific articles of the 5th 

International Conference “Person. Color. Nature. Music‖, October 17.-21., 2007., Daugavpils University, 53-62. 

The Sustainability-Oriented Researcher‟s Identity: Action Research in Doctoral Studies, in Filho, W.L, Manolas, 

E.I., Sotirakos, M.N. & Boutakis, G.A. (eds.) Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, 

Promises and Good Practice, 2007., University of Crete: Media, 230-240. 

Pipere A. & Salīte I. Educational Action Research In Teacher Education: Fostering Research Skills, konferences 

krājumā Asia-Pacific Educational Research Association International Conference 2006 “Educational research, 

policy and practice in an era of globalization: The Asia-Pacific  Perspectives and Beyond”, 15 lappuses, CD 

formātā.   

Salīte I. & Pipere A., Aspects of sustainable development from the perspective of teachers, Journal of Teacher 

Education and Training, Vol.6, 2006., 15-32.    

Philosophy of Education for Sustainable Development: Perspectives of Doctoral Students in Education, in 

Pipere, A. (ed.) Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes, international collection of 

ISE/BBCC, volume 1, 2006., 43-57.     

Jakovļeva, J. & Pipere, A. Professional choice of vocational school and university students in Latgale. Sociālo 

zinātņu vēstnesis, 2006., 1(3), 39-70. 

Primary and Secondary Teachers: Beliefs and Performance Related Self-Perceptions about Engaged Learning. 

Baltic Journal of Psychology, Vol. 6, 2005., 32-44.  

Engaged Learning: Primary teachers Beliefs and Performance Related Self Perceptions. Acta Paedagogica 

Vilnensia. ISSN 1392-5016. Volume 14, 2005, 100-113. 

Identity of Learning Teacher: Examining Structural Variations and Interactive “Self” The Irish Journal of 

Psychology, Vol.24, Nos.3-4, 2003., 143 – 160.  

A.Pipere & E.Krastiľa Autentiskā vērtēšana: skolotāju pieredzes salīdzinošais pētījums. Krājumā ATEE 

International Conference “Teachers, Students and Pupils in a Learning Society”, May 2 – 3, 2003. The 

University of Latvia, Institute of Pedagogy and Psychology, 89 – 96. 

 Structural variations of Latvian teachers‟ identity. Krājumā Scientific articles of the third  international 

conference “Person. Color. Nature. Music‖, May 15 – 18, 2002., Daugavpils University, 29 – 38.  



 

Identity of teacher personality: perspectives of holistic approach. Krājumā Scientific articles of the 2
nd

 

International Conference “Person. Color. Nature. Music‖, May 18 – 20, 2000, Daugavpils Pedagogical 

University, 46 – 53. 

Coherent teacher personality: interdisciplinary aspects. Krājumā ATEE Spring University: Today‟s reforms for 

tomorrow‟s schools. Klaipeda University, 2000., 190 – 193. 

Tolerance un tās determinanti: filosofiskie, psiholoģiskie un izglītības aspekti. Krājumā Tolerance un citas 

psiholoģiskās un pedagoģiskās problēmas. Daugavpils, DPU, Psiholoģijas katedra, ―Saule‖, 2001., 16-28.  

Personības identitāte un mūsdienu izglītība. Krājumā Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija 

mainīgajā sociālajā vidē. Starptautiskās konferences materiāli, RPIVA, ―Vārti‖, 2000, 271 – 276. 

Grāmatas un mācību līdzekļi 

Salite, I. & Pipere, A. (2007) Journal of Teacher Education and Training: Deepening Action Research, in 

McKeown, R. (ed.) Good Practices in Education for Sustainable Development: Teacher Education Institutions. 

UNESCO Education for Sustainable Development in Action Good Practices N°1 January 2007. 

A.Pipere Veselības psiholoģija: Cilvēks. Vide. Perspektīvas. Daugavpils Universitāte, ―Saule‖, 2005., 104 lpp.  

E.Krastiľa, A.Pipere Mācību sasniegumu pašizvērtēšana, Rīga, RaKa, 2004, 216 lpp.  

Dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un kongresos  

2007. 17. - 21.10. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzaicinājuma uzstāšanās V. Starptautiskās 

konferences ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖ plenārsēdē ar datorprezentāciju ―A Qualitative meta-analysis of 

sustainability oriented researcher‘s identity‖. 

2007. 05. – 07.10. 1.Eiropas konference par Izglītību ilgtspējīgai attīstībai ―Higher Education and the Challenge 

of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice‖, Orestiada-Sufli, Evrosasa prefektūra, Grieķija. 

Uzaicinājuma datorprezentācija ―The sustainability-oriented researcher‘s identity:  

action research in doctoral studies‖. 

2007. 03. – 06.06. Eiropas X. Psiholoģijas kongress ―Mapping of psychological knowledge for society‖, Prāga, 

Čehijas Republika. Stenda referāts ―Variations in researcher identity: Story of personal constructs‖. 

2007. 30.05. – 02.06. Debrecenas Universitāte, Debrecena, Ungārija. Datorprezentācijas ―Case of researcher‘s 

identity: Unfolding sustainability-oriented beliefs and self-evaluations‖ un ―Journal of Teacher Education and 

Training (2002-2006)/Journal of Teacher Education for Sustainability (2007)‖ (plenārsēdē)  5.Starptautiskajā 

JTET konferencē ―Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība‖. 

2006. 28. – 30.11. Honkongas Izglītības institūts, Honkonga, Ķīna. Datorprezentācija ―Educational Action 

Research In Teacher Education: Fostering Research Skills‖ Āzijas/Klusā okeāna reģiona izglītības pētījumu 

asociācijas (APERA) starptautiskajā konferencē ―Izglītības pētījumi, politika un prakse globalizācijas laikmetā‖. 

Līdzautors: Ilga Salīte. 

2006. 09.-10.10. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās plenārsēdē ar datorprezentāciju 

―Education and us: Tiny exercise in the analysis of some discourses‖ Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

―Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos‖. 

2006. 24.-26.08. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Datorprezentācija 56. Starptautiskajā 

fenomenoloģijas kongresā, ko organizē  Pasaules fenomenoloģijas institūts ―Education For Sustainable 

Development In Latvia In Context Of Development Of The National Policy And Teacher Education‖. 

Līdzautors: Ilga Salīte. 

2006. 15.-17.06. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Datorprezentācija VII Starptautiskajā Baltijas Psiholoģijas 

konferencē ―Baltic Psychology in Global Context: Where Do We Stand?‖ ―Relationship between Adult Beliefs 

of Career Development and Life Stress‖. Līdzautors: Tatjana Uzole. 

2006. 31. - 03.06. Helsinku Universitāte, Helsinki, Somija. Datorprezentācija JTET 4. Starptautiskajā konferencē 

―Sustainable Development. Culture. Education.‖  ―Aspects of Sustainable Development from the Perspective of 

Teachers‖. Līdzautors: Ilga Salīte. 



 

2005. 22. – 24. 05. Fehtas Universitāte, Fehta, Vācija. Datorprezentācija JTET 3. Starptautiskajā konferencē 

―Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība‖ ―Primary and Secondary Teachers: Beliefs and Performance Related 

Self-Perceptions on Engaged Learning‖. 

2005. 13. – 15. 06. Helsinku Universitāte, Helsinki, Somija. Uzstāšanās starptautiskajā Vides izglītības 

konferencē ―Ilgtspējīga attīstība caur izglītību‖ ar referātu  ―Philosophy of Education for Sustainable 

Development: Perspectives of Doctoral Students in Education‖. 

2005. 03. – 8. 07. Granāda, Spānija, Uzstāšanās 9. Eiropas psiholoģijas kongresā ―Crossroads of psychology in a 

world without borders‖ ar referātu ―Understanding teachers‘ self: relation between social identity and terminal 

values‖. 

2004. 13. – 16. 09. Kijevas universitāte, Sudaka, Ukraina. Uzstāšanās starptautiskajā konferencē ―Migrācija 

Eiropā: sociālie un psiholoģiskie aspekti‖ ar referātu ―Latvijas studentu dzīves krīze un profesionālās identitātes 

veidošanās īpatnības‖. 

2004. 14. – 16. 04. Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Tallina, Igaunija. Uzstāšanās 2. starptautiskajā JTET 

konferencē ―Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība‖ ar referātu ―Engaged Learning: Primary Teachers‘ Beliefs 

and Performance-Related Self-Perception‖. 

2004. 14. – 16. 04. Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Tallina, Igaunija. Uzstāšanās 2. starptautiskās JTET 

konferences ―Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība‖ plenārsēdē ar referātu ―Journal of Teacher Education and 

Training: Taking the bark off‖. 

2004. 03. – 06.01. Rietumhavajas Oahu Universitāte Honolulu, Havaja, USA. Uzstāšanās II Starptautiskajā 

Izglītības konferencē Izglītības psiholoģijas sekcijā ar referātu  ―Identity of Latvian Teacher: Examining 

Structural Variations and Interactive ―Self‖. 

2002. 15. – 18.05. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās III Starptautiskās konferences 

―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖ Psiholoģijas sekcijā ar referātu  ―Structural variations of Latvian teachers 

identity‖. 

2002. 03. – 04.05. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Uzstāšanās ATEE Starptautiskajā konferencē ―Decade of 

Reform: Achievements, Challenges, Problems‖ ar referātu ―Journal of Teacher Education and Training: Project 

for the sustainable development‖. 

2002. 16.01. – 12.02. Piedalīšanās Earth TIES un Earthlight Magazine organizētajā starptautiskajā virtuālajā 

konferencē ―Exploring and Expanding The Great Work‖.  R. Mecnera vadītajā sekcijā ―Ecological 

Consciousness and Intelligence‖ 26.01.2002. (on-line materiāli http://www.earthties.org). 

2000. 17. – 19.09. Murcijas Universitāte, Murcija, Spānija. Uzstāšanās konferencē ―I Encuentro International 

sobre Mediacion en la Region de Murcia‖ ar referātu ―Psiholoģiskās un pedagoģiskās pieejas konfliktu 

risināšanai Latvijā‖ (Līdzautore I.Belousa). 

2000. 06. – 9.10. Rīga, Latvija. Uzstāšanās IV Starptautiskajā Baltijas psihologu konferencē ar referātu 

―Coherent teacher identity: contribution in our future‖. 

2000. 13. – 17.07. Durhema, ASV .Uzstāšanās XXIII Starptautiskajā skolu psihologu asociācijas kolokvijā 

―School Psychology Around the World: Many Languages, One Voice for Children‖ ar stenda referātu 

―Professional adaptation of young teachers: assessment, analysis and support systems‖ (līdzautore T.Uzole).  

2000. 09. – 10.03. RPIVA, Rīga, Latvija. Uzstāšanās Starptautiskajā zinātniskajā seminārā ―Personības 

psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē‖ ar referātu ―Personības  identitāte un mūsdienu izglītība‖. 

2000. 13. – 15.04. Helsinki, Somija. Uzstāšanās 3. Starptautiskajā LLinE seminārā ―Local learning partnership 

projects and adult education‖ ar projektu ―Learning tolerance: psychological foundations‖.  

2000. 04. – 06.05. Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, Lietuva. Uzstāšanās ATEE Starptautiskajā pavasara 

universitātē ―Today‘s reforms for tomorrow‘s schools‖ ar referātu ―Coherent teacher personality: 

interdisciplinary aspects‖.  

2000. 18. – 20.05. Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās 2.Starptautiskajās 

konferences ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖ Psiholoģijas sekcijā ar referātu ―Identity of teacher personality: 

Perspectives of holistic approach‖ .  

http://www.earthties.org/


 

 

Dalība starptautiskajās konferencēs 

2006. gada 3. jūlijs. Liverpūles Dţona Mūra Universitāte, Enfīlda, Liverpūle, Lielbritānija ―Learning 

Communities conference‖. 

 

Dalība cita veida konferencēs 

2000. 27.04. DPU Uzstāšanās 8. studentu un pasniedzēju zinātniskās konferences plenārsēdē ar referātu 

―Tolerances attīstības projekts: problēmas un perspektīvas‖ . 

 

Citas aktivitātes 

2001. 26.01. Semināra ―Darbības pētījums UNESCO UNITWIN projektam pie Jorkas Universitātes ―Skolotāju 

izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību‖ organizēšana, materiālu sagatavošana un vadīšana DPU un LU 

docētājiem.  

2006. 06.-10. novembris JTET un ISE/BBCC krājuma ―Education and Sustainable Development: First Steps 

Toward Changes‖ datorprezentācija Zinātnes festivālā Daugavpils Universitātē UNESCO Ilgtspējīgas izglītības 

10 gadei veltītā pasākumā. 

2006. 16. novembris Uzstāšanās ar datorprezentāciju ―Pētījumi psiholoģijā: Skats no Latvijas 

dienvidaustrumiem‖ RPIVA organizētajā starpaugstskolu seminārā ―Zinātniski pētnieciskais darbs un 

metodoloģijas aktualitātes psiholoģijā mūsu augstskolās‖ Siguldā.  

PEDAGOĢISKĀ KVALIFIKĀCIJA 

Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi: 43 

Vadītie maģistra darbi: 33 

Pašlaik tiek vadīti 3 doktoranti:  

Psiholoģijas nozarē:  

- Vitauts Virbickis 1.kurss 

- Olga Maļceva 3.kurss 

Pedagoģijas nozarē: Dace Erkena 3.kurss  

           

Docētie studiju kursi 

DU skolotāju sagatavošanas  profesionālajās programmās 

- Izglītības filosofija 2 KP 

- Vispārīgā psiholoģija 2 KP 

- Attīstības psiholoģija 3 KP 

- Pedagoģiskā psiholoģija 2 KP 

DU Izglītības psihologa specialitātes  profesionālajā un psiholoģijas bakalaura programmā  

- Eksperimentālā psiholoģija 5 KP 

- Konsultatīvais un korekcijas darbs 5 KP 

- Pedagoģiskā psiholoģija 4 KP 

- Ekoloģiskā psiholoģija 2KP 

- Psiholoģiskā treninga tehnikas 10 KP 

 DU Psiholoģijas maģistrantūras programmā 

- Ekoloģiskā psiholoģija 4 KP 

- Psiholoģiskā treninga tehnikas 6 KP 

- Mācīšanas stratēģijas 1 KP 

DU Sociālās psiholoģijas maģistrantūras programmā 

- Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze: kvalitatīvās pētījuma metodes psiholoģijā   

2 KP 

 DU Pedagoģijas maģistratūras programmās   

- Izglītības filosofija 2 KP 

- Pedagoģiskā psiholoģija 3 KP 

- Ekoloģiskā psiholoģija 2 KP 

- Kvalitatīvās pētīšanas metodes pedagoģijā 1KP 

DU Pedagoģijas doktorantūras programmā 

- Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes 4 KP 

- Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas 4 KP 

- Izglītības mērķis ilgtspējīgas attīstības un nākotnes skatījumā 2 KP 

- Zinātnisko publikāciju struktūras izvērtēšana 2 KP 

- Mācīšanās psiholoģija mūţizglītības kontekstā 2 KP 

DU Sociālās psiholoģijas doktorantūras programmā 



 

- Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes sociālajā psiholoģijā 4 KP 2000./2001, 2004/2005.māc. 

gadā: 

- Vides psiholoģijas kursa vadīšana Latvijas Universitātes Bakalaura programmā  psiholoģijā. 

 

Izstrādātie studiju kursi 

No 1996. līdz 2001. gadam izstrādāti studiju kursi visos augstākminētajos priekšmetos. 

2001/2002.m.g. izstrādāti jauni studiju kursi: 

Profesionālo studiju programmai ―Speciālo skolu skolotājs‖:  

- Mācīšanās traucējumi un to korekcijas iespējas 3 KP 

Profesionālo studiju programmai ―Organizācijas psihologs‖: 

- Profesionālās attīstības treniľš 2 KP 

- Karjeras attīstība un tās psiholoģiskie aspekti 3 KP 

Maģistra studiju programmai psiholoģijā: 

- Psihologa profesionālā ētika 2 KP 

Pedagoģijas doktorantūras programmai: 

- Ekopsiholoģija 2 KP 

- Mācību vides attīstības problēmas psiholoģijā 2 KP 

- Mācīšanās psiholoģija mūţizglītības kontekstā 2 KP 

2004./2005. m.g. izstrādāti jauni studiju kursi: 

Maģistra studiju programmai ―Sociālais darbs‖: 

- Veselības ilgtspējīgas attīstības problēmas 2 KP 

 

Izstrādātās studiju programmas 

Piedalīšanās DPU Psiholoģijas katedras Psiholoģijas maģistra programmas izstrādē (2000. – 

2002.gads). 

 

Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniski pētnieciskās iestādēs 

Staţēšanās Fordhemas Universitātē (ASV) un sadarbības veidošana saistībā ar JTET 2003.gada martā. 

2000.g. sertifikāts par piedalīšanos seminārā ―Use of Qualitative Research in Contemporary Research in 

Education: North American Experience for the Baltic Countries‖, ko organizēja Kvebekas universitāte (Kanāda) 

un Kauľas Tehnoloģiskā universitāte (Lietuva). 

2007.gada 03.-05.janvāris: piedalīšanās RTU ESF projekta ―Multimediju mācību objektu izstrādes prasmes un 

atbalsta sistēma skolotājiem‖ seminārā Smiltenē. 

 

Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās 

2000.17. – 19.09. Lekcijas Murcijas universitātes (Spānija) maģistrantiem par konfliktoloģiju Latvijā 

SOCRATES projekta ietvaros (sadarbība starp DPU un Murcijas Universitāti projektā ―International Master in 

Family and social mediation‖). 

 

Tulkojumi un citas aktivitātes 

Silvijas Rimmas grāmatas ―Sekmīgas mācīšanās noslēpumi‖ tulkojums no angļu valodas un teksta 

pilnveidošana, Jumava, 2000, 374 lpp.      

Grāmatas ―Sociālais darbs skolā: prakse, politika un perspektīvas‖ tulkojums no angļu valodas, Jumava, 2001, 

608 lpp.   

Grāmatas ―Kā izaudzināt brīnišķīgus bērnus‖ tulkojums no angļu valodas, Valters un Rapa, 2003, 302 lpp. 

Izveidota un tiek uzturēta mājas lapa Ilgtspējīgas izglītības institūtam www.dau.lv/ise 

 

ORGANIZATORISKAIS DARBS  

Starptautisko un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis: 

II. Starptautiskā zinātniskā konference ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika‖. DPU, 2000.gada 18. – 20.maijs: 

- konferences tēţu krājuma un zinātnisko rakstu krājuma redaktore; 

- psiholoģijas sekcijas ―Personības un vides psiholoģiskās problēmas: prognozes, perspektīvas‖ vadītāja; 

- konferences moderators. 

III. Starptautiskā zinātniskā konference ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika‖. DU, 2002.gada 15. – 18.maijs: 

- konferences tēţu un zinātnisko rakstu krājuma redaktore; 

- konferences recenzēšanas komitejas locekle; 

- psiholoģijas sekcijas ―Psychological challenges of 21 century: new paradigm for sustainable future‖ 

vadītāja; 

- konferences moderators. 

1. Starptautiskās JTET konferences ―Sustainable Development. Culture. Education‖ orgkomitejas vadītāja, DU, 

2003.gada 11. – 14.maijs: 

- konferences zinātnisko rakstu krājuma galvenā redaktore; 

- konferences recenzēšanas komitejas vadītāja; 

http://www.dau.lv/ise


 

- konferences moderators. 

2.Starptautiskās JTET konferences ―Sustainable Development. Culture. Education‖ orgkomitejas locekle, 

Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Igaunija, 2004. gada 14. – 16.aprīlis: 

- konferences zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle.   

IV. Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika”. DU, 2005.gada 18. – 21.maijs: 

- konferences recenzēšanas komitejas locekle; 

- psiholoģijas sekcijas vadītāja. 

3. Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education” orgkomitejas locekle, 

Fehtas Universitāte, 2005. gada 22. – 24. maijs : 

- konferences zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle.  

4. Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education” orgkomitejas locekle, 

Helsinku Universitāte, 2006.gada 31.maijs – 3.jūnijs: 

- konferences organizēšana; 

- konferences materiālu recenzēšanas komitejas locekle.   

5. 2008. 24.-26.02. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Reģionālā sagatavošanās konference Starptautiskās 

izglītības konferences 48. sesijai, Eiropas un Ziemeļamerikas reģions  ―Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga 

līdz saskaľotai darbībai‖: 

- konferences sagatavošanas darba grupas locekle; 

- konferences apaļā galda diskusijas līdzmoderatore; 

- Ilgtspējīgas izglītības institūta darba grupas vadītāja; 

- Gala ziľojuma darba grupas vadītāja un autore. 

 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā 

TRAINING galvenā redaktore (kopš 2007.gada JOURNAL OF TEACHER EDUCATION FOR 

SUSTAINABILITY/JTEFS). 2007.gadā iznācis JTEFS 7.un 8.sējums.  

Rakstu recenzēšana JTET 4.starptautiskās konferences ―Sustainable Development. Education‖ (Helsinki) rakstu 

krājumam.   

Rakstu recenzēšana ţurnāla TRAMES speciālajam numuram (Vol.9, No.2, 2005) ―Theory and practice in 

today‘s teacher education‖ (TRAMES – Humanitāro un sociālo zinātľu ţurnāls, Igaunijas Zinātľu akadēmijas un 

Tartu Universitātes oficiālais izdevums). 

Kopš 2005.gada DU Ilgtspējīgas izglītības institūta (III) un BBCC ikgadējā starptautiskā rakstu krājuma 

EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: FIRST STEPS TOWARD CHANGES galvenā 

redaktore.   

Rakstu recenzēšana 5. starptautiskās zinātniskā konferences ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika‖ zinātnisko rakstu 

krājumam (zinātniskās un redkolēģijas locekle) (2007).  

Ţurnāla ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA redkolēģijas locekle kopš 2004.gada. Pārstāvētā nozare 

redkolēģijā: psiholoģija.  

Ţurnāla ―Psiholoģija Mums‖ recenzējamās daļas ―Psiholoģijas Zinātnē‖ redkolēģijas locekle kopš 2006.gada.  

Rakstu recenzēšana Tallinas universitāte konferences rakstu krājumam ―Social and Educational sciences in 

Baltic and Nordic cultural context‖ (2007). 

Latvijas Universitātes LU Zinātnisko rakstu krājuma ―Psiholoģija‖ redkolēģijas locekle.  

Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadītājs vai līdzdalībnieks: 

Līdzdalība Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcija darbībā (Baltic & Black See Circle 

Consortium in Education Research, BBCC).  Darbs pie konsorcija izveidošanas un krājuma sagatavošanas (kopš 

2005.gada). BBCC biedrs no 2007.gada. 

 

   

16.05. 2008.    Anita Pipere 
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Starptautiski recenzēti izdevumi pasaules mērogā 

Iliško, Dz. (2006) Education for democracy in our pluralistic society. Sustainable Development, Culture and  

Education,  Helsinki: Helsinki University, 58 lpp. 
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Neatherands: Springer, 127-141.[ISBN 10 1-4020-4803-3] (HB). 

Iliško, Dz. (2007) Challenges of multicultural education in Latvia: Teacher‘s view. International conference 

“Citizenship - Multiculturalism – Cosmopolitanism” University of Nikosia (CD format), 1-10 [ISBN: 978-9963-

9442-0-0]. 

Iliško, Dz. (2007) Ecological approach towards redefining sexuality of women. In Brazal, A. & Lizares, S. (ed.).  

Body and Sexuality.  Philippines: Ateneo de Manila University Press,      90-104. [ISBN 978-971-550-516-1]. 
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Publication. 
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International Journal of Comparative Religious Education and Values, 16, 33- 44.[ISSN 0937 -8219]. 
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Salite, I., Micule, I., Kravale, M., Iliško, Dz., Stakle, A. (2007) Toward the sustainability in teacher education: 

Promise of action research, in Pipere, A. (ed.) Education and Sustainable Development: First Steps toward 

Changes, BBCC/ISE annual collection of articles. Daugavpils: Saule, 2, 263-292.[ISBN  978-9984-14-373-6]. 

Guseva, S., Dombrovskis, V., Iliško, Dz. (2007) Preparing children for school: The perspective of sustainability. 

Journal of Teacher Education for Sustainability, 8, 48-59. [ISSN 1691- 414-7]. 

Iliško, Dz. (2008) Re-imagining Ecofeminist Theology for Eastern Europe. Feminist Theology, 16, 2, London: 

Sage Publications, 230-237.[ISSN 0966-7350]. 

Zinātniski raksti un konferences tēzes Baltijā un Eiropā 

Kokina, I. Salīte, I., Grišāne O, Iliško Dz.  (1996). Integrative Teaching at the Primary   School, Examination 

Center of Latvia, 1-161.  

Iliško, Dz.  (1996). The Dynamic of Teacher-Learner Interaction. The proceedings of International conference  

―Pedagogy. Ecology.  Pedagogical Process‖ Daugavpils University: Saule, 31-33. 

Iliško, Dz. Visocka, I. (1999). Emotional Intelligence or is it enough only with Intellect? Vēstis Skolai, 12-13.     

Iliško, Dz. (1999) Child-centered approaches and the holistic teacher, Proceedings of International Conference 

―Paradigmatic, Syntagmatics and Language Functions‖ Kaunas, Lithuania, 5-10. 

Iliško, Dz. (2000).Towards Effective teacher-student interaction in the authentic environment during the 

paradigm change in Latvia. In proceedings of the International ATEE Spring University Conference ‗Today‘s 

Reforms for Tomorrow‘s Schools. Lithuania: Klaipeda, 101-106.  

Iliško, Dz. (2000) Holistic perspective towards teaching in the primary school. The Proceedings of the 

International Conference ―Education for the 21
st
 century‖ Klaipeda,  Lithuania: Kaunas Publisher, 48-51.[ISBN 

9986-38-461-3]. 

Iliško, Dz. (2000) Towards Developing Authentic Environment at School. In the Proceedings of International 

Conference ―Integration Problems of the Baltic Region Countries on Their Way to the European Union,‖ March 

2-3, 2000, Rēzekne, 161-163. [ISBN 9984-585-10-7]. 

Iliško, Dz. (2000). Systemic view on developing authentic classroom environment. The  Proceedings of 

International conference ―Cooperation and Competence‖, Jelgava, Latvia, 267-271. [ISBN 9984-596-27-3]. 

Iliško, Dz. (2000). Towards Building the Authentic Environment for the Growth of the Individual Person, The 

proceedings of the Proceedings of the International Conference ―Person.  Color. Nature. Music,‖ Daugavpils 

University: Saule, 72-77. [ISBN 9984-14-118-7].  

Iliško, Dz. (2000) Holistic perspective towards teaching in the primary school. Education for the 21
st
 century. 

Lietuva:  Klaipēda, 48 - 51. 



 

Iliško, Dz. (2000) Towards building an authentic environment for the growth of an individual person. In 
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Iliško, Dz. (2006) The Challenges of Teaching Adults to embrace the reality of a pluralistic world in Latvia, 

Abstract Book of A European Commission Socrates program Thematic Network, the 8
th

 European Conference 

―Citizenship Education: Europe and the World. Reaching European and Global Citizenship‖. Latvia: Latvia 

University, 4. 

Iliško, Dz. (2006) Education for democracy in our Pluralistic Society, In abstract collection of International 

Conference ―Education for Democracy as a Part of Sustainable Development‖, Helsinki: University of Helsinki, 

58. [ISBN 978-952-10-3857-0]. 

Iliško, Dz. (2007). Gaining new perspectives through children research, The proceedings of the 5th 

InternationalConference “Person. Color. Nature. Music”, October 17-21, Daugavpils: Saule, 22–31.[ISBN-978-

9984-14-367-5]. 

Iesniegtie raksti publicēšanai 
Iliško, Dz., Kravale, M. (2007.) Adult Learners as Reserchers. Raksts pieľemts publicēšanai starptautiskās 

conferences ―Sustainable Development, Culture and Educaton,‖ rakstu krājumā Debrecenā, Ungārijā. 

 



 

Piedalīšanās un uzstāšanās starptautiskajās konferencēs 
Iliško, Dz. 2000.g. 6.maijs Towards Effective teacher-student interaction in the authentic environment during the 

paradigm change in Latvia. In the proceedings of the International ATEE Spring University Conference 

‗Today‘s Reforms for Tomorrow‘s Schools. Lithuania: Klaipeda. 

Iliško, Dz. 2000.g. maijs (Klaipēda) Holistic perspective towards teaching in the primary school. The 

Proceedings of the International Conference ―Education for the 21
st
 century‖ Klaipeda,  Lithuania: Kaunas 

Publisher, 48-51. 

Iliško, Dz. 2000.g. 02. - 04. marts (Rēzekne) Towards Developing Authentic Environment at School. 

Starptautiskā konference ―Integration Problems of the Baltic Region Countries on Their Way to the European 

Union.‖ Rēzekne Augstskola. 

Iliško, Dz. 2000.g. 04. - 06.maijs (Jelgava) Systemic view on developing authentic classroom environment. 

Starptautiskā konference ―Cooperation and Competence‖, Latvija: Jelgava. 

Iliško, Dz. 2000.g. (Daugavpils) Towards building an authentic environment for the growth of an individual 

person. Straptautiskā konference Person. Color Nature. Music. Daugavpils: Daugavpils Universitāte. 

Iliško, Dz. 2002.g. 28. jūlijs - 02.augusts (Norvēģija) Mentoring women in Latvia-possibilities and limitations. 

International Seminar on Religious Education and Values, ISREV, Kristiansand,  Agder University College.  

Iliško, Dz. 2002.g. 31.martā (Rīga) Holistic perspective towards teaching languages at the primary school. 

International Scientific Conference ―Foreign languages for professional and scientific purposes,‖ Latvia:  RTU. 

Iliško, Dz. 2003.g. 08.jūlijs (Barselona) Piedalīšanās 2. starptautiskajā Eiropas  Sieviešu Sinodē. Spānija: 

Barselona.  

Iliško Dz. 2003. g. 23. augusts (Rīgā) An ecofeminist view on raising women‟s identity in Latvia, Starptautiskajā 

konferencē ―The Identity of Woman in the Post-Socialist Countries.‖  

Iliško Dz. 2003.g. 11.-14. maijam (Daugavpils)  Piedalīšanās 1. Starptautiskajā konferencē  "Sustainable   

Development. Culture. Education.‖ Daugavils: Daugavpils University. 

Iliško, Dz. 2003.g. 09.maijs (Lithuania) Towards a community–oriented classroom model. Straptautiskā 

konference „Teacher Education in the 21st. Century: Changes and   Perspectives,‖ Siauliai: Saulias University. 

Iliško Dz. 2004. 14.-16.aprīlim (Daugavpilī) Postmodern sensibilities towards the other living in  an ecologically 

sustainable global community‟ Starptautiskā konference ―Sustainable Development. Culture. Education,‖ 

Daugavpils: Daugavpils Universitāte.  

Iliško, Dz., Bogdanova, N., Kokina, I. 2004.g. 6.-8.maijs (Igaunija) ―Rationale for extending altruistic bounds in 

our multicultural and multireligious global community,‖ Proceedings of the 7
th

 ATEE Teacher Education Spring 

University (TESU) proceedings ―The Role of Teachers as promoters of Basic Skills acquisition and Facilitation 

of Learning,‖ Estonia: University of Tartu. 

Iliško, Dz. 2004.g. 25.-30.jūlijam (ASV) ―The rational for Religious Education as a response to living in a 

violent world‖ Starptautiskais ISREV seminārs ―Religion and violence: The role of religious education and 

values‖, ASV: Villanova University.   

Iliško Dz. 2005. 18.- 21. maijam (Daugavpils) Developing sensitivity towards the Other in our pluralistic 

society‘ 4. starptautiskā konferencē "Person. Color. Nature. Music" Daugavpils Universitāte. 

Iliško Dz. 2005. 13.-14. maijs (Somija)  "Possibilities and Challenges of Adult Education in Latvia" Nordic 

starptautiskā konferencē "Adult Education – Liberty, Fraternity, Equality," Helsinki: Center for Research on 

Lifelong Learning and Education.  

Iliško Dz. 2005.g. 16. -19.  novembris (Indonēzija) „Ecological approach towards re-defying sexuality of 

women.‖ Starptautiskā konferencē "Body  and Sexuality- Pastoral Perspectives of Women in Asia,‖ Jaharta.  

Iliško Dz. 2005. 28. maijs (Vācija) "Pedagogical Challenges for Building Holistic Curriculum" Trešajā 

starptautiskajā konferencē "Sustainable Development, Culture and Educaton," Fehtas Universtāte.     

Iliško Dz. 2006. 29.- 31. martam (Rīga) Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē „Sieviete izglītībā, karjerā, 

biznesā‖  Labklājības Ministrijas organizētajā „EQUAL Latvija‖ projekta ietvaros. 

Iliško, Dz. 2006.g. 31. jūlijs - 02.augusts (Nīderlande) ―Pedagogical challenges of education for authentic 

religious identity and responsible pluralism,‘‘  International seminar on Religious Education and Values: 

―Religious Education in a  world of Religious Diversity,‖ Neatherlands,  Driebergen. 



 

Iliško Dz. 2006.g. 10.-13. maijam (Austrija) ―Uber die Situation von Frauen in Kirchen enhemals 

kommunistischer Lander‖ Starptautiskais Teologu kongress ―Theologie von Frauen fur Frauen?‖ Grācas 

Universitāte.  

Iliško, Dz. 2006.g. 31.maija - 03.jūnijam (Helsinki) „Education for democrasy in our Pluralistic Society‖ 

Straptautiskā konference „Education for Democrasy as a Part of Susainable Development,‖ University of 

Helsinki.  

Iliško, Dz., E. Oļehnoviča, O.Grišāne 2006.g. 10. augusts (Prāga) „V. Seile a woman of courage and spirit for 

other women‖ ESWTR  reģionālā starptautiskā konference.  

Iliško Dz. 2006.g. 27.-18. maijam (Igaunija) „The challenge of teaching adults to embrace the reality of a 

pluralistic world in Latvia,‖ 8.
. 
Eiropas starptautiskā konference: Citizenship Education: Europe and the World. 

Teaching European and Global Citizenship.  

Iliško Dz.  2006. g. 31. maijs - 03. jūnijam (Somija) ―Education for democracy in our Pluralistic Society” 4. 

starptautiskā konferencē ―Sustainable development, culture and education.‖ Helsinki University 

Iliško, Dz. 2006.g. 28.- 30.novembrim (HonKonga). Teacher‟s Identity, Agency and hope: Perspectives of Latvia 

Teacher‟s Postmodern Uncertainty. International Asia- Pacific Educational Research Conference ―Educational 

Research,  Policy and Practice in an Era of Globalization. The Asia- Pacific Perspectives and Beyond.‖ Hong 

Kong.  

Iliško, Dz. 2007.g. 03. - 04. novembrim (Kipra) Challenges of multicultural education in Latvia: Teacher‘s view. 

Starptautiskā konference “Citizenship - Multiculturalism – Cosmopolitanism” Kipra: University of Nikosia. 

Iliško, Dz. 2007.g. 03. – 06. jūnijam (Prāga) Gender across culture- policies and practices. Simposia in the 10
th

 

European Congress of Psychology, Prague, Chech Republic. 

Iliško, Dz., Kravale, M., 2007.g. 03. - 06. jūnijam (Ungārija) Developing Adults Research Skills Within  the 

Further Educational Programs by Fostering a Sustainable and Authentic Teaching. 5th International JTET 

Conference, Debrecen, Hungary. 

Iliško, Dz., Mičule, I., 2007.g. 15.-16. marts Gender Equality in Science: Equal Project ‗ReducingCauses of 

Professional Segregation.‘ International Scientific Conference ―Didactic of Science Today and Tomorrow‖ Riga, 

RPIVA 

Iliško. Dz. 2007.g. 31. janvāra - 02. februārim (Apvienotā Karaliste) ―Women in religion: How to think about 

faith and Patriarchy?‖ Starptautiska conference ―Religious Tradition and Innovation in the Post-Soviet World: A 

Case of Revival or Rejection?‖ UK: A Cumberland Lodge Conference.  

 

PROJEKTI 

Daība starptautiskajos un IZM projektos 

Piedalīšanās ES Comenius 2.1 projektā 129355-CP-1-2006-1-NO-COMENIUS-C21  ―Children as researchers".   

Līdzdalība ES  Comenius 2.1 projektā ―IceTime‘  

Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL  projekts ‗ Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana, Līgums NS-

EQUAL-2005-1, īstenošanas laiks: 2004.-2007.g.Līdzdalība (vad.E.Olehnoviča). 

Dz. Iliško IZM grants 2.17 ‗Izglītības pētījumu metodoloģiskā redzējuma un pētniecisko prasmju vicinošas 

izglītības vides radīšana darbības pētījumā DU‘ (vadītāja I. Salīte). 

Līdzdalība UNITWIN/UNESCO projekta ―Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību‖, kopš 

2001.gada. 

Līdzdalība EQUAL projektā „Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖ (Līguma Nr. NS-EQUAL-2005-1). 

(Vadītāja E. Olehnoviča). 

Iliško Dz. 2006.g. IZM grants 2.17 ―Izglītības pētījumu metodoloģiskā redzējuma un pētniecisko prasmju 

attīstību veicinošas izglītības vides radīšana darbības pētījumā DU‖ (vadītāja: prof. I.Salīte). 

Iliško Dz.. 2006.g. IZM projekts: ―Uz ilgtspējību orientēta pētnieka identitāte maģistra studiju programmās 

psiholoģijā un pedagoģijā Daugavpils Universitātē‖. (vadītāja: Prof. A. Pipere) Literatūras teorētiskā analīze. 

Pētījuma veikšana.  

 

PEDAGOĢISKĀ KVALIFIKĀCIJA 

1995.g. Piedalīšanās skolotāju tālākizglītības programmā ―Training of Trainers,‖ The Royal Danish School of 

Educational Studies.  



 

1995.g. Piedalīšanās  New York  Foundling organizētā semināra: ―Empowering the Community to   Protect 

Children,‖ apmeklēšana,  New York, USA. 

1999.g. Piedalīšanās projektā ―Changes in the Education. Promoting Cooperation Among Schools and 

Universities‖. 

1999.g. maijs Piedalīšanās seminārā ― Managing Behavioral Problems in the Classroom‖ Lektore: Fiona Benson, 

McGill University, Canada. 

1999.g. februāris – augusts Piedalīšanās LAPSA un Sorosa fonda organizētajā seminārā „Skolu un augstskolu 

sadarbības modeļu izveide‖ (48 stundas) . 

2000.g. 01. - 05. maijs Piedalīšanās kursos „Humāna un personiska pieja bērniem izglītošanās procesā‖ vada 

Krievijas Izglītības akadēmijas prof. Š. Amonošvili (36 stundas). 

2002.g. 19. oktobris  Piedalīšanās  New York Foundling organizētajā seminārā ―Helping Children and Families 

Succeed‖, New York, USA.  

2003.g. 16.janvāris - 18.aprīlis, Piedalīšanās seminārā „The Thinking Approach to Language Teaching – An 

Introductory Course‖, (36 stundas).  Workshop: ―Domestic Violence and Child Abuse‖. 

2005.g. 15. - 16.maijam Piedalīšanās tālākizglītības kursos "Cilvēku tirdzniecība, izmeklēšana un upuru 

repatriācija" Daugavpils. 

2005.g. maijs Piedalīšanās ES Comenius programmas INCLUES projekta ietvaros seminārā "Mācīšanās 

Kognitīvie aspekti"  Apliecības Nr. 6578. 

2006.g. 20.-21. aprīlim Piedalīšanās seminārā „Educational system/ institutions Nordplus Neighbour Project 

ietvaros. 

2006. gada maijā Piedalīšanās seminārā „Pieaugušo Disleksija‖ Leonardo DaVinci Comenius projekta ietvaros. 

Iegūts sertifikāts (16 stundas). 

2006.g. maijs Piedalīšanās starptautiskajā seminārā skolotājiem Beļģijā, Katho, „Conflict Resolution in the 

Primary School‖, 30 stundas.  

 

Dalība starptautiskajās asociācijās 
Kopš 2004.gada International Seminar on Religious Education and Values (ISREV).                                                                                                

Kopš 2004.gada European Society of Women in Theological Research (ESWTR).  

Kopš 2007.gada BBCC (Baltic and Black Sea Consortium in Educational Research).  

Kopš 2004.gada Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku asociācija (DUJZA) .  

Kopš 2007. gada UNESCO darba grupā ―Communities in practice‖. 

Kopš 2007.gada CiCe (Children Identity and Citizenship in Europe) darba grupā.  

 

Darbs starptautisku  un Latvijas mēroga izdevumu redkolēģijās 

Vēstures mācību aktualitātes skolā. Metodiskās konferences materiāli. Daugavpils: Saule, 2005. 

―Proceedings of the Daugavpils University Young Researchers‖ Conference, 2006.g. 27.- 28.aprīlis, Daugavpils 

Universitāte: Saule . 

Hytonen, J (Ed.) Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development. Post-Conference 

Book of  the 4
th

 International Journal Education and Training Conference, 2007. [ISBN 952-10-3857-0]. 

 Scientific Articles of 5
th

 International Conference ―Person. Color. Nature. Music‖. Daugavpils University: 

Saule, 2007. [ISBN 978-9984-14-367-5]. 

The proceeding of the 4
th

 International Conference ―Person. Color. Nature. Music‖ Daugavpils University: 

Saule, Language editor. 

Dalība starptautisku konferenču organizēšanā 
2005.g. 24. - 28.augusts (Ungārija) Piedalīšanās starptautiskās ESWTR conferences ―Building Bridges in a 

Multifaceted Europe‘ organizēšanā, Budapešta. 

 2006.g. 10. - 13. maijam (Austrija) Piedalīšanās starptautiskā Teologu kongresa organizēšnā  ―Theologie von 

Frauen fur Frauen?‖ Grācas Universitāte.  

2006.g. 10. - 13.augustam (Prāga) Piedalīšanās ESWST reģionālās konferences „Spiritiality of women‖ 

organizēšanā Prāgā. 

2007.g. 29.augusts - 02.septembris (Neapole) Piedalīšanās 12. ESWTR starptautiskās konferences „Becoming 

living communities within the Family, the society , the Churches‖ organizēšanā.  

 

Darbs studiju programmu padomēs 
Kopš 2006.gada Profesionālā maģistra studiju programmā  „Sabiedrības un iestāţu vadība‖. 

Kopš 2007.gada Maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖.  



 

Kopš 2008.gada Profesionālajā maģistra studiju programmā „Sociālais darbs‖.   

Kopš 2007.gada Profesionālajā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants‖. 

 

Sabiedriskās aktivitātes 

2008.gada 21.maijs Seminārs skolu direktoriem, NVO pārstāvjiem, skolotājiem, augstskolu docētājiem UNECO 

organizētās iekļaujošas izglītības idejas popularizēšanā Daugavpilī un Daugavpils rajonā.  

2008.g. 24. -26. februārim Līdzdalība  darba grupā „Daudzveidības pedagoģiskā vadība‖ UNESCO organizētajā 

konferencē ―Iekļaujoša izglītība: no politiska dialoga līdz saskaľotai darbībai‖ Latvija: Rīga. 

 

Zinātniskā darba tēma: iekļaujoša izglītība, gender pētījumi, strapkultūru izglītība 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA  

Docētie studiju kursi 

Izglītības maģistra studiju programmā 

- Pedagoģijas vēsture 

- Vispārīgā pedagoģija 

- Audzināšanas teorija un metodika 

- Izglītība starpkultūru vidē  

- Pieaugušo izglītības teorētiskie un praktiskie aspekti 

Izglītības maģistra studiju programmā „Vidējās izglītības skolotājs‖ 

- Mācību metodes un stili    

Profesionālās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants‖ 

- Sociālās integrācijas un strapkultūru aspekti   

Profesionālā izglītības maģistra studiju programmā „Sociālais darbs‖ 

- Darbs ar sociāli un ekonomiski neaktīviem cilvēkiem   

Profesionālā maģistra studiju programmā „Izglītības un iestāţu vadība‖ 

- Lietišķā angļu valoda  

 

Lekciju lasīšana, semināru vadīšana ārvalstīs 

Novadīts seminārs „Padagogische Arbeit mit aggressiven Kinder‖ Vācijā, Fehtas Universitātē‘ 2000.gada 

28.jūnijā. 

Novadīts lekciju kurss „Adult education in Latvia, possiblities and Limitations‖; „Religious Education in Eastern 

Europe‖ Katho Institute, Beļģijā, 2006. gads. 

 

 

16.05.2008.  Dzintra Iliško    

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM VITAE 

 

ERIDIANA OĻEHNOVIČA 

Darba vietas adrese: Parādes iela 1-415, Daugavpils, LV-5400 

Tel. nr.: 29130310 

E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv 

Dzimšanas vieta un datums: Liepāja, 13.09.1966.  

 

IZGLĪTĪBA UN KVALIFIKĀCIJA 

2005.g. Dr.paed., pedagoģijas nozares doktora zinātniskais grāds nozaru (mākslas)  pedagoģijas apakšnozarē, 

doktora diploms sērija D Nr.0009 

1995.g. Mag.paed., pedagoģijas maģistra grāds darbmācības mācīšanas metodikas apakšnozarē, diploma Nr. 

000162 

1990.g. Bioloģijas un mājturības vidusskolas skolotāja kvalifikācija, diploms ar izcilību ИВ Nr. 369255 

 

DARBA PIEREDZE 

Kopš 2008.g. septembra, Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta 

vadošā pētniece, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas  katedras docente, profesionālā maģistra studiju 

programmas ―Karjeras konsultants‖ direktore 

Kopš 2007.g. novembra, Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta 

vadošā pētniece, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas  katedras docente 

2006.-2007., Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta vadošā 

pētniece, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas  katedras docente, studiju programmas ―Profesionālās 

izglītības skolotājs‖ direktore 

2005.-2006., Daugavpils Universitāte, Pedagoģijas katedras docente,  IVF studiju programmas ―Profesionālās 

izglītības skolotājs‖ direktore 

2003.-2005., Daugavpils Universitāte, Pedagoģijas katedras lektore,  IVF studiju programmas ―Profesionālās 

izglītības skolotājs‖ direktore 

1999.- 2003., Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas katedras lektore 

1990.-1999., Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Darbmācības katedras asistente, lietišķās mākslas pamatu 

pasniedzēja 

1992.-2001., Daugavpils Mākslas koledţa Saules skola, Rokdarbu un trikotāţas dizaina nodaļas vadītāja, amatu 

mācības skolotāja 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

Oļehnoviča, E. 2008. 4.-7.jūnijs (Anadolu Universitāte, Turcija) piedalīšanās 6. starptautiskajā JTET  konferencē 

‖Sustainable Development. Culture. Education‖. Nolasīts referāts „Sustainability in Career Development 

Support in a Regional University‖.‖                                                                                      

Oļehnoviča E., 2008. 13.-15. marts (Rīga, Latvija) piedalīšanās 4. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ . Nolasīts referāts „Karjeras izglītības darba organizēšana 

skolotājiem ilgtspējīgas izglītības kontekstā‖. 

Oļehnoviča E., 2007. 5.-8. septembris (Rethimno, Grieķija) piedalīšanās FEDORA-PSYCHE zinātniskajā 

konferencē ―Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the 

European Higher Education‖. 

Oļehnoviča E., 2007. 30. maijs -2. jūnijs (Debrecena, Ungārija) piedalīšanās 5. starptautiskajā zinātniskajā JTET  

konferencē ‖Sustainable Development. Culture. Education‖. Nolasīts referāts „Career  education in Latvia: 

Teacher‘s perspectives in the context of sustainable development‖. 

Oļehnoviča E., 2007. 15.-16. marts (Rīga, Latvija) piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Dabaszinību didaktika šodien un rīt‖. Nolasīts referāts „Dzimumlīdztiesība eksaktajos mācību priekšmetos: 

EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖ pieredze‖. 

Oļehnoviča E.,  2006. 8.-10. novembris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos‖. Nolasīts referāts „Neformālā izglītība Latvijā- profesionālās 

kvalifikācijas atzīšana‖. 



 

Oļehnoviča E.,  2006. 24.-28.maijs (El Sauzala, Tenerife, Spānija) piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē ―Conference on Educational Guidance‖. Nolasīts referāts „Promoting gender equality in education as 

a way towards a sustainable society in Latvia‖ (kopā ar PhD Dzintru Iliško).  

Oļehnoviča E.,  2006. 10.-13.augusts (Prāga, Čehija) piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

―Women Commemorate Women:Spiritual Leaders of Central and Eastern Europe‖. Nolasīts referāts „V. Seile-a 

women of courage and  spirit for other women‖ (kopā ar PhD Dzintru Iliško).  

Oļehnoviča E.,  2005. 19.-21.maijs (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās 4.starptautiskajā zinātniskajā  konferencē 

―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖. Nolasīts referāts „The Development of Secondary Schools of Applied Arts in 

Latvia During the Period of the First Independence of the State‖. 

Oļehnoviča E.,  2004. 14.-15.maijs (Rīga, Latvija) piedalīšanās Baltijas valstu pedagoģijas vēsturnieku 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Nolasīts referāts „The Develpoment of Secondary School Applied Arts 

in Latvia During the Period of the First Independence of the State (1918-1940)‖. 

Oļehnoviča E.,  2003. 2.-3. maijs (Rīga, Latvija) piedalīšanās ATEE Spring University starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Teachers, Students ans Pupils in Learning Society‖. Nolasīts referāts „Jaunu metodisko 

pieeju meklējumi ―Pedagoģijas vēstures‖ kursa apguvei augstskolā‖. 

Oļehnoviča E.,  2002. 7.-8. novembris (Kauľa, Lietuva) piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

―Ethnic Culture:Traditions and Innovations‖. Nolasīts referāts „The features of professional education of the 

secondary level art craft schools in Latvia during the period of the first state`s independence‖. 

Oļehnoviča E.,  2002. 2.-5. maijs (Rīga, Latvija) piedalīšanās ATEE Spring University starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Decade of Reform:Achievements, Challenges, Problems‖. Nolasīts referāts „Lietišķās 

mākslas vidusskolu attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā‖.  

Oļehnoviča E.,  2001. 28. augusts-1.septembris (Friburga, Šveice) piedalīšanās 9. starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „European Conference for Research on Learning and Instruction‖, publicētas tēzes  „Pedagogical and 

Psychological Aspects of Authentic Assessment of Student`s Achievements in System of Higher Education in 

Latvia‖ (kopā ar   I.Belousu). 

Oļehnoviča E.  2001. 3.-6.maijs (Klaipēda, Lietuva) piedalīšanās ATEE Spring University starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Changing education in a chaning society‖. Nolasīts referāts „The influence of the study 

group leading perception type upon the organization of the student`s individual learning activity in the higher 

school‖. 

Oļehnoviča E.,  2001. 21.-23.marts (Rīga, Latvija) piedalīšanās 3. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

―Science and Teacher Training‖. Nolasīts referāts „Topošo dabaszinātľu skolotāju izglītošanas pedagoģiski 

psiholoģiskie aspekti‖. 

Piedalīšanās akadēmiskajās konferencēs 

Oļehnoviča E., 2008. 13.-15. marts (Rīga, Latvija) piedalīšanās 4. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ . Nolasīts referāts „Karjeras izglītības darba organizēšana 

skolotājiem ilgtspējīgas izglītības kontekstā‖. 

Oļehnoviča, E. 2008. 24.-28. februāris (Latvijas Universitāte, Rīga) piedalīšanās reģionālajā sagatavošanās 

konferencē starptautiskās izglītības konferences 48. sesijai  „Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz 

saskaľotai darbībai‖. 

Oļehnoviča E.,  2007. 30. oktobris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās Latgales reģiona  attīstības aģentūras un 

ESF nacionālās programmas 3.2.4.1. projekta ―Latgales reģiona mūţizglītības atbalsta sistēmas veidošana un 

kapacitātes stiprināšana‖ organizētajā Latgales reģiona mūţizglītības konferencē.  Nolasīts referāts 

„Dienvidlatgales reģionālās profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes darbības galvenie virzieni ‖. 

Oļehnoviča E.,  2007. 18. oktobris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās  starptautiskajā studentu konferencē ―Let‘s 

Live Together, Let‘s Live Sustainably‖.   

Oļehnoviča E.,  2007. 17.-21. oktobris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās 5.starptautiskajā zinātniskajā  

konferencē ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖ 

Oļehnoviča E., 2007. 21. septembris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās Daugavpils pilsētas domes Pilsētas 

attīstības departamenta un Zarasu biznesa informācijas centra (Lietuva) organizētajā konferencē „Pārrobeţu 

sadarbības loma uzľēmējdarbības attīstībā‖. 

Oļehnoviča E., 2007. 19. septembris (Rīga, Latvija) piedalīšanās starptautiskajā konferencē ―Karjeras attīstības 

atbalsts jauniešiem‖  ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta ―Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā (KIPNIS)‖ ietvaros. 



 

Oļehnoviča E., 2007. 22. augusts (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās vispārējās izglītības un profesionālās 

izglītības iestāţu vadītāju un pedagogu reģionālā konference ―Dialogs un saskaľota rīcība izglītībā‖, darba 

grupas ―Izglītības atbilstība darba tirgus prasībām‖ vadīšana. 

Oļehnoviča E., 2007. 21.februāris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās konferencē „Nodarbinātības un darbaspēka 

problēmas Latvijā un Daugavpilī‖. 

Oļehnoviča E.,  2006. 24.-26.augusts (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās 56. starptautiskajā fenomeloloģijas 

kongresā ―Rethinking Education in the Perspektive of Life‖.  

Oļehnoviča E.  2005. 2.marts (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās praktiskajā konferencē ―Daugavpils ekonomika-

2005‖. Nolasīts referāts ―Speciālistu sagatavošanas problēmas Daugavpilī‖. 

Oļehnoviča E.,  2003. 13.-15. oktobris (Rīga, Latvija) piedalīšanās 21. Baltijas valstu zinātľu  vēstures 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē. 

Oļehnoviča E.,  2003. 2.-3. maijs (Rīga, Latvija) piedalīšanās ATEE Spring University starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Decade of Reform:Achievements, Challenges, Problems‖. Publicēts referāts „Lietišķās 

mākslas vidusskolu attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā‖.  

PUBLIKĀCIJAS 

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajā vispāratzīto 

recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā  

Oļehnoviča, E., Kravale-Pauliľa, M. (2008). Organizing career education for teachers: the context of sustainable 

education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 9:68-80. [ISSN 1691-4147]. 

Oļehnoviča, E., Kravale- Pauliľa,M. (2008) Karjeras izglītības darba organizēšana skolotājiem ilgtspējības 

izglītības kontekstā. IV starptautiskās zinātniskās konferences „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” 

rakstu krājums. Rīga: tipogrāfija „S&G‖, 241- 248.lpp., ISBN 978-9984-9903-7-8      

Belousa, I., Oļehnoviča, E., Iliško, Dz., Mičule, I. (2007) Gender equality in science curriculum: 

Recommendation of reorienting science education toward sustainable development. In A.Pipere (ed.) Education 

and Sustainable Development: First Steps Toward Changes. BBCC/ISE Annual collection of articles, 

Daugavpils: Daugavpils University Publishing House ―Saule‖, Volume 2, pp.161-174. 

Belousa, I., Oļehnoviča, E.,  Iliško, Dz., Mičule, I., Fjodorova,I. (2007) Dzimumlīdztiesība eksaktajos mācību 

priekšmetos: EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖ pieredze. Starptautiskās zinātniskās 

konferences „Dabaszinību didaktika šodien un rīt” rakstu krājums. Rīga:RPIVA. (CD), 17.-26.lpp., ISBN 978-

9984-9903-6-1 

Oļehnoviča, E., Kravale, M. (2006). Neformālā izglītība Latvijā- profesionālās kvalifikācijas atzīšana. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” rakstu krājums. Daugavpils 

Universitāte: Saule, 268.-281.lpp. 

Kravale, M., Oļehnoviča E. (2006). Jauniešu izpratne par neformālo izglītību Latvijā. Starptautiskās zinātniskās 

konferences „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” rakstu krājums. Daugavpils Universitāte: Saule, 282.-

292.lpp. 

Olehnoviča, E. (2005). The Development of Secondary Schools of Applied Arts in Latvia During the Period of 

the First Independence of the State. Scientific Articles of the Fourth International Conference “Person. Color. 

Nature. Music.”-Daugavpils:Saule, pp. 301-310. 

Olehnoviča, E. (2004). The Development of Secondary School Applied Arts in Latvia During the Period of the 

First Independence of the State (1918-1940). Starptautiskās konferences “Pedagoģijas vēstures pētniecība 

Baltijas valstīs” zinātnisko rakstu krājums.-R.:RaKa, 174.-189. lpp. 

Olekhnovich, E. (2004). The Development of Secondary Schools of Applied Arts in Latvia During the Period of 

the First Independence of the State. Vitauta Dižā universitātes (Lietuva, Kauņa) starptautiskās zinātniskās 

konferences “Ethnic Culture: Traditions and Innovations” rakstu krājums.-Kaunas:Vytautas Magnus 

University, pp. 180-189. 

Oļehnoviča,E. (2003). Professional Education in the Secondary Level Art Craft Schools of Latvia: Period of the 

First State`s Independence. Proceedings from the 3rd international conference “Person. Color. Nature. 

Music.‖Daugavpils:Saule, 150.-160.lpp. 

Oļehnoviča, E. (2002).Respecting Student`s Needs in Educational Environment. Journal of Teacher Education 

and Training,  № 1, pp. 39-46. 

Oļehnoviča, E.(2002). Lietišķās mākslas vidusskolu attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā.  Proceedings of the 

Association for Teacher Education in Europe “Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems‖.-

Rīga:Latvijas universitāte, 3.sēj.,  281.-293. lpp. 



 

Oļehnoviča, E. (2001). The influence of the study group leading perception type upon the organization of the 

student`s individual learning activity in the higher school Proceedings of the Association for Teacher Education 

in Europe: Realising Educational Problems.- Klaipeda:Klaipedas University, pp.271-275. 

Oļehnoviča, E. (2001). Indivīds un mācību grupa: uztveres vadošais tips, tā dinamika Izglītības zinātnes un 

pedagoģija mūsdienu pasaulē: LU PPF Zinātniskie raksti,     635.sēj. /Zin. red. prof.  J.Krastiľš.-R.:Latvijas 

Universitāte, 2001.,115.-120.lpp. 

Oļehnoviča, E. (2000).  Mākslas un amatnieciskā izglītība vidējā pakāpē Latvijā- vēsture un perspektīva. 2. 

starptautiskās zinātniskās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” zinātnisko rakstu krājums.-

Daugavpils:Saule,171.-180.lpp. 

Pārējās publikācijas                                    . 

Oļehnoviča, E. (2007). Career  education in Latvia: Teacher‘s perspectives in the context of sustainable 

development. 5. starptautiskās zinātniskās JTET  konferences ”Sustainable Development. Culture. Education” 

tēzes. Debrecena, Debrecenas universitāte, Ungārija, 26. lpp. 

 

Oļehnoviča, E. (2000). Психолого- педагогические аспекты обучения одарѐнной молодѐжи в 

художественном колледже. Starptautiskās konferences “Disabled Children in the Context of Changes in the 

Educational System”zinātnisko rakstu krājums.-Šauļi:Šauļu universitātes izdevniecība, 63.-70.lpp. 

Oļehnoviča, E. (1997). Daugavpils sieviešu arodskolas attīstības vēsturiskie aspekti (1917.-1940.). Saules skola. 

No rokdarbu kursiem līdz Mākslas koledţai.-Daugavpils: Saule,  5.-27.lpp. 

PROJEKTU VADĪBA UN LĪDZDALĪBA TO ĪSTENOŠANĀ 

Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība vai līdzdalība to 

īstenošanā 
IZM projekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības 

veicināšanai‖, īstenošanas laiks: 2008.g. 2.aprīlis - 31.decembris. Projekta vadītāja, pētniece. 

IZM pilotprojekts ―Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē  ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības 

veicināšanai‖ Projekta reģistrācijas Nr. 5-20/07.16, īstenošanas laiks: 2007.g. 2.aprīlis - 31.decembris. Projekta 

vadītāja, pētniece. 

Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā 

ES Leonardo da Vinci programmas projekts „Transfer of innovative methodology for assessment of VET 

teachers prior learning‖ Nr. LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004, 01.12.2007.-01.10.2009., projekta dalībniece no 

Latvijas, profesionālās izglītības skolotāju neformālā ceļā iegūto prasmju izvērtēšanas eksperte (sertifikāts 12 

ECTS) 

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts ―Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖ , līguma Nr.SL-

EQUAL-2005-1 (2004.-2007.), Daugavpils Universitātes aktivitāšu vadītāja, eksperte. 

ESF Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159 „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā‖, Nacionālā programma 3.2.7.1., (2004.-2008.), aktivitāšu vadītāja, eksperte. 

ESF  Nr.  2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1./0001/0154 ―Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai‖, Nacionālā programma 

3.2.6.1.(2004.-2007.), projekta aktivitāšu vadītāja Dienvidlatgalē  

ES programmas Leonardo da Vinci projekts „Karjeras izglītības un profesionālās orientācijas studiju programmu 

izveide‖ (2004.-2006.) , projekta dalībniece 

ES programmas Leonardo da Vinci projekts „Dienvidlatgales jauno amatnieku profesionālo un valodas 

kompetenču pilnveide Vācijā‖ (2004.-2006.) , projekta autore un vadītāja  

ES programmas Leonardo da Vinci projekts „Sprachliche und fachliche Foerderung von Deutschlehrern an 

Berufsschulen in Lettland‖ (2003) , projekta dalībniece 

UNESCO/UNITWIN projekts „Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību‖ (kopš 2000. gada), 

projekta dalībniece  

Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā 

Else Marie Tschermaks fonda (Dānija) stipendija semināra novadīšanai Fehtas augstskolā (Vācijā), 16.-

23.05.2003., līgumdarba vadītāja  

Latvijas Kultūrkapitāla fonda radošā stipendija semināra novadīšanai Fehtas augstskolā (Vācijā) 15.-26.06.2002., 

līgumdarba vadītāja  



 

Latvijas Kultūrkapitāla fonda stipendija pētījumam „Senās adīšanas tradīcijas Latgales novada zeķēs‖, 

15.12.2000. - 15.07.2001., līgumdarba vadītāja 

Eksperta darbība Latvijas Zinātnes padomes un starptautiskajos projektos un programmās 
Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts ―Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖ , līguma Nr. SL-

EQUAL-2005-1 (2004.-2007.), eksperte. 

ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ 

(2004.-2008.),  Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159, eksperte. 

 

Saľemtās licences 

Izstrādāta un licencēta pedagogu tālākizglītības programma  ―Karjeras izglītības darba organizēšana 

vispārizglītojošajās un profesionālajās izglītības iestādēs‖, 72 stundas, (2005). Programmas kods A2-9014 92 00 

52, saskaľojuma ar IZM Nr. 0737. 

Izstrādāta, licencēta un akreditēta 1.līmeľa profesionālās augstākās(koledţas) izglītības studiju programma 

„Profesionālās izglītības skolotājs‖, 82 KP, (2002). Licences Nr. 04041-12, akreditācijas lapas Nr. 048-792. 

 

PEDAGOĢISKĀ KVALIFIKĀCIJA 

Maģistrantu darbu vadība 

Maija Ukstiľa (2008) „Bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijas vispārējā tipa pirmsskolas izglītības iestādē 

vadība‖  

Marija  Bukša (2008) „Valsts kultūrizglītības iestāţu darbības kvalitātes vērtēšanas metodikas pilnveide‖ 

Agrita Aivare (2008) „Valsts un privātajā sektorā strādājošo motivējošie faktori kvalificēta darbaspēka trūkuma 

apstākļos‖ 

Ľina Mūna (2008) „Agrīnā profesionālā pašnoteikšanās: pusaudţu attieksmes salīdzinājums Latvijā un 

Lielbritānijā‖  

Eva Vinogradova (2008) „Pašvaldības vizuālais tēls sociālajā dialogā ar iedzīvotājiem‖ 

Daira Daščora (2008) „Valdorfpedagoģijas attīstība Latvijā: ilgtspējīguma pazīmes‖  

Iveta Jegorova (2008) „Kristīgās mācības un ētikas mācīšana pamatskolas 1.-3. klasē: skolēnu vecāku attieksme‖  

Marina Fekļistova  (2006) „Pusaudţu valodas kultūras pilnveide mazākumtautību skolā‖; 

Elita Krēsliľa  (2005) „Skolēnu līdzpārvalde kā  pusaudţu sociālo prasmju veidošanās sekmētāja‖; 

Jeļena Molnare  (2004) „Latviešu folkloras izmantošana pirmsskolas vecuma bērnu bilingvālajā apmācībā‖; 

Marina Ravinska  (2002) „Metakognitīvo stratēģiju pielietošana vidusskolas skolēnu mācīšanās efektivitātes 

paaugstināšanā‖. 

 

Lekciju un semināru vadība 

Docētie studiju kursi beidzamo 6 gadu laikā: 

Bakalaura studiju programmās „Pirmsskolas skolotājs‖; „Pamatizglītības skolotājs‖; „Poļu valodas skolotājs‖: 

„Vispārīgā pedagoģija‖ 2KP; 

 „Pedagoģijas vēsture‖ 2KP; 

 „Tautas pedagoģija‖ 2 KP; 

 „Rokdarbi un to mācīšanas metodika‖ 2KP (līdz 2005. gadam); 

1.līmeľa profesionālās augstākās  izglītības studiju programmā „Profesionālās izglītības skolotājs‖: 

„Vispārīgā pedagoģija‖ 3KP; 

„Pedagoģijas vēsture‖ 3 KP; 

„Projekts kā mācību metode‖ 2KP; 

„Motivācijas paaugstināšanas paľēmieni‖ 2 KP; 

„Karjeras izglītība‖ 2KP; 

 Vērošanas prakses vadīšana 4KP; 

 Profesionālās kvalifikācijas prakses vadīšana 8KP 

Profesionālā maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖ 

           „Pedagoģijas teoriju kritisks izvērtējums‖ 3 KP 

Profesionālā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants‖ 

„Karjeras attīstības teorijas‖4 KP; 

Prakses I vadīšana 2KP; 

Prakses III vadīšana 14KP; 

Profesionālā maģistra studiju programmā „Sociālais darbinieks‖ 



 

            „Dzīves mikrovides organizēšana‖ 2 KP. 

 

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 

Izstrādāts e-studiju kurss „Karjeras attīstības teorijas‖4 KP (2008) profesionālā maģistra studiju programmā 

„Karjeras konsultants‖ Moodle vidē; 

Izstrādāts studiju kurss „Karjeras attīstības teorijas‖4 KP (2007) profesionālā maģistra studiju programmā 

„Karjeras konsultants‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Karjeras izglītība‖ 2 KP (2007) 1.līmeľa profesionālās augstākās  izglītības studiju 

programmā „Profesionālās izglītības skolotājs‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Dzīves mikrovides organizēšana‖ 2 KP (2005) profesionālā maģistra studiju programmā 

„Sociālais darbinieks‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Projektu vadīšana sociālajā darbā‖ 2KP (2005) profesionālā maģistra studiju programmā 

„Sociālais darbinieks‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Pedagoģijas vēsture‖ 2 KP (2004) bakalaura studiju programmā „Pirmsskolas 

skolotājs‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Pedagoģijas vēsture‖ 2 KP (2004) bakalaura studiju programmā „Pamatizglītības 

skolotājs‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Pedagoģijas teoriju kritisks izvērtējums‖ 3 KP (2003)  maģistra studiju programmā 

„Pedagoģija‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Pedagoģijas vēsture‖ 3KP (2003) 1.līmeľa profesionālās augstākās  izglītības studiju 

programmā „Profesionālās izglītības skolotājs‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Vispārīgā pedagoģija‖ 3 KP (2003) 1.līmeľa profesionālās augstākās  izglītības studiju 

programmā „Profesionālās izglītības skolotājs‖; 

Izstrādāta vērošanas prakses metodisko materiālu mape 4KP (2003) 1.līmeľa profesionālās augstākās  izglītības 

studiju programmā „Profesionālās izglītības skolotājs‖; 

Izstrādāta profesionālās kvalifikācijas prakses metodisko materiālu mape 8 KP (2003) 1.līmeľa profesionālās 

augstākās  izglītības studiju programmā „Profesionālās izglītības skolotājs‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Motivācijas paaugstināšanas paľēmieni‖ 2 KP (2003) 1.līmeľa profesionālās augstākās  

izglītības studiju programmā „Profesionālās izglītības skolotājs‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Projekts kā mācību metode‖ 2KP (2003) 1.līmeľa profesionālās augstākās  izglītības 

studiju programmā „Profesionālās izglītības skolotājs‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Vispārīgā pedagoģija‖ 2 KP (2003) bakalaura studiju programmā „Pirmsskolas 

skolotājs‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Vispārīgā pedagoģija‖ 2 KP (2003) bakalaura studiju programmā „Pamatizglītības 

skolotājs‖; 

Izstrādāts studiju kurss „Tautas pedagoģija‖ 2 KP (2002) bakalaura studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs‖; 

„Sākumskolas skolotājs‖, „Poļu valodas skolotājs‖ 

Izstrādāts studiju kurss „Rokdarbi un to mācīšanas metodika‖ 2KP (2002) bakalaura studiju programmā 

„Pirmsskolas skolotājs‖; „Sākumskolas skolotājs‖ 

 

Studiju programmu izstrāde un vadība 

Izstrādāta, licenzēta un akreditēta 1.līmeľa profesionālās augstākās  izglītības studiju programma „Profesionālās 

izglītības skolotājs‖ (2003) 82 KP. Studiju programmas direktore no 2003.-2007. gadam. 

Līdzdalība maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ izstrādē un licenzēšanā (2005-2006) 80 KP. 

Līdzdalība profesijas standarta „Karjeras konsultants‖ izstrādē, 5.kvalifikācijas līmenis (2005).Reģistrācijas Nr. 

PS 0367. 

Izstrādāta un vadīta tālākizglītības programma ―Mājturības satura reformas īstenošanas aktuālie didaktiskie  

aspekti‖ (2006), 16 stundas; 

Izstrādāta un vadīta tālākizglītības programma ―Karjeras izglītības darba organizēšana vispārizglītojošajās un 

profesionālajās izglītības iestādēs‖ (2006) , 72 stundas; 



 

Izstrādāta un vadīta tālākizglītības programma „Profesionālās izglītības programmas veidošanas metodika 

(2005), 36 stundas;  

Izstrādāta un vadīta tālākizglītības programma „Sociālā vide un personības socializācija-5.modulis (2004), 36 

stundas. 

 

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana 

Oļehnoviča E.(2008). Grāmata „Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. Karjeras konsultēšana. Karjeras 

pakalpojumi‖, 2 nodaļu autore –„Karjeras attīstības atbalsts Latvijā‖, „Karjeras teoriju attīstība Krievijā‖- 

 

Oļehnoviča E. Karjeras attīstības teorijas (2007). Mācību līdzeklis CD formātā maģistra studiju programmai 

„Karjeras konsultants, izstrādāts ESF nacionālās programmas projekta „Karjeras izglītības programmu  

nodrošinājums izglītības sistēmā‖ (līg. Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0159) ietvaros -50 

lappuses; 

 

Oļehnoviča E. Karjeras izglītības darba organizēšana vispārizglītojošajās un profesionālajās izglītības iestādēs 

(2006). Mācību līdzeklis CD formātā 72 stundu tālākizglītības programmas nodrošināšanai, izstrādāts ESF 

nacionālās programmas projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ 

(līg.Nr.PIAA/POID-PIN/ESF/NP/3.2.7.1./A1.1/048 ) ietvaros -450 lappuses; 

 

Oļehnoviča E., Belousa I., Iliško Dz. Dzimumlīdztiesība eksaktajos mācību priekšmetos (2006) Mācību līdzeklis 

CD formātā, izstrādāts Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL projekta ―Profesiju segregācijas cēloľu 

mazināšana‖ (līguma Nr.SL-EQUAL-2005-1) ietvaros-60 lappuses; 

 

Oļehnoviča E. Motivācijas paaugstināšanas paľēmieni (2007). Mācību materiālu kopums elektroniskā veidā-18 

lappuses; 

 

Oļehnoviča E. Pedagoģijas vēsture (2005). Mācību materiālu kopums elektroniskā veidā-70 lappuses; 

 

Oļehnoviča E. Tautas pedagoģija (2005). Mācību materiālu kopums elektroniskā veidā-30 lappuses; 

 

Oļehnoviča E. Vispārīgā pedagoģija (2005). Mācību materiālu kopums elektroniskā veidā-25 lappuses. 

 

Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs 

Oļehnoviča E.  2007. 21.-25. maijs (Mannheimas universitāte, Heidelbergas universitāte, Vācija). Studiju vizīte 

un kvalifikācijas celšana Vācijas augstskolās. 

Oļehnoviča E.  2006. 21.-22.decembris (Rīga, Latvija) dalība seminārā „Karjeras konsultēšanas teorijas (prof. 

J.B. Ertelts, Mannheimas universitāte, Vācija)‖. 

Oļehnoviča E.  2006. 4.-5. novembris  (Rīga, Latvija) dalība seminārā „Karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu 

kvalitātes nodrošināšana un novērtēšana(D. Hjūsa (Deirdre Hughes, Derbijas universitāte, Lielbritānija). 

Oļehnoviča E.  2006. 27.-28. augusts  (Aglona, Latvija) dalība seminārā „Konsultēšanas teorija un metodes 

(PhD. Lia Kapelis, Dienvidaustrālijas universitāte). 

Oļehnoviča E.  2006. 24.-28. maijs (Spānija, Tenerife,El Sauzala,  Atjaunojamās enerģētikas institūts)  

staţēšanās ārvalstu pētnieciskajā iestādē. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu Spānijā. 

Oļehnoviča E.  2005. 23.-27. novembris (Lielbritānija , Hadersfildas universitāte, Lidsas Tehnoloģiskā koledţa) 

staţēšanās ārvalstu augstskolā. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu Lielbritānijā.  

Oļehnoviča E.  2005. 11.-19. novembris (Polija,  Varšavas universitāte, Karjeras attīstības centrs) staţēšanās 

ārvalstu augstskolā. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu Polijā. 

Oļehnoviča E.  2005. 9.-11. oktobris (Igaunija, Tallinas Atvērtā universitāte, Tartu universitāte) staţēšanās 

ārvalstu augstskolā. Iepazīšanās ar karjeras izglītības sistēmu Igaunijā. 

Oļehnoviča E.  2005. 19.-23. septembris (Rīga,  Profesionālās izglītības centrs) līdzdalība  tālākizglītības kursos 

―Profesionālās izglītības programmu izveide‖ 36 st. (sertifikāts). 

Oļehnoviča E.  2005. 24.-29. augusts (Kopenhāgena, Dānija, Dānijas Pedagoģiskā universitāte; Augstākās 

izglītības centrs, CIRIUS- Profesionālās karjeras izvēles centrs) staţēšanās ārvalstu izglītības iestādē. 

Oļehnoviča E.  2005. 30. aprīlis-10.maijs (Austrija, Vīne, Vīnes Pedagoģijas akadēmija) staţēšanās ārvalstu 

augstskolā Leonardo da Vinci programmas ietvaros.  



 

Oļehnoviča E.  2003. 13.-28. septembris (Vācija, Lībeka, Deutsche Auslandsgesellschaft) staţēšanās ārvalstu 

profesionālās  izglītības iestādē. 

Oļehnoviča E.  2003. 17.-23. maijs (Vācija, Fehtas augstskola) pieredzes apmaiľas brauciens uz ārvalstu 

augstākās izglītības iestādi.  

Oļehnoviča E.  2002. 21.-21. novembris (Rīga, Pieaugušo izglītības apvienība, IZM) dalība mācību seminārā 

‖Būt. Zināt. Prast.‖ Metodes veiksmīgam augstskolu pasniedzēju darbam ar auditoriju‖ (sertifikāts). 

Oļehnoviča E.  2002. 27.-28. septembris (Daugavpils, ASV Montesori asociācija) , līdzdalība seminārā ―Ievads 

Marijas Montesori izglītībā‖(F. Gengs un M. Snova Morgana,  Austrālija). 

Oļehnoviča E.  2002. 15.-26. jūnijs (Vācija, Fehtas augstskola) pieredzes apmaiľas brauciens uz ārvalstu 

augstākās izglītības iestādi.  

 

Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās 

Oļehnoviča E.  2003. 21.maijs, lekcija „ Zum Begriff ―Identität‖ (Vācija, Fehta, Institut für 

Erziehungswissenschaft), klausītāju auditorija-docētāji, studenti, interesenti. 

Oļehnoviča E.  2002. 18.jūnijs, lekcija „Einführung in Holistische Pädagogik‖ (Vācija, Fehta, Institut für 

Erziehungswissenschaft), klausītāju auditorija-Grundstudium pakāpes studenti, docētāji.  

ORGANIZATORISKĀ KOMPETENCE  

Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā 

Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Domes locekle laikā no 2003.-2006. gadam. 

 

Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas vadība 

Profesionālā maģistra studiju programmas ―Karjeras konsultants‖ direktora v.i. kopš 2008. gada septembra; 

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ―Profesionālās izglītības skolotājs‖ direktore no 

2003.-2007. gadam; 

Dienvidlatgales reģionālās profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes sekretariāta vadītāja kopš 2005. 

gada;  

Daugavpils mākslas koledţas Saules skolas Rokdarbu un trikotāţas dizaina nodaļas vadītāja laikā no 1992.-

2001.gadam. 

 

Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība to darbībā 

Eiropas augstākās izglītības institūciju studentu karjeras konsultantu asociācija FEDORA, dalībniece kopš 2008. 

gada; 

Biedrība „Ilgtspējīgas izglītības institūts‖,  Latvija, Daugavpils, biedre kopš 2007. gada; 

Baltic and Black Sea Circle Consortium in Educational Research (BBCC)- dalībniece kopš 2007. gada (biedra 

kartes Nr. ID 2007-13); 

Eiropas skolotāju izglītotāju tīkls Latvijā-TTnet, Latvija, dalībniece kopš 2006.gada; 

Humānās pedagoģijas laboratorija, Latvija, Daugavpils, dalībniece kopš 2000.gada; 

Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācija (BPVA), Latvija, Lietuva, Igaunija, īstenā locekle kopš 2000.gada; 

Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA), Latvija, Rīga, dalībniece kopš 2000.gada; 

Daugavpils Amatnieku biedrība, Latvija, Daugavpils, dalībniece kopš 1998.gada. 

 

CITAS AKTIVITĀTES  

Oļehnoviča E.  2007. 21.-22. septembris (Daugavpils, Latvija) līdzdalība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras organizētajā Latgales reģiona uzľēmēju izstādē „Uzľēmēju dienas Daugavpilī . 

Oļehnoviča E.  2007. 8.-9.augusts (Valgums, Latvija) līdzdalība ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta 

―Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā (KIPNIS)‖   darba seminārā. 

Oļehnoviča E.  2007. 20.marts (Rīga, Latvija) līdzdalība IZM seminārā „Pedagoģisko darbinieku darba tirgus 

izpēte‖. Nolasīts ziľojums „Pedagoģisko darbinieku izglītošanas pieredze Daugavpils Universitātē‖.  

Oļehnoviča E.  2007. 8. februāris (Rīga, Latvija) līdzdalība Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības seminārā 

„Arodbiedrību līdzdalība un kompetence profesionālās izglītības attīstības veicināšanā‖. 



 

Oļehnoviča E.  2007. 5. janvāris (Rīga, Latvija) līdzdalība RTU Humanitārā institūta seminārā „Latvijas 

profesionālās izglītības skolotāju kompetences Eiropas vienoto prasību kontekstā‖. 

Oļehnoviča E. 2006. 6.-10.novembris (Daugavpils, Latvija) līdzdalība Zinātnes festivālā.  

Oļehnoviča E.  2006. 11. septembris (Daugavpils, Latvija) dalība informatīvajā seminārā bezdarba problēmu 

risināšanai „Es arī tā varu‖. 

Oļehnoviča E.  2005. 10. februāris (Daugavpils, Latvija) līdzdalība Leonardo da Vinci programmas 2004. gada 

Daugavpils institūciju iesniegto projektu prezentācijas seminārā.  

Oļehnoviča E.  2003. 26.februāris (Daugavpils, Latvija) līdzdalība diskusijā ―NVO-sociālais partneris 

iedzīvotāju līdzdalības aktivizēšanai lēmumu pieľemšanas procesos Latgalē‖. 

Oļehnoviča E.  2003. 2.februāris (Rīga, Latvija) dalība IZM seminārā ―Studentu karjeras centru darbība Somijā, 

Norvēģijā, Austrijā‖. Nolasīts ziľojums „Studentu karjeras centru darbība Austrijā‖. 

Oļehnoviča E.  2003.3.janvāris-27.aprīlis (Daugavpils, Latvija) angļu valodas kursi , 144 stundas, apliecība. 

Oļehnoviča E.  2003.3.janvāris-27.februāris (Daugavpils, Latvija) vācu valodas kursi , 72 stundas, apliecība. 

Oļehnoviča E.  2002. 25.-28. aprīlis (Daugavpils, Latvija)  dalība seminārā ―Spēļu tehnoloģijas pirmsskolas un 

jaunākā skolas vecuma bērnu intelektuālo un radošo spēju attīstībā‖(vieslektors V.Voskobovičs). 

 

 

16.05.2008.   Eridiana Oļehnoviča 

 

 

       

 

 

 



 

CURRICULUM VITAE 

 

MĀRĪTE KRAVALE-PAULIĽA 

Darba vietas adrese:  Parādes iela 1- 424, Daugavpils, LV5400 

Tel.nr.: 29739686 

e-pasts: marit@inbox.lv; marite.kravale@du.lv 

Dzimšanas vieta un datums: Gulbene, 07.10.1977.   

 

IZGLĪTĪBA UN KVALIFIKĀCIJA 

2006.g. iegūts doktora grāds Pedagoģijas zinātnes nozarē 

2001.g.-2004.g. studijas pedagoģijas doktorantūrā, Daugavpils Universitāte 

2001.g. Izglītības  zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, Daugavpils Universitāte 

2001.g. Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte  

1999.g. Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā, izglītības psihologa un sociālo priekšmetu skolotāja 

kvalifikācija, Daugavpils pedagoģiskā universitāte  

1996.g. Studijas Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas Augstākais reliģijas zinātľu institūtā 

1995.g.Atestāts Gulbenes vidusskola 

1992.g. Diploms Gulbenes  Bērnu mūzikas skola 

 

DARBA PIEREDZE 

2007.g. Daugavpils Universitātes IVF Ilgtspējīgas izglītības institūtā pētniece 

2006.g. Daugavpils Universitātes IVF Ilgtspējīgas izglītības institūtā docente 

2004.g. Daugavpils Universitātes Pedagoģiskās psiholoģijas katedras laborante 

2000.g. – 2006.g. Daugavpils Universitātes Pedagoģijas  katedras asistente 

1999.g. – 2003.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģiskās prakses konsultatīvā centra - prakses 

vadītāja 

1998.g.  Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Prakses metodiķe Pedagoģijas katedrā 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 

Dalība konferencēs 

Kravale - Pauliľa,M., Oļehnoviča, E. 2008.gada 13.-15. marts (Rīga)  Starptautiskā zinātniskā konference 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖. Uzstāšanās „Karjeras izglītības darba organizēšana skolotājiem 

ilgtspējības izglītības kontekstā‖. 

Kravale M., Oļehnoviča E. 2007.gads 05.septembris - 08. septembris, (Rethimno, Grieķija) FEDORA-PSYCHE 

conference ―Crossing internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the 

European Higher Education‖. Satpratutiskā sadarbības tīklojuma karjeras konsultēšanas jomā izpēte. 

Kravale M. 2007.gads 02.jūlijs - 06.jūlijs, (Dienvidāfika, Durbana) 4. pasaules vides izglītības kongress. 

Uzstāšanās ar referātu:‖The learning Enviroment in the Context of Non-formal education‖ (kopā ar I.Mičuli) 

Kravale M. 2007.gads 30.maijs - 02.jūnijs, (Debrecena, Ungarija) 5. Starptautiskā JTET konference ―Sustainable 

Development. Culture. Education‖. Uzstāšanās ar referātiem: ―Analysis of problems of sustainable development: 

Student‘s view‖(I.Mičule & M.Kravale), ―Sustainability and the environment for developing research skills in 

action research in teachers education‖  (I.Salīte& I.Mičule& M.Kravale), ―Career education in Latvia: teacher‘s 

perspectives in the context of sustainable development‖ (E.Oļehnoviča& M.Kravale). 

Kravale M. 2006. gads 09. - 11.oktobris, (Daugavpils) Starptautiskā zinātniskā konference „ Izglītība sociālo 

pārmaiľu apstākļos‖  ar referātu „Jauniešu izpratne par neformālo izglītību Latvijā‖. 

Kravale M. 2006. gads 31.maijs - 03.jūnijs, (Helsinki) 4. Starptautiskā JTET konference ―Sustainable 

Development. Culture. Education‖  Posteris: „ Personal aspect understanding of  youth non-formal education‖ . 

Kravale M. 2005.gads 21. - 23. jūlijs, (Halle, Vācija) 26. Starptautiskā conference  ―Stress and Anxiety Research 

Society‖ Posteris: Makarevichs V.,Kravale M.Characteristics of the likn between stress and tolerance in 

adolescence. 

Kravale M. 2005.gads 31. - 03.jūnijs, (Vechta, Vācija) 3. Starptautiskā JTET konference ―Sustainable 

Development. Culture. Education‖. Posteris: Young People‘s Life Space and Informal Education. 

Kravale M. 2004.gads 14-16.aprīlis (Tallina) 2. Starptautiskā JTET konference ―Sustainable Development. 

Culture. Education‖. Posteris: Jauniešu neformālā izglītošanās virtuālajā vidē. 

Kravale M. 2004.gads  29. - 02. maijs (Bonna)  KAAD gada akadēmija „Religion und Wanderschaft‖. 

Starptautiska sadarbība, darbs sekcijās. 

mailto:marit@inbox.lv
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WEEC (World Environment Education Congress). 2-6 July, 2007, Durban, South Africa. 

Kravale, M., Oļehnoviča E. (2006) Jauniešu izpratne par neformālo izglītību Latvijā. Starptautiskās zinātniskās 

konferences „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos‖ rakstu krājums. Daugavpils Universitāte: Saule, 282-

293.lpp. 

Oļehnoviča, E., Kravale, M. (2006) Neformālā izglītība Latvijā- profesionālās kvalifikācijas atzīšana. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” rakstu krājums. Daugavpils 

Universitāte: Saule, 268- 281.lpp. 

Kravale M.(2006)Understanding of the aim of education in Latvia// Education and Sustainable Development: 

First Steps towards Changes. Volume 1. Baltic & Black Sea Circle Consortium. ISE, DU (Saule), 381-390. lpp. 

Kravale M.(2006) Jauniešu neformālās izglītības izpratnes sociālais aspekts. // Journal of Science Education. 

Bogota, Colombia, 39 -42. lpp.  

Kravale M., Guseva V.(2006) Informal Education of Youth and Inclusive Environment. Acta Paedagogica 

Vilnensia.Vilnius University Publishing House.40-46. 

Kravale M.(2005) Young People‘s Life Space and Informal Education. 3. starptautiskā JTET (Journal of Teacher 

Education and Training) konference “Sustainable development. Culture and education.”  Vechta,  CD.  

Kravale M.(2005) Youth Nonformal Education and Informal Learning. 3. starptautiskā konference „Person. 

Color. Nature. Music.” Daugavpils. 189 -194. lpp. 

 Kravale M.(2005) Jauniešu neformālā izglītība un kultūra. Konference „Globalizācija un kultūra.‖ Daugavpils. 

Saule. 168- 176. lpp.  

Kravale M.,  Rinkeviča R. (2004) The process of informal youth education in multicultural environment. 

2.Starptautiskā JTET konference „Sustainable development. Culture and education.”  Tallina. CD.  

Kravale M.(2004) Jauniešu neformālā izglītošanās virtuālajā vidē.  2. Starptautiskās JTET konference 

„Sustainable development. Culture and education.” Tallina. CD.  

Kravale M. (2003) Jauniešu neformālās izglītības daţi aspekti. Starptautiskā konference „Lauku vide. Izglītība. 

Personība.” Jelgava. 232 -236. lpp.  

Kravale M., Rinkeviča R.(2003) Nacionālās identitātes veidošanās problēmas jauniešu neformālā izglītībā. 

Starptautiskā konference „Pedagoģija: teorija un prakse.” Liepāja. 159-166. lpp.  

Kravale M. (2003) Neformālās izglītības virzība uz ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskās JTET konference 

„Sustainable development. Culture and education.„ Daugavpils. CD.  

Kravale M.(2002) Kompetences apmaiľas koncepcija jauniešu dzīves vērtību orientācijas attīstībā.  RPIVA 

Rīga. 174-179. lpp.  

Kravale M. (2001) Neformālo jauniešu grupu attīstība un dzīves vērtību orientācija.  ATEE (Association for 

Teacher Education in Europe) konference. Rīga. 146 -151. lpp.  

Kravale M. (2000) Mūsdienu pusaudţu vērtību orientācija un ar to saistītā problemātika. Starptautiskā 

konference „Person. Color. Nature. Music.‖  Daugavpils. 77 -79. lpp.  

 

PROJEKTI 

2008.g. Eiropas kopienas ārējās palīdzības projekts „Iecietības kultūra Latvijas vidē‖ Nr. 2005/017-495-03-01/2-

12/47. Sabiedrības Integrācijas fonds (2007/2008). Eksperte multiplikatoru kursu izstrādē. 



 

2007.g. IZM projekts: „Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē ilgtspējīgas attīstības un 

nodarbinātības veicināšanai‖ Reģistrācijas Nr. 5-20/07.16., līdzdalība pētījuma organizēšanā un datu apstrādē. 

2006.g. IZM projekts: ―Uz ilgtspējību orientēta pētnieka identitāte maģistra studiju programmās psiholoģijā un 

pedagoģijā Daugavpils Universitātē‖. (Prof. A. Pipere - vadītāja) Literatūras teorētiskā analīze. Pētījuma datu  

apstrāde un analīze.  

2005. – 2008.g. Ilgtspējīgas izglītības modelis holistikā skatījumā, LZP (prof. I. Salīte –vadītāja), līdzdalība. 

2006. – 2009.g. Socrates programmas Comenius 2.1 projektā ―Informāciju tehnoloģijas kā starpkultūru un 

mēdiju izglītības līdzeklis‖. Daugavpils Universitāte, Rui Gracio Skolotāju Izglītības centrs (Portugāle), Babes-

Bolyai Universitāte (Rumānija) un Informātikas un Datoru Izmantošanas Skolotāju Izglītības centrs (Polija), 

līdzdalība. 

2005. – 2007.g. Skolotāju izglītība nākotnei: PCC (Klusā okeāna piekrastes izglītības pētījumu konsorcija) valstu 

koloboratīvs pētījums un izglītība ilgtspējīgai attīstībai: problēmas un perspektīvas uzsākot ANO izsludināto 

desmitgadi no 2005. – 2014. gadam, sadarbībā ar ASV, Koreju, Fidţi, Jaunzēlandi. (prof. I. Salīte – vadītāja), 

līdzdalība. 

2006.g. IZM projekts(Pilotprojekts) ―Garīgums kā virssatura komponents uz ilgtspējību orientētā 

skolotāju izglītībā‖ (I.Belousa- vadītāja), līdzdalība. 

2006.g. Eiropas Sociālais fonds nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta „ Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‖  eksperte. 

2006.g. IZM grants 2.17 ―Izglītības pētījumu metodoloģiskā redzējuma un pētniecisko prasmju attīstību 

veicinošas izglītības vides radīšana darbības pētījumā DU‖  (vadītāja: prof. I.Salīte). 

2005.g. Latvijas Jaunatnes padomes projekta : „Jaunieši neformālās izglītības attīstībai Latvijā‖ eksperte. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA  

Docētie studiju kursi  

- Pedagoģijas vēsture (2KP) 

- Vispārīgā pedagoģija (2KP) 

- Ģimenes pedagoģija (2KP) 

- Skolotāja profesionālās identitātes pilnveide(2KP) 

- Audzināšanas teorija un metodika (2KP) 

- Sociālā darba vēsture un perspektīva (2KP) 

- Sociālpsiholoģiskās  mācīšanas metodes (2KP) 

- Psiholoģijas mācīšanas metodika (4KP) 

- Brīvprātīgā darba organizēšana un vadīšana (2KP) 

 

Lekciju vadīšana ārzemēs 

25.05.2004., lekcija ―Baltijas tradīcijas un ticība‖ augstskolu mācībspēkiem un interesentiem. Vācija, Fechta, 

Katholische Hochschule Gemeinde.  

19.05.2003., lekcija ―Lettische Sicht auf Comenius und einen lettischen Pädagogen― studentiem, interesentiem. 

Vācija, Fehta, Institut fur Erziehungswissenschaft. 

22.05.2003., lekcija ―Forschungsmethoden aus lettischen Sicht‖ studentiem, interesentiem. Vācija, Fehta, Institut 

fur Erziehungswissenschaft. 

18.06.2002., lekcija ―Einfuhrung in Holistische Padagogik, Lettische Sicht auf Pestaloci― Grundstudium pakāpes 

studentiem, Vācija, Fehta, Institut fur Erziehungswissenschaft.  

 

Kvalifikācijas celšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs  

21.03.-27.03.2004., pieredzes apmaiľas brauciens uz Franciju, Angers pilsētu, kas ir sadarbības augstskola 

Fechtas augstskolai. Tikšanās ar Vechtas augstskolas sadraudzības studentiem no Ungārijas (Jaszbereny). 

Francija, Angers, visa līmeľa izglītības iestādes (Mātes skola, pamatskola, koledţa, skolotāju sagatavošanas 

institūts). 

12.01.2004., piedalīšanās zinātniskajos lasījumos Vortrag zum Thema Modernisierung: Professor Dr. Helga 

Nowotny Ph.D.: „Die Unerstättlichkeit der Neugier. Oder: Was aus den Versprechungen der Moderne wurde.‖ 

Vācija, Delmenhorsta, Hanses zinātniskā kolēģija (Hanse- Wissenschftskolleg)  

17.05.-23.05.2003., pieredzes apmaiľas brauciens uz Fehtas augstskolu, Vācija, Fehta, Fehtas augstskola. 

15.06.-26.06.2002., pieredzes apmaiľas brauciens uz Fehtas augstskolu, Vācija, Fehta, Fehtas augstskola. 



 

Kursi, semināri, ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt. 

 

IEGŪTĀS STIPENDIJAS 

KAAD pētniecības 5 mēnešu stipendija (Vācijā 2004.g.). 

Else Marie Tschermaks fonda (Vācija) stipendija kvalifikācijas celšanai ārzemēs (Vācija, 2001/2002.g.). 

LIF Mērķprogramma „Izglītībai, zinātnei un kultūrai‖ trīskārtēja veicināšanas SWH stipendija 2000/2001.g. 

 

PAPILDUS AKTIVITĀTES 

2005.g. S/O Ģimenes atbalsta centra‖Plecu pie pleca‖ uzticības tālruľa brīvprātīgā konsultante 

2000.g.  Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas locekle   

1999.g .Ētikas pedagogu asociācijas locekle 

 

 

16.05.2008.  Mārīte Kravale-Pauliľa 

 



 

CURRICULUM VITAE 

TATJANA UZOLE 

Darba vietas adrese: Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401 

Tel.nr.: 65428636 

e-pasts: tatjana.uzole@du.lv  

Dzimšanas vieta un datums: Madona, 20.12.1965. 

 

IZGLĪTĪBA 

2003.g. –  psiholoģijas doktora diploms, Latvijas Universitāte. (17. jūlijā , lēmums Nr.2, Diploms C-D №. 

001675) 

2001.g. –  pabeigts Daugavpils universitātes sociālas psiholoģijas doktorantūras teorētiskais kurss 

1994.g. –  psiholoģijas maģistra diploms, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte (20. jūnijā, lēmums Nr.6, 

Diploms Nr.000069) 

1990.g. –  izglītības sistēmas praktiskā psihologa diploms, Ļeningradas Valsts universitāte ( 30. jūnijā, 

reģ.Nr.72, Diploms ДВА № 137837) 

1988.g. – krievu valodas, literatūras un vēstures skolotāja diploms, J. Kalnbērziľa Daugavpils Pedagoģiskais 

institūts ( 26 jūnijā , reģ.Nr. 1671, Diploms ПВ № 095134).   

 

DARBA PIEREDZE 

Kopš 2004.g. docente Daugavpils Universitātes Sociālas psiholoģijas katedrā; psiholoģe – konsultante 

Daugavpils Veselības Centrā; speckursa Saskarsmes psiholoģija vadītāja Daugavpils Valsts Ģimnāzijā.                       

2003.g. - 2004.g.      lektore Daugavpils Universitātes Sociālas psiholoģijas katedrā. 

2002.g. - 2003.g.      lektore Daugavpils Universitātes Psiholoģijas un pedagoģijas katedrās. 

1998.g. - 2003.g.      asistente Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Psiholoģijas katedrā.  

1998.g. - 2004.g.      psiholoģe  Daugavpils 12.vidusskolā. 

1997.g. - 2001.g.      pasniedzēja Rīgas Ekonomikas un Kultūras Augstskolas filiālē. 

1994.g. - 1997.g.      Daugavpils Skolu valdes Psiholoģijas Palīdzības Centra vadītāja, psiholoģe. 

1993.g. -  vasara       pedagoģe bērnu un jauniešu nometnē Ohaijo, ASV. 

1992.g. - 1993.g.       psiholoģe Daugavpils narkoloģiskajā slimnīcā Daugavpils pilsētas Uzticības telefona 

psiholoģe – konsultante. 

1990.g. - 1993.g.      psiholoģe Daugavpils Skolotāju un Skolēnu Jaunrades Centrā. 

1988.g. - 1989.g.      vēstures skolotāja Daugavpils 2.astoľgadīgajā skolā.   

1985.g. - 1986.g.      laborante Daugavpils Pedagoģiskā institūta Socioloģijas katedrā. 

Zinātniskā darba tēma: Skolotāju profesionālais stress 

 

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI UN SEMINĀRI 

2006. 21. - 22.10. Multikulturāls karjeras attīstības atbalsts un konsultēšana (―Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‖ ESF projektā ietvaros) Mika Launikari, projekta koordinators Somijas 

Nacionālā izglītības valde. Rīga, Latvija,16 stundas. 

2006. 27. - 28.08. Intervēšanas un Konsultēšanas Prasmes (―Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā‖ ESF projektā ietvaros) Lia Kapele, Ph.D.(Austrālija, Latvijas Universitāte) Aglona,Latvija,16 

stundas. 

2006. 13.01. - 26.05. Jaunākās psiholoģiskās izpētes metodes (Vekslera Intekta tests WISC –IV, Ahenbaha 

Uzvedības aptauja, Adaptīvas uzvedības novērtējuma sistēma ABAS – II) un izglītības psihologa supervīzoru 

sagatavošana. Rīga, Latvijas Universitātes Psiholoģijas Fakultāte, 3 KP , 48 stundas. 

2005. 28. – 30.04. Problem Solving for Better Health in the Latgale region.Inretnational Dreyfus Health 

Foundation (USA, Poland, Lithuania un Ukraine eksperts),Rēzeknes Highschool, Latvia,20 hours. 

2003. 05. – 07.03. Vardarbība pret bērnu. Latgales Reproduktīvas un Psihiskās Veselības Centrs un ASV 

Vēstniecība Latvijā , Daugavpils, 20 stundas. 

2002. 20. – 24.11. Humāna un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā. Šalva Amonašvili,Ph.D., 

(Krievija). Rēzekne, DPU, 36 stundas. 

2001. 30.04.-04.05. Uz atrisinājumu fokusēta psihoterapija, pamatojoties uz individuālpsiholoģijas principiem. 

Timothy D.Evans, Ph.D., ģimenes un laulības terapeits (ASV). Skolu Psihologu Asociācija, Rīga, 32 hours. 

2000. 14.- 15.11. A.Adlera psiholoģijas tehniku un principu izmantošana vecāku un jauniešu konsultēšanā. 

Francis X.Valtons, Ph.D. (ASV). Dzīves stila noteikšana, izmantojot bērnības atmiņas. R.M. Kerns, Ph.D. (ASV) 

Skolu Psihologu Asociācija, Rīga,16 hours. 

2000. 17.07. Crisis Intervention Workshop. National Emergency Assistance Team, Inrernational School 

Psychology Association, Durham, N.H., ASV, 4,5 hours. 
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2000. 01. - 05.04. Humāna un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā. Šalva Amonašvili, Ph.D. 

(Krievija). Daugavpils, DPU, 36 stundas. 

1999. 25.10. - 23.11. Skolotāju sagatavošana darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Aija Tūne, Ph.D.( 

Latvija), Daugavpils, 24 stundas. 

1999. 19. - 21.03. Pašvaldība un sabiedrības informēšana (saskarsmes instrumenti, saskarsmes stratēģijas). 

Latvijas pašvaldību mācību centrs sadarbībā ar Nīderlandes pašvaldības savienību. Daugavpils, 24 sttundas. 

1999. 11. - 13.05. Īslaicīgo uz risinājumu fokusēto terapijas modeli ģimenes konsultēšanā. I.Fleimings, Ph.D., 

R.Arent, Ph.D. (ASV) Skolu Psihologu Asociācija, Rīga.,18 hours. 

1998. 21. - 22.11. First Baltic State Leadership Conference on Adlerian Psychology for School Psychologist, 

Psychologist and Mental Heath Professionals Courses, R.M. Kern (Prof. Ph.D. , Frank X. Walton, Ph.D. LVU, 

Rīga,18 hours. 

1996.-1997.g. Training Course in Analytically Oriented Psychotherapy. L.Andrikiene, Lithuanian 

Psychotherapeutic Society psihoterapeite - expert, Daugavpils, 96 hours. 

1997. 03. - 07.07. Basic Portage Workshop (work with children, who have special needs). Bonny Robinson, 

NPA Accreditated Trainer (England).Latvian Portage Association. Daugavpils, 36 hours. 

1995. - 1996.g. Group Analytic Training .L.Andrikijiene Lithuanian Group Psychotherapy Association 

psihoterapeite -expert ,Daugavpils, 96 hours. 

1996. 29.01. - 02.02. Psycho-synthesis. Inner Theatre. Vivian King, Ph.D. (USA). Starptautiskais praktiskās 

psiholoģijas institūts. Daugavpils, 20 hours. 

1995. 16. - 18.10. Strategies for Resolving Conflicts. Mary I.White Ph.D.(USA). Starptautiskais praktiskās 

psiholoģijas institūts. Daugavpils, 23 hours. 

1995. 10. - 13.04. Geštaltpieeja un geštaltkonsultēšana skolas psihologa darbībā. N.Dolgopolovs, Ph.D. 

(Krievija). Rīgas Geštaltcentrs, Jūrmala, 30 stundas. 

1994. 02. - 04.10. The Conference and Seminar on Theory and Practice of Psychotherapy with Children and 

Creative Therapy Techniques. Richard A.Gardner,M.D.,prof. (USA). St-Petersburg,Russia.Association Anima, 

24 hours. 

1994. 04. - 08.04. Ķermeņa orientētā terapija. J.Romanova, Ph.D, T.Sitko, Ph.D.. (Krievija). Netradicionālo 

Psihoterapijas metoţu speciālistu asociācija. Rīga, 50 stundas. 

1993. 21. - 25.08. Democracy and Education. Culture International Student Program. USA, Washington, 36 

hours. 

1993.  26. - 30.04. Democratic Pedagogy. K.Hansen, Dr. paed. (Denmark). DPU, 40 hours. 

1992.-1993., 17.03.92-21.05.93 Gestalt therapy and Psycho-synthesis in Education.V.Lepeškiene, M.A. psych. 

(Vilnius School Psychological Service Center) Skolu Psihologu Asociācija, Rīga, 80 stundas. 

1990.g. Psihodiagnostikās, psihokorekcijas un psihoterapijas metodes. Serebrjakova R., Ph.D. (Krievija), 

Lietišķas Psiholoģijas biroja un Ļeningrādes Humanitārais Centrs, 60 stundas.  

Kopā ir 30 sertifikāti, kursu apjoms no 16 līdz 96 stundām. 

 

Stažēšanās ārzemēs 

1993.g. oktobris – novembris. Dānijas izglītības sistēmas īpatnību izpēte (Danish Democracy Foundation). 

 

Piedalīšanās un uzstāšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un kolokvijos Latvijā un ārvalstīs 

Meaning of “happiness” in the beliefs system of adults from different social groups// Fifth International 

conference ―Color. Person. Nature‖, Daugavpils, DU, Latvia, October 17-21, 2007. 

Associations between the life dreams and happiness: Qualitative research // X th European Congress of 

Psychology, Prague, Czech Republic, July 3-6, 2007. 

Skolotāja profesionālā stresa sociāli psiholoģiskie aspekti // International Scientific Conference ―Education in 

the Conditions of Social Changes‖,Daugavpils, Latvia, October 9-11, 2006. 

 Relationship between adults beliefs of career development and life stress. Tatjana Uzole, Anita Pipere.// VII 

International Baltic Psychology Conference ― Baltic Psychology in Global Context: Where Do We Stand?‖, 

Riga, Latvia, June 15-17, 2006. 



 

 Stress and Art of Life // XXVI   International Conference of the Stress and Anxiety. Research Society, Halle, 

Germany, July 21-23, 2005.  

Attieksme pret darbu un apmierinātība ar sevi // International Scientific Conference ―Society, Integration, 

Education‖, Rezekne, Latvia, February 25-26, 2005. 

Atbalsta grupu lomā darbinieka drošības izjūtas veidošanā // International Scientific Conference‖Security and 

National Development‖, Daugavpils, DU, Latvia June 1-2, 2004. 

Teacher‟s stress: Internal and External Causes. // Second International conference ―Sustainable Development. 

Culture. Education‖.Tallinn, Estonia, April 14-16, 2004. 

Teacher‟s First Year at School: Problems and Solutions // First International Conference ‖Sustainable 

Development. Culture. Education‖, Latvia, Daugavpils, May 11-14, 2003. 

Professional stress among Latvian teachers // XXV Annual International School Psychology.     

Colloquium ―Education for All – How Inclusive Can You Get?‖ International School Psychology Association, 

Nyborg, Denmark, July 25-29, 2002. 

Causes and symptoms of teacher‟s professional stress // 3 International conference ―Color.     Person. Nature‖ 

Daugavpils, DU, Latvia, May 15 - 18, 2002. 

 Psychological support system for young teachers // IV International Baltic Psychology Conference ―New 

Developments in psychology in the Baltic: Theory and Practice‖. Riga, October 6-9, 2000. 

 Professional adaptation of young teachers: assessment, analysis and support system // XXIII Annual 

International School Psychology Colloquium, International School Psychology Association, New Hampshire, 

USA, July 13 – 17, 2000. 

 Skolotāja adaptācija jaunajā izglītības paradigmā // International Scientific Conference ―Color. Person. 

Nature‖, Daugavpils, DPU, Latvia, May 18-20, 2000. 

 Psychological Consequence of the War Catastrophe and its Impact on Women who survived it // Starptautiskā 

zinātniskā konference ―Women‘s strategies and politics‖. Russian – Nordic research network around School of 

Politics & Newsey Institute of Language and Culture, European University, St.- Petersburg State University, 

Russia, May 25 – 28, 2000. 

 Problems of teacher‟s professional growth // International Scientific Conference ―Today‘s reforms for 

Tomorrow‘s school‘s‖. Klaipeda University, Lithuania, May 6 – 10, 2000. 

 The acquisition of the teacher‟s role in the process of professional development // International Scientific 

Conference ―Today‘s reforms for Tomorrow‘s school‘s‖. Klaipeda University, Lithuania, May 6 – 10, 2000. 

 Achievement of High Teacher‟s efficiency in the process of professional development // International Scientific 

Conference ―Cooperation and competence and Education‖. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Jelgava, 

Latvia, May 4-5,2000. 

 Teacher‟s stress and starting pedagogical career // International Scientific Conference ―Integration problems of 

the Baltic Region Countries on their way to the European Union‖. Rezeknes Augstskola, Rezekne, Laivia, March 

2-3, 2000. 

 Peculiarities of teacher role exploration // Internatioanl Scientific Conference ―Paradigmatics and sintagmatics 

and language functions‖. Vilnius University faculty of Humanities in Kaunas, Lithuania, November 3, 1999. 

Child‟s and parent‟s offence // International Conference ―Culture. Ecology. Pedagogical Process‖. DPU, 

Daugavpils, Latvia, October 7 – 10, 1994. 

Uzstāšanās un piedalīšanās zinātniskajās konferencēs Latvijā: 

Skolotāja profesionālais stress // X zinātniskā konference ―Latgale. Pagātne. Tagadne. Nākotne‖. LPI, 

Daugavpils, 28.-29.septembris, 2001. 

Skolotāja iesācēja adaptācija Latgalē // IX zinātniskā konference ―Latgale. Pagātne. Tagadne. Nākotne‖. 

Latgales Pētniecības institūts, Krāslava 27.-28.oktobris, 2000. 

Skolotāja lomas pieņemšana un tās īpatnības // Zinātniskā konference ―XX gs. psiholoģiskās problēmas un to 

risināšanas perspektīvas XXI gadsimtā‖. DPU, Daugavpils, 6.-7.maijs, 1999. 

Skolotāja un skolēna gandarījums // Zinātniskā konference ―Skolotājs XXI gadsimtā‖. Rīgas Pedagoģijas un 

Izglītības Vadības augstskola, Rīga, 29.aprīlis, 1999. 

Personības attīstība un izziņas darbības aktivizēšana // Zinātniskā konference ―Domāšanas attīstības iespējas 

studiju procesā‖. Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Rīga, 9.aprīlis ,1999. 



 

 

 PUBLIKĀCIJAS    

Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu saraksts 

Uzole T. (2007) Contemporary Education and Human Well- being: Dealing with ―Full Catastrophe Living‖ // 

Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes. Vol. 2 , Institute of Sustainable 

Education, Daugavpils University: Saule,205-221 . 

Uzole T. (2005) Attieksme pret darbu un apmierinātība ar sevi // International conference ―Society, Integration, 

Education‖. Rezekne, February 25-26, 2005, 222-228. In CD. 

Uzole T. (2003) Causes and symptoms of teacher‟s professional stress // Scientific articles of the third 

International Conference ―Person. Color. Nature. Music.‖ May 15 – 18, 2002 Daugavpils University: Saule, 45. -
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Uzole T. (2003) Teacher‟s First Year at school:  Problems and Solution. // Journal of Teacher Education and 
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Uzole T. (2000) Jaunais skolotājs mūsdienu izglītības paradigmas kontekstā // Mākslu pedagogu apvienības un 

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultātes starptautiskā 
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Uzole T. (2000) Problems of Teacher‟s Professional Growth. // Proceedings of the Association for Teacher 
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Uzole T. (2000) Achievement of High Teacher‟s efficiency in the process of professional development // 
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Uzole T. (2000) Teacher‟s stress and starting pedagogical career // Integration problems of the Baltic Region 
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Tēzes starptautiskajās konferencēs 
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International conference ―Color. Person. Nature‖ Daugavpils, DU, Latvia, October 17-21, 2007, in CD. 
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Uzole T. (2002) Causes and symptoms of teacher‟s professional stress III International conference 
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Uzole T. (2000 Psychological support system for young teachers. IV International Baltic Psychology Conference 

―New Developments in psychology in the Baltics: Theory and Practice‖. Riga Latvia,, October 6-9, 73. 

Uzole T. (2000) Professional adaptation of young teachers: assessment, analysis and support system. XXIII 

Annual International School Psychology Colloquium.‖ Many Languages. One Voice for Children‖. USA, New 
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Uzole T. (1999) Peculiarities of Teacher role exploration. International Conference on Paradigmatics, 

Suntagmatics and Language Functions. Vilnius University, Kaunas Faculty of  Humanities. Lithuania, Kaunas, 
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Mācību grāmatas 

Timoščenko L., Uzole T.( 1998) Eksperimentālā mācību grāmata ―Русское слово I. класс‖ nodaļas ―Кто я?‖ 

autore. Rīga: Zvaigzne ABC, 22.-30. 

Timoščenko L., Uzole T. (1999) Eksperimentālā mācību grāmata ―Русское слово 2. класс‖ Nodaļas ―Я и 

другие‖ autore. Rīga: Zvaigzne ABC, 21.-43. 

Timoščenko L., Uzole T.(2001) Eksperimentālā mācību grāmata «Русское слово 3. класс» Nodaļas ―Мир моей 

души‖ autore. Rīga: Zvaigzne ABC, 228. 

Timoščenko L.,Uzole T.(2001) Обучение родному языку в 1. классе. Пособие для учителя (Nodaļa «Кто 

я?»). Rīga: Zvaigzne ABC, 124. 

Timoščenko L., Uzole T. (2002) Русское слово 1. класс. Рабочая тетрадь. Rīga: Zvaigzne ABC, 8.-17. 

Timoščenko L., Uzole T.(2002) Русское слово 3. класс. Рабочая тетрадь .Rīga ―Zvaigzne ABC‖, 79.  

Timoščenko L., Uzole T.( 2003) Русское слово 2. класс. Рабочая тетрадь. Rīga: Zvaigzne ABC , 76. 

Timoščenko L., Uzole T.(2004) Обучение родному языку в 2 -3 классе. Пособие для учителя. Rīga: 

Zvaigzne ABC ,140. 

 

Mācību grāmatu recenzēšana 

Kalvāns E. Vucenlazdāns P.Studentu sociālā trauksme pašprezentācijas situācijās(2006) Rēzekne: RA 

izdevniecība, 88 lpp.  

Inovācijas skolotāja logopēda darbībā (2005) Studiju programmas ―Skolotājs –Logopēds‖ zinātniski metodisko 

materiālu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība,125 lpp. 

 

Dalība projektos 
Problem Solving for Better Health (PSBH) in the Latgale region. Project realize: Rezeknes Augskola (Latvia) 

and Dreyfus Health Foundation (USA). Mini projektu ―Konfliktu risināšanas programma jaunajām ģimenēm 

Daugavpilī” vadīšana. Īstenošanās laiks no: 28.04.2005. līdz 29. 03.2006. 

Psihologa asistenta profesionālās studiju programmas studentu psiholoģiskās izpētes prakse skolās. 

Nr.2005/0186/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0129/0063,Reģistrācijas Nr.ESS2005/20. Projektu īsteno 

Latvijas Universitāte, līdzfinansē Eiropas Savienība. Īstenošanas periods no 01.11.2005. līdz 31.10.2006. 

             

Pedagoģiskā kvalifikācija 

Novadīti 48 maģistra darbi psiholoģijas un pedagoģijas nozarē. 

Lekciju kursu un semināru vadīšana Daugavpils Universitātes programmās: 

Sociālās psiholoģijas doktorantūra:  

- Profesionālā stresa sociāli psiholoģiskie aspekti: personība – darbs – organizācija (2) 

- Kvalitatīva dzīve, psiholoģiskā labklājība un dzīves māksla (2) 

Sociālās psiholoģijas maģistrantūra: 

- Profesionālā stresa vadīšana organizācijā (2) 

Pedagoģijas maģistrantūra: 

- Pašaudzināšanas un pašizglītības teorija (2) 

Sabiedrības un Iestāţu vadītāju maģistrantūra: 



 

- Karjeras izaugsmes treniľš (2) 

„Izglītības psihologs‖ profesionālā maģistrantūra: 

- Psihologa darbs izglītības iestādēs (2) 

- Izglītības psihologa konsultatīvais darbs (3) 

„Vides plānošana‖ profesionālā maģistrantūra: 

- Sabiedrisko attiecību veidošana ( Vietējo iniciatīvu attīstība) (2) 

„Karjeras konsultants‖profesionālā maģistrantūra: 

- Karjeras konsultanta profesionālā ētika (2) 

- Karjeras pakalpojumu vadība (2) 

Psiholoģijas bakalaurs: 

- Psihodiagnostikas metodikas (4) 

- Psiholoģiskās konsultēšanās pamati (4) 

- Ģimenes psiholoģija (2) 

- Psiholoģiskā treniľa tehnikas(2 +2+2) 

- Klausīšanās tehnika(2) 

 Lekciju kursu un semināru vadīšana Izglītības iestādēs Daugavpilī un citās pilsētās 

Skolotājiem un pedagoģiskiem darbiniekiem: 

- Skolotāja profesionālais stress 

- Izdegšanas sindroms skolotāju profesijā (posmi, simptomi, profilakse) 

- Skolotāja - skolēna, skolas – ģimenes sadarbība 

- Mācīšanās motivācija 

- Konflikti pedagoģiskajā procesā 

Izstrādāta un aprobēta programma izglītības pārvaldei: 

- Psiholoģiskais atbalsts skolotājiem iesācējiem 

Skolu psihologiem: 

- Skolas psihologa darba organizācija 

- Skolas psihologa loma un sadarbības modeļi 

Lekciju kursu un semināru vadīšana vecākiem: 

- Audzināšanas māksla 

- Ģimenes audzināšanas likumi un principi 

- Vecāki kā modeļi 

Lekciju kursu un semināru vadīšana valsts un privātās iestādēs Daugavpilī un citās pilsētās (menedţeriem, 

apkalpošanas sfēras darbiniekiem un citiem): 

- Personāla vadība 

- Saskarsmes instrumenti 

- Lietišķā etiķete un lietišķā ētika 

- Profesionālā stresa vadīšana un izdegšanas profilakse 

- Viesmīlības psiholoģija. 

 

Uzstāšanās praktiskas konferences un semināru vadīšana Latvijā (pēdējos 2 gados)                             

2007.03.04., Lekcija un prezentācija. Skolēnu mācīšanās motivācija mazākumtautību skolās. Metodiskie lasījumi 

Latvijas skolotājiem „Mana pieredze bilingvālajā izglītībā‖ Daugavpils pilsētas bilingvālas izglītības atbalsta 

centrs, Daugavpils 3.vidusskola. 

2006.01.12., Uzstāšanās ar prezentāciju. Motivācija izglītības procesā. Reģionālā konference skolotājiem, 

vecākiem, skolēniem ―Skola un ģimene starpkultūru izglītības kontekstā‖ sadarbība ar Latvijas Valsts Aģentūru, 

Daugavpils 3.vidusskola.  

2006.10.11., Lekcija un prezentācija. Viesmīlības psiholoģija. Vidzemes Tūrisma Konference GIMENES 

TŪRISMS, VIESMĪLĪBA. Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs  sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma Asociāciju. 

Cēsis, Priekuļi.  

2006.13.09. Saskarsmes psiholoģija. Semināru vadīšana Latviešu Kultūras Centra pašdarbības kolektīvu 

vadītājiem projekta „ Radoša darbnīca‖ ietvaros. Latviešu Kultūras Centrs . Daugavpils.                                                                                               

2006. 22. - 23.09. Viesu uzņemšana. Viesmīlība. Pārdošanas psiholoģija . Semināru vadīšana Latgales regiona 

amatniekiem. LatvijasTūrisma Attīstības Valsts Aģentūru un sadarbība ar Eiropas Regionālā Tūrisma Instūtu. 

Rēzeknē.  

2005. 08.11. Viesmīlības psiholoģija. Latvijas Tūrisma Konference VIESMĪLĪBA.Eiropas Regionālaā Tūrisma 

Instūts sadarbība ar Latvijas Tūrisma Attīstības Valsts Aģentūru. Rīga. 

 

PSIHOLOGA KONSULTANTA PIEREDZE 

No 1990. gada konsultēšana sakarā ar personīgajām, ģimenes (laulības un bērnu audzināšana) un  

profesionālajām problēmām. 



 

 

Iesaistīšanās profesionālās organizācijās 

Latvijas Skolu Psihologu Asociācijas (LSPA) biedre. 

2005.-2007. Latvijas Skolu Psihologu Asociācijas (LSPA) apstiprinātais supervīziju vadītājs izglītības       

psihologiem. 

Valodu prasme: krievu, latviešu, angļu. 

 

 

16.05.2008.  Tatjana Uzole 
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Dzimšanas vieta un datums: Krievijas Federācijas Kaļiľingradas apg., 21.11.1955.  

        

IZGLĪTĪBA UN KVALIFIKĀCIJA  
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1994.g. Daugavpils Pedagoģiskā universitātē iegūts Psiholoģijas maģistra grāds ar psihologa praktiķa kvalifikāciju  
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1982.g. Daugavpils Pedagoģiska institūta Krievu valodas un literatūras skolotājas diploms 

 

DARBA PIEREDZE 

2006.g. – Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras docente 

2003.-2006.g. Daugavpils Universitātes Pedagoģiskās psiholoģijas katedras docente 
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1988.g. - 1991.g. Daugavpils Pedagoģiska institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras asistente 

1982.g. -1988.g. Daugavpils Pedagoģiska institūta bibliotekāre 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

Dalība  zinātniskajās konferencēs 
Guseva S. 2007. 17.-21. oktobris (Daugavpils, Latvija) 5. Starptautiskā konference „Person. Color. Nature. 

Music“. Prezentācija ―Typological Peculiarities of Professional Identity of Teachers and Students in Teacher 

Training Programs in Latgale‖; Prezentācija „Features of Professional Identification of Teacher‘s Study 

Programs in Latvia―. 

Guseva S. 2007. 03. - 06. jūlijs (Prāga, Čehija) 10. Eiropas Psiholoģijas kongress ―Mapping of Psychological 

Knowledge for Society‖. Prezentācija ―The Development of Professional Identity of Teachers: Emotional and 

Typological Peculiarities‖. 

Guseva S. 2006. 24. - 28. septembris (Soči, Krievija). Krievijas Zinātľu akadēmijas Psiholoģijas institūta 

Starptautiskais forums „Образ Российской психологии в регионах страны и в мире” (Krievijas psiholoģijas 

tēls pasaulē un valsts reģionos). Uzstāšanās ar referātu ―Konkurentspēja kā profesionālās identitātes veidošanās 

indikators‖. 

Guseva S. 2005. 03. – 08. July, Granada (Spain). 9th European Congress of Psychology „Crossroads of 

Psychology in a World Without Borders”. Paper‘s title: „Professional Identification of Adolescents of Latvia in 

Multicultural Environment‖. 

Guseva S. 2005. 13. – 14. May, Turku (Finland). Nordic Conference on Adult Education: “Adult Education – 

Liberty, Fraternity, Equality?”. Paper‘s title: „Education for Adults in Latvia – Possibilities and Limitations‖. 

Guseva S. 2004. 25. - 26.novembris. Viļľa (Lietuva). Konference: “Personības psiholoģiskā attīstība”. 

Uzstāšanās ar referātu „The symptoms of Social Disadaptation of Adolescence with Deviant Behaviour‖. 

Guseva S. 2004. 13. - 17.septembris, (Sudaka, Ukraina, Krima). Konference: ”Migrācija Eiropā: sociālie un 

psiholoģiskie aspekti”. Uzstāšanās ar referātu:  „Latvijas studentu Vācijā dzīves krīze un profesionālās 

identitātes veidošanās īpatnības‖. 

Guseva S. 2004. 14. – 16., April (Tallinn, Estonia). The 2nd Journal of Teacher Education and Training 

Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” Paper‘s title: „Dynamics of Professional 

Identification During The University Studies‖.  

Guseva S. 2002. 15. – 18., May (Daugavpils, Latvia). The 3
rd

 International conference: “Person. Color. Nature. 

Music.” Paper‘s title: ―The influence of Somatic Illness upon the Formation of Teenager‘s Character 

Accentuations‖. 

Guseva S. 2001. 01. – 06. July (London, Great Britain). VII
th

 

European Congress on Psychology. Paper‘s title: 

„The Psychological Conditions of The Formation of Teenagers' Positive Learning Motivation‖.  

Guseva S. 2000. 12. – 15., December, (Bangkokā, Taizeme). The Sixth UNESCO ACEID International scientific 

conference ―Global and Indigenous Knowledge for a Learning Society: Innovative Approaches Including New 



 

Technologies and Concepts of Intelligence‖. Uzstāšanās ar referātu „Correctional-developmental work as a mean 

for activizating of the thinking process of younger teenagers 10-12 years old‖. 

Guseva S. 1995. 05. - 07. oktobris (Daugavpils, Latvija). Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Starptautiskā 

konference „Kultūra. Ekoloģija. Pedagoģiskais process”. Uzstāšanās ar referātu „ Par psihodiagnostikas 

attīstības tendencēm Latvijā‖. 

 

PUBLIKĀCIJAS 

Guseva S., Dombrovskis V., Iliško D. (2007) Preparing Children for School: The Perspective of Sustainability. 

Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 8, 48-58. 

Dombrovskis V.,Guseva S., Murašovs V. (2007) The Development of Professional Identity of Sport‘s Teachers: 

Emotional and Typological Peculiarities. Long Papers of the 12
th

 European Congress of Sport Psychology 

„Sport & Exercise Psychology: Bridges between disciplines & cultures” (ed. by Yannis Theodorakis, Marios 

Goudas & Athanasios Papaioannou)/ 4-9 September, 2007// Halkidiki-Greece. 276-278 pp. (CD). 

Dombrovskis V., Guseva S., Murašovs V. (2004) Dynamics of Professional Identification During The University 

Studies. The 2nd Journal of Teacher Education and Training Conference “Sustainable Development. Culture. 

Education.” Tallinn, 132-140.pp. (CD). 

S.Guseva. (2001) Jaunākā pusaudţa personības problēmas diagnostika // Zinātnisko rakstu krājums ―Tolerance 

un citas psiholoģiskās un pedagoģiskās problēmas‖. Daugavpils,. 61 - 69.lpp. 

S.Guseva, O.Nikiforovs. (2000) Mūsdienu psihodiagnostikas pamatfunkcijas un mērķi izglītībā.// Mākslu 

pedagogu apvienības un Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pirmsskolas un Pamatskolas pedagoģijas 

fakultātes starptautiskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” 9.- 12.lpp. 

A.Ruzha, S.Guseva. (2000) Realization of correctional work with teenagers. // Proceedings of the Association 

for Teacher Education in Europe Spring University: Today‟s reforms for tomorrows school‟s, Klaipeda, 

Lithuania, (4
th

-7
th

 May, 2000), - Klaipedos Universitetas, p.p. 198-203. 

 

PĀRĒJĀS PUBLIKĀCIJAS 

Guseva S. (2003) Palīdzība bērniem adaptēties skolēna lomai// ‖Skolotājs‖, Nr.2 (38). 46.-50.lpp. 

Guseva S., Holopova G. Studentu domāšanas motivācija // Zinātniski metodisko rakstu krājums. Latvijas Sporta 

Pedagoģijas akadēmija. R., 1999. 

S.Guseva. Bērna psihiskās attīstības korekcija: mērķi, uzdevumi, pieejas. RPIVA zinātniskā konference 

―Skolotājs Latvijas skolā‖. 1998. 

S.Guseva, I.Kokina. Izziľas aktivitāte un domāšanas attīstības problēmas. RPIVA zinātniskā konference 

―Skolotājs Latvijas skolā. 1998. 

 

PROJEKTI 

2005.g.jūnijs - 2007.g.decembris valsts aģentūras „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra‖ Eiropas Sociālā 

Fonda projekta ―Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ eksperte. 

2004. - 2006.g. - Latvijas Zinātľu padomes granta Nr. 04.1249 “Latgales reģiona jauniešu profesionālā 

identifikācija pašnoteikšanās periodā” vadītāja. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Novadīti  maģistra darbi: 33 

Docētie studiju kursi:  

Akadēmisko bakalaura studiju programma „Psiholoģija‖: 

- Psihodiagnostikas pamati – 3 KP 

Profesionālo bakalaura studiju programma „Pirmsskolas skolotājs‖, „Sporta skolotājs‖, „Mūzikas skolotājs‖, 

„Vizuālās mākslas skolotājs‖, „Pamatskolas izglītība‖, Pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības 

programma „Profesionālās izglītības skolotājs‖ : 

- Vispārīgā psiholoģija – 2 KP 

Pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības programma „Profesionālās izglītības skolotājs‖ : 

- Attīstības psiholoģija – 2 KP 

Otrā līmeľa augstākās profesionālas izglītības programma „Vispārējās izglītības skolotājs‖: 

- Vispārīgā un attīstības psiholoģija – 2 KP 

Profesionālo bakalaura studiju programma „Pirmsskolas skolotājs‖, „Sporta skolotājs‖, „Mūzikas skolotājs‖, 

„Vizuālās mākslas skolotājs‖, „Pamatskolas izglītība‖: 

- Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģija – 2 KP 



 

Profesionālo maģistra studiju programma „Izglītības psihologs‖: 

- Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskas īpatnības I – 2KP 

- Personības un individualitātes psiholoģija – 1 KP 

- Deviantā un delinkventā uzvedība – 2 KP 

- Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija II – 2 KP 

Profesionālo bakalaura studiju programma „Pirmsskolas skolotājs‖, „Pamatskolas izglītība‖: 

- Rotaļu un spēļu psiholoģija – 2 KP 

Akadēmisko maģistra studiju programma „Pedagoģija‖: 

- Sociālā pedagoģija – 2 KP 

- Personības attīstības teorijas un iezīmes mūsdienās – 2 KP 

Pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības programma „Profesionālās izglītības skolotājs‖, Akadēmisko 

maģistra studiju programma „Pedagoģija‖ : 

- Sociālā korekcija – 2 KP 

Profesionālo maģistra studiju programma ―Sociālais darbs‖: 

- Intervence, korekcija un sociālais darbs ar asociālās uzvedības jauniešiem – 2 KP 

Profesionālo maģistra studiju programma ―Sabiedrības un iestāţu vadība‖: 

- Darbs ar personālu un personāla mijiedarbība – 2KP 

-  

Izstrādātas studiju programmas 

2006.g. Profesionālo maģistra studiju programma „Sociālais darbs‖ – licencēšana 

 

Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniski pētnieciskās iestādēs 

1999.gada decembris un 2000.gada decembris. Maskavas Psiholoģiskais institūts. 

Latgales Psiholoģiskās palīdzības centra ―Valentia‖ seminārs: “Steidzama psiholoģiskā palīdzība cilvēkiem, kuri 

pārdzīvojuši tuvinieku zaudējumu” (16 st). Sertifikāts Nr.50/24, 15.03.-16.03.2008. 

 

 CITAS AKTIVITĀTES 
Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedre (The Association for The Advancement of Baltic Studies) 

 

 

16.05.2008.  Svetlana Guseva 

 



 

CURRICULUM VITAE 

 

VALĒRIJS DOMBROVSKIS 

Darba vietas adrese: Parādes iela 1, Daugavpils, LV - 5401 

Tel.nr.: 65428636, e-pasts: valerijs.dombrovskis@du.lv  

Dzimšanas vieta un datums: Daugavpils, 25.11.1963. 

 

IZGLĪTĪBA  

1996.g. Latvijas Universitātē iegūts Latvijas Valsts doktora grāds psiholoģijas zinātnes nozarē  

1994.g. Daugavpils Pedagoģiskā universitātē iegūts Psiholoģijas maģistra grāds ar psihologa praktiķa 

kvalifikāciju 

1991.-1993.g. Maskavas Jaunatnes institūtā pēcdiploma psiholoģijas studiju programmas students 

1989.g. Daugavpils Pedagoģiskā institūta skolotāja diploms 

 

DARBA PIEREDZE 

2006.g. septembris – Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras docents. 

2003.g. septembris - 2006.g. jūnijs: Daugavpils Universitātes Pedagoģiskās psiholoģijas katedras vadītājs,   

docents. 

1997.g. aprīlis – 2003.augusts: Daugavpils Universitātes Psiholoģijas katedras vadītājs. 

1996.g. - 2003.g.: Daugavpils Universitātes psiholoģijas katedras docents. 

1996.g.marts – oktobris: Daugavpils Universitātes Pirmsskolas un Pamatskolas pedagoģijas fakultātes 

prodekāns. 

1994.g.-1996.g.:  Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras lektors. 

1991.g. - 1993.g.:  Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras asistents. 

1989.g.-1991.g.:Daugavpils Pedagoģiskā institūta Latvijas Jaunatnes Progresa Savienības organizācijas vadītājs.    

1988.g. septembris – decembris: Daugavpils 4.vidusskolas skolotājs. 

1988.g. februāris – jūnijs: Olaines 35. PTV pasniedzējs. 

 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

Konferences 

Dombrovskis V. 2007., 17.-21. oktobris (Daugavpils, Latvija) 5. Starptautiskā konference „Person .Color. 

Nature. Music“. Prezentācija „Features of Professional Identification of Teacher‘s Study Programs in Latvia―; 

Prezentācija ―Typological Peculiarities of Professional Identity of Teachers and Students in Teacher Training 

Programs in Latgale‖.  

Dombrovskis V. 2007., 04. - 09.septembris (Halkidiki, Grieķija) 12. Eiropas kongress sporta psiholoģijā „Sport 

& Exercise Psychology: Bridges between disciplines & cultures”. Prezentācija „The Development of 

Professional Identity of Sport‘s Teachers: Emotional and Typological Peculiarities‖. 

Dombrovskis V. 2007., 03. - 06. jūlijs (Prāga, Čehija) 10. Eiropas Psiholoģijas kongress “Mapping of 

Psychological Knowledge for Society”. Prezentācija ―Competitiveness as an Indicator of Sustainable 

Professional Identity of Teachers‖. 

Prezentācija ―Latvian Nationality: Construction, Naturalization and Reproduction of Exclusive Identities‖. 

Prezentācija ―The Development of Professional Identity of Teachers: Emotional and Typological Peculiarities‖, 

ISBN: 978-80-7064-017-2. 

Dombrovskis V. 2006., 24. - 28. septembris (Soči, Krievija). Krievijas Zinātľu akadēmijas Psiholoģijas institūta 

Starptautiskais forums „Образ Российской психологии в регионах страны и в мире” (Krievijas psiholoģijas 

tēls pasaulē un valsts reģionos). Uzstāšanās ar referātu ―Konkurentspēja kā profesionālās identitātes veidošanās 

indikators‖. 

Dombrovskis V. 2005., 11. – 12. November, Vilnius (Lithuania). The International Conference „Education 

Policy Transformations: Migration, Borrowings, Glocalization”. Presentation: „Peculiarities of Professional 

Orientation and Career Counseling Policy in Latvia‖. 

Dombrovskis V. 2005., 03-08 July, Granada (Spain). 9th European Congress of Psychology „Crossroads of 

Psychology in a World Without Borders”. Presentation: „Professional Identification of Adolescents of Latvia in 

Multicultural Environment‖. 

Dombrovskis V. 2005., 13. – 14. May, Turku (Finland). Nordic Conference on Adult Education: “Adult 

Education – Liberty, Fraternity, Equality?” Presentation: „Education for Adults in Latvia – Possibilities and 

Limitations‖. 

mailto:valerijs.dombrovskis@du.lv


 

Dombrovskis V. 2004., 25. - 26. novembris. Viļľa (Lietuva). Konference: “Personības psiholoģiskā attīstība”. 

Uzstāšanās ar referātu „The symptoms of Social Disadaptation of Adolescence with Deviant Behaviour‖. 

Dombrovskis V. 2004., 13. - 17.septembris, (Sudaka, Ukraina, Krima). Konference: ”Migrācija Eiropā: sociālie 

un psiholoģiskie aspekti”. Uzstāšanās ar referātiem:  „Latvijas studentu Vācijā dzīves krīze un profesionālās 

identitātes veidošanās īpatnības‖; ―Tolerance un migrācijas problēma‖. 

Dombrovskis V. 2004., July 18. – 22., (Groningen, The Netherlands). 12th European Conference on Personality. 

Presentation: „Interrelation of Tolerance and Life‘s Values of a Personality‖. 

Dombrovskis V. 2004., 14. – 16., April (Tallinn, Estonia). The 2nd Journal of Teacher Education and Training 

Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” Presentation: „Dynamics of Professional 

Identification during the University Studies‖.  

Dombrovskis V. 2002., 15. – 18., May (Daugavpils, Latvia). The 3
rd

 International conference: “Person. Color. 

Nature. Music.” Presentation: ―The influence of Somatic Illness upon the Formation of Teenager‘s Character 

Accentuations‖. 

Dombrovskis V. 2001., 01. – 06. July (London, Great Britain). VII
th 

European Congress on Psychology. 

Presentation: „The Psychological Conditions of The Formation of Teenagers' Positive Learning Motivation‖.  

Dombrovskis V. 1996., June 30. - July 4., (Netanya, Israel). The 2
nd

 International Conference of MOFET 

Institute (Ministry of Education, Culture and Sport of Israel): „Teacher Education: Stability, Evolution and 

Revolution”. Presentation: „Pupil‘s Personality in Teacher‘s Conceptions‖. 

Dombrovskis V. 1995., 05. - 07. oktobris (Daugavpils, Latvija). Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 

Starptautiskā konference „Kultūra. Ekoloģija. Pedagoģiskais process”. Uzstāšanās ar referātu „ Par 

psihodiagnostikas attīstības tendencēm Latvijā‖. 

Dombrovskis V. 1993., 08. - 09. oktobris (Daugavpils, Latvija). Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 

Starptautiskā konference „Kultūra. Ekoloģija. Pedagoģiskais process”. Uzstāšanās ar referātu „Masu 

informācijas līdzekļu ietekme uz personības apziľas ekoloģizāciju‖. 

Dombrovskis V. 1993., 10. – 15. August (Gothenburg, Sweden). The 6th International Conference of The 

International Study Association on Teacher Thinking. Uzstāšanās ar referātu „The Problem of Teacher‘s 

Leadership in Actual and Indirect Interrelations With Pupils‖. 

PUBLIKĀCIJAS 

Guseva S., Dombrovskis V., Iliško D. (2007) Preparing Children for School: The Perspective of Sustainability. 

Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 8,, 48-58, ISSN 1691-4147. 

Dombrovskis V., Guseva S., Murašovs V. (2007) The Development of Professional Identity of Sport‘s Teachers: 

Emotional and Typological Peculiarities. Long Papers of the 12
th

 European Congress of Sport Psychology 

„Sport & Exercise Psychology: Bridges between disciplines & cultures” (ed. by Yannis Theodorakis, Marios 

Goudas & Athanasios Papaioannou)/ 04. – 09. September, 2007// Halkidiki-Greece. 276-278 pp. (CD), ISBN: 

978-960-89923-0-6. 

Makarevičs V., Dombrovskis V. (2006) Problemen der Migration und Toleranz (in russisch). Migration in 

Europa: Sozilogische und Psychologische Forschungen. Ost-Westeuropaische Konferenz Bilaterale 

Veranstaltung, Krim, Sudak (16 September, 2004)// Burlachuk L., Mikhailova N., Kraynikov E. (Hrsg). – Kiew: 

Art-Programm. 159 - 174 lpp. 

V. Dombrovskis, S.Guseva, V.Murašovs. (2004) Dynamics of Professional Identification During The University 

Studies. The 2nd Journal of Teacher Education and Training Conference “Sustainable Development. Culture. 

Education.” Tallinn, 132-140.lpp. (CD). 

V.Dombrovskis, V.Makarevičs, M.Maslova. (2000) Tolerance and Its Manifestations With The Secondary 

School Pupils in The Process of Intergroup Perception. // Proceedings of the Association for Teacher Education 

in Europe Spring University: Today‟s reforms for tomorrows school‟s, Klaipeda, Lithuania, (4
th

-7
th

 May, 2000), 

- Klaipedos Universitetas,. p.p. 70-75. 

Dombrovskis V., Ruţa A. (1999) Vērtību satura modeļi daţāda vecuma un statusa grupās. // Daugavpils 

Pedagoģiskās Universitātes 7.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums,-  A9. Pedagoģijas un 

psiholoģijas zinātnes. - Daugavpils, ―Saule‖, 159.lpp. 

 



 

PROJEKTI 

2007.g.jūlijs - 2007.g.decembris Izglītības un zinātnes ministrijas projekta Nr. 5-20/07.16 „Karjeras attīstības 

atbalsts reģionālajā universitātē ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai (pilotprojekts)” pētnieks. 

2005.g.jūnijs - 2007.g.decembris valsts aģentūras „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra‖ Eiropas Sociālā 

Fonda projekta “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” eksperts. 

2004.g. - 2006.g. Latvijas Zinātľu padomes granta Nr. 04.1249 “Latgales reģiona jauniešu profesionālā 

identifikācija pašnoteikšanās periodā” pētnieks. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Novadīti  maģistra darbi: 40 

Docētie studiju kursi: 9 

Akadēmisko bakalaura studiju programma „Psiholoģija‖: 

- Vispārīgā psiholoģija – 3 KP 

Profesionālo bakalaura studiju programma „Pirmsskolas skolotājs‖, „Sporta skolotājs‖, „Mūzikas skolotājs‖, 

„Vizuālās mākslas skolotājs‖, „Pamatskolas izglītība‖, Pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības 

programma „Profesionālās izglītības skolotājs‖ : 

- Sociālā un personības psiholoģija – 2 KP 

Otrā līmeľa augstākās profesionālas izglītības programma „Vispārējās izglītības skolotājs‖: 

- Saskarsmes psiholoģija – 2 KP 

Profesionālo bakalaura studiju programma „Sporta skolotājs‖: 

- Sporta psiholoģija – 2 KP 

Akadēmisko bakalaura studiju programma „Ekonomika‖: 

- Sociālā psiholoģija – 4 KP 

Profesionālo maģistra studiju programma „Izglītības psihologs‖: 

- Profesionālās karjeras izvēle – 2KP 

Akadēmisko maģistra studiju programma „Pedagoģija‖: 

- Sadarbības pedagoģija un psiholoģija – 2 KP 

Akadēmisko maģistra studiju programma „Socioloģija‖: 

- Masu komunikācija un sabiedriskā apziľa – 2 KP 

Akadēmisko maģistra studiju programma „Psiholoģija‖: 

- Migrācijas procesu psiholoģiskie un sociālie aspekti – 2 KP 

 

Izstrādātas studiju programmas 

2006.g. Profesionālo maģistra studiju programma „Izglītības psihologs‖ - licencēšana 

Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniski pētnieciskās iestādēs: 

Latgales Psiholoģiskās palīdzības centra ―Valentia‖ seminārs: “Steidzama psiholoģiskā palīdzība cilvēkiem, kuri 

pārdzīvojuši tuvinieku zaudējumu” (16 st). Sertifikāts Nr.50/24, 15.03.-16.03.2008. 

2007.g. Rīga, Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas un Latvijas Treneru Tālākizglītības centra sporta 

speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi „Jauna pieeja jēdzienam par 

sportistu psiholoģisko sagatavošanu‖. 

2003.g. Rīga, „Sorosa Fonds Latvijā‖ programmas ―Pārmaiľas izglītībā‖ un Izglītības un Zinātnes Ministrijas 

sadarbības projekta ―Atvērtā skola‖ tālākizglītības programmas ―Starpkultūru un bilingvālā izglītība‖ (292 

stundas) apliecība. 

1995.g. Rīga, EU-PHARE un Latvijas Valsts Administrācijas skolas Mācīšanas metodoloģijas kursu sertifikāts. 

1994.g. Ronne, Dānija. EU-PHARE un Latvijas Valsts Administrācijas skolas organizētajos saskarsmes un 

psiholoģijas kursu sertifikāts. 

 

CITAS AKTIVITĀTES 
Latvijas Sporta Psiholoģijas asociācijas biedrs 

Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedrs (The Association for The Advancement of Baltic Studies) 

 

 

 

16.05.2008.  Valērijs Dombrovskis 

 

 



 

CURRICULUM VITAE 

SVETLANA IGNATJEVA 

Darba vietas adrese: Parādes iela 1, Daugavpils, LV – 5400 

Tel.nr.: 65423655, 65442871, 26466715, fax: 65426321        

e-pasts: svetlana.ignatjeva@du.lv 

Dzimšanas datums:  17.01.1960. 

 

IZGLĪTĪBA 

No 1977.g.septembra - 1982.g. jūnijam Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas un matemātikas fakultāte, 

iegūtā izglītība:Mehānika, Diploma Nr. ИВ Nr.483492. 

No 1982.g. septembra - 1986.g. novembrim Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas un matemātikas fakultāte, 

Fizikas un matemātikas zinātľu kandidāte, Diploma Nr.: КД Nr. 005621. 

Kopš 1992.g.decembra Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Latvijas Republikas fizikas doktora zinātniskais 

grāds Dr. phys., Diploma Nr.: G-D Nr.000013. 

 

Papildu izglītība/kursi: 

No 2002.g.jūnija -  2002.g.jūlijam, University of Caen, France, kursa nosaukums: Certification of accreditation. 

European Summer University „Innovation and business intelligence‖. 

No 2002.oktobra -  2002.g.decembrim, Daugavpils Universitāte, ―Augstskolu didaktika‖ (programmas kods 

9014320052  saskaľojumā ar IZM Nr. 1465). 

No 2006.g.30.oktobra - 2006.g. 02.novembrim, SIA Baltijas Datoru Akadēmija, Certificate 1846: Microsoft 

Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes projektu vadīšana). 

 

DARBA PIEREDZE 

No 1985.g.novembra -  līdz 1988.g., Daugavpils Pedagoģiskā institūta zinātniski-pētnieciskā darba vadītāja 

No 1988.g., Daugavpils Pedagoģiskā institūta Informātikas katedras pasniedzēja. 

No 1994.g., Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Informātikas katedras lektore. 

No 1995.g., Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Informātikas katedras docente. Akādemisko studiju 

programmas „Datorzinātľu maģistrs‖direktore. 

Izstrādāti studiju kursu apraksti: 

Maģistra studiju programma ―Socioloģija‖: 

- Socioloģisko datu iegūšanas un uzglabāšanas tehnoloģijas 

- Socioloģiskās informācijas apstrādes un analīzes modernās tehnoloģijas 

Bakalaura studiju programma ―Datorzinātnes‖: 

- Programmēšanas valoda Java 

- Algoritmi un datu struktūras 

- Objektorientētā programmēšana 

- Deklāratīvā programmēšana 

- Matemātiskā statistika 

- UML 

- Programmatūras inţenierija 

Maģistra studiju programma ―Datorzinātnes‖: 

- Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas 

- Programmnodrošinājumu izstrāde 

- Datorstatistika 

Maģistra studiju programma ―Ekonomika‖: 

- Informācijas sistēmas biznesā 

Doktora studiju programma ―Ekonomika‖ 

- Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentēšana 

Maģistra studiju programma ―Psiholoģija (sociālā psiholoģija)‖: 

- Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze 

 

Līdzdalība pētnieciskos projektos 

2001-2002  Member of The European Commission Community Research FIFTH   FRAMEWORK 

PROGRAMME  "REG-ELIN-LAT" (IPS-1999-50053) Establishing of support network for promotion of 

innovative SMEs development of Electronic and Information Technology branches in the regions of Latvia 

 No 07.05.2007. līdz 31.07.2008. Projekts Nr.  2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065   

„Profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas tehnoloģijas‖ kvalifikācijas prakses sagatavošana‖ 

 



 

PUBLIKĀCIJAS  

Ignatjeva S.,  Bogdanova N ADO tehnoloģija. Izmantošana prgrammās Visual Basic un Delphi. Daigavpils 

Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. DPU, Saule, 2001.g. 163.-

164.lpp. 

Ignatjeva S., Romanovskis T. Interactive Screen Tools for Measurements on Images of Physical Phenomena 

MPTL 8 Multimedia in Physics Teaching and  learning Workshop on of the European Physical Society 

September 14 -16, 2003, Prague, Czech Republic Abstracts of oral contributions. 

Ignatjeva S., Liberts G.Interactive screen tools of advanced physical experiment. MPTL9 Multimedia in Physics 

Teaching and  learning ,Workshop  of the European Physical Society September 13 -15, 2004, Graz, Austria, 

Abstracts . 

Ignatjeva S. Java Programming for Artists. GENERATIVE ART 2004 7
th

 International Conference and 

Exhibition , December 13 -16, 2004, Milan, Italia, Proceedings-Volume 2, page 25-30  . 

Ignatjeva S. Data mining in business. 2
nd

 International Conference „ Information Society and Modern Business‖ 

July 01-02, 2005 Ventspils University College. 

Ignatjeva S. Java programming on physics examples. MPTL10 Multimedia in Physics Teaching and learning, 

Workshop of the European Physical Society, October 05 - 07, 2005, Berlin, Germany, Abstracts. 

Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer Science to students of not profile specialities, Starptautiskā 

konference „dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās‖, 2006. gada 01.-03. 

februārī. Tēzes. 45.-46. lpp. 

Ignatjeva S., Bogdanova N. (2007). Increase of Information Competence‘s Level of University Post Graduate 

Specialist. Proceedings of the 7
th

 Conference on Baltic Studies in Europe. Lüneburg, 30 – 31. 

 

 

16.05.2008.  Svetlana Ignatjeva 

 

 

 

 



 

CURRICULUM VITAE 

 

LILIJA GORBACEVIČA 

Darba vietas adrese: Parādes 1, Daugavpils, LV-5401 

Dzimšanas vieta un gads: Jihvi (Igaunija), 18.10.1951.  
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Starpt. konf. Globalizācija un kultūra. (Daugavpils, DU HF, 2003.g.04.-05.decembris) – referāts Globalizācija 
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Латвии)‖. 

 

Dalība pētnieciskajos projektos 

2004.-2006.g., LZP projekta Laika vadīšana un organizācija uzņēmumos  (LZP Nr. 04 1232) vadītājs.  
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akadēmiskajā darbā. 
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daļa, 11. – 18. lpp. 

Ostrovska I. Sociālās spriedzes faktori Latgales jauniešu vērtējumā. – Gr.: Decade of Reform: Achievments, 

Challenges, Problems. - Rīga, LU PPI un AIEE, 2002., 412. – 421. lpp. 

Ostrovska I. Izglītības nozīme reģiona konkurentspējas aspektā. – Gr.: Reģionu konkurētspēja. – Daugavpils, 

DU SZF, Saule, 2002., II daļa, 34. – 42 lpp. 

Ostrovska I. The Regional aspect of the significance of education. – Gr.: Teacher education in XXI century: 

changing and perspectives. (international Scientific Conf.) – Shaulai, Lithuania, 2002. – p. 311-316  

Ostrovska I. The role of education in rising of regions competitiveness (on Latvia‘s example). – Gr.: 

Przedsiebiorczosc i innowacyjnosc jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego (International scientific 
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119 lpp. 
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Ostrovska I. „Izglītības kā sociālā institūta transformācija Latvijā‖ .-Gr.: Religia a gospodarka, T. II. - Lublin , 

Poland, 2005., 262.-269.lpp. 

Ostovska, A. Ivanovs, D. Oļehnovičs Ieteikumi Daugavpils Universitātes socioloģijas studiju programmas 
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Ostrovska I.,  Gorbaceviča L.., Boroľenko V. ―Laika vadīšana un organizēšana uzľēmumos‖. LZP Ekonomikas 

un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un 

juridiskās zinātnes ekspertu komisija, Nr. 11.- Rīga, 2006., 62.-63. lpp. 

Островска И. „Роль образования в создании социального капитала‖. –Gr.:Nowa ekonomija a 

spoleczenstwo, T2. -Lublin, Poland, 2006., стр.353-357. 

Ostrovska I., Lavriľenko O. „Jaunā ekonomika un sabiedrība‖. // Sociālo zinātľu vēstnesis‖ 2006/2 (4).- 

Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule‖., 2006., 163.-166.lpp. 

Ostrovska I., Lavriľenko O. Jaunā ekonomika un sabiedrība (starptautiskās zinātniskās konferences piezīmes). 

Sociālo zinātľu vēstnesis 2006/2(6). -Daugavpils: DU Akadēmiskaisd apgāds „Saule‖.-2006., 163.-166.lpp. 

Ostrovska I. The role of Education in the Creation of Social Capital // Uncertain Transformations – New 

Domestic and International Challenges. Proceedings of the International conference (editors: Ţ.Ozoliľa, 

N.Muiţnieks). – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007., 123.-127. lpp. 

Островска И.  „Образование как институт гражданского общества.// “Nowoczesnošč Ponowoczesnošč”. t. 2. 

– Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007., 246.-250. p. 

 Ostrovska I., Lavriľenko O. Ekonomikas doktorantu konferences Daugavpils Universitātē kļūst par tradīciju.  // 

Sociālo zinātľu vēstnesis 2007/1(5).- Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds ―Saule‖. – 2007.,150.-161. lpp.  

28. Ostrovska I. „Jaunieši un izglītība Latvijā audzināšanas socioloģijas aspektā‖. // Sociālo zinātľu vēstnesis      

/2 (6). ).- Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds ―Saule‖. – 2008., 147.-162. lpp. 



 

PROJEKTI 

2008.g. -  IZM projekts „Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš‖ (Nr.5-8/08.12), līdzdalība. 

2006.-2008.g. zinātniskais projekts „Kapitāls socioloģiskajā aspektā: pētījuma teorētiskais pamatojums un 

operacionālie parametri‖ (Nr.06.2031), līdzdalība. 

2007.g., zinātniskais projekts „Latvijas un tās reģionu izglītības specifiskās problēmas‖ (Nr.5-20/07.10), 

līdzdalība. 

2006.g., LZP grants ‖Latvijas societālās kultūras mērīšana kopējā un reģionālajā griezumā‖ (NR.07.2101),  

līdzdalība.  

2003.- 2005.g.,  LZP grants ―Laika vadīšana un organizēšana uzľēmumā‖ (Nr.041232), līdzdalība. 

2003.- 2004.g., DU SZF SPI  pētījums ―Cilvēka drošība un tautas attīstība‖ , līdzdalība. 

2004.g., DU SZF SPI projekts ―Daugavpils izglītotā jaunatne vietējā un Eiropas darba tirgū‖, līdzdalība. 

2001.- 2003.g. Starptautiskais pētījums ―Reģionu konkurētspēja‖ (Nr.5H02C02221), līdzdalība. 

2002.g., IZM projekts „Jaunatne ceļā no izdlītības uz darba tirgu‖ (IZM TOP Nr. 02/12), projekta vadītāja; 

1999.g.- 2002.g., Valsts nozīmes pētniecības projekts ―Finansu socioloģija‖ (LZP Nr.01-0367) u.c. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA  

Docētie studiju kursi:  

„Mūsdienu organizācijas vadības problēmas‖, 

 „Menedţmenta pamati‖ 

 „Personāla vadība‖,  

 „Darba tirgus un nodarbinātība‖  

„Socioloģija‖,  

„Socioloģijas pamati‖, 

„Makrosocioloģiskās teorijas‖,  

„Lietišķā socioloģija‖,  

„Izglītība un jaunatnes socializēšanās‖,  

„Izglītības socioloģija‖,  

„Jaunatnes socioloģija‖  

 ―Vadības socioloģija‖,   

Kā arī vadu studiju, bakalaura un maģistra darbus utt. 

 

IEGŪTĀS STIPENDIJAS 

1994- piešķirta mērķprogrammas ―SWH izglītībai, zinātnei un kultūrai‖ veicināšanas stipendija (apliecība S-M 

Nr.M-0052) 

 

PAPILDUS AKTIVITĀTES 

1999.g., septembris PHARE programmas 98-0471.00 kursi ―Public Service Delivery‖ Latvijas Valsts 

administrācijas skolā (iegūts sertifikāts). 

1999.g., augusts PHARE programmas 98-0471.00 kursi ―Human Resource Managament‖ Latvijas Valsts 

administrācijas skolā (iegūts sertifikāts). 

2000.g.,decembris Valsts Administrācijas skolas kursi „Personāla vadība‖ (sertifikāts Nr.12) 

 

 

 

 

 

16.05.2008.  Inta Ostrovska 

          

 

 



 

  

CURRICULUM  VITAE 

 

JĀNIS  RADIONOVS   
Darba vietas adrese: Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5400 

Tel.n.: 26510624 

e-pasts: janrad@inbox/lv; Janis.Radionovs@latvenergo.lv  

Dzimšanas vieta un datums: Līvāni, 28.02.1965 

 

IZGLĪTĪBA 

2004.g. , Transporta un sakaru institūts doktorantūra - studiju programma ―Telemātika un loģistika‖. 

1998.g.–2000.g. Daugavpils pedagoģiskā universitāte, maģistratūra sociālo zinātľu maģistratūra studiju 

programmas ekonomikas apakšnozarē. 

1987.g. – 1993.g. Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte. 

1983.g. – 1984.g. Rīgas Sakaru Tehniskā skola Nr.1. 

1973.g. – 1983.g. Līvānu 2.vidusskola. 

 

DARBA PIEREDZE 

03.02.1992.g. – 10.07.1992.g. jurists Latvijas-Polijas kopuzľēmumā LAT-CPV. 

30.08.1993.g. – 30.01.1994.g. jurists VF Latgales gāze filiālē Daugavpils gāze. 

01.02.1994.g. – 25.10.1995.g. jurists SIA Trans-Nika. 

30.11.1995.g. – 30.12.1997.g. tiesnesis LR Tieslietu ministrija Daugavpils pilsētas tiesa. 

no 01.09.1996.g. līdz šim laikam nodarbojos ar pedagoģisko darbu Daugavpils  Universitātē, lasu lekcijas dienas 

un neklātienes nodaļās Saistību tiesības, Civiltiesības, Starptautiskās privāttiesībās, Tiesību pamatos un 

maģistratūrā  - Finansu tiesībās. 

05.01.1998.g. – 03.12.1998.g. juriskonsults Privatizējamā VAS Latvenergo filiālē AET. 

03.12.1998.g. – 15.12.2002.g. tiesnesis-priekšnieks LR Tieslietu ministrija Latgales apgabaltiesas Daugavpils 

Zemesgrāmatu nodaļā. 

01.09.2003.g. līdz šim laikam juridiskās daļas vadītājs AS ‖Latvenergo‖ filiāle ―Austrumu Elektriskie Tīkli‖.  

 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI: 

08.01.1996.g.-12.01.1996.g. un 12.02.1996.g.-16.02.1996.g. Latvijas tiesnešu apmācības centrā apmācības kurss 

tiesību zinātnēs. 

15.10.1996.g. ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja lēmumu piešķirta piektā kvalifikācijas klase. 

16.07.1998.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par juristu profesionālā līmeľa celšanu un advokātu 

sagatavošanas kursu beigšanu 82 mācību stundu apjomā. 

19.11.1999.g. LR Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs piešķir piekto kvalifikācijas klasi. 

22.01.2001.g.-23.01.2001.g. dalība LR TM Zemesgrāmatu departamenta, ES sadarbības projekta tiesu jomā un 

Notāru padomes rīkotajā seminārā par zemesgrāmatu darbu Latvijā un Vācijā. 

19.02.2002.g. ar Senāta protokolu Nr.27 piešķirts docenta amats. 

No 23.10.2002.g. - 11.12.2002.g. veica DU profesionālo pilnveidi programmā ―Augstskolu didaktika‖. 

30.01.2004.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par  semināra apmeklēšanu par administratīvā procesa likumu 

no 2004.g.09.01. līdz 2004.g.30.01. 

23.05.2004.g.Valtera Kronberga advokātu birojs, seminārs ―Latvijas elektroenerģijas tirgus pēc Latvijas valsts 

iestāšanās Eiropas Savienībā‖. 

30.06.2004.g. ITEUS BIZNESA KONSULTĀCIJAS, sertifikāts par semināra apmeklēšanu, tēma 

―Saimnieciskās tiesības‖, prof. Jānis Načisčionis. 

01.10.2004.g. Latvijas Republikas Uzľēmumu reģistrs, sertifikāts par semināra  apmeklēšanu, tēma 

―Pārreģistrācija komercreģistrā un Komerclikums praksē‖. 

25.02.2005.g. International Conference ―Innovative Vocational Education and Training in Transport Area 

(IVETTA)‖, Rīgā. 

07.10.2005.g. Personāla sertifikācijas institūts, apliecība Nr.07 par semināra apmeklēšanu, tēma ―Elektroniskie 

dokumenti un paraksti – aktualitātes un prasības normatīvajos dokumentos‖. 

mailto:janrad@inbox/lv
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30.03.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra apmeklēšanu par tiesu praksi administratīvā 

procesa likuma piemērošanā. 

05.04.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra apmeklēšanu par darba tiesībām. 

13.04.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra apmeklēšanu par aktuāliem dzīvokļu 

likumdošanas jautājumiem. 

18.04.2006.g. un 25.04.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra apmeklēšanu par aktuāliem 

īpašuma tiesību jautājumiem. 

VALODU ZINĀŠANAS 

Latviešu, krievu valodas - brīvi; 

Vācu valoda - sarunvalodas līmenī; 

Angļu valoda – ar vārdnīcas palīdzību. 

 

AUTORDARBI 

1999.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības ―Saule‖ brošūra ―Pirmpirkuma tiesības‖. 

2000.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 8.ikgadējas zinātnes konferences rakstu krājums Nr.A-10 

―Nekustamā īpašuma tirgus: analīze un novērtējums‖. 

2001.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības ―Saule‖  brošūra ―Datorizācijas problēmas 

Latvijas Zemesgrāmatu nodaļās‖. 

2002.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences ―Reģiona finansu un ekonomiskais potenciāls‖ 

piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Prasījuma nodrošinājums lietu tiesībās – ķīla‖. 

2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences ―Reģiona finansu un ekonomiskais potenciāls‖ 

piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Īpašums. Tā iegūšana, izbeigšanās‖. 

2004.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences piedāvāta un aizstāvēta tēma ― Problēmsituācijas 

―Latvijā dzīvojošo Lietuvas Republikas pilsoľu jaundzimušo bērnu tiesību neievērošana‖ analīze. 

2005.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Par dzīvokļu 

īpašnieku kopsapulci‖. 

2006.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Drošība un tautas 

attīstība‖. 

 

 

 

16.05.2008.  Jānis Radionovs 



 

CURRICULUM  VITAE 

 

INGA SOKOLOVA 

Darba vietas adrese: Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5400 

Tel.n.: 26363451 

e-pasts: inga714@inbox.lv  

Dzimšanas datums: 27.05.1977. 

 

IZGLĪTĪBA 

2005. – 2008. DU maģistra studiju programma  ―Sabiedrības un iestāţu vadība‖,maģistra grāds valsts pārvaldē, 

kvalifikācija: sabiedrības un iestāţu vadītājs. 

1995.– 1999., DU bakalaura grāds – psiholoģijā, kvalifikācija –psihologs, speciālists sociālajās zinībās. 

1989.– 1992., Līvānu mākslas skola. 

1984.– 1995., Līvānu  vidusskola, vidējā izglītība. 

 

DARBA PIEREDZE 

Kopš 2007., NVA, Karjeras pakalpojumu departaments, psiholoģe - konsultante karjeras izaugsmes jautājumos. 

2001. – 2007., Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra (PKIVA), vadošā  konsultante. 

1999.– 2007., Vienības pamatskola, sociālo zinību MK vadītāja, ekonomikas, ētikas, psiholoģijas, politikas 

pasniedzēja. 

1999. – 2001., Daugavpils Valsts ģimnāzija psiholoģe, Daugavpils pilsētas skolu psihologu MA vadītāja.  

1997.– 1999., Daugavpils pirmsskolas iestāde Nr.24, Pirmsskolas skolotāja. 

1997.g. SIA „ Rego‖ , tirdzniecības menedţere. 

1996.g. „Oriflame‖, tirdzniecības menedţere, konsultante. 

 

VALODU ZINĀŠANAS 

Dzimtā – latviešu valoda. 

Brīvi – krievu valoda . 

Sarunvaloda – vācu, angļu valoda. 

 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA,  KURSI                                     
2008.g. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības  (LPIA) rīkotā multiplikatoru apmācība diskriminācijas un  

neiecietības izskaušanas jautājumos, multiplikatora apliecība. 

2007.g. Angļu valoda (valodas gramatika, terminoloģija, sarunvaloda). 

2007.g. Profesionālās orientācijas kvalifikācijas paaugstināšana 8 jomās( pozitīvā teorija, konsultēšana, darba 

tirgus likumd.norm.akti utt.), 80 st. 

2006.g. Kvalitātes sistēmas ieviešana, KVS rokasgrāmata. 

2006.g. Datorzinības (Linux pamati, CALC elektroniskās tabulas, tekstu redaktors Writer, Microsoft Office). 

2006.g. Angļu valoda (valodas gramatika, terminoloģija,sarunvaloda, lietišķā sarakste). 

2006.g. Kvalitātes vadības pamati un ISO 9001:2000 skaidrojums. 

2005.g. Klientu attiecību vadība un saskarsme ar klientu. 

2004.g. Latvija ES. 

2004.g. Ētiskā un pilsoniskā izglītība cilvēces vēstures pieredzes kontekstā. 

2003.g. Karjeras attīstīšanas programma. 

2002.g. Profesionālā orientācija un karjeras plānošana. 

2001.g. Ievads profesionālās izvēles jautājumos un  konsultēšanā. 

2001.g. Konsultēšana – sareţģīti gadījumi, specifiski klienti. 

2000.g. Lietvedības pamati. 

1999.g. Autovadītāja tiesības, B kategorija. 
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LĪDZDALĪBA PROJEKTU REALIZĀCIJĀ 

2008.g. ESF un SIF projekts "Nāc, meklē, piedalies!" 

2007.- 2008. ESF projekts‖ Motivācijas programma Latgales reģiona jauniešu integrācijai darba tirgū‖. 

2005. –2007. ESF projekts ―Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai‖. 

2005.- 2007. EQUAL projekts „Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖. 

2005. –2007. ESF projekts „Daugavpils rajona jauniešu integrācija darba tirgū‖. 

2004.- 2007. ESF projekts „ Atbalsts aktīvo nodarbinātības  pasākumu ieviešanai‖. 

 

PUBLIKĀCIJAS 

Autordarbi 

Ţurnāls ―Psiholoģijas pasaule‖: 

- 10/2007, „Dzīves vadība – īpaši organizēta cilvēkdarbība‖ 

- 03/2004, „ Bērna  jautājumi par TO…‖ 

- 03/2004, „ Pretrunīgais vecums‖ 

- 08/2003, „ Bērnam  svarīgākā ir „ emocionālā ceļa maize‖ 

- 10/2003, „ Veiksmīga  darba intervija – karjeras pirmais solis‖. 

 

16.05.2008.  Inga Sokolova 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM  VITAE 

 

ILZE MIĶELSONE  

 

Tel.n.: 63407781 

e-pasts: ilzemik@hotmail.com   

 

IZGLĪTĪBA 

1991. – 1996.   Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras doktorantūra, pedagoģijas teorijas un 

vēstures apakšnozare.  

1983. – 1987. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts. Iegūta kvalifikācija pirmsskolas pedagoģijas un 

psiholoģijas pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiķis. 

1972. – 1983.  Rīgas rajona Zvejniekciema vidusskola.  

Iegūta vispārējā vidējā izglītība. 

 

DARBA PIEREDZE 

2007.,  LPA Pedagoģijas fakultātes dekāne 

Kopš 2006.g. līdz šim brīdim Liepājas Pedagoģijas akadēmijas asociētā profesore 

2000.- 2006.,  Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente 

1988.- 2000.,  Liepājas Pedagoģijas akadēmijas pasniedzēja, lektore 

Vieslektore Daugavpils Universitātē Izglītības un vadības fakultātē 

Vieslektore Latvijas Sporta Pedagoģijas akdēmijā 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  UN PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PILNVEIDE 

2005.- 2006., Latvijas Universitāte  Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 

pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība (Sertifikāta Nr. 0883). 

2000. -2001., kvalifikācijas celšana un zinātniski pētnieciskā darbība  Starpkultūru studiju un multikulturālisma 

izglītības centrā (Centre for Intercultural Studies and Multicultural Education (CISME)) Adelaides Universitātē 

Austrālijā . 

2000.-2001., studijas Adelaides universitātē ( Adelaide University)(Austrālija). 

Centre for Intercultural Studies and Multicultural Education (CISME) Faculty of Humanities and Social 

Sciences. 

Certificate for the Masters coursework subject Multicultural Society and Educational Policy  (Under the 

guidance of Prof. J.J. Smolicz) 

Ceryificate for the Masters coursework subject Schools as Cultural Systems (Under the guidance of 

Prof.M.Secombe) 

2000. -2001., Studijas Flindersa universitātē (Flinders University) (Austrālija). School of Psychology Faculty of 

Social Sciences Certificate - PSYC 3044 Interviewing and Counselling 

Certificate – PSYC 9021 Clinical Interventions with Children 

1997. – 1999., distances mācības Kolumbijas universitātes Skolotāju koledţā (Columbia University, Teachers 

College)(ASV)  

1998.,  Certificate - Experiential and Cooperative Learning  

1999.,  Certificate – Study at the Teachers College of Columbia University (New York) under the guidance of 

Prof. A.Sabatini, Prof. M.Knight, Prof. L.Godwin, Prof. T.Sobol, Prof. C.Reid 

 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 

Docējamie kursi  

Pilna un nepilna laika studiju programmās: 

- „Pieaugušo pedagoģija un psiholoģija‖, 

- „ Adrogoģija‖ ,  

- „ Cilvēka dzīves cikli‖,  

- „Sadarbības pedagoģija‖,  

- „Mācību metodes un mācīšanās stili pirmsskolas vecuma bērniem. Vērtēšanas tehnikas pirmsskolā‖,  

- „Kreativitātes pedagoģiskie pamati‖.  
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Maģistratūras studiju programmās:  

- „Pieaugušo pedagoģija un psiholoģija‖,  

- „ Cilvēka dzīves cikli‖,  

- „Cilvēka sasniegumu motivācijas sekmēšana‖,  

- „Kreativitātes psiholoģija‖,  

- „Multikulturālisms un  sabiedrība‖ . 

Doktorantūras studiju programmās:  

- Holistiskā pieeja pirmsskolēna attīstībā.  Pirmsskolēna socializācija: teorija un prakse. 

 

AKADĒMISKĀ DARBĪBA 

No 2006.g. līdz šim brīdim profesionālās izglītības zinātľu maģistra studiju programmas „ Karjeras konsultants‖ 

programmas direktore. 

No 2005.g. līdz šim brīdim Zīdaiľu mentālās veselības pasaules asociācijas(WAIMH) Latvijas nodaļas 

prezidente.  

No 2005.g. līdz šim laikam Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Satversmes sapulces locekle. 

No 2003.g. līdz šim brīdim  otrā līmeľa profesionālās studiju programmas „Pirmsskolas izglītības skolotājs‖ 

programmas direktore. 

No 2002.g. līdz šim brīdim Starptautiskās Kooperatīvās izglītības asociācijas (International Association for the 

Study of Co-operation) biedre. 

1999.- 2001., LPA Satversmes sapulces locekle. 

No 1998.g. līdz šim brīdim Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija. 

 

Eksperta darbs 

2006.-2007. - Eksperts Šveices Ārlietu Federālā departamenta (Department of Peace Policy and Human 

Security) (CIMERA) projekta „Multilingvālā izglītība Gruzijā‖ (Multilingual Education in Georgia) 

apakšprojektā „ Multilinguālā izglītība – metoţu un pieeju attīstība valodas un mācību materiālu apguvē‖ 

(Multilingual Education – Development of Methods and Approaches for Acquirement of Languages and 

Educational Material). 

 

DARBĪBA PROJEKTOS 

Latvijas Zinātnes Padomes projekti 

2004.g. līdz šim brīdim „Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērnu pašapziľas un 

personības attīstības veicinātāja‖. 

1998.-2000., „Kā palīdzēt bērnam veidot savu identitāti‖. 

1994.-1997., „Kā palīdzēt 5 – 7 gadus veciem bērniem motivēt sevi darbībai‖ 

1992. -1994., „Pirmsskolas vecuma bērnu personības veidošana‖ 

 

ES fondu projekti 

2007.g.,  Socrates programmas Eiropas komisijas un Eiropas sadarbības tīkla PASCAL  projekts 

„Meeting minds, sharing experiences, on economic and social capital development in learning cities and 

regions‖. 

2005.- 2007.g., ES struktūrfondu Nacionālās programmas 3.2.7.1. Projekts "Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā" (Līguma Nr. 

2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0159).  

 2005.-2006.g.,, ES Sociālā fonda projekts „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reģiona 

pašvaldībām‖ (Līguma Nr. 2005/7/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015. 

2005.-2008.g.,  ES Sociālā fonda projekts „Prakšu konsultatīvā modeļa izveide pirmsskolas skolotāju 

izglītošanā‖ (apstiprināts ESF VK 07.12.2005.). 

 

Citi starptautiskie projekti 

2001.-2002.g., projekts „Mācīšana mūsdienu sabiedrībā‖ (Teaching in Modern Society‖ ( LPA (Latvija) – Vaxjo 

universitāte (Zviedrija)- Skipper Clement Seminarium (Dānija).  

1998.-2000.g., projekts „Skolu un augstskolu sadarbības modeļa izveide‖ (Latvijas pedagogu sadarbības 

asociācija (Latvija), Kolumbijas universitātes Skolotāju koledţa (ASV). 

 

DALĪBA KONFERENCĒS, SEMINĀROS 

2008. 19.-22. janvāris  Starptautiskā zinātniskā konference „ Cooperative Learning in Multicultural Societies: 

Critical Reflections‖ Turīna (Itālija). Referāta temats „In-service Courses as a Means of Regenerating 

Teachers‘Community‖ (sadarbībā ar Indru Odiľu (LU)). 



 

2007.g. septembris  ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā (KIPNIS) konference „ Karjeras attīstības atbalsts jauniešiem‖. Referāta tēma „ Karjeras 

izglītība jauniešu personības veidošanā‖.  

2007.g. septembris Starptautiski zinātniskā IAEVG (International Association for Educational and Vocational 

Guidance) konfrence „ General Assembly 2007 Guidance and Diversity Research and Applications‖ Padovā, 

Italija. 

2007.g. jūlijs WAIMH un WAIMH Latvijas nodaļas organizētā konference „ Zīdaiľu un bērnu veselīgas 

attīstības veicināšana‖. Referāta temats „Applying Principles of Early Child Development, specifically 

Promotion of Secure Attachment and Autonomy – Developing Programs in different countries/ cultures‖. 

(prezentēts kopā ar Freda Martin no Hinks Dell Crest Institūta Kanādā). 

2007.g. maijs Zinātniski starptautiskā konference „ 4th International Silk road Symposium „New trends in 

Higher education‖. Tbilisi (Gruzija). Referāta temats: „Analysis of Experience of  Designing the Professional 

Master Study Programme ―Career Counselling‖ in Latvia‖. 

2007.g. IX starptautiskā LLINE konference (The Ninth  International LLINE Conference)‖Learning Regions- 

Learning Cities‖ (Rovaniemi, Somija). Referāta tēma: „In- service Courses as a Means for Regenerating 

Teachers‘Community‖. 

2006.g. IV Starptautiskā konference „Pedagoģija: teorija un prakse‖ LPA. Referāta tēma „ Nosacījumi pieaugušo 

uzskatu un attieksmes pret bērnu veidošanai‖  

2006.g. Latvijas Universitātes 64.konference, Izglītības vadības darba grupā Referāta tēma: „ Skolotāju sociālās 

iekļaušanās problēmas Latvijā‖ . 

2005.g. XIII starptautiskā LLINE konference (The Eighth International LLINE Conference) „ What Future For 

Lifelong Learning In Europe- A Time for Choice‖. Referāta tēma: Social Inclusion: Problems and Solutions in 

Teacher Education in Latvia‖.  

2004.g. IX starptautiskā  kreativitātes konference ―Kreativitātes izpēte un atraisīšana― (RPIVA).Referāta tēma: 

―Cilvēka pieredzes un kreativitātes savstarpējā saistība‖.  

2004.g. Starptautiskais seminārs ― Active Citizenship and the Non- Formal Adult Education‖ Karis, Somijā. 

Dalība un diskusijas darba grupās: ―The Concept of Active Citizenship‖, ― The Methodolody of Teaching Active 

Citizenship Competencies‖, ― Methods of Working with Active Citizenship in an International Context‖, ― 

Developing European Projects in the Field of Active Citizenship‖, ― Active Citizenship in a Multicultural 

Society‖, ― Policy Programme for Civic Participation‖. 

2003.g. Starptautiskā zinātniskā  konference  Skotijas Skolotāju koledţā (Aviemorā) ― This Way Up! Co-

operation and Participation Working together to provide additional support for learning‖. Referātu tēmas‖ Good 

practice in Action‖, ―Co-op Learning Strategies‖, ―Co-op Learning by feeling‖. 

2003.g. II Starptautiskā zinātniskā LPA Pedagoģijas un psiholoģijas katedras organizētā konference ―Pedagoģija: 

teorija un prakse‖. Referāta temats ―Sadarbīgās mācīšanās būtība un izpausmes mācību procesā‖.   

2003.g. Starptautiskā konferencē ―Lauku vide. Izglītība. Personība‖. (―Rural Environment Education 

Personality‖) Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Referāta tēma ―Pieaugušo mācīšanās specifiskās 

iezīmes‖. 

2002.g. Starptautiskā zinātniskā konference Tallinas Pedagoģiskajā universitātē ―Bērnības paradoksi: realitāte un 

perspektīves‖(―Paradoxes in childhood: reality and perspectives‖). Referāta temats‖ ―Sociālo prasmju mācīšana 

Multikulturālisma aspektā‖( ―Teaching sociall skills in multicultural aspect‖) tika prezentēts konferences 

plenārsēdē. 

2002.g. Starptautiskā konference ―Kooperatīvā mācīšanās un pilsoniskā atbildība 21.gadsimtā ― (Co-operative 

learning and responsible citizenship in the 21st century) Mančesterā (Anglija). Referāta tēmas ―Developing 

Skills for Co-operative Learning in Latvian Teacher Education‖ un ―Co-operative Learning in Cross-

Disciplinary Contexts‖. 



 

2002.g. LPA Pedagoģijas un psiholoģijas katedras un DU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes rīkotā 

pirmsskolas izglītības starptautiskajā konferencē ― Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā‖ (Identity 

and Self Formation at Early Childhood). Referāta tēma ―Bērnu sasniegumu motivācijas un pašcieľas veidošanās 

savstarpējā mijiedarbība‖. 

 

STUDIJU VIZĪTES UN PASNIEDZĒJU MOBILITĀTE 

2007.g. studiju vizīte Meinūs (Maynooth) Valsts universitātē (Īrija),Dublinas universitātes Trinity koledţā (Īrija) 

un Dublinas pilsētas universitātē (Īrija). 

2005.g. studiju vizīte Tallinas Universitāte un Tartu Universitāte (Igaunija).  

2005.g. studiju vizīte Stokholmas Izglītības institūtā (The Stockholm Institute of Education) un Stokholmas 

universitātē (Stockholm university) Zviedrijā 

2005.g. studiju vizīte Meinūs (Maynooth) Valsts universitātē (Īrija) un Dublinas Trinity universitātē (Īrija) 

2004.g. Socrates/ Erasmus programmas pasniedzēju mobilitātes ietvaros darbs Vaxjo universitātē 

(Zviedrija). Lekciju tēmas: „Essence and Manifestations of Cooperative Learning in the Study process‖, 

―Teaching Social skills in Multicultural Aspect‖. 

 

ZINĀTNISKĀS INTERESES 

Pētnieciskā darba virzieni- pieaugušo pedagoģija un psiholoģija, kreativitātes sekmēšanas jautājumi, sadarbības 

pedagoģija, pirmsskolas pedagoģija un psiholoģija. 

 

PROFESIONĀLIE SASNIEGUMI 

2000.g. LAAJ Akadēmisko papildstudiju nozares (Postgraduate Studies Branch of thes Latvian Federation of 

Australia & New Zealand inc.) stipendiāte. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

LPA asociētā profesore 

 

LR zinātniskais grāds Dr. paed., pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē. Piešķirts 1996. gadā LU 

Pedagoģijas zinātnes habilitācijas un promocijas Padomē. 

 

2004.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Atzinības raksts. 

 

 

  

16.05.2008.  Ilze Miķelsone 

 

 



CURRICULUM  VITAE 

 

  

LĀSMA LATSONE 

Darba vieta: Liepājas Pedagoģijas akadēmija 

Tel.n.: 29776836 

e-pasts:  lasmal@one.lv 

 

IZGLĪTĪBA UN KVALIFIKĀCIJA 

Ph.D. (Doctor of Philosophy- filosofijas doktors). 2004. Fordham University, NY, ASV 

M.S. (Master of Science - zinātľu maģistrs). 2002. Fordham University, NY, ASV 

Skolotāja Diploms. Liepājas Pedagoģijas Akadēmija 

06. 2002. – 05. 2004., Fordham University, Ľujorka, ASV, GSRRE   

08. 1995. – 02. 2002., Fordham University, Ľujorka, ASV, GSRRE  

01.2001. – 05. 2001., Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Mūzikas skolotāja fakultāte. Skolotāja diploms 

09.1998. – 01. 2001., RPIVA, Mūzikas pedagoģijas fakultāte  

09. 1993. – 05. 1994., Angļu valodas un katehētikas institūts (LCI), Gaminga, Austrija. Ir sertifikāts 

1988. – 1992.,  Latvijas Mūzikas Akadēmija, klavieru specialitāte 

l984. – 1988., Liepājas Mūzikas koledţa 

 līdz 1984.g. Liepājas 1. vidusskola 

 

DARBA PIEREDZE 

No 2008. 10.,  Pedagoģijas katedras vadītāja  

No 2004.g.  Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Docente.  

2004. – 2008.,  pasniedzu augļu valodu mācību centrā „BUTS‖ bezdarbnieku grupām - iesācējiem un ar 

priekšzināšanām 

06.2007. – 12.2007., Angļu valoda A/s „Latvijas Pasts‖ darbiniekiem 

2004. - 2006., Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātľu Institūts (RARZI) – lektore 

2006.g., tulkojumi no latviešu uz angļu valodu grāmatai „Gaudeamus – 50‖, izdota Tartu, 2006 

08.1996. – 06. 2002., Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle -  sekretāre, ērģelniece  

10.1997. – 05. 1998.,  avīze ―Rīta Ekspresis‖- korespondente  

09.1994. – 06. 1995.,  Liepājas Katoļu sākumskola – mūzikas skolotāja 

09.1986. – 08.1993., Liepājas Bērnu mūzikas skola un Nīcas Bērnu mūzikas skola – klavieru skolotāja un 

koncertmeistare 

2000. - 2002., Liepājas Diakonijas centrs - Uzticības telefons 

10.1998. – 01. 1999.,  tulkojumi no latviešu uz angļu valodu izdevumam ―Liepājas arhitektūras gadagrāmata.‖ 

11.1998., rakstiski tulkojumi no angļu uz latviešu valodu Tieslietu Ministrijas un ANO attīstības programmas, 

sadarbībā ar Dāniju, rīkotajam semināram (Projekts LAT/96/003). 

Mutiski tulkojumi  LPA vieslektoriem, amatpersonām, SIA „ Litagra‖ 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

Piedalīšanās konferencēs  

27.03.2008., seminārs: Kā uzvarēt rītdien: pozitīvi konstruktīva motivācija uzľēmuma vadībā‖, Liepāja 

16. – 20. 01. 2008.,  Starptautiska konference „Formation for Future: Recognizing mutually receptive gifts‖, 

Anglija, Durham 

9.-10.11. 2007.,  Starptautiska zinātniska konference Liepājā „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides 

mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts‖. Konferences zinātniskās redkolēģijas locekle. 

25.-28.10. 2007.,  EKSOA „Andante‖ rīkota starptautiska studiju konference Vught (Nīderlande): „Friends or 

Strangers‖ (Draugi vai svešinieki) 

19-22.07.2007.,  WAIMH Eiropas reģionālā konference ―Zīdaiľu un bērnu veselīgas attīstības veicināšana‖, 

Rīga.  

05.2007.,  Pieredzes apmaiľas brauciens uz Dublin City University, Maynooth College, Mater Dei Institute 

(Dublina, Īrija), karjeras konsultēšana  

20.04. 2007.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Karjeras izvēle 21. gadsimtā‖, Bill Law (UK) 

23.03.2007.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Karjeras attīstības atbalsta pasākumi koledţas/augstskolas un studentu 

konkurētspējas veicināšanai‖, Loretta Jennings, Īrija. 

8.-9.12.2006.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Informācijas tehnoloģiju pielietojums karjeras attīstības atbalstam‖, 

Raimo Vuorinen (Somija) 

mailto:lasmal@one.lv


 

7.12.2006.,  Starptautiska konference Rīgā „Karjeras attīstības atbalsta sistēma: no profesionālās orientācijas uz 

karjeras izglītību un konsultēšanu mūţa garumā‖ (lektori no Latvijas, Lielbritānijas, Dānijas, Somijas) 

4.-5.11.2006.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Kvalitātes nodrošināšana un izvērtējums Karjeras konsultēšanā‖, 

Deirdre Hughes (Lielbritānija) 

27.10.2006.,  Piektā Starptautiskā zinātniskā konference Šauļu Universitātē „Skolotāju apmācība 21. gadsimtā: 

Pārmaiľas un perspektīvas‖.  Mana referāta tēma: „Vērtībizglītība – no informācijas līdz transformācijai‖ 

21.-22.10.2006.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Multikulturāls karjeras attīstības atbalsts un konsultēšana‖, Mika 

Launikari (Somija) 

29.07.2006.,  Konference: ―Eiropas Sociālais fonds un NVO līdzdalība izglītības un nodarbinātības veicināšanā 

un sociālās atstumtības mazināšanā,‖ Mana referāta tēma: „Kristīgo NVO ieguldījums sievietes pašapziľas 

celšanā un sociālās atstumtības mazināšanā‖. 

24.-25.11.2005.,  Meistarklase mūzikas terapijā (Prof. Jaakko Erkkila un Esa Ala-Ruona, Somija). Ir sertifikāts 

22.11.2005.,  Express Publishing rīkots seminārs „Humanistic Teaching: How to Make Everyone Happy‖ 

(Tatjana Ginzburg, Lielbritānija). Ir sertifikāts 

09.2005. LR Probācijas dienesta pārvaldes projekts „Ieslodzīto, kuri izcieš pēdējo pusgadu, un no ieslodzījuma 

vietām atbrīvoto personu sociālās rehabilitācijas programma integrācijai darba tirgū.‖ Konsultācijas projekta 

izstrāde un apmācība.   

22.-25.09.2005.,  Starptautiska studiju konference „Diakonāts kā pravietiska kalpošana globalizētajā pasaulē,‖  

Fraizingā (Vācija) 

21. – 28.08.2005.,  Garīgās mūzikas seminārs (46. Österreichische Werkwoche für Kirchenmusik),  Zalcburga  

(Austrija)  

18.-22.07.2005., 36 stundu tālākizglītības programma ―Ētikas mācību priekšmeta 7. klasei programmas 

īstenošana pamatskolā.‖ Ir sertifikāts.  

16.04.-23.04.2005., Pieredzes apmaiľas seminārs Alborgā (Dānija), Skiper Klement Seminar augstskolā. Tēma – 

sociālais darbs 

04.06. 2005., Zinātniska konference RARZI. Mana referāta tēma: „Mūsdienu izaicinājumi reliģijas izglītībā‖ 

03.12.2004. – 18.12.2004.,  kursi Benediktinerstift Altenburgā (Austrija): (Austrijas vēsture, kultūra, sociālais 

darbs). Ir sertifikāts. 

02.10.2004.,  LKSA informējoša konference. Mana referāta tēma: „Reliģijas izglītības nozīme aktīvas draudzes 

kopienas veidošanā un sievietes pašapziľas celšanā‖ 

11.-14.05. 2003.,  Starptautiska konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība.‖ Daugavpils Universitātē 

06./07.2001. – Tercio Millenio Institūta seminārs „Par brīvu sabiedrību‖ (3 nedēļas) Krakovā (Polija). Ir 

sertifikāts. 

 

DARBĪBA PROJEKTOS 

No 2008.,  starptautisks projekts: Virtual Campus Social Work: Life long learning Erasmus Multilateral project 

„Virclass‖. Mācību līdzekļu izstrāde. 

No 2008.g.,  EUSW (European platform for worldwide social work) tīkls  

2007./2008.,  Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītību programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā.‖ (KIPNIS). E-mteriālu izstrāde programmai „Karjeras konsultants‖, 1 nodaļas 

rakstīšana grāmatai „Karjeras izglītības pamati‖, kā arī E-studiju vides izveide 

2006./2007.,  Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras izglītību programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā.‖ (KIPNIS) Mācību programmas izstrāde 

09. 2005. Latvijas Probācijas dienesta projekts „Sociālās rehalibitācijas programma cietumniekiem, kas palicis 

termiľam pēdējais pusgads, lai palīdzētu viľiem integrēties darba tirgū‖. Apmācības programmas izveide un 

realizācija. (mana referāta tēma - Nepieciešamās saskarsmes prasmes darbā ar klientiem)     

20.06.-01.07.2005.,  Starptautisks projekts ERASMUS IP: ―Izglītības vajadzības mūsdienu Eiropā.‖  Lietuva, 

Viļľa. Mana referāta tēma: „Vērtībizglītība: no informācijas līdz transformācijai‖. 



 

PEDAGOĢISKĀ KVALIFIKĀCIJA 

Docējamie kursi 

Organizāciju psiholoģija,  

Organizāciju komunikācija, 

Cilvēkresursu vadība,  

Personālvadības pamati,  

Ētika,  

Sociālais darbs pasaulē,  

Karjeras attīstības teorijas,  

Komunikāciju teorijas konsultēšanā 

 

 

16.05.2008.  Lāsma Latsone 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. pielikums 

Akadēmiskā personāla  

zinātniskās aktivitātes pēdējo sešu gadu 

laikā 



 

 

Profesore Anita Pipere 

 
Publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos: 

 

 Becoming a Researcher: Interplay of Identity and Sustainability, in Pipere, A. (ed.) Education and 

Sustainable Development: First Steps toward Changes, international collection of ISE/BBCC, volume 

2, 2007.     

 A Qualitative Meta-Analysis of Sustainability Oriented Researcher‟s Identity, in scientific articles of the 

5th International Conference “Person. Color. Nature. Music‖, October 17-21, 2007, Daugavpils 

University, 53-62. 

 The Sustainability-Oriented Researcher‟s Identity: Action Research in Doctoral Studies, in Filho, W.L, 

Manolas, E.I., Sotirakos, M.N. & Boutakis, G.A. (eds.) Higher Education and the Challenge of 

Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, 2007, University of Crete: Media, 230-240. 

 Pipere, A. & Salīte, I. Educational Action Research In Teacher Education: Fostering Research Skills, 

konferences krājumā Asia-Pacific Educational Research Association International Conference 2006 

“Educational research, policy and practice in an era of globalization: The Asia-Pacific Perspectives 

and Beyond”, 15 lappuses, CD formātā.   

 Salīte, I. & Pipere, A. Aspects of sustainable development from the perspective of teachers, Journal of 

Teacher Education and Training, Vol.6, 2006, 15-32.    

 Philosophy of Education for Sustainable Development: Perspectives of Doctoral Students in Education, 

in Pipere, A. (ed.) Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes, international 

collection of ISE/BBCC, volume 1, 2006, 43-57.     

 Jakovļeva, J. & Pipere, A. Professional choice of vocational school and university students in Latgale. 

Sociālo zinātņu vēstnesis, 2006, 1(3), 39-70. 

 Primary and Secondary Teachers: Beliefs and Performance Related Self-Perceptions about Engaged 

Learning. Baltic Journal of Psychology, Vol. 6, 2005, 32-44.  

 Engaged Learning: Primary teachers Beliefs and Performance Related Self Perceptions. Acta 

Paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Volume 14, 2005, 100-113. 

 Identity of Learning Teacher: Examining Structural Variations and Interactive “Self” The Irish Journal 

of Psychology, Vol.24, Nos.3-4, 2003, 143 – 160.  

 A.Pipere & E.Krastiľa. Autentiskā vērtēšana: skolotāju pieredzes salīdzinošais pētījums. Krājumā 

ATEE International Conference “Teachers, Students and Pupils in a Learning Society”, May 2 – 3, 

2003. The University of Latvia, Institute of Pedagogy and Psychology, 89 – 96. 

 Structural Variations of Latvian Teachers‟ Identity. Krājumā Scientific articles of the third 

international conference “Person. Color. Nature. Music”, May 15 – 18, 2002, Daugavpils University, 

29 – 38.  

 

Grāmatas un mācību līdzekļi: 

 

 Salite, I. & Pipere, A. (2007) Journal of Teacher Education and Training: Deepening Action Research, 

in McKeown, R. (ed.) Good Practices in Education for Sustainable Development: Teacher Education 

Institutions. UNESCO Education for Sustainable Development in Action Good Practices N°1 January 

2007. 

 A.Pipere. Veselības psiholoģija: Cilvēks. Vide. Perspektīvas. Daugavpils Universitāte, ―Saule‖, 2005, 

104 lpp.  

 E.Krastiľa, A.Pipere Mācību sasniegumu pašizvērtēšana, Rīga, RaKa, 2004, 216 lpp.  

 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

 

 2007. 17.-21.10.  Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzaicinājuma uzstāšanās V. 

Starptautiskās konferences ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖ plenārsēdē ar datorprezentāciju “A 

Qualitative meta-analysis of sustainability oriented researcher‟s identity”. 

 2007.5. – 7.10. 1.Eiropas konference par Izglītību ilgtspējīgai attīstībai ―Higher Education and the 

Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice‖, Orestiada-Sufli, Evrosasa 

prefektūra, Grieķija. Uzaicinājuma datorprezentācija “The sustainability-oriented researcher‟s identity: 

action research in doctoral studies”.  

 2007. 3. – 6.06. Eiropas X. Psiholoģijas kongress ―Mapping of psychological knowledge for society‖, 

Prāga, Čehijas Republika. Stenda referāts “Variations in researcher identity: Story of personal 

constructs”. 



 

 2007. 30.05. – 2.06. Debrecenas Universitāte, Debrecena, Ungārija. Datorprezentācijas “Case of 

researcher‟s identity: Unfolding sustainability-oriented beliefs and self-evaluations” un “Journal of 

Teacher Education and Training (2002-2006)/Journal of Teacher Education for Sustainability (2007)” 

(plenārsēdē) 5.Starptautiskajā JTET konferencē ―Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība‖. 

 2006. 28. – 30.11. Honkongas Izglītības institūts, Honkonga, Ķīna. Datorprezentācija “Educational 

Action Research In Teacher Education: Fostering Research Skills” Āzijas/Klusā okeāna reģiona 

izglītības pētījumu asociācijas (APERA) starptautiskajā konferencē ―Izglītības pētījumi, politika un 

prakse globalizācijas laikmetā‖. Līdzautors: Ilga Salīte.   

 2006. 9. - 10.10. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās plenārsēdē ar 

datorprezentāciju ―Education and us: Tiny exercise in the analysis of some discourses‖ Starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos‖.  

 2006. 24.-26.08. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Datorprezentācija 56. Starptautiskajā 

fenomenoloģijas kongresā, ko organizē Pasaules fenomenoloģijas institūts ―Education For Sustainable 

Development In Latvia In Context Of Development Of The National Policy And Teacher Education‖. 

Līdzautors: Ilga Salīte. 

 2006. 15.-17.06. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Datorprezentācija VII Starptautiskajā Baltijas 

Psiholoģijas konferencē ―Baltic Psychology in Global Context: Where Do We Stand?‖ ―Relationship 

between Adult Beliefs of Career Development and Life Stress‖. Līdzautors: Tatjana Uzole. 

 2006. 31. - 3.06. Helsinku Universitāte, Helsinki, Somija. Datorprezentācija JTET 4. Starptautiskajā 

konferencē ―Sustainable Development. Culture. Education.‖  “Aspects of Sustainable Development 

from the Perspective of Teachers”. Līdzautors: Ilga Salīte. 

 2005. 22. – 24. 05. Fehtas Universitāte, Fehta, Vācija. Datorprezentācija JTET 3. Starptautiskajā 

konferencē ―Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība‖ “Primary and Secondary Teachers: Beliefs and 

Performance Related Self-Perceptions on Engaged Learning”. 

 2005. 13. – 15. 06. Helsinku Universitāte, Helsinki, Somija. Uzstāšanās starptautiskajā Vides izglītības 

konferencē ―Ilgtspējīga attīstība caur izglītību‖ ar referātu  “Philosophy of Education for Sustainable 

Development: Perspectives of Doctoral Students in Education”. 

 2005. 3. – 8. 07. Granāda, Spānija, Uzstāšanās 9. Eiropas psiholoģijas kongresā ―Crossroads of 

psychology in a world without borders‖ ar referātu “Understanding teachers‟ self: relation between 

social identity and terminal values”.  

 2004. 13 – 16. 09. Kijevas universitāte, Sudaka, Ukraina. Uzstāšanās starptautiskajā konferencē 

―Migrācija Eiropā: sociālie un psiholoģiskie aspekti‖ ar referātu “Latvijas studentu dzīves krīze un 

profesionālās identitātes veidošanās īpatnības”. 

 2004. 14. – 16. 04. Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Tallina, Igaunija. Uzstāšanās 2. starptautiskajā 

JTET konferencē ―Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība‖ ar referātu “Engaged Learning: Primary 

Teachers‟ Beliefs and Performance-Related Self-Perception”.  

 2004. 14. – 16. 04. Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Tallina, Igaunija. Uzstāšanās 2. starptautiskās 

JTET konferences ―Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība‖ plenārsēdē ar referātu “Journal of Teacher 

Education and Training: Taking the bark off”. 

 2004. 3. – 6.01. Rietumhavajas Oahu Universitāte Honolulu, Havaja, USA. Uzstāšanās II 

Starptautiskajā Izglītības konferencē Izglītības psiholoģijas sekcijā ar referātu  “Identity of Latvian 

Teacher: Examining Structural Variations and Interactive “Self”.  

 2002. 15. – 18.05. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās III Starptautiskās 

konferences ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖ Psiholoģijas sekcijā ar referātu  “Structural Variations of 

Latvian Teachers‟ Identity”.  

 2002. 3. – 4.05. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Uzstāšanās ATEE Starptautiskajā konferencē 

―Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems‖ ar referātu “Journal of Teacher Education 

and Training: Project for the sustainable development”. 

 2002. 16.01. – 12.02. Piedalīšanās Earth TIES un Earthlight Magazine organizētajā starptautiskajā 

virtuālajā konferencē “Exploring and Expanding The Great Work”.  R. Mecnera vadītajā sekcijā 

“Ecological Consciousness and Intelligence” 26.01.2002 (on-line materiāli http://www.earthties.org). 

 

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs 

  

 2006. gada 3. jūlijs. Liverpūles Džona Mūra Universitāte, (Enfīlda, Liverpūle, Lielbritānija) 

“LEARNING COMMUNITIES CONFERENCE”. 

 

http://www.earthties.org/


 

Asociētā profesore Dzintra Iliško 
 

Publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos: 

 

 Guseva S., Dombrovskis V., Iliško Dz. (2007). Preparing children for school: The Perspective of 

Sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, 8: 48-59, 2007, ISSN 1691-4147. 

 Iliško, Dz. (2007). Teachers as Agents of Societal Change. Journal of Teacher Education for 

Sustainability, 11/7, 14 - 27, 2007, ISSN 1691-4147 

 Iliško, Dz. (2007). Religious Education in Latvia, in Kuyk, E., Jensen, R, Lankshear, Loh Manna 

Elisabeth, Schreiner, P. (ed.) Religious Education in Europe. IKO: Publishing House, 2007, 121-127, 

ISBN 978-82-7012-793-0 

 Belousa, I., Oļehnoviča, E., Iliško, D., Mičule, I. (2007). Gender Equality in Science Curriculum:  

 Recommendations   of Reorienting Science Education towards Sustainable Development, in Pipere, 

(ed.) Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes. BBCC/ISE annual 

collection of articles, Vol. 2, Daugavpils: Daugavpils University, Publishing house ―Saule‖ 2007, 161-

175. ISBN 978-9984-14-373-6. 

 Belousa, I., Oļehnoviča, E., Iliško, Dz., Mičule, I., Fjodorova, I. (2007). Dzimumlīdztiesība eksaktajos 

mācību  priekšmetos: EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖ pieredze. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Dabaszinību didaktika šodien un rīt‖ rakstu krājums. Rīga:  

RPIVA. Pieľemts publicēšanai , 2007 

 Salite, I., Micule, I., Kravale, M., Ilisko, D., Stakle, A. (2007). Toward the Sustainability in Teacher 

Education: Promise of Action Research, in Pipere, A. (ed.) Education and Sustainable Development: 

First Steps toward Changes BBCC/ISE annual collection of articles, Vol. 2, Daugavpils: Daugavpils 

University Publishing House ―Saule‖. 2007, 263-292 

 Iliško, Dz. (2006). Education for democracy in our pluralistic society. Sustainable Development, 

Culture and Education, Helsinki: Helsinki University, 58. 

 Iliško, Dz. (2006).  The challenges of pedagogy: Reclaiming one‘s voice to construct a just world. At 

Risk population, Sociolinguistic Educational Issues (Ed. By S. Sinha & A. Gupta, A) New Delhi: 

Dominant Publishers and Distributions, 53- 64 lpp. 

 Ilisko, Dz., Guseva, V., Altane J. (2006).  Redefining an attitude towards marginalized groups in Latvia. 

At Risk population, Sociolinguistic Educational Issues (ed. by S. Sinha & A.Gupta) New Delhi: 

Dominant Publishers and Distributions, 167-178pp. 

 Iliško, Dz. (2006).  Teacher‘s identity, agency and change: Perspectives of Latvia Teacher‘s 

postmodern uncertainty. Proceedings of Asia-Pacific Educational Research Association International 

Conference „Educational Research, Policy in an Era of Globalization‟ 2006, Hon-Kong. Publicēts CD 

diskā 10 lpp. 

 Iliško, Dz. (2005). Towards a more inclusive religious education in Eastern Europe. Yearbook of the 

European Society of Women in Theological Research. The Neatherlands: Peeters, 169-193pp. 

 Ilisko, Dz. (2005).  Die katolische Kirche in Zeiten des Wandels in Lettland.  Diakonia, 36, 4, 288 - 294 

lpp. 

 Iliško, Dz. (2005).  Pedagogical Challenges for Building Holistic Curriculum. Journal of  Teacher 

Education and Training. Daugavpils: Saule, Vol. 5, 28- 40 pp. 

 Iliško, Dz. (2004). Developing sensibilities towards the other in an ecologically sustainable global 

Community. International Journal of Comparative Religious Education and Values, 16, 33 - 44pp. 

 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

 

 Iliško, Dz. 2007, 3–4.november (Greece, Cyprus) Conference ‗Citizenship, Multiculturalism, 

Cosmopolitanism, Presentation: Challenges of Multicultural Education in Latvia: Teacher‘s view. 

 Iliško, Dz. Kravale, M. 2007, May 30-June 2(Hungary, Debrecen) 5th International JTET Conference, 

Presentation: Developing adults research skills within the further educational programs by fostering a 

sustainable and authentic teaching.  

 Iliško, Dz.  Mičule, I. 2007, March 15-16, (Riga: RPIVA) International Scientific Conference ‗Didactic 

of Science Today and Tomorrow‘ Presentation: Gender Equality in Science: Equal Project ‗Reducing 

causes of professional segregation.  

 Iliško, Dz. 2007, 29.augusts-2.septembris (Itālija, Neapole) Piedalīšanās straptautiskajā ESWTR 

konferenē  'Diventare Comunita Vivente' 

 Iliško, Dz. 2007 July 3-6 (Prāga) 10th European Congress of Psychology, Prezentācija:  'Cross gender 

aspects in international research' (CAF Congress Assistance Programme stipendija līdzdalībai 

konferencē) 



 

 Iliško Dz. 2006. 29.-31. marts (Rīga ) Starptautiskā konferencē „Sieviete izglītībā, karjerā, biznesā‖ 

Labklājības Ministrijas organizētajā „EQUAL Latvija‖ projekta ietvaros 

 Iliško Dz. 2006. 10.-13. maijs (Austrija). Starptautiskais teologu kongress  ―Theologie von Frauen fur 

Frauen?‖ Ziľojums ―Uber die Situation von Frauen in Kirchen enhemals kommunistischer Lander‖. 

 Iliško, Dz.,  O.Grišāne  2006. 10. augusts  (Prāga) Straptautiskā conference ― Womens‘ spirituality‘  

Uzstāšanās ar Ziľojumu ‗Valērija  Seile a woman of courage and spirit for other women.’ 

 Iliško Dz. 2006. 27.-18. maijs (Igaunija)  8.
. 
Eiropas straptautiskā konference: ‗Citizenship Education: 

Europe and the World. Teaching European and Global Citizenship‘. Uzstāšanās ar referātu: Uzstāšanās 

ar ziľojumu ‗The challenge of teaching adults to embrace the reality of a pluralistic world in Latvia.’ 

 Iliško Dz.  2006. 31.maijs - 3.jūnijs (Somija) 4. Starptautiskā konference  ‗Sustainable       development, 

culture and education‖ Uzstāšanās ar referātu ―Education for democracy in our Pluralistic Society.‖ 

 Iliško Dz. 2005. 18.-21. maijs (Latvija: Daugavpils Universitāte) Pieadlīšanās 4. starptautiskā 

konferencē "Person.Color. Nature. Music". 

 Iliško Dz. 2005.  maijs (Somija)  Starptautiskajā konferencē "Adult Education," Uzstāšanās ar referātu 

"Possibilities and Challenges of Adult Education in Latvia." 

 Iliško Dz. 2005.16. -19. novembris (Indonēzija, Jakarta) Starptautiskā konference "Body and Sexuality‖ 

Uzstāšanās ar referātu " Ecological approach towards re-defying sexuality of women.‖ 

 Iliško Dz. 2005. g. 28. maijs  (Vācija, Fehta ) Trešā starptautiskā JTET konference "Sustainable  

Development, Culture and Educaton" Uzstāšanās ar referātu  "Pedagogical  Challenges for Building 

Holistic Curriculum." 

 Iliško Dz. 2004. 14.-16.aprīlis  (Daugavpils: Daugavils University) Piedalīšanās starptautiskajā 

konferencē ‗Sustainable Development. Culture. Education‘ Uzstāšanās ar ziľojumu ‗Postmodern 

sensibilities towards the other living in an ecologically sustainable global community.‟   

 Iliško Dz. 2003. 23. augusts (Rīga, LU) Starptautiskā konferencē ―The Identity of  Woman in the Post-

Socialist Countries,‖ Uzstāšanās ar referātu ―An Ecofeminist View on Raising Women‘s Identity in 

Latvia.‖ 

 Iliško Dz. 2003.11.-14. maijs (Daugavpils: Daugavpils Universitāte)  piedalīšanās 1. Straptautiskajā 

konferencē "Sustainable Development. Culture.  Education.‘ 

 

Docente Eridiana Oļehnoviča 
 

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

 

 Oļehnoviča, E. 2008. 4.-7.jūnijs (Anadolu Universitāte, Turcija) piedalīšanās 6. starptautiskajā JTET  

konferencē ‖Sustainable Development. Culture. Education‖. Nolasīts referāts „Sustainability in Career 

Development Support in a Regional University‖.‖                                                                                      

 Oļehnoviča E., 2008. 13.-15. marts (Rīga, Latvija) piedalīšanās 4. starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ . Nolasīts referāts „Karjeras izglītības 

darba organizēšana skolotājiem ilgtspējīgas izglītības kontekstā‖. 

 Oļehnoviča E., 2007. 5.-8. septembris (Rethimno, Grieķija) piedalīšanās FEDORA-PSYCHE 

zinātniskajā konferencē ―Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective 

Psychological Counselling in the European Higher Education‖. 

 Oļehnoviča E., 2007. 30. maijs -2. jūnijs (Debrecena, Ungārija) piedalīšanās 5. starptautiskajā 

zinātniskajā JTET  konferencē ‖Sustainable Development. Culture. Education‖. Nolasīts referāts 

„Career  education in Latvia: Teacher‘s perspectives in the context of sustainable development‖. 

 Oļehnoviča E., 2007. 15.-16. marts (Rīga, Latvija) piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Dabaszinību didaktika šodien un rīt‖. Nolasīts referāts „Dzimumlīdztiesība eksaktajos mācību 

priekšmetos: EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖ pieredze‖. 

 Oļehnoviča E.,  2006. 8.-10. novembris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos‖. Nolasīts referāts „Neformālā izglītība Latvijā- 

profesionālās kvalifikācijas atzīšana‖. 

 Oļehnoviča E.,  2006. 24.-28.maijs (El Sauzala, Tenerife, Spānija) piedalīšanās starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Conference on Educational Guidance‖. Nolasīts referāts „Promoting gender 

equality in education as a way towards a sustainable society in Latvia‖ (kopā ar PhD Dzintru Iliško).  

 Oļehnoviča E.,  2006. 10.-13.augusts (Prāga, Čehija) piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē ―Women Commemorate Women:Spiritual Leaders of Central and Eastern Europe‖. Nolasīts 

referāts „V. Seile-a women of courage and  spirit for other women‖ (kopā ar PhD Dzintru Iliško).  

 Oļehnoviča E.,  2005. 19.-21.maijs (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās 4.starptautiskajā zinātniskajā  

konferencē ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖. Nolasīts referāts „The Development of Secondary 

Schools of Applied Arts in Latvia During the Period of the First Independence of the State‖. 



 

 Oļehnoviča E.,  2004. 14.-15.maijs (Rīga, Latvija) piedalīšanās Baltijas valstu pedagoģijas vēsturnieku 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Nolasīts referāts „The Develpoment of Secondary School 

Applied Arts in Latvia During the Period of the First Independence of the State (1918-1940)‖. 

 Oļehnoviča E.,  2003. 2.-3. maijs (Rīga, Latvija) piedalīšanās ATEE Spring University starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Teachers, Students ans Pupils in Learning Society‖. Nolasīts referāts „Jaunu 

metodisko pieeju meklējumi ―Pedagoģijas vēstures‖ kursa apguvei augstskolā‖. 

 Oļehnoviča E.,  2002. 7.-8. novembris (Kauľa, Lietuva) piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē ―Ethnic Culture:Traditions and Innovations‖. Nolasīts referāts „The features of professional 

education of the secondary level art craft schools in Latvia during the period of the first state`s 

independence‖. 

 Oļehnoviča E.,  2002. 2.-5. maijs (Rīga, Latvija) piedalīšanās ATEE Spring University starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Decade of Reform:Achievements, Challenges, Problems‖. Nolasīts referāts 

„Lietišķās mākslas vidusskolu attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā‖.  

 Oļehnoviča E.,  2001. 28. augusts-1.septembris (Friburga, Šveice) piedalīšanās 9. starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē „European Conference for Research on Learning and Instruction‖, publicētas 

tēzes  „Pedagogical and Psychological Aspects of Authentic Assessment of Student`s Achievements in 

System of Higher Education in Latvia‖ (kopā ar   I.Belousu). 

 Oļehnoviča E.  2001. 3.-6.maijs (Klaipēda, Lietuva) piedalīšanās ATEE Spring University 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē ―Changing education in a chaning society‖. Nolasīts referāts 

„The influence of the study group leading perception type upon the organization of the student`s 

individual learning activity in the higher school‖. 

 Oļehnoviča E.,  2001. 21.-23.marts (Rīga, Latvija) piedalīšanās 3. starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē ―Science and Teacher Training‖. Nolasīts referāts „Topošo dabaszinātľu skolotāju 

izglītošanas pedagoģiski psiholoģiskie aspekti‖. 

 

Piedalīšanās akadēmiskajās konferencēs 

 

 Oļehnoviča E., 2008. 13.-15. marts (Rīga, Latvija) piedalīšanās 4. starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ . Nolasīts referāts „Karjeras izglītības 

darba organizēšana skolotājiem ilgtspējīgas izglītības kontekstā‖. 

 Oļehnoviča, E. 2008. 24.-28. februāris (Latvijas Universitāte, Rīga) piedalīšanās reģionālajā 

sagatavošanās konferencē starptautiskās izglītības konferences 48. sesijai  „Iekļaujošā izglītība: no 

politiskā dialoga līdz saskaľotai darbībai‖. 

 Oļehnoviča E.,  2007. 30. oktobris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās Latgales reģiona  attīstības 

aģentūras un ESF nacionālās programmas 3.2.4.1. projekta ―Latgales reģiona mūţizglītības atbalsta 

sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana‖ organizētajā Latgales reģiona mūţizglītības konferencē.  

Nolasīts referāts „Dienvidlatgales reģionālās profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes 

darbības galvenie virzieni ‖. 

 Oļehnoviča E.,  2007. 18. oktobris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās  starptautiskajā studentu 

konferencē ―Let‘s Live Together, Let‘s Live Sustainably‖.   

 Oļehnoviča E.,  2007. 17.-21. oktobris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās 5.starptautiskajā zinātniskajā  

konferencē ―Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖ 

 Oļehnoviča E., 2007. 21. septembris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētas attīstības departamenta un Zarasu biznesa informācijas centra (Lietuva) organizētajā konferencē 

„Pārrobeţu sadarbības loma uzľēmējdarbības attīstībā‖. 

 Oļehnoviča E., 2007. 19. septembris (Rīga, Latvija) piedalīšanās starptautiskajā konferencē ―Karjeras 

attīstības atbalsts jauniešiem‖  ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta ―Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā (KIPNIS)‖ ietvaros. 

 Oļehnoviča E., 2007. 22. augusts (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās vispārējās izglītības un 

profesionālās izglītības iestāţu vadītāju un pedagogu reģionālā konference ―Dialogs un saskaľota rīcība 

izglītībā‖, darba grupas ―Izglītības atbilstība darba tirgus prasībām‖ vadīšana. 

 Oļehnoviča E., 2007. 21.februāris (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās konferencē „Nodarbinātības un 

darbaspēka problēmas Latvijā un Daugavpilī‖. 

 Oļehnoviča E.,  2006. 24.-26.augusts (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās 56. starptautiskajā 

fenomeloloģijas kongresā ―Rethinking Education in the Perspektive of Life‖.  

 Oļehnoviča E.  2005. 2.marts (Daugavpils, Latvija) piedalīšanās praktiskajā konferencē ―Daugavpils 

ekonomika-2005‖. Nolasīts referāts ―Speciālistu sagatavošanas problēmas Daugavpilī‖. 

 Oļehnoviča E.,  2003. 13.-15. oktobris (Rīga, Latvija) piedalīšanās 21. Baltijas valstu zinātľu  vēstures 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē. 

 Oļehnoviča E.,  2003. 2.-3. maijs (Rīga, Latvija) piedalīšanās ATEE Spring University starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Decade of Reform:Achievements, Challenges, Problems‖. Publicēts referāts 

„Lietišķās mākslas vidusskolu attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā‖.  



 

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajā vispāratzīto 

recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā  

 
 Oļehnoviča, E., Kravale-Pauliľa, M. (2008). Organizing career education for teachers: the context of 

sustainable education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 9:68-80. [ISSN 1691-4147]. 

 Oļehnoviča, E., Kravale- Pauliľa,M. (2008) Karjeras izglītības darba organizēšana skolotājiem 

ilgtspējības izglītības kontekstā. IV starptautiskās zinātniskās konferences „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā‖ rakstu krājums. Rīga: tipogrāfija „S&G‖, 241- 248.lpp., ISBN 978-9984-9903-7-8      

 Belousa, I., Oļehnoviča, E., Iliško, Dz., Mičule, I. (2007) Gender equality in science curriculum: 

Recommendation of reorienting science education toward sustainable development. In A.Pipere (ed.) 

Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes. BBCC/ISE Annual collection of 

articles, Daugavpils: Daugavpils University Publishing House ―Saule‖, Volume 2, pp.161-174. 

 Belousa, I., Oļehnoviča, E.,  Iliško, Dz., Mičule, I., Fjodorova,I. (2007) Dzimumlīdztiesība eksaktajos 

mācību priekšmetos: EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloľu mazināšana‖ pieredze. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Dabaszinību didaktika šodien un rīt‖ rakstu krājums. 

Rīga:RPIVA. (CD), 17.-26.lpp., ISBN 978-9984-9903-6-1 

 Oļehnoviča, E., Kravale, M. (2006). Neformālā izglītība Latvijā- profesionālās kvalifikācijas atzīšana. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos‖ rakstu krājums. 

Daugavpils Universitāte: Saule, 268.-281.lpp. 

 Kravale, M., Oļehnoviča E. (2006). Jauniešu izpratne par neformālo izglītību Latvijā. Starptautiskās 

zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos‖ rakstu krājums. Daugavpils Universitāte: 

Saule, 282.-292.lpp. 

 Olehnoviča, E. (2005). The Development of Secondary Schools of Applied Arts in Latvia During the 

Period of the First Independence of the State. Scientific Articles of the Fourth International Conference 

―Person. Color. Nature. Music.‖-Daugavpils:Saule, pp. 301-310. 

 Olehnoviča, E. (2004). The Development of Secondary School Applied Arts in Latvia During the 

Period of the First Independence of the State (1918-1940). Starptautiskās konferences ―Pedagoģijas 

vēstures pētniecība Baltijas valstīs‖ zinātnisko rakstu krājums.-R.:RaKa, 174.-189. lpp. 

 Olekhnovich, E. (2004). The Development of Secondary Schools of Applied Arts in Latvia During the 

Period of the First Independence of the State. Vitauta Diţā universitātes (Lietuva, Kauľa) starptautiskās 

zinātniskās konferences ―Ethnic Culture: Traditions and Innovations‖ rakstu krājums.-Kaunas:Vytautas 

Magnus University, pp. 180-189. 

 Oļehnoviča,E. (2003). Professional Education in the Secondary Level Art Craft Schools of Latvia: 

Period of the First State`s Independence. Proceedings from the 3rd international conference ―Person. 

Color. Nature. Music.‖Daugavpils:Saule, 150.-160.lpp. 

 Oļehnoviča, E. (2002).Respecting Student`s Needs in Educational Environment. Journal of Teacher 

Education and Training,  № 1, pp. 39-46. 

 Oļehnoviča, E.(2002). Lietišķās mākslas vidusskolu attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā.  

Proceedings of the Association for Teacher Education in Europe ―Decade of Reform: Achievements, 

Challenges, Problems‖.-Rīga:Latvijas universitāte, 3.sēj.,  281.-293. lpp. 

 

Pārējās publikācijas                                    . 

 

 Oļehnoviča, E. (2007). Career  education in Latvia: Teacher‘s perspectives in the context of sustainable 

development. 5. starptautiskās zinātniskās JTET  konferences ‖Sustainable Development. Culture. 

Education‖ tēzes. Debrecena, Debrecenas universitāte, Ungārija, 26. lpp. 

 

Docente Mārīte Kravale - Pauliľa 

Publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos: 

 Salite, I., Micule, I., Kravale, M., Ilisko, D., Stakle, A. (2007) Toward the Sustainability in Teacher 

Education: Promise of Action Research, in Pipere, A. (ed.) Education and Sustainable Development: 

First Steps toward Changes, BBCC/ISE annual collection of articles, Vol. 2, Daugavpils: Daugavpils 

University Publishing house „Saule‖, 263-292. 

 Kravale M., Oļehnoviča E. (2006) Jauniešu izpratne par neformālo izglītību Latvijā. Starptautiskās 

zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos‖ rakstu krājums. Daugavpils 

Universitāte: Saule, 282-293.lpp. 

 Oļehnoviča E., Kravale M. (2006) Neformālā izglītība Latvijā- profesionālās kvalifikācijas atzīšana. 

Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”. 

Daugavpils Universitāte: Saule, 268- 281.lpp. 



 

 Kravale M. (2006) Understanding of the aim of education in Latvia// Education and Sustainable 

Development: First Steps towards Changes. Volume 1. Baltic & Black Sea Circle Consortium. ISE, DU 

(Saule), 381-390. lpp. 

 Kravale M. (2006) Jauniešu neformālās izglītības izpratnes sociālais aspekts. // Journal of Science 

Education. Bogota, Colombia, 39 -42. lpp.  

 Kravale M., Guseva V. (2006) Informal Education of Youth and Inclusive Environment. Acta 

Paedagogica Vilnensia.Vilnius University Publishing House.40-46. 

 Kravale M. (2005) Young People‘s Life Space and Informal Education. 3. starptautiskā JTET (Journal 

of Teacher Education and Training) konference “Sustainable development. Culture and education.”  

Vechta, CD.  

 Kravale M. (2005) Youth Nonformal Education and Informal Learning. 3. Starptautiskā konference 

„Person. Color. Nature. Music.” Daugavpils. 189 -194. lpp. 

 Kravale M. (2005) Jauniešu neformālā izglītība un kultūra. Konference „Globalizācija un kultūra.‖ 

Daugavpils. Saule. 168- 176. lpp. 

 Kravale M., Rinkeviča R. (2004) The process of informal youth education in multicultural environment. 

2.Starptautiskā JTET konference „Sustainable development. Culture and education.”  Tallina. CD. 

 Kravale M. (2004) Jauniešu neformālā izglītošanās virtuālajā vidē.  2. Starptautiskās JTET konference 

„Sustainable development. Culture and education.” Tallina. CD. 

 Kravale M. (2003) Jauniešu neformālās izglītības daţi aspekti. Starptautiskā konference „Lauku vide. 

Izglītība. Personība.” Jelgava. 232 -236. lpp. 

 Kravale M., Rinkeviča R. (2003) Nacionālās identitātes veidošanās problēmas jauniešu neformālā 

izglītībā. Starptautiskā konference „Pedagoģija: teorija un prakse.” Liepāja. 159-166. lpp. 

 Kravale M. (2003) Neformālās izglītības virzība uz ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskās JTET konference 

„Sustainable development. Culture and education. „ Daugavpils. CD. 

 Kravale M. (2002) Kompetences apmaiľas koncepcija jauniešu dzīves vērtību orientācijas attīstībā.  

RPIVA Rīga. 174-179. lpp. 

 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

 Kravale M., Oļehnoviča E. 2007.gads 5.septembris- 8.septembris, (Rethimno, Grieķija) FEDORA-

PSYCHE conference ―Crossing internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological 

Counselling in the European Higher Education‖. Satpratutiskā sadarbības tīklojuma karjeras 

konsultēšanas jomā izpēte. 

 Kravale M. 2007.gads 2.jūlijs - 6.jūlijs, (Dienvidāfrika, Durbana) 4.pasaules vides izglītības kongress. 

Uzstāšanās ar referātu:‖The learning Enviroment in the Context of Non-formal education‖ (kopā ar 

I.Mičuli) 

 Kravale M. 2007.gads 30.maijs - 2.jūnijs, (Debrecena, Ungarija) 5. Starptautiskā JTET konference 

―Sustainable Development. Culture. Education‖. Uzstāšanās ar referātiem: ―Analysis of problems of 

sustainable development: Student‘s view‖(I.Mičule & M.Kravale), ―Sustainability and the environment 

for developing research skills in action research in teachers education‖  (I.Salīte& I.Mičule& 

M.Kravale), ―Career education in Latvia: teacher‘s perspectives in the context of sustainable 

development‖ (E.Oļehnoviča & M.Kravale). 

 Kravale M. 2006.g. 9-11.oktobris, (Daugavpils) Starptautiskā zinātniskā konference „ Izglītība sociālo 

pārmaiľu apstākļos‖ ar referātu „Jauniešu izpratne par neformālo izglītību Latvijā‖. 

 Kravale M. 2006. g. 31.maijs- 3.jūnijs, (Helsinki) 4. Starptautiskā JTET konference ―Sustainable 

Development. Culture. Education‖ Stenda referāts: „ Personal aspect understanding of youth non-

formal education‖. 

 Kravale M. 2005.gads 21 -23. jūlijs, (Halle, Vācija) 26. Starptautiskā conference  ―Stress and Anxiety 

Research Society‖ Stenda referāts: Makarevichs V., Kravale M.Characteristics of the likn between 

stress and tolerance in adolescence. 

 Kravale M. 2005.gads 31 - 3.jūnijs, (Vechta, Vācija) 3. Starptautiskā JTET konference ―Sustainable 

Development. Culture. Education‖. Stenda referāts: Young People‘s Life Space and Informal 

Education. 

 Kravale M. 2004.gads 14 - 16.aprīlis (Tallina) 2. Starptautiskā JTET konference ―Sustainable 

Development. Culture. Education‖. Stenda referāts: Jauniešu neformālā izglītošanās virtuālajā vidē. 

 Kravale M. 2004.g.  29. - 2.maijs (Bonna) KAAD gada akadēmija „Religion und Wanderschaft‖. 

Starptautiska sadarbība, darbs sekcijās. 

 



 

Docente Tatjana Uzole 
 

Publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos: 

 

 Uzole T. (2007) Contemporary Education and Human Well- being: Dealing with ―Full Catastrophe 

Living‖ // Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes. Vol. 2, Institute of 

Sustainable Education, Daugavpils University: Saule, 205-221. 

 Uzole T. (2005) Attieksme pret darbu un apmierinātība ar sevi // International conference ―Society, 

Integration, Education‖. Rēzekne, February 25-26, 2005, 222-228. In CD. 

 Uzole T. (2003) Causes and symptoms of teacher‟s professional stress // Scientific articles of the third 

International Conference ―Person. Color. Nature. Music.‖ May 15 – 18, 2002 Daugavpils University: 

Saule, 45. -54. 

 Uzole T. (2003) Teacher‟s First Year at school:  Problems and Solution. // Journal of Teacher 

Education and Training, Vol. 2, 82. - 87. 

 

Pārējās publikācijas : 

 

 Uzole T., Kravale M. (2006) Pārskats par XXVI starptautiskās konferences “Stress un trauksmainība 

norisi (Vācija, Halle,2005.gada 21.-23. jūlijs. Sociālo Zinātľu Vēstnesis, Daugavpils 

Universitāte,1(3),160 –163. 

 Uzole T. (2004) Teacher‟s stress: Internal and External Causes. // Second International Conference 

―Sustainable Development. Culture. Education‖. Tallinn, April 14-16, 2004, Proceeding in CD. 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

 Meaning of “happiness” in the beliefs system of adults from different social groups// Fifth International 

conference ―Color. Person. Nature‖, Daugavpils, DU, Latvia, October 17-21, 2007. 

 Associations between the life dreams and happiness: Qualitative research // Xth European Congress of 

Psychology, Prague, Czech Republic, July 3-6, 2007. 

 Skolotāja profesionālā stresa sociāli psiholoģiskie aspekti // International Scientific Conference 

―Education in the Conditions of Social Changes‖, Daugavpils, Latvia, October 9-11, 2006. 

 Relationship between adults‘ beliefs of career development and life stress. Tatjana Uzole, Anita 

Pipere.// VII International Baltic Psychology Conference ― Baltic Psychology in Global Context: Where 

Do We Stand?‖, Riga, Latvia, June 15-17, 2006. 

 Stress and Art of Life // XXVI   International Conference of the Stress and AnxietyResearch Society, 

Halle, Germany, July 21-23, 2005.  

 Attieksme pret darbu un apmierinātība ar sevi // International Scientific Conference ―Society, 

Integration, Education‖, Rezekne, Latvia, February 25-26, 2005. 

 Atbalsta grupu lomā darbinieka drošības izjūtas veidošanā // International Scientific      

Conference‖Security and National Development‖, Daugavpils, DU, Latvia June 1-2, 2004. 

 Teacher‟s stress: Internal and External Causes. // Second International conference ―Sustainable 

Development. Culture. Education‖. Tallinn, Estonia, April 14-16, 2004. 

 Teacher‟s First Year at School: Problems and Solutions // First International Conference    ‖Sustainable 

Development. Culture. Education‖, Latvia, Daugavpils, May 11-14, 2003. 

 Professional stress among Latvian teachers // XXV Annual International School Psychology. 

Colloquium ―Education for All – How Inclusive Can You Get?‖ International School Psychology 

Association, Nyborg, Denmark, July 25-29, 2002. 

 Causes and symptoms of teacher‟s professional stress // 3 International conference ―Color.     Person. 

Nature‖ Daugavpils, DU, Latvia, May 15 - 18, 2002. 

Docente Svetlana Guseva 

 

Publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos: 

 

 Guseva S., Dombrovskis V., Iliško D. (2007) Preparing Children for School: The Perspective of 

Sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 8, 48-58. 

 Dombrovskis V., Guseva S., Murašovs V. (2007) The Development of Professional Identity of Sport‘s 

Teachers: Emotional and Typological Peculiarities. Long Papers of the 12
th

 European Congress of Sport 

Psychology „Sport & Exercise Psychology: Bridges between disciplines & cultures” (ed. by Yannis 

Theodorakis, Marios Goudas & Athanasios Papaioannou)/ 4-9 September, 2007// Halkidiki - Greece. 

276-278 pp. (CD) 



 

 Dombrovskis V., Guseva S., Murašovs V. (2004) Dynamics of Professional Identification During The 

University Studies. The 2nd Journal of Teacher Education and Training Conference “Sustainable 

Development. Culture. Education.” Tallinn, 132-140.pp. (CD) 

 

Pārējās publikācijas: 

 Guseva S. (2003) Palīdzība bērniem adaptēties skolēna lomai// ‖Skolotājs‖, Nr.2 (38). 46.-50.lpp. 

 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

 

 Guseva S. 2007, 17-21. oktobris (Daugavpils, Latvija) 5. Starptautiskā konference 

„Person.Color.Nature.Music“. Prezentācija ―Typological Peculiarities of Professional Identity of 

Teachers and Students in Teacher Training Programs in Latgale‖; Prezentācija „Features of 

Professional Identification of Teacher‘s Study Programs in Latvia―. 

 Guseva S. 2007, 3-6. jūlijs (Prāga, Čehija) 10. Eiropas Psiholoģijas kongress ―Mapping of 

Psychological Knowledge for Society‖. Prezentācija ―The Development of Professional Identity of 

Teachers: Emotional and Typological Peculiarities‖. 

 Guseva S. 2006. 24.-28. septembris (Soči, Krievija). Krievijas Zinātľu akadēmijas Psiholoģijas institūta 

Starptautiskais forums „Образ Российской психологии в регионах страны и в мире” (Krievijas 

psiholoģijas tēls pasaulē un valsts reģionos). Uzstāšanās ar referātu ―Konkurentspēja kā profesionālās 

identitātes veidošanās indikators‖. 

 Guseva S. 2005, 03-08 July, Granada (Spain). 9th European Congress of Psychology „Crossroads of 

Psychology in a World Without Borders”. Paper‘s title: „Professional Identification of Adolescents of 

Latvia in Multicultural Environment‖. 

 Guseva S. 2005, 13-14 May, Turku (Finland). Nordic Conference on Adult Education: “Adult 

Education – Liberty, Fraternity, Equality?” Paper‘s title: „Education for Adults in Latvia – Possibilities 

and Limitations‖. 

 Guseva S. 2004.g 25-26.novembris. Viļľa (Lietuva). Konference: “Personības psiholoģiskā attīstība”. 

Uzstāšanās ar referātu „The symptoms of Social Disadaptation of Adolescence with Deviant 

Behaviour‖. 

 Guseva S. 2004.g. 13-17.septembris, (Sudaka, Ukraina, Krima). Konference: ”Migrācija Eiropā: 

sociālie un psiholoģiskie aspekti”. Uzstāšanās ar referātu:  „Latvijas studentu Vācijā dzīves krīze un 

profesionālās identitātes veidošanās īpatnības‖. 

 Guseva S. 2004, 14-16, April (Tallinn, Estonia). The 2nd Journal of Teacher Education and Training 

Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” Paper‘s title: „Dynamics of Professional 

Identification during the University Studies‖.  

 Guseva S. 2002, 15-18, May (Daugavpils, Latvia). The 3
rd

 International conference: “Person. Color. 

Nature. Music.” Paper‘s title: ―The influence of Somatic Illness upon the Formation of Teenager‘s 

Character Accentuations‖. 

 

 Docents Valērijs Dombrovskis 
 

Publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos: 

 

 Guseva S., Dombrovskis V., Iliško D. (2007) Preparing Children for School: The Perspective of 

Sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 8, 48-58. 

 Dombrovskis V., Guseva S., Murašovs V. (2007) The Development of Professional Identity of Sport‘s 

Teachers: Emotional and Typological Peculiarities. Long Papers of the 12
th

 European Congress of Sport 

Psychology „Sport & Exercise Psychology: Bridges between disciplines & cultures” (ed. by Yannis 

Theodorakis, Marios Goudas & Athanasios Papaioannou)/ 4-9 September, 2007// Halkidiki-Greece. 

276-278 pp. (CD) 

 Makarevičs V., Dombrovskis V. (2006) Problemen der Migration und Toleranz (in russisch). Migration 

in Europa: Sozilogische und Psychologische Forschungen. Ost-Westeuropaische Konferenz Bilaterale 

Veranstaltung, Krim, Sudak (16 September, 2004)// Burlachuk L., Mikhailova N., Kraynikov E. (Hrsg). 

– Kiew: Art-Programm. 159-174 pp. 

 V. Dombrovskis, S.Guseva, V.Murašovs. (2004) Dynamics of Professional Identification During The 

University Studies. The 2nd Journal of Teacher Education and Training Conference “Sustainable 

Development. Culture. Education.” Tallinn, 132-140.pp. (CD) 

 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

 

 Dombrovskis V. 2007, 17-21. oktobris (Daugavpils, Latvija) 5. Starptautiskā konference „Person 

.Color. Nature. Music“. Prezentācija „Features of Professional Identification of Teacher‘s Study 



 

Programs in Latvia―; Prezentācija ―Typological Peculiarities of Professional Identity of Teachers and 

Students in Teacher Training Programs in Latgale‖.  

 Dombrovskis V. 2007, 4-9.septembris (Halkidiki, Grieķija) 12. Eiropas kongress sporta psiholoģijā 

„Sport & Exercise Psychology: Bridges between disciplines & cultures”. Prezentācija „The 

Development of Professional Identity of Sport‘s Teachers: Emotional and Typological Peculiarities‖. 

 Dombrovskis V. 2007, 3-6. jūlijs (Prāga, Čehija) 10. Eiropas Psiholoģijas kongress “Mapping of 

Psychological Knowledge for Society”. Prezentācija ―Competitiveness as an Indicator of Sustainable 

Professional Identity of Teachers‖; Prezentācija ―Latvian Nationality: Construction, Naturalization and 

Reproduction of Exclusive Identities‖; Prezentācija ―The Development of Professional Identity of 

Teachers: Emotional and Typological Peculiarities‖. 

 Dombrovskis V. 2006, 24.-28. septembris (Soči, Krievija). Krievijas Zinātľu akadēmijas Psiholoģijas 

institūta Starptautiskais forums „Образ Российской психологии в регионах страны и в мире” 

(Krievijas psiholoģijas tēls pasaulē un valsts reģionos). Uzstāšanās ar referātu ―Konkurentspēja kā 

profesionālās identitātes veidošanās indikators‖. 

 Dombrovskis V. 2005, 11-12 November, Vilnius (Lithuania). The International Conference „Education 

Policy Transformations: Migration, Borrowings, Glocalization”. Paper‘s title: „Peculiarities of 

Professional Orientation and Career Counseling Policy in Latvia‖. 

 Dombrovskis V. 2005, 03-08 July, Granada (Spain). 9th European Congress of Psychology 

„Crossroads of Psychology in a World Without Borders”. Paper‘s title: „Professional Identification of 

Adolescents of Latvia in Multicultural Environment‖. 

 Dombrovskis V. 2005, 13-14 May, Turku (Finland). Nordic Conference on Adult Education: “Adult 

Education – Liberty, Fraternity, Equality?” Paper‘s title: „Education for Adults in Latvia – Possibilities 

and Limitations‖. 

 Dombrovskis V. 2004.g 25-26.novembris. Viļľa (Lietuva). Konference: “Personības psiholoģiskā 

attīstība”. Uzstāšanās ar referātu „The symptoms of Social Disadaptation of Adolescence with Deviant 

Behaviour‖. 

 Dombrovskis V. 2004.g. 13-17.septembris, (Sudaka, Ukraina, Krima). Konference: ”Migrācija Eiropā: 

sociālie un psiholoģiskie aspekti”. Uzstāšanās ar referātiem:  „Latvijas studentu Vācijā dzīves krīze un 

profesionālās identitātes veidošanās īpatnības‖; ―Tolerance un migrācijas problēma‖. 

 Dombrovskis V. 2004, July 18- 22, (Groningen, The Netherlands). 12th European Conference on 

Personality. Paper‘s title: „Interrelation of Tolerance and Life‘s Values of a Personality‖. 

 Dombrovskis V. 2004, 14-16, April (Tallinn, Estonia). The 2nd Journal of Teacher Education and 

Training Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” Paper‘s title: „Dynamics of 

Professional Identification during the University Studies‖.  

 Dombrovskis V. 2002, 15-18, May (Daugavpils, Latvia). The 3
rd

 International conference: “Person. 

Color. Nature. Music.” Paper‘s title: ―The influence of Somatic Illness upon the Formation of 

Teenager‘s Character Accentuations‖. 

Docente Svetlana Ignatjeva 

 

Publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos: 

 

 Ignatjeva S., Bogdanova N. (2007). Increase of Information Competence‘s Level of University Post 

Graduate Specialist. Proceedings of the 7
th

 Conference on Baltic Studies in Europe. Lüneburg, 30 – 31. 

 Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer Science to students of not profile specialities, 

Starptautiskā konference „dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un 

mūsdienās‖, 2006.g. 1. - 3.februārī. Tēzes. 45.-46. lpp. 

 Ignatjeva S. Java programming on physics examples. MPTL10 Multimedia in Physics Teaching and 

learning, Workshop of the European Physical Society, October 5 -7, 2005, Berlin, Germany, Abstracts. 

 Ignatjeva S. Java Programming for Artists. GENERATIVE ART 2004 7
th

 International Conference and 

Exhibition, December 13 -16, 2004, Milan, Italia, Proceedings-Volume 2, page 25-30. 

 Ignatjeva S., Liberts G.Interactive screen tools of advanced physical experiment. MPTL9 Multimedia in 

Physics Teaching and learning, Workshop of the European Physical Society September 13 -15, 2004, 

Graz, Austria, Abstracts. 

 Ignatjeva S. Data mining in business. 2
nd

 International Conference „ Information Society and Modern 

Business‖ July 1-2, 2005 Ventspils University College 

 Ignatjeva S., Romanovskis T. Interactive Screen Tools for Measurements on Images of Physical 

Phenomena MPTL 8 Multimedia in Physics Teaching and learning Workshop on of the European 

Physical Society September 14 -16, 2003, Prague, Czech Republic Abstracts of oral contributions. 

 

 



 

Docente Lilija Gorbaceviča 
 

Publikācijas zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos  

 

 XX gs. vērtības//Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana.  Rakstu krājums. -  Daugavpils, DU, 

Saule, 2002. 

 Naudas filosofija. – Gr.: Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā. –    Rīga, RSAABA, 

2002., 139. –146.lpp. 

 Cilvēks ir izvēle// Starpt. konf. „Eksistence un komunikācija‖ tēzes. – R., LU Filosofijas un socioloģijas 

institūts, Dānijas Kultūras institūts, 2003. 

 Mūsdienu cilvēks. Mūsdienu vērtības//HF XIII zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DU HF, 2003. 

 Организационная культура и проблемы эффективности//межд. Конф. «Человек и рынок». – 

Люблин, Польша, 2004. 

 Globalizācija un hierarhija mūsdienās// starpt. konf. „Globalizācija un kultūra‖. – Daugavpils, DU HF, 

2004. 

 Līdzautors V.Boroľenko Darba laika efektīvās izmantošanas problēmas strādājošo Latgales iedzīvotāju 

skatījumā // Reģionālais ziľojums. Pētījumu materiāli Nr.1 DU „Saule‖ 2004. 

 L.Gorbaceviča, V.Boroľenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu 

virzieni 2004.gadā Nr.10. Rīga, 2005., 55.-56.lpp. 

 L.Gorbaceviča, V.Boroľenko. Darba laika efektīvas izmantošanas problēmas strādājošo Latgales 

iedzīvotāju skatījumā. Reģionālais ziľojums. Pētījumu materiāli Nr.1, 2004., 53. – 94.lpp. 

 Every day and ―Other‖ Values. Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 339.-345.lpp. 

 Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Globalizācija un kultūra. Globalizācija un 

hierarhija mūsdienu sabiedrībā. Zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils, Saule, 2005., 33.- 40.lpp. 

 Время как экономический ресурс в восприятии работающего населения регионов Латвии // 2 

Всероссийская научная конференция „Сорокинские чтения – 2005 Будущее России: стратегии 

развития‖ 14.-15. декабря 2005 г. – М.:МГУ,2005. 

 Līdzautori Inta Ostrovska, Vera Boroľenko Laika vadīšana un organizēšana uzľēmumos. LZP 

Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes 

Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, Nr. 11.; Rīga 2006., lpp.62.-63. 

 Рабочее время и его цена. Nowa ekonomija a spoleczenstwo T2, Lublin, 2006., стр.391-395 

 Dzīves jēgas meklējumos. Dzīves jēga, bailes, absurds, izziľa, prāts, patiesība. // Eksistence un 

komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija. LU FSI 2006., lpp.287.-298. 

 Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte // Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība 

sociālo pārmaiľu apstākļos‖ tēzes. 2006.g. 09.-11. oktobris. Daugavpils: Saule, 2006., lpp.23. 

 Качество высшего образования в представлении студентов (на примере Даугавпилсского 

университета и некоторых частных вузов Латвии). // Nowoczesność Ponowoczesność. 

Społeczeństwo obywatelskie w Europie środkowej i wschodniej. [Pod redakciją Słavomira 

Partyckiego], T2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007., c. 219-223. 

 Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte // Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība 

sociālo pārmaiľu apstākļos‖ 2006.g. 09.-11. oktobrī. Rakstu krājums. Daugavpils Universitāte: 

Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2007., lpp.6.-19. 

 Līdzautore Olga Bičinska Konkurences ietekme uz Latvijas Republikas balss telefonijas tirgu. Sociālo 

Zinātľu vēstnesis. Daugavpils, Daugavpils Universitāte. Iesniegts publicēšanai. 

 

Dalība starptautiskajās un cita veidā konferencēs 

 

 RSEBAA 10 gadu jubilejai veltīta konference Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā. 

(Rīga, RSAABA, 2002.g. oktobris) – referāts Naudas filosofija. 

  

 LU Filosofijas un socioloģijas institūta, Dānijas Kultūras institūta starptautiskā konference  Eksistence 

un komunikācijas. Sērenam Kirkegoram – 190, (Latvija, Rīga, 2003.g. 05. – 06. maijs) – referāts 

Cilvēks ir izvēle. 

 HF XIII zinātniskie lasījumi. –(Daugavpils, DU HF, 2003.g. janvāris) – referāts Современный 

человек. Современные ценности. 

 Starpt. konf. Globalizācija un kultūra. (Daugavpils, DU HF, 2003.g.04.-05.decembris) – referāts 

Globalizācija un hierarhija mūsdienu sabiedrībā.  

 Mежд. конф.    Человек и рынок.  (Люблин, Польша, 2004. 17. – 19. май) – referāts 

Организационная культура и проблемы эффективности. 

 Starpt. konf. Drošība un tautas attīstība. (Daugavpils, DU SZF, 2004.g. 03.-04. jūnijs) – referāts Drošība 

un tās izteiksme vajadzību hierarhijā. 



 

 International conference Humanities in New Europe. (Kaunas, Vytautas Magnus University, 13.-14. 

January, 2005.) – report Question about the Sence of Life: History and Modernity. 

 DU HF XV Zinātniskie lasījumi Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Globalizācija 

un kultūra (Daugavpils, Latvija, 27.-28. janvārī 2005.g.) – referāts Globalizācija un hierarhija mūsdienu 

sabiedrībā. 

 Starptautiskais zinātniskais seminārs Augstākās izglītības stratēģija un perspektīvas Latvijā, 

(Daugavpils, Latvija,  07.-08. aprīlis 2005.g.) – referāts (līdzaut. Boroľenko V.)  Augstākas izglītības 

kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti. 

 7 Международная научная конференция Новая экономика и общество, (Наленчув, Польша, 15-17 

мая 2006.г.) – referāts Рабочее время и его цена. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos‖ (Daugavpils, 2006.g. 09. 

– 11. oktobris) – referāts Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Nowoczesność Ponowoczesność Społeczeństwo obywatelskie w 

Europe środkowej i wschodniej. (Polijā, Ļublina, 14.-17.maijā, 2007.) – referāts „Качество высшего 

образования в представлении студентов (на примере Даугавпилсского университета и некоторых 

частных вузов Латвии)‖. 

 

Lektore Inta Ostrovska 
 

Zinātnisko publikāciju saraksts 

 

 Ostrovska I. Izglītības sistēmas loma reģiona ekonomiskās depresijas pārvarēšanā // Starptautiskās 

konferences ―Centrālās un Austrumeiropas valstu Ekonomiskās integrācijas problēmas Eiropas 

Savienībā‖ tēzes. – Rēzekne, 1999., 124.-126. lpp. 

 Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta ietekme uz radošas personības atīstību Latgalē// 

Starptautiskās konferences ―Radoša personība‖ zinātniskais rakstu krājums.– R., 2000., 246. – 250. lpp. 

 Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta loma jaunatnes adaptācijas procesā// Starptautiskās 

konferences ―Sadarbība un kompetence izglītībā ―rakstu krājums.– Jelgava, 2000. – 234. –239.lpp.  

 Ostrovska I. Skolēna socializācijas problēmas// DPU EN pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskās 

konferences ―Akadēmiskās izglītības porblēmas universitātē‖ rakstu krājums. – Daugavpils, DPU, EN, 

Saule, 2001., 8. – 10. lpp. 

 Ostrovska I. Latgales reģiona jauniešu attieksme pret izglītību// Starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences ―Personība. Laiks. Komunikācija‖ materiāli. – Rēzekne, 2001., 113. –119. lpp. 

 Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta transformācija Latvijas iedzīvotāju skatījumā// Starptautiskās 

konferences ― Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti‖ rakstu 

krājums. – Rīga, 2001., 297. –302. lpp. 

 Ostrovska I. Spriedzes faktori sociālajā konfliktā (Latgales iedzīvotāju skatījumā)// Starptautiskās 

konferences ― Konflikta teorija un prakse multinacionālā sabiedrībā‖ materiāli. – Rīga, 2001., 254. –

261. lpp. 

 Ostrovska I. Latgales jauniešu adaptācijas procesa daţi aspekti, pārejot no izglīttības uz nodarbinātību// 

Starptautiskās konferences ‖IT laikmets: jaunatne un sociālās izmaiľas‖ materiāli. – Rīga, 2001., 155. – 

162.lpp. 

 Ostrovska I. Latgales iedzīvotāju socializacijas specifika pārejas periodā (1994. – 1998.)// Zinātnisko 

rakstu krājums ― Vispārīgā didaktika un audzināšana‖. – Rīga, 2001., 64. – 68.lpp. 

 Ostrovska I. The Role of Education as a Social Institution in the Development of the Latgale Region in 

the Transition Period. – Gr.:  Humanities and Social Science Latvia. Regional identity of Latgale. – 

Rīga, 3(36)2002, 81. – 89. lpp.  

 Ostrovska I. Latgales jauniešu adaptācijas procesa daţi aspekti, pārejot no izglītības uz nodarbinātību. – 

Gr.: Starptautiskās konferences rakstu krājums „Atmiľa kultūrvēsturiskā kontekstā‖. – Daugavpils, 

Saule, 2002., II daļa, 11. – 18. lpp. 

 Ostrovska I. Sociālās spriedzes faktori Latgales jauniešu vērtējumā. – Gr.: Decade of Reform: 

Achievments, Challenges, Problems. - Rīga, LU PPI un AIEE, 2002., 412. – 421. lpp. 

 Ostrovska I. Izglītības nozīme reģiona konkurentspējas aspektā. – Gr.: Reģionu konkurētspēja. – 

Daugavpils, DU SZF, Saule, 2002., II daļa, 34. – 42 lpp. 

 Ostrovska I. The Regional aspect of the significance of education. – Gr.: Teacher education in XXI 

century: changing and perspectives. (international Scientific Conf.) – Shaulai, Lithuania, 2002. – p. 

311-316  

 Ostrovska I. The role of education in rising of regions competitiveness (on Latvia‘s example). – Gr.: 

Przedsiebiorczosc i innowacyjnosc jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego (International 

scientific conf). – Wloclawek, Poland, 2002. – p. 469 – 474 



 

  Ostrovska I., Boroľenko V. Jaunatne ceļā no izglītības uz darba tirgu.(monogrāfija). – Daugavpils: 

Saule, 2004., 119 lpp. 

 Островска И. Некоторые проблемы перехода молодѐжи от образования на рынок труда (на 

примере Латвии). – Gr.: Czlowiek a rynek. – Lublin, Poland, 2004. – p. 202. – 210. 

 Ostrovska I. „Izglītības kā sociālā institūta transformācija Latvijā‖ .-Gr.: Religia a gospodarka, T. II. - 

Lublin , Poland, 2005., 262.-269.lpp. 

 Ostovska, A. Ivanovs, D. Oļehnovičs Ieteikumi Daugavpils Universitātes socioloģijas studiju 

programmas studiju darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanai. - Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes izdevniecība „Saule‖, 2005. 

 Ostrovska I.,  Gorbaceviča L.., Boroľenko V. ―Laika vadīšana un organizēšana uzľēmumos‖. LZP 

Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes 

Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, Nr. 11.- Rīga, 2006., 62.-63. lpp. 

 Островска И. „Роль образования в создании социального капитала‖. –Gr.:Nowa ekonomija a 

spoleczenstwo, T2. -Lublin, Poland, 2006., стр.353-357. 

 Ostrovska I., Lavriľenko O. „Jaunā ekonomika un sabiedrība‖. // Sociālo zinātľu vēstnesis‖ 2006/2 

(4).- Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule‖., 2006., 163.-166.lpp. 

 Ostrovska I., Lavriľenko O. Jaunā ekonomika un sabiedrība (starptautiskās zinātniskās konferences 

piezīmes). Sociālo zinātľu vēstnesis 2006/2(6). -Daugavpils: DU Akadēmiskaisd apgāds „Saule‖.-

2006., 163.-166.lpp. 

 Ostrovska I. The role of Education in the Creation of Social Capital // Uncertain Transformations – 

New Domestic and International Challenges. Proceedings of the International conference (editors: 

Ţ.Ozoliľa, N.Muiţnieks). – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007., 123.-127. lpp. 

 Островска И.  „Образование как институт гражданского общества.// ―Nowoczesnošč 

Ponowoczesnošč‖. t. 2. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007., 246.-250. p. 

  Ostrovska I., Lavriľenko O. Ekonomikas doktorantu konferences Daugavpils Universitātē kļūst par 

tradīciju.  // Sociālo zinātľu vēstnesis 2007/1(5).- Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds ―Saule‖. – 

2007.,150.-161. lpp.  

 28. Ostrovska I. „Jaunieši un izglītība Latvijā audzināšanas socioloģijas aspektā‖. // Sociālo zinātľu 

vēstnesis      /2 (6). ).- Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds ―Saule‖. – 2008., 147.-162. lpp. 

 

Lektors Jānis Radionovs 
 

 2002.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences ―Reģiona finansu un ekonomiskais 

potenciāls‖ piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Prasījuma nodrošinājums lietu tiesībās – ķīla‖. 

 2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences ―Reģiona finansu un ekonomiskais 

potenciāls‖ piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Īpašums. Tā iegūšana, izbeigšanās‖. 

 2004.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences piedāvāta un aizstāvēta tēma ― 

Problēmsituācijas ―Latvijā dzīvojošo Lietuvas Republikas pilsoľu jaundzimušo bērnu tiesību 

neievērošana‖ analīze. 

 2005. gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Par 

dzīvokļu īpašnieku kopsapulci‖. 

 2006.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Drošība un 

tautas attīstība‖. 

 

Asociētā profesore Ilze Miķelsone 
 

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

 

 2008. 19.-22. janvāris  Starptautiskā zinātniskā konference „ Cooperative Learning in Multicultural 

Societies: Critical Reflections‖ Turīna (Itālija). Referāta temats „In-service Courses as a Means of 

Regenerating Teachers‘Community‖ (sadarbībā ar Indru Odiľu (LU)). 

 2007.g. septembris  ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta „Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā (KIPNIS) konference „ Karjeras attīstības atbalsts jauniešiem‖. 

Referāta tēma „ Karjeras izglītība jauniešu personības veidošanā‖.  

 2007.g. septembris Starptautiski zinātniskā IAEVG (International Association for Educational and 

Vocational Guidance) konfrence „ General Assembly 2007 Guidance and Diversity Research and 

Applications‖ Padovā, Italija. 

 2007.g. jūlijs WAIMH un WAIMH Latvijas nodaļas organizētā konference „ Zīdaiľu un bērnu 

veselīgas attīstības veicināšana‖. Referāta temats „Applying Principles of Early Child Development, 



 

specifically Promotion of Secure Attachment and Autonomy – Developing Programs in different 

countries/ cultures‖. (prezentēts kopā ar Freda Martin no Hinks Dell Crest Institūta Kanādā). 

 2007.g. maijs Zinātniski starptautiskā konference „ 4th International Silk road Symposium „New trends 

in Higher education‖. Tbilisi (Gruzija). Referāta temats: „Analysis of Experience of  Designing the 

Professional Master Study Programme ―Career Counselling‖ in Latvia‖. 

 2007.g. IX starptautiskā LLINE konference (The Ninth  International LLINE Conference)‖Learning 

Regions- Learning Cities‖ (Rovaniemi, Somija). Referāta tēma: „In- service Courses as a Means for 

Regenerating Teachers‘Community‖. 

 2006.g. IV Starptautiskā konference „Pedagoģija: teorija un prakse‖ LPA. Referāta tēma „ Nosacījumi 

pieaugušo uzskatu un attieksmes pret bērnu veidošanai‖  

 2006.g. Latvijas Universitātes 64.konference, Izglītības vadības darba grupā Referāta tēma: „ Skolotāju 

sociālās iekļaušanās problēmas Latvijā‖ . 

 2005.g. XIII starptautiskā LLINE konference (The Eighth International LLINE Conference) „ What 

Future For Lifelong Learning In Europe- A Time for Choice‖. Referāta tēma: Social Inclusion: 

Problems and Solutions in Teacher Education in Latvia‖.  

 2004.g. IX starptautiskā  kreativitātes konference ―Kreativitātes izpēte un atraisīšana― 

(RPIVA).Referāta tēma: ―Cilvēka pieredzes un kreativitātes savstarpējā saistība‖.  

 2004.g. Starptautiskais seminārs ― Active Citizenship and the Non- Formal Adult Education‖ Karis, 

Somijā. Dalība un diskusijas darba grupās: ―The Concept of Active Citizenship‖, ― The Methodolody of 

Teaching Active Citizenship Competencies‖, ― Methods of Working with Active Citizenship in an 

International Context‖, ― Developing European Projects in the Field of Active Citizenship‖, ― Active 

Citizenship in a Multicultural Society‖, ― Policy Programme for Civic Participation‖. 

 2003.g. Starptautiskā zinātniskā  konference  Skotijas Skolotāju koledţā (Aviemorā) ― This Way Up! 

Co-operation and Participation Working together to provide additional support for learning‖. Referātu 

tēmas‖ Good practice in Action‖, ―Co-op Learning Strategies‖, ―Co-op Learning by feeling‖. 

 2003.g. II Starptautiskā zinātniskā LPA Pedagoģijas un psiholoģijas katedras organizētā konference 

―Pedagoģija: teorija un prakse‖. Referāta temats ―Sadarbīgās mācīšanās būtība un izpausmes mācību 

procesā‖.   

 2003.g. Starptautiskā konferencē ―Lauku vide. Izglītība. Personība‖. (―Rural Environment Education 

Personality‖) Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Referāta tēma ―Pieaugušo mācīšanās 

specifiskās iezīmes‖. 

 2002.g. Starptautiskā zinātniskā konference Tallinas Pedagoģiskajā universitātē ―Bērnības paradoksi: 

realitāte un perspektīves‖(―Paradoxes in childhood: reality and perspectives‖). Referāta temats‖ 

―Sociālo prasmju mācīšana Multikulturālisma aspektā‖( ―Teaching sociall skills in multicultural 

aspect‖) tika prezentēts konferences plenārsēdē. 

 2002.g. Starptautiskā konference ―Kooperatīvā mācīšanās un pilsoniskā atbildība 21.gadsimtā ― (Co-

operative learning and responsible citizenship in the 21st century) Mančesterā (Anglija). Referāta tēmas 

―Developing Skills for Co-operative Learning in Latvian Teacher Education‖ un ―Co-operative 

Learning in Cross-Disciplinary Contexts‖. 

 2002.g. LPA Pedagoģijas un psiholoģijas katedras un DU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes rīkotā 

pirmsskolas izglītības starptautiskajā konferencē ― Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā‖ 

(Identity and Self Formation at Early Childhood). Referāta tēma ―Bērnu sasniegumu motivācijas un 

pašcieľas veidošanās savstarpējā mijiedarbība‖. 

 

Docente Lāsma Latsone 
 

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

 

 27.03.2008., seminārs: Kā uzvarēt rītdien: pozitīvi konstruktīva motivācija uzľēmuma vadībā‖, Liepāja 

 16. – 20. 01. 2008.,  Starptautiska konference „Formation for Future: Recognizing mutually receptive 

gifts‖, Anglija, Durham 

 9.-10.11. 2007.,  Starptautiska zinātniska konference Liepājā „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās 

vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts‖. Konferences zinātniskās redkolēģijas locekle. 

 25.-28.10. 2007.,  EKSOA „Andante‖ rīkota starptautiska studiju konference Vught (Nīderlande): 

„Friends or Strangers‖ (Draugi vai svešinieki) 

 19-22.07.2007.,  WAIMH Eiropas reģionālā konference ―Zīdaiľu un bērnu veselīgas attīstības 

veicināšana‖, Rīga.  

 05.2007.,  Pieredzes apmaiľas brauciens uz Dublin City University, Maynooth College, Mater Dei 

Institute (Dublina, Īrija), karjeras konsultēšana  

 20.04. 2007.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Karjeras izvēle 21. gadsimtā‖, Bill Law (UK) 



 

 23.03.2007.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Karjeras attīstības atbalsta pasākumi koledţas/augstskolas un 

studentu konkurētspējas veicināšanai‖, Loretta Jennings, Īrija. 

 8.-9.12.2006.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Informācijas tehnoloģiju pielietojums karjeras attīstības 

atbalstam‖, Raimo Vuorinen (Somija) 

 7.12.2006.,  Starptautiska konference Rīgā „Karjeras attīstības atbalsta sistēma: no profesionālās 

orientācijas uz karjeras izglītību un konsultēšanu mūţa garumā‖ (lektori no Latvijas, Lielbritānijas, 

Dānijas, Somijas) 

 4.-5.11.2006.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Kvalitātes nodrošināšana un izvērtējums Karjeras 

konsultēšanā‖, Deirdre Hughes (Lielbritānija) 

 27.10.2006.,  Piektā Starptautiskā zinātniskā konference Šauļu Universitātē „Skolotāju apmācība 21. 

gadsimtā: Pārmaiľas un perspektīvas‖.  Mana referāta tēma: „Vērtībizglītība – no informācijas līdz 

transformācijai‖ 

 21.-22.10.2006.,  Seminārs Rīgā par tēmu „Multikulturāls karjeras attīstības atbalsts un konsultēšana‖, 

Mika Launikari (Somija) 

 29.07.2006.,  Konference: ―Eiropas Sociālais fonds un NVO līdzdalība izglītības un nodarbinātības 

veicināšanā un sociālās atstumtības mazināšanā,‖ Mana referāta tēma: „Kristīgo NVO ieguldījums 

sievietes pašapziľas celšanā un sociālās atstumtības mazināšanā‖. 

 24.-25.11.2005.,  Meistarklase mūzikas terapijā (Prof. Jaakko Erkkila un Esa Ala-Ruona, Somija). Ir 

sertifikāts 

 22.11.2005.,  Express Publishing rīkots seminārs „Humanistic Teaching: How to Make Everyone 

Happy‖ (Tatjana Ginzburg, Lielbritānija). Ir sertifikāts 

 09.2005. LR Probācijas dienesta pārvaldes projekts „Ieslodzīto, kuri izcieš pēdējo pusgadu, un no 

ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu sociālās rehabilitācijas programma integrācijai darba tirgū.‖ 

Konsultācijas projekta izstrāde un apmācība.   

 22.-25.09.2005.,  Starptautiska studiju konference „Diakonāts kā pravietiska kalpošana globalizētajā 

pasaulē,‖  Fraizingā (Vācija) 

 21. – 28.08.2005.,  Garīgās mūzikas seminārs (46. Österreichische Werkwoche für Kirchenmusik),  

Zalcburga  (Austrija)  

 18.-22.07.2005., 36 stundu tālākizglītības programma ―Ētikas mācību priekšmeta 7. klasei programmas 

īstenošana pamatskolā.‖ Ir sertifikāts.  

 16.04.-23.04.2005., Pieredzes apmaiľas seminārs Alborgā (Dānija), Skiper Klement Seminar 

augstskolā. Tēma – sociālais darbs 

 04.06. 2005., Zinātniska konference RARZI. Mana referāta tēma: „Mūsdienu izaicinājumi reliģijas 

izglītībā‖ 

 03.12.2004. – 18.12.2004.,  kursi Benediktinerstift Altenburgā (Austrija): (Austrijas vēsture, kultūra, 

sociālais darbs). Ir sertifikāts. 

 02.10.2004.,  LKSA informējoša konference. Mana referāta tēma: „Reliģijas izglītības nozīme aktīvas 

draudzes kopienas veidošanā un sievietes pašapziľas celšanā‖ 

 11.-14.05. 2003.,  Starptautiska konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība.‖ Daugavpils 

Universitātē 

 06./07.2001. – Tercio Millenio Institūta seminārs „Par brīvu sabiedrību‖ (3 nedēļas) Krakovā (Polija). Ir 

sertifikāts. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. pielikums 

Studiju programmas salīdzinājums 

ar līdzīgām studiju programmām 

 ES valstīs 
 



STUDIJU PROGRAMMAS SATURA SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM ES VALSTĪS 

 
Valstis/ kritēriji  Lietuva  

Vitauta Dižā Universitāte 

Igaunija  

Tallinas Universitāte 

Somija  

Jyvaskylas Universitāte 

Īrija  

Dublinas Universitāte  
Vācija 

Heidelbergas universitāte 
Programmas 

nosaukums 

 

Karjeras konsultēšana Profesionālās orientācijas 

darba ieviešana skolās 

 

Karjeras vadība un 

konsultēšana 

1. Karjeras vadība un 

konsultēšana 

2. Karjeras vadība un 

konsultēšana skolās 

Profesiju un organizāciju 

konsultēšana 

Piešķiramā 

kvalifikācija 

 

Karjeras konsultants Maģistra grāds 

profesionālās orientācijas 

darbā  

Karjeras konsultants 1. Izglītības zinātľu maģistrs 

(vadībā un konsultēšanā)  

2. Skolas karjeras konsultants 

Maģistra grāds profesiju un 

organizāciju konsultēšanas 

zinātnē  

Imatrikulācijas 

noteikumi 

 

Bakalaura grāds profesionālā 

darba organizācijā vai 

kvalifikācija profesionālā 

darba organizācijā 

Bakalaura grāds 

profesionālā darba 

organizācijā vai 

kvalifikācija profesionālā 

darba organizācijā vai 

vismaz 1 gada darba 

pieredze 

Bakalaura grāds izglītībā vai 

darba pieredze 

Iestājpārbaudījumi: 

motivācijas apraksts, intervija 

Augstākās izglītības diploms 

karjeras vadībā un konsultēšanā 

vai maģistra grāds 

psiholoģiskajā konsultēšanā vai 

darba pieredze (izglītībā vai 

nodarbinātības dienestos) 

Augstākā izglītība un vismaz 1 

gada darba pieredze konsultēšanā. 

Iestājpārbaudījums: intervija. 

Studiju ilgums 2 gadi 2 gadi 2 gadi 2 gadi, 1 gads 2 gadi 

Apjoms (ECTS) 36 ECTS 120 ECTS 60 ECTS  120 ECTS 

Programmas 

saturs 

 

Programmu veido 12 moduļi, 

kas nosacīti tiek sadalīti kā 

vispārizglītojošie un nozares 

speciālie kursi. Nozares 

speciālie kursi sadalīti 6 

moduļos, katrs 3 ECTS. Tajos 

akcentēta karjeras konsultanta 

specializācija, pārējie 6 

moduļi atbilst 

vispārizglītojošajiem kursiem 

un ir kopīgi ar citām izglītības 

zinātnes maģistra 

programmām. 

Vispārējie studiju kursi -

12 ECTS (organizāciju 

teorijas un vadības 

menedţments), 

pamatstudiju kursi- 70 

ECTS (personāla vadība, 

personības un sociālā 

psiholoģija, karjeras 

plānošana, darba 

meklējuma motivācija, 

intervēšana, 

grāmatvedība, antisociāla 

uzvedība, krīţu 

menedţments u.c.), 

izvēle- 8 ECTS, maģistra 

darbs- 30 ECTS. 

Vispārējo un pamata 

studiju kursu mērķis: 

Programmas darbs tiek 

organizēts moduļu sistēmā. 

Pamatmoduļi: individuālā un 

grupu konsultēšana (20 

ECTS), sociālā apzināšanās 

(10 ECTS), sadarbības tīkla 

izveide (10 ECTS), 

ekspertīzes attīstība (10 

ECTS). Šie moduļi kopumā 

atbilsts ―Karjeras konsultanta‖ 

studiju programmas 

vispārizglītojošajiem un 

nozares profesionālajiem 

specializācijas kursiem. 

Specializācijas apguvei tiek 

piedāvāta izvēle (10 ECTS).  

Izvēles kursos tiek akcentēta 

multikulturālā konsultēšana, 

Programma veidota moduļu 

sistēmā, kas sniedz iespēju 

studentiem izprast sadarbības ar 

klientiem filozofiskos, 

psiholoģiskos un sociālos 

aspektus kopveselumā. Šo 

moduļu saturs atbilst 

vispārizglītošajiem studiju 

kursiem; tiek pilnveidotas  

prasmes strādāt ar daţādiem 

klientiem; konsultanta darba 

pieredze tiek apgūta, balstoties 

uz izpratni par cilvēku kā 

vērtību, viľa pašattīstības 

iespējām. Šie moduļi atbilst 

nozares profesionālajiem 

specializācijas kursiem.  

Karjeras konsultanta svarīgākā 

Programmas saturā ietvertas 3 

kompetenču jomas: profesionālās 

kompetences, komunikācijas un 

procesu kompetences un 

personālās un sistēmu 

kompetences. 

Saturs strukturēts 9 moduļos. 



 

sniegts teorētiskās 

zināšanas par cilvēka 

uzvedību, tās analizēšana, 

profesionālās darbības 

kontekstā un nodrošināt 

kompetences cilvēka 

resursu vadīšanā. 

Specializācijas studiju 

kursos tiek attīstītas 

kompetences, lai varētu 

strādāt ekstremālās un 

ikdienas situācijās. 

Specializācijas virzieni: 

karjeras konsultants, 

karjeras koordinators 

skolā, karjeras 

informators. 

 

augstākās izglītības 

konsultēšana, darba 

konsultēšana, teorētiskie un 

filozofiskie konsultēšanas 

aspekti, konsultēšanas 

sistēmas attīstība, 

sadarbojoties ar daţādām 

organizācijām (tīkls) un 

konsultēšana pamatizglītības 

un vidusskolas līmenī.  

Specializācijas programmas ir 

virzītas uz katra studenta 

personības attīstību, apgūstot 

konkrētas kompetences. 

kompetence ir sadarbībā ar 

klientu, atklāt viľa attīstības 

iespējas, ļaut patstāvīgi 

izvēlēties turpmākās dzīves 

darbības virzienu un uzľemties 

atbildību par savu lēmumu. 

Galvenās konsultēšanas formas, 

kas tiek apgūtas- individuālā 

konsultēšana, psiholoģiskā 

izpēte, informēšana, padomu 

došana, grupu konsultēšana, 

atgriezeniskā saite u.c. 



 

 

 

 

 

 

 

7. pielikums 

Nolikums  

par profesionālās kvalifikācijas praksi 
 



 

Apstiprināts 

DU Senātā 26.11.2007. 

Protokols Nr.12 

Profesionālās maģistra  

studiju programmas „Karjeras konsultants‖ 

PRAKSES NOLIKUMS 

 

Pamatojoties uz Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un Valsts otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu (LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.418, 

20.11.2001.), ka 26 kredītpunkti no studiju kopējā apjoma ir plānojami praksei. Prakse ir karjeras 

konsultanta sagatavošanās profesionālās maģistra studiju programmas svarīga un obligāta sastāvdaļa. 

 

1. PRAKSES MĒRĶIS  

Veicināt studentu karjeras konsultanta profesionālās kompetences pilnveidi, kuru raksturotu prasme 

profesionāli un radoši strādāt ar klientiem un analītiski izvērtējoša pieeja konsultanta darbam. 

 

2. PRAKSES UZDEVUMI 

2.1.Iepazīties ar karjeras konsultanta darba specifiku un sadarbības tīkla veidošanu daţādās iestādēs un 

organizācijās; 

2.2.Iepazīties un praktizēties daţāda vecuma un izglītības klientu konsultēšanā; 

2.3.Īstenot savu personīgo un profesionālo pilnveidi un sagatavoties karjeras konsultanta patstāvīgajai 

profesionālajai darbībai. 

2.4.Savā pētnieciskajā darbībā attīstīt un pilnveidot prasmes: klienta personības, darba tirgus (darba 

iespēju, piedāvājuma) un/vai iestādes/uzľēmuma/organizācijas darbības karjeras konsultēšanas jomā, 

darba izpētē un rezultātu aprobācijā. 

 

3. PRAKSES VIETAS 

Prakses vietu students izvēlas no piedāvātajām iestādēm, ar kurām augstskolai ir noslēgts sadarbības 

līgums par prakšu organizēšanu un norisi, vai studējošais piedāvā savu prakses vietas variantu. Prakses 

vieta tiek saskaľota ar programmas direktoru. 

 

4. PRAKSES ILGUMS UN SADALĪJUMS PA SEMESTRIEM 

4.1. Prakse I (iestādes darbības izpēte, konsultanta darba vērošana): 2KP – 1.semestris 

4.2. Prakse II (iestādes darbības izpēte, konsultanta darba vērošana): 6KP – 2.semestris  

4.3.Prakse III: 14 KP - 3.semestris 

4.4. Prakse IV: 4 KP - 4.semestris 

 

5. PRAKSES SATURS 

Prakse saturiski ir sadalīta trijās daļās: 

1. Iestādes darbības izpēte, konsultanta darba vērošana,  

2. Iestādes darbības izpēte, konsultanta darba vērošana un konsultēšana,  

3. Pētniecība, kuras laikā tiek veikta izvirzīto empīriska rakstura uzdevumu aprobācija,   

teorētisko un praktisko zināšanu pielietošana patstāvīgā darbā. 

5.1. Prakse I (2 KP) 

Studenti analizē iestādes, uzľēmuma, organizācijas darba specifiku. Iepazīstas ar sadarbības tīkla 

veidošanas praktisko realizēšanu. Analizē daţādu karjeras konsultācijas programmu variantus. Izvērtē 

maģistra darba pētījuma tematiku, aktualitāti, darbības jomu un specifiku. 

 

5.2. Prakse II (6 KP) 

Studenti prakses laikā iepazīstas ar konsultanta darba specifiku izvēlētā (ar maģistra darba tēmu 

saistītā) iestādē/ uzľēmumā/organizācijā, ľemot vērā vecumposmu īpatnības un konsultēšanas 

uzdevumus skolēniem vai darba meklētājiem gan grupā, gan individuāli.  

Vēro konsultanta darbā izmantojamo metodiku izmantošanu. Analizē iestādes un konsultanta darba 

specifiku, aplūkojot arī juridiskos un darba likumdošanas aspektus. 

Izstrādā maģistra darba tēmas teorētisko pamatojumu. Teorētiskajā pētījumā gūtās atziľas sasaista ar 

karjeras konsultanta praktisko darbu. Veic konstatējošos pētījumus 

 



 

5.3. Prakse III (14 KP)  
Studenti attīsta un pilnveido savu prasmi strādāt ar daţādiem klientiem (skolēns; pieaugušais). Kā arī 

izveido un kopā ar klientiem izvērtē 5 klientiem individuālās karjeras attīstīšanas programmas. Palīdz 

5 klientiem uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli un sludinājumus. Novada 2 darba intervijas ar tikko 

mācību iestādi beigušu jaunieti un ar cilvēku, kurš nevar atrast patstāvīgu darba vietu. Students 

novada 3 konsultācijas ( viena no tām grupai) prakses konsultanta klātbūtnē. 

 

5.4. Prakse IV (4 KP) 

Studenti apliecina pētnieciskā darba īstenošanai, tā rezultātu prezentācijai, aprobācijai un izvērtēšanai 

nepieciešamo kompetenci, veicot pētījumus karjeras konsultēšanas jomā daţādās 

iestādēs/uzľēmumos/organizācijās.  

 

6.PRAKSES VADĪBA 

Praksi pārrauga studiju programmas direktors un to vada prakses vadītājs (DU mācībspēks) un 

prakses konsultants. 

6.1. Studiju programmas direktors: 

6.1.1.apstiprina prakses programmu; 

6.1.2.plāno un apstiprina prakses laika plānojumu; 

6.1.3.akceptē prakses vietu izvēli un to atbilstību prakses mērķiem; 

6.2. Prakses vadītājs (augstskolas mācībspēks/mācībspēk/i); 

6.2.1.izstrādā prakses programmu sadarbībā ar studiju programmas padomi; 

6.2.2.saskaľo prakses vietas; 

6.2.3.sagatavo prakses materiālus; 

6.2.4.iepazīstina studentus ar prakses uzdevumiem, programmu un prasībām prakses 

atskaitei; 

6.2.5.apkopo, sagatavo un pārbauda prakses dokumentāciju; 

6.2.6.sagatavo rīkojuma projektu par praksi; 

6.2.7.organizē prakses konferenci; 

6.2.8.vērtē prakses laikā paveikto; 

6.2.9.veic prakses rezultātu analīzi, un, ja tas ir nepieciešams, veic korekcijas prakses 

organizācijā un prasībās atbilstoši programmai un sadarbības iespējām ar karjeras 

konsultēšanas iestādēm, uzľēmumiem, organizācijām; 

6.2.10.sadarbībā ar programmas direktoru, prakses konsultantu organizē izglītojošus 

seminārus. 

6.2.11.nodrošina prakses programmas un individuālo uzdevumu izpildi; 

6.2.12.konsultē studentus; 

6.2.13.apstiprina prakses plānus, piedalās pasākumos; 

6.2.14.veic prakses analīzi un novērtē studenta darba kvalitāti.  

6.3.Prakses konsultants (karjeras konsultēšanas iestādes/ uzņēmuma/organizācijas pārstāvis): 

6.3.1.konsultē studentus; 

6.3.2.kopīgi ar studentu veic konsultēšanu un analizē studenta patstāvīgo darbību 

konsultēšanā; 

6.3.3.vērtē studenta prakses kvalitāti. 

  

7.STUDENTA – PRAKTIKANTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1.TIESĪBAS: 

7.1.1.izvēlēties prakses vietu no piedāvātajām, kas atbilst prakses mērķiem; 

7.1.2.nepieciešamības gadījumā savlaicīgi ierosināt prakses vietas maiľu, prakses 

pagarinājumu, iesniedzot prakses pārzinim dokumentus, kas pamato šādu nepieciešamību; 

7.1.3.saľemt no mācībspēkiem konsultācijas un palīdzību prakses jautājumos; 

prakses nesekmīgu rezultātu gadījumā veikt to atkārtoti, atbilstoši augstskolas 

reglamentējošiem dokumentiem; 

7.1.4.izteikt priekšlikumus prakses programmas pilnveidei; 

7.1.5.lūgt mainīt prakses konsultantu, pamatojot savu lūgumu. 

7.2.PIENĀKUMI: 

7.2.1.piedalīties prakses ievada un noslēguma konferencē; 

7.2.2.izpildīt prakses uzdevumus pilnā apjomā; 



 

7.2.3.iesniegt prakses atskaiti norādītajā termiľā; 

7.2.4.ievērot prakses vietu un laiku, un attiecīgās institūcijas iekšējās kārtības noteikumus. 

 

8.PRAKSES VĒRTĒŠANA 

8.1.Prakses galīgo vērtējumu dod prakses vadītājs, ľemot vērā visu prakses uzdevumu izpildi, prakses 

materiālu vērtējumu, ziľojumu prakses konferencē, studenta pašvērtējumu.  

8.2.Gala vērtējumu students iegūst prakses konferencē, kur prakses vadītājs, ľemot vērā  prakses 

konsultanta vērtējumu, vērtējot prakses materiālus un to aizstāvēšanu ieraksta gala vērtējumu 

protokolā. Vērtējums ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas. 

8.3.Prakses novērtējuma kritēriji: 

8.3.1.Prasme plānot, pašorganizēt un izvērtēt savu darbību prakses laikā. 

8.3.2.Prasme izvēlēties, apkopot, analizēt un izvērtēt praksē iegūto informāciju. 

8.3.3.Izpratne sadarbības tīkla komandas būtību un pielietot to konsultanta darbā. 

8.3.4.Prasme plānot, organizēt un vadīt konsultanta darbu atbilstoši mērķauditorijas 

vajadzībām. 

8.3.5.Prasme izvēlēties un izmantot savā pētnieciskajā darbībā atbilstošas pētnieciskās 

metodes saskaľā ar maģistra darba tematiku, izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; prasme 

apkopot, matemātiski apstrādāt iegūtos datus un izvērtēt pētījumu rezultātus; prasme izstrādāt 

ieteikumus/rekomendācijas, balstoties uz iegūtajiem pētījumu rezultātiem; 

8.3.6.Prasme analizēt un izvērtēt savu personisko, sociālo un profesionālo kompetenci 

atbilstoši prakses mērķiem, uzdevumiem un izvirzītajām prasībām un karjeras konsultanta 

profesijas standartam. 

8.3.7.Balstoties uz savu konsultēšanas un pētniecības prakses refleksiju (pašvērtējumu), 

prasme izstrādāt pašpilnveides plānu un/vai ieteikumus savai pašattīstībai, t.sk., 

profesionālajai pašpilnveidei. 

8.3.8.Prasme noformēt un prezentēt prakses materiālus. 

8.4. Studenta vērtējumu veido: 

8.4.1. 30% no vērtējuma par iesniegto dokumentāciju un metodiskiem materiāliem; 

8.4.2. 30% no prakses konsultanta vērtējuma; 

8.4.3. 40% no vērtējuma par prakses rezultātu prezentāciju aizstāvēšanā. 

9. PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Students kredītpunktus un vērtējumu saľem, ja ir realizējis visus prakses uzdevumus, par ko liecina:  

9.1.Piedalīšanās vērošanas praksē daţādās iestādēs. 

9.2. Sekmīga prakses materiālu prezentācija, akcentējot pētniecības virziena izvēli, prakses 

dienasgrāmatu kā savas profesionālas identitātes un izaugsmes apliecinājumu. 

9.3.Sekmīgs prakses konsultanta raksturojums. 

9.4.Vērošanas prakses pašvērtējums. 

 

10. PRAKSES DOKUMENTĀCIJA 

 Prakses laikā students sagatavo un iesniedz prakses vadītājam prakses dokumentus, kas ir norādīti 

prakses uzdevumos. 

 

11. PRAKSES ATSKAITE 

Atbilstoši prakses uzdevumiem iegūtie, izstrādātie normatīvie, informatīvie un metodiskie materiāli 

(atbilstoši prakses uzdevumiem). 

 

12. FINANSĒJUMS 

DU docētājiem/ prakses vadītājiem darba samaksu aprēķina pēc nostrādāto stundu skaita, kuras 

ieskaita docētāja darba slodzē. Stundu skaitu nosaka pēc šādiem kritērijiem:  

 

 

 

 

 

 

 

Ievadkonference  2 stundas studiju programmā  

Studenta darba uzraudzība, 

apmeklēšana, analīze un supervīzija 

2 stundas vienam studentam 

Prakses dokumentācijas pārbaude, 

noslēguma konference  

1 stunda vienam studentam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. pielikums 

Sadarbības līgumi  

par profesionālās kvalifikācijas prakses 

realizēšanu 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. pielikums 

Sadarbības līgums  

starp Latvijas augstskolām 



 

 

Vienošanās 

starp Daugavpils Universitāti, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Liepājas Pedagoģijas akadēmiju un Rēzeknes 

Augstskolu 

 

 

Rīgā        2008. gada _______________ 

Daugavpils Universitāte (turpmāk- DU), tās rektora Arvīda Barševska personā, 

kurš rīkojas saskaľā ar DU Satversmi, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola (turpmāk- RPIVA), tās rektores Daces Markus personā, kura rīkojas saskaľā ar 

RPIVA Satversmi, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (turpmāk- LLU), tās rektora 

Jura Skujāna personā, kurš rīkojas saskaľā ar LLU Satversmi, Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija (turpmāk LPA), tās rektora Oskara Zīda personā, kurš rīkojas saskaľā ar LPA 

Satversmi un  Rēzeknes Augstskola (turpmāk RA), tās rektora Leonāra Svarinska 

personā, kurš rīkojas saskaľā ar RA Satversmi, turpmāk – Augstskolas noslēdz šo 

vienošanos, turpmāk – Vienošanās. 

1. Puses apľemas sadarboties Augstskolu augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju 

programmas „Karjeras konsultants‖ (turpmāk – programma) īstenošanā.  

2. Augstskolas apľemas: 

2.1.  izveidot programmas Direktoru padomi un ľemot vērā Augstskolu praktiskās 

iespējas, atbalstīt tās darbību; 

2.2.  sadarboties, gatavojot dokumentus programmas akreditācijai; 

2.3. sadarboties maģistra darbu tematikas piedāvājumu izveidē; 

2.4. pielāgot programmas  materiālus  e-studiju videi; 

2.5.  organizēt programmas studentu un docētāju kopīgās zinātniskās konferences 

karjeras izglītības jomā; 

2.6.  atbalstīt Karjeras centru, Studentu servisa centru  veidošanu Augstskolās; 

2.7.  veicināt studentu un docētāju mobilitāti, iesaistoties Kr. Barona programmā; 

2.8. informēt par ārzemju vieslektoru piesaistīšanas iespējām programmas īstenošanā. 

3. Nozīmēt kā kontaktpersonu programmu direktoru. 

4. Augstskolas noslēdz vienošanos par sekojošo: 
 

4.1. Gadījumā, ja tiks pārtraukta programmas īstenošana kādā no Augstskolām, tad cita 

Augstskola  apľemas šīs programmas studējošiem nodrošināt iespējas turpināt studijas 

maģistra grāda izglītībā un profesionālā kvalifikācija „Karjeras konsultants‖ iegūšanai. 
 

4.2. Studiju pārľemšana tiek nodrošināta ar šādiem nosacījumiem: 
 

4.2.1. Augstskola informē augstāk minētās studiju programmas studējošos par šīs 

vienošanās nosacījumiem; 

4.2.2. Augstskolu  studējošiem, kuri noslēguši līgumus ar kredītiestādi par studiju 

kredītu, šis kredīts tiks nodrošināts pēc saskaľošanas ar Studiju fondu un 

kredītiestādi, kas izsniedz studiju kredītus; 

4.2.3. Augstskolu studējošo imatrikulācija, kā arī veiktā studiju apjoma 

pielīdzināšana programmā notiek, atbilstoši Augstskolas uzľemšanas 

noteikumiem un imatrikulācijas kārtībai, kā arī citiem studiju procesu 

reglamentējošiem dokumentiem. 



 

5.Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīţa. 

      6.Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā, uz divām lapām piecos eksemplāros, katrai 

Augstskolai pa vienam eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

7.Vienošanās tiek parakstīta uz nenoteiktu laiku. 

8.Vienošanās var tikt pārtraukta vai grozīta pēc Augstskolu iniciatīvas. 

9.Visi Vienošanās papildinājumi un grozījumi tiek noformēti rakstveidā, pēc to 

parakstīšanas, tie kļūst par Vienošanās neatľemamu sastāvdaļu. 

      10.Vienošanos paraksta: 

 

 
 

Daugavpils Universitāte 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5400 

Reģ.nr.90000065985 

 

 

_____________________/A.Barševskis/ 

 

 

 

 

Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskola 

Imantas 7.līnija 1, Rīgā, LV - 1083 

Reģ.nr. 3343000244 

 

___________________/D.Markus/ 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  

Lielā ielā 2, Jelgava LV-3001 

Reģ.nr. 90000041898 

 

__________________/J.Skujāns/ 

 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija 

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3400 

Reģ.nr. 90000036859 

 

____________________/O.Zīds/ 

 

 

 

Rēzeknes Augstskola  

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne,  LV- 4600 

Reģ.nr.90000011588 

 

________________/L.Svarinskis/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. pielikums 

Studiju maksas aprēķins 



 

 

   

  

Studiju maksas aprēķins 2008./2009.studiju gadā 
        

  Izglītības un vadības fakultāte    

 
Studiju programmas 

nosaukums: Profesionālā maģistra studiju  programma "Karjeras konsultants"  

 Studiju veids: Pilna laika pamatstudijas  

 Studiju ilgums (gadi): 2    

 Kredītpunktu skaits KOPĀ: 80    

 Kontaktstundu skaits gadā: 640    

 Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 1280    

 Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 8    

 

Plānojamais studējošo skaits studiju 

programmā: 16    

 Programmas realizācijas vieta: Daugavpils    
        

Nr. 
        Rindas 

Nr. 

Aprēķinu formula: Aprēķins 

  A B C D 

A1 

Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:   

Amats 
Akadēm.personāla 

īpatsvars  

Kontaktstundu 
sadalījums   

Profesors 15% 69 1     

Asociētais profesors 15% 37 2     

Docents 30% 424 3     

Lektors 25% 74 4     

Asistents 15% 37 5     

Amats 
Tarifu likme par 

stundu 

Koeficients par 

īpašiem darba 

apstākļiem       

Profesors 9,5 Ls 1 6 D6=B1*A6*B6 655,50 

Asociētais profesors 7,6 Ls 1 7 D7=B2*A7*B7 281,20 

Docents 6,1 Ls 1 8 D8=B3*A8*B8 2586,40 

Lektors 4,9 Ls 1 9 D9=B7*A9*B9 362,60 

Asistents 3,9 Ls 1 10 D10=B8*A10*B10 144,30 

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā   11 D11=SUM(D6:D10)*10 4 030,00 

Studiju izmaksas koeficients 2   12 X 1,5 

Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu 3 13 X 1,31 

Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontaktstundām ar 

koeficientiem 14 D14=D11*D12*D13 7 918,95 

Minimālo studējošo skaits studiju kursā 4   15 X 8 

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo 

gadā   16 D16=D14/D15 989,87 

A2 

Darba algas fonda aprēķins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme 

par vienu studējošo 

Plānojamais 

studējošo skaits 

studiju 

programmā   

Programmas direktors 1,03 Ls 16 18 D18=A18*B18 16,43 

Programmas sekretārs 0,55 Ls 16 19 D19=A19*B19 8,85 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga 

gadā:   20 D20= (D18+D19)*12 303,36 

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5:   21 X 16 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 22 D22=D20/D21 18,96 

A3 

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme 

par vienu studējošo 

Plānojamais  

studējošo skaits 

fakultātē   

Dekāns 0,35 Ls 1347 23 D23=A23*B23 471,45 

Prodekāns 0,35 Ls 1347 24 D24=A24*B24 471,45 

Pārvaldes lietvedis 0,25 Ls 1347 25 D25=A25*B25 336,75 

Pārvaldes sekretārs   1347 26 D25=A25*B25 0,00 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   27 D27= sum(D23:D26)*12 15 355,80 

Vidējais studējošo skaits fakultātē 6:   28 X 1347 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 29 D29=D27/D28 11,40 



 

A4 

Darba algas fonda aprēķins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:    

Amats 
Mēneša tarifa likme 

par vienu studējošo 

Plānojamais  

studējošo skaits 

filiālē   

Filiāles direktors 0,00 Ls 0 30 D30=A30*B30 0,00 

Filiāles direktora vietnieks 0,00 Ls 0 31 D31=A31*B31 0,00 

Filiāles sekretārs 0,00 Ls 0 32 D32=A32*B32 0,00 

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga gadā:   33 D33= (D30+D31+D32)/12 0,00 

Plānojamais  studējošo skaits filiālēs 7:   34 X 0 

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā 35 D35=D33/D34 0,00 

A5 

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu personālam, kuri iekļauti personālā reģistrā uz 1 studējošo gadā (pamatdarbā, papilddarbā, 

blakus darbā): 

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 

Personāla 
īpatsvars 

(slodţu skaits)   

Akadēmiskais personāls 1 569 Ls 2,70 36 X 1 569,00 

Vispārējais personāls 1 233 Ls 3,25 37 X 1 233,00 

Darba algas fonds gadā:     38 D38=(D36+D37)*12 33 624,00 

Plānojamais studējošo skaits fakultātē:   39 X 1347 

Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo 

gadā: 40 D40=D38/D39 24,96 

A6 

Darba algas fonda aprēķins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 

Personāla 

īpatsvars 
(slodţu skaits)   

Vispārējais personāls 6 068 Ls 255,3 41 X 6 068,00 

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:   42 D42=D41*12 72 816,00 

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 8:   43 X 2095 

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo 

gadā: 44 D44=D42/D43 34,76 

N1 Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā: 45 
D40=D17+D22+ 

D29+D35+D40+D44 1079,95 

N2 
Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi 

(24.09%) 
46 

D46= D45*0.2409 260,16 

N3 Komandējumi un dienesta braucieni: 
  

47 
x 1,36 

N4 

Sakaru un pasta pakalpojumi:   48 x 3,12 

Īpašuma nodoklis   49 x 0,00 

Transporta pakalpojumi   50 x 1,09 

Telpu un inventāra noma   51 x 45,21 

Tehniskā apkope   52 x 11,69 

Remonta izmaksas:    53 x 157,90 

Programmas akreditācija   54 x 78,13 

Mācību prakse   55 x 18,75 

Pakalpojumu apmaksa   56 D56= SUM(D48:D55) 315,89 

N5 

Mācību līdzekļi   57 x 1,13 

Kancelejas preces   58 x 3,04 

Inventārs   59 x 2,85 

Komunālie pakalpojumi   60 x 20,00 

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 
  

61 
D61= SUM(D57:D60) 

27,02 

N6 Grāmatu iegāde un žurnāli   62 x 54,06 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas   63 x 1,97 

S1 

Studentu aktivitātes   64 x 14,26 

Sports un kultūra   65 x 0,00 

Studentu sociālais nodrošinājums 
  

66 
D66=D64+65 

14,26 

X1 Neprognozējamie izdevumi   
67 

x 
1,48 

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai 
  

68 

x 
21,48 

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:   69 
D69=D68+D67+D66+D63+D62+D61

+D56+D47+D46+D45 1 777.63 



 

 Ikgadējās studiju maksas aprēķins uz visu studiju periodu vienam studējošam  

  

  
Prognozējamā 

inflācija 
Rindas 

Nr. 

Aprēķina formula: Aprēķins 

A B C D 

1. studiju gads X 70 D70=D69 1 778 Ls 

2. studiju gads 10,0% 71 D71=(D70*B71) 1 955 Ls 

        

 Piezīmes:       
 1 - Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts, pamatojoties uz plānojamajām tarifu likmēm par stundu apmaksu 

 

2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskās jomas koeficients tiek noteikti, pamatojoties uz MK noteikumiem (2006.gada 12. decembra MK 

noteikumi Nr.994); 

 4 – Minimālais studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts, pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 5  - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēķināts, reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu; 

 6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts, pamatojoties uz Budţeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 7 - Plānojamais studējošo skaits filiālēs tiek noteikts, pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts, pamatojoties uz Budţeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam). 

 



 

 

   Studiju maksas aprēķins 2008./2009.studiju gadā 
        

  Izglītības un vadības fakultāte    

 

Studiju programmas 

nosaukums: Profesionālā maģistra studiju  programma  "Karjeras konsultants"  

 Studiju veids:  Nepilna laika pamatstudijas  

 Studiju ilgums (gadi): 2,5    

 Kredītpunktu skaits KOPĀ: 80    

 Kontaktstundu skaits gadā: 512    

 Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 1280    

 

Minimālais studējošo skaits studiju 

programmā: 10    

 

Plānojamais studējošo skaits studiju 

programmā: 25    

 Programmas realizācijas vieta: Daugavpils    
        

Nr. 
        Rind

as 

Nr. 

Aprēķinu formula: Aprēķins 

  A B C D 

A1 

Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:   

Amats 

Akadēm.personāla 

īpatsvars 

(rekomendets) 

Kontaktstund
u sadalījums 

  

Profesors 15% 77 1     

Asociētais profesors 15% 77 2     

Docents 30% 154 3     

Lektors 25% 128 4     

Asistents 15% 77 5     

Amats 
Tarifu likme par 

stundu 

Koeficients par 

īpašiem darba 

apstākļiem       

Profesors 9,5 Ls 1 6 D6=B1*A6*B6 729,60 

Asociētais profesors 7,6 Ls 1 7 D7=B2*A7*B7 583,68 

Docents 6,1 Ls 1 8 D8=B3*A8*B8 936,96 

Lektors 4,9 Ls 1 9 D9=B7*A9*B9 627,20 

Asistents 3,9 Ls 1 10 D10=B8*A10*B10 299,52 

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā   11 D11=SUM(D6:D10)*10 3 176,96 

Studiju izmaksas koeficients 2   12 X 1,5 

Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju 
periodu 3   13 X 1,31 

Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām 
kontaktstundām ar koeficientiem 14 D14=D11*D12*D13 6 242,73 

Minimālais studējošo skaits studiju kursā 4   15 X 10 

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 

studējošo gadā   16 D16=D14/D15 624,27 

A2 

Darba algas fonda aprēķins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 

Mēneša tarifa 

likme par vienu 
studējošo 

Plānojamais 

studējošo skaits 

studiju 

programmā   

Programmas direktors 1,03 Ls 25 18 D18=A18*B18 25,68 

Programmas sekretārs 0,55 Ls 25 19 D19=A19*B19 13,83 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba 
alga gadā:   20 D20= (D18+D19)*12 474,00 

Minimālais studējošo skaits studiju 
programmā 5:   21 X 25 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 
studējošo gadā: 22 D22=D20/D21 18,96 

A3 

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 

Mēneša tarifa 

likme par vienu 

studējošo 

Plānojamais  

studējošo skaits 

fakultātē   

Dekāns 0,35 Ls 1347 23 D23=A23*B23 471,45 

Prodekāns 0,35 Ls 1347 24 D24=A24*B24 471,45 

Pārvaldes lietvedis 0,25 Ls 1347 25 D25=A25*B25 336,75 



 

Pārvaldes sekretārs 0,00 Ls 1347 26 D25=A25*B25 0,00 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba 

alga gadā:   27 D27= sum(D23:D26)*12 15 355,80 

Vidējais studējošo skaits fakultātē 6:   28 X 1347 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo 
gadā: 29 D29=D27/D28 11,40 

A4 

Darba algas fonda aprēķins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa 

likme par vienu 

studējošo 

Plānojamais  

studējošo skaits 

filiālē   

Filiāles direktors 0,00 Ls 0 30 D30=A30*B30 0,00 

Filiāles direktora 
vietnieks 0,00 Ls 0 31 D31=A31*B31 0,00 

Filiāles sekretārs 0,00 Ls 0 32 D32=A32*B32 0,00 

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga 

gadā:   33 D33= (D30+D31+D32)/12 0,00 

Plānojamais  studējošo skaits filiālēs 7:   34 X 0 

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo 
gadā 35 D35=D33/D34 0,00 

A5 

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu personālam, kuri iekļauti personālā reģistrā uz 1 studējošo gadā (pamatdarbā, 

papilddarbā, blakus darbā): 

Grupa 
Personāla darba 

alga mēnesī 

Personāla 

īpatsvars 
(cilv.skaits)   

Akadēmiskais 
personāls 1 569 Ls 2,7 36 X 1 569,00 

Vispārējais personāls 1 233 Ls 3,25 37 X 1 233,00 

Darba algas fonds 

gadā:     38 D38=(D36+D37)*12 33 624,00 

Plānojamais studējošo skaits fakultātē:   39 X 1347 

Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 
studējošo gadā: 40 D40=D38/D39 24,96 

A6 

Darba algas fonda aprēķins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Grupa 
Personāla darba 

alga mēnesī 

Personāla 

īpatsvars 

(cilv.skaits)   

Vispārējais personāls 6 068 Ls 255,3 41 X 6 068,00 

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:   42 D42=D41*12 72 816,00 

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 8:   43 X 2095 

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 

studējošo gadā: 44 D44=D42/D43 34,76 

        

N1 
Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo 

gadā: 
45 

D40=D17+D22+ D29+D35+D40+D44 
714,35 

N2 
Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas 

maksājumi (24.09%) 
46 

D46= D45*0.2409 172,09 

N3 Komandējumi un dienesta braucieni:   47 x 1,59 

N4 

Sakaru un pasta pakalpojumi:   48 x 3,40 

Īpašuma nodoklis   49 x 0,00 

Transporta pakalpojumi   50 x 1,29 

Telpu un inventāra noma   51 x 105,21 

Tehniskā apkope   52 x 11,69 

Remonta izmaksas:    53 x 69,64 

Programmas akreditācija   54 x 78,13 

Mācību prakse   55 x 18,75 

Pakalpojumu apmaksa   56 
D56= SUM(D48:D55) 

288,11 

N5 

Mācību līdzekļi   57 x 1,09 

Kancelejas preces   58 x 3,49 

Inventārs   59 x 2,94 

Komunālie pakalpojumi   60 x 18,45 

Materiāli, energoresursi, ūdens un 

inventārs   
61 

D61= SUM(D57:D60) 
25,97 

N6 Grāmatu iegāde un žurnāli   62 x 23,17 



 

N7 
Iekārtu iegādes un modernizēšanas 

izmaksas   
63 

x 
0,85 

S1 

Studentu aktivitātes   64 x 2,90 

Sports un kultūra   65 x 0,00 

Studentu sociālais nodrošinājums 
  

66 
D66=D64+65 

2,90 

X1 Neprognozējamie izdevumi   67 x 1,48 

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai   68 x 21,48 

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:   69 
D69=D68+D67+D66+D63+D62+D61+D5

6+D47+D46+D45 1 251,99 

 Ikgadējās studiju maksas aprēķins uz visu studiju periodu vienam studējošam  

  

  
Prognozējamā 

inflācija 
Rind

as 

Nr. 

Aprēķina formula: Aprēķins 

A B C D 

1. studiju gads X 70 D70=D69 1 252 Ls 

2. studiju gads 12,0% 71 D71=D69*B71 1 402 Ls 

3. studiju gads 12,0% 72 D72=(D71*B72) 1 570 Ls 

        

 Piezīmes:       
 1 - Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts, pamatojoties uz plānojamajām tarifu likmēm par stundu apmaksu 

 

2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskās jomas koeficients tiek noteikti, pamatojoties uz MK noteikumiem (2006.gada 12. decembra MK 

noteikumi Nr.994); 

 4 – Minimālais studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts, pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 5  - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēķināts, reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu; 

 6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts, pamatojoties uz Budţeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 7 - Plānojamais studējošo skaits filiālēs tiek noteikts, pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts, pamatojoties uz Budţeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam). 

 

 

 



 

Valsts studiju vietas bāzes izmaksu aprēķins profesionālā maģistra studiju programmai 

"Karjeras konsultants" 

 

Nr.         
Rind

as 

Nr. 

Aprēķinu formula: 

Aprēķin

s 

  A B C D 

V1 

Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā:     

Amats 

Akadēm.person

āla vidējā darba 
alga mēnesī 

Akadēm.person

āla īpatsvars 
  

Profesors 983 Ls 15% 1 D1=A1*B1 147,45 

Asociētais profesors 786 Ls 15% 2 D2=A2*B2 117,90 

Docents 629 Ls 30% 3 D3=A3*B3 188,70 

Lektors 503 Ls 25% 4 D4=A4*B4 125,75 

Asistents 402 Ls 15% 5 D5=A5*B5 60,30 

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā   6 D6= sum(D1:D5)*12 7 681,20 

Vidējais studējošo skaits uz vienu akadēmisko personu   7 X 15 

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā   8 D8=D6/D7 512,08 

V2 

Darba algas fonda aprēķins pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:     

Akadēmiska personāla un pārējā personāla darba algas attiecība 9 X 2 

Vidējais pārējo darbinieku skaits uz vienu akadēmisko personu   10 X 1,5 

Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studējošo gadā:   11 D11=D8/D9*D10 384,06 

V3 Darba algas fonds  uz 1 studējošo gadā:   12 D12=D8+D11 896,14 

V4 Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi (24.09%) 13 D13= D12*0.2409 215,88 

V5 Komandējumi un dienesta braucieni:   14 x 2,00 

V6 

Sakaru un pasta pakalpojumi:   15 x 5,80 

Īpašuma nodoklis   16 x 1,26 

Tehniskā apkope   17 x 12,00 

Remonta izmaksas:    18 x 30,00 

Administratīvā darba nodrošināšana   19 x 1,96 

Citi pakalpojumi   20 x 2,04 

Pakalpojumu apmaksa   21 D21= SUM(D15:D20) 53,07 

V7 

Mācību līdzekļi un materiāli   22 x 4,50 

Kancelejas preces   23 x 5,20 

Inventāra iegāde   24 x 2,50 

Komunālie pakalpojumi (apkure, elektroenerģija, ūdens, kanalizācija) 25 x 33,61 

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs   26 D26= SUM(D22:D25) 45,81 

V8 Grāmatu iegāde un žurnāli   27 x 12,40 

V9 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas   28 x 41,90 

V Studiju vietas bāzes izmaksas vienam studējošam gadā:   29 

D29= 

D12+D13+D14+D21+D

26+D27+D28 
1267,20 

        

Sociālā nodrošinājuma izmaksu aprēķins 

S1 

Sports   30 x 4,00 

Kultūra    31 x 2,00 

Dienesta viesnīcas   32 x 3,50 

Sociāla nodrošinājuma izmaksas uz vienu studiju vietu 

gadā   
33 

D33=D30+D31+D32 
9,50 

 

Piezīme: * - Valsts programmu studiju vietas bāzes izmaksas aprēķins uz 1 studējošo gadā tiek veikts, pamatojoties uz  2006.gada 12. 

decembra MK noteikumiem Nr.994  

 Studiju programmas koeficients:     

  Maģistra studiju programmas koeficients: 1,5    

 Studiju izmaksu koeficients   

  Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes 1,31    

 Studiju maksas aprēķins:      

 

Studiju maksa = Studiju vietas bāzes izmaksas x Studiju programmas koeficients x Tematiskas jomas koeficients + 

Sociālā nodrošinājuma  izmaksas 

Valsts izmaksas uz vienu studiju vietu profesionālā maģistra studiju 

programmā "Karjeras konsultants" 2008./2009. studiju gadā: 
2 500 Ls 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. pielikums 

Diploma un tā pielikuma paraugs 



 

 

 
Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

20<00>.gada <00>.mēneša nosaukums (ģenitīvā)> lēmumu  

Nr. <000> 

 
 

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds>  

personas kods <000000-00000> 

 

ieguv<-is/-usi> 
 

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 

Izglītības zinātnē 

un 

karjeras konsultanta  

kvalifikāciju  
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 

Z.v. 

 
Rektors___________________  

       <paraksts un tā atšifrējums>  

 

Valsts pārbaudījuma komisijas  

priekšsēdētājs_____________ 

      <paraksts un tā atšifrējums> 

 

Daugavpilī,  20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums (lokatīvā)> 

 

Reģistrācijas Nr. <0000> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAUGAVPILS  UNIVERSITĀTE 

Diploma pielikums atbilst Eiropas  Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 

kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu 

informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 

profesionālu atzīšanu.  

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 

kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 

ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda 

iemeslu. 

DIPLOMA  PIELIKUMS 

PDF Nr. 0000 

Ziľas par kvalifikācijas IEGUVĒJU 

Uzvārds: UZVĀRDS 
Vārds: VĀRDS 
Dzimšanas datums: 00.00.0000. 

Studenta personas kods: 000000-00000 

Ziľas par kvalifikāciju 

Kvalifikācijas nosaukums:  

Karjeras konsultants, profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē  

Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

pedagogu izglītība un izglītības zinātnes 

Kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte  

Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 

Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu 

Ziľas par kvalifikācijas līmeni 

Kvalifikācijas līmenis: 

profesionālais maģistra grāds, piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis  

 Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2 gadu pilna laika studijas, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti, no 

2007.g.09.01. līdz 2009.g.00.00. 

Uzľemšanas prasības: 

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar skolotāja kvalifikāciju; 

izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā; 

 sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija; 

cita akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un 2 gadu darba 

pieredze konsultēšanā, ko apliecina izziņa no darba vietas  

 



 

Ziľas par studiju saturu un rezultātiem 

Studiju veids: pilna laika studijas 

Programmas prasības: 

apgūt teorētisko atziņu un praktiskās darbības pieredzes analīzes prasmes sociālās 

vides, darba tirgus, karjeras izvēles un karjeras vadības jautājumos; 

 attīstīt prasmes karjeras konsultēšanas jomā;  

 sekmīgi izpildīt 26 KP profesionālās kvalifikācijas prakses uzdevumus;  

izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt maģistra darbu 

 

Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 

KURSA NOSAUKUMS 
KREDĪT-

PUNKTI 

ECTS 

KREDĪTI 
VĒRTĒJUMS 

KURSI, KURI NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU APGUVI NOZARES 

TEORIJĀ UN PRAKSĒ 

Karjeras attīstības teorijas  4 6          9 (teicami) 

Darba tirgus un nodarbinātība 2 3 9 (teicami) 

Organizāciju kultūra  2 3 9 (teicami) 

Karjeras konsultanta profesionālā 

ētika  

2 

3 9 (teicami) 

Konsultēšanas teorija un metodika  6 9 9 (teicami) 

Darba meklēšanas process 2 3 9 (teicami) 

 

PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS 

DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI 

 
Pētnieciskā darba metodoloģija   4 6 9 (teicami) 

Informācijas tehnoloģijas karjeras 

konsultēšanā 

2 

3 9 (teicami) 

Karjeras pakalpojumu vadība 2 3 9 (teicami) 

Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 

2 

3 9 (teicami) 

 

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI 

 
Cilvēka dzīves cikli  2 3 9 (teicami) 

Sociālās integrācijas un starpkultūru 

aspekti 

 

2 3 9 (teicami) 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā 2 3 9 (teicami) 

 

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE 

1. prakse 2 3 9 (teicami) 

2. prakse 6 9 9 (teicami) 

3. prakse 14 21 9 (teicami) 

4. prakse 4 6 9 (teicami) 

 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

Maģistra darbs „Konsultēšana un 

profesionālās karjeras īpatnības 

jauniešu vecumā” 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

9 (teicami) 

    

  



 

Atzīmju sistēma: 

 

ATZĪME ATZĪMES NOZĪME  

10  izcili 

 9  teicami 

 8  ļoti labi 

 7  labi 

 6  gandrīz labi 

 5  viduvēji 

 4  gandrīz viduvēji 

 3 – 1  neapmierinoši 

 

Kvalifikācijas klase: 

nav 

Ziľas par kvalifikāciju 

Turpmākās studiju iespējas: 

turpināt studijas doktorantūrā 

Profesionālais statuss: 

tiesības strādāt karjeras konsultanta profesijā 

Papildinformācija 

 Sīkāka informācija: 

dotais  diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PDF Nr. 0000; 

Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras 

konsultants” ir akreditēta 

Papildinformācijas avoti: 

Daugavpils Universitāte 

Vienības ielā 13, LV – 5400 

tālr.65422180, fakss: 65422890 

e-pasts: du@du.lv 

Pielikuma apstiprinājums 

Datums: 00.00.2009. 

 

 Paraksts ____________ Arvīds Barševskis 

 

 Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors 

 

 

Zīmogs: 

 

 

 



 

Ziľas par augstākās izglītības sistēmu valstī 

 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledţā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 

pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 

programmas. Reflektantus uzľem augstskolā/koledţā saskaľā ar vispārīgajiem 

augstskolas/koledţas uzľemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledţas var noteikt arī 

specifiskas uzľemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 

vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledţā attiecīgās studiju programmas 

apguvei). 

 

 

  

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 

augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā 

augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 

teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – 

KP)
1
, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), 

bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 

studijās ir seši līdz astoľi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne 

mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās 

zinātľu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziľas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju 

aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaľā ar valsts akadēmiskās izglītības 

standartu. 

                                                 
1
 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam 

paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) 

punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi 

konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 

tehnoloģijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 

šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 

programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie kursi ≥20 KP 

(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP 

(90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, 

tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS): 

jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), 

valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 

projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 

ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 

un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas) un to ieguvēji 

var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki 

citi programmu veidi. 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 

apguves iegūst ceturtā līmeľa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 

KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi 

var turpināt studijas otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 

iegūst piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 

ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc 

vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu 

praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā 

noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma 

ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties 

maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais 

grāds – doktors. Uzľemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu 

piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un 

pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas 

satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziľas dotajā zinātľu nozarē. Promocijas 

darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī 

pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 

tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 

promocijas padomes. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 

kvalifikācijas komisija.  



 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  Apguves 

līmenis 
 Atzīme  Skaidrojums 

 Aptuvenā 

ECTS atzīme 

 ļoti augsts 
 10  izcili (with distinction)  A 

 9  teicami (excellent)  A 

 augsts 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 vidējs 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

  

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaľā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un 

koledţas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai 

koledţā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledţai 

nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieľem Akreditācijas komisija, bet par 

augstskolas un koledţas akreditāciju – Augstākās izglītības padome.  

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                        http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

http://www.aiknc.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. pielikums 

Studentu un darba devēju 

aptaujas anketa 



 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants‖ 

 

STUDENTU APTAUJAS ANKETA  
(rezultātu apkopojums) 

 
Anketas mērķis – izzināt studējošo attieksmi pret studiju procesu un tā organizēšanas kvalitāti. 

Izteiktais vērtējums un viedokļi tiks izmantoti studiju procesa pilnveidei 

 

Kurss: 1   

1. Lūdzu izvērtējiet apgūtos studiju kursus un to pasniegšanas līmeni (skat. tabulu A). 

Vērtēšanas kritēriji: 

 
Studiju kursa svarīgums 

Kritēriji 1.1. 

Pasniegšanas līmenis 

Kritēriji 1.2. 

Izmaiľas kursa apjomā 

Kritēriji 1.3. 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

(+) stundu skaits attiecīgajā studiju kursā 

jāpalielina, 

(-) stundu skaits attiecīgajā studiju kursā  

jāsamazina, 

(=)  stundu skaits attiecīgajā studiju kursā  jāatstāj 

bez izmaiľām. 

Tabula A 
Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums  

Kritēriji 1.1. 

Pasniegšanas līmenis   

Kritēriji 1.2. 

Izmaiņas kursa apjomā  

Kritēriji 1.3. 

Karjeras attīstības teorijas  4,6 4,5 =100% 

Komunikācijas teorijas 

konsultēšanā 

4,7 4,4 +33% 

=67% 

Karjeras pakalpojumu vadība 4,3 4,0 +33% 

=67% 

Cilvēka dzīves cikli  4,4 4,6 +33% 

=67% 

Darba tirgus un nodarbinātība  4,5 4 +17% 

-33% 

=50% 

Sociālās integrācijas un 

starpkultūru aspekti  

4,2 4,2 =100% 

Organizāciju kultūra  4,6 4,2 -17% 

=83% 

Likumdošana karjeras 

atbalsta sistēmā 

4,6 3,5 +33% 

-33% 

=34% 

Karjeras konsultanta 

profesionālā ētika  

4,2 4,4 +33% 

-17% 

=50% 

Konsultēšanas teorija un 

metodika I 

4,5 4,2 +50% 

=50% 

Konsultēšanas teorija un 

metodika II 

4,7 4,4 +50% 

=50% 

Darba meklēšanas process 5 5 +33% 

=67% 

Informācijas tehnoloģijas 

karjeras konsultēšanā 

3,9 4,4 +40% 

-20% 

=40% 

Pētnieciskā darba 

metodoloģija  

4,9 5 +17% 

=83% 

 



 

2. Lūdzu izvērtējiet studiju procesa kvalitāti, atzīmējot ar „ X‖ atbilstošo (skat. tabulu B). 

Tabula B 
1. Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 

kopumā? 

1. Ļoti augsts līmenis – 13% 

2. Augsts līmenis – 87% 

3. Vidējs līmenis 

4. Zems līmenis 

5. Ļoti zems līmenis 

    

2. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Ļoti augsts līmenis – 38% 

2. Augsts līmenis – 50% 

3. Vidējs līmenis – 12% 

4. Zems līmenis 

5. Ļoti zems līmenis 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 

1. Ļoti daudzveidīgi 

informācijas resursi – 13% 

2. Pietiekams – 37% 

3. Daļēji pietiekams – 50% 

4. Nepietiekams 

    

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internetu? 1. Jā -88% 

2. Nē  

3. Daţkārt – 12% 

 

    

5. Vai studiju programmas nodrošinājumā tiek iesaistīti 

vieslektori? 

1. Jā – 100% 

2. Nē 

    

6. Kā Jūs raksturotu sadarbību ar vieslektoriem? 1. Ļoti augsts līmenis -63% 

2. Augsts līmenis – 37% 

3. Vidējs līmenis 

4. Zems līmenis 

5. Ļoti zems līmenis 

  

7. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas satura 

kvalitātes uzlabošanai? 

Būtu interesanti organizēt domu 

apmaiľu par profesionāliem 

jautājumiem ar citu augstskolu 

studentiem, piem. e- foruma veidā. 

Vēlams daudzveidīgākas prakses 

vietas. 

8. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

organizēšanas procesa kvalitātes uzlabošanai? 

Varētu uz e-pastu iepriekš paziľot 

par atsevišķām izmaiľām, piem. 

nodarbību telpas maiľu u.c.  

 

 

 

 

  

Paldies par atsaucību! 



 

Daugavpils Universitāte 

Izglītības un vadības fakultāte 

Darba devēju aptauja 

 

Lai izvērtētu mūsu universitātes profesionālo maģistra studiju programmu “Karjeras 

konsultants” lūdzam Jūs kā darba devēju, izteikt viedokli par šo studiju programmu. 

1. Vai piedāvātās profesionālās maģistra studiju programmas saturs kopumā atbilst 

pašreizējām darba tirgus izvirzītajām prasībām? 

□ pilnīgi atbilst 

□ drīzāk atbilst nekā neatbilst 

□ daļēji atbilst 

□ drīzāk neatbilst nekā atbilst 

□ pilnīgi neatbilst 

 

2. Vai piedāvātā profesionālā maģistra studiju programma pēc Jūsu domām piedāvā 

pietiekošas profesionālās zināšanas profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanā? 

□ piedāvā pilnā apjomā 

□ drīzāk pietiekoši nekā nepietiekoši 

□ piedāvā daļēji 

□ drīzāk nepietiekoši nekā pietiekoši 

□ pilnīgi nepietiekoši 

 

3. Vai studiju programmas studiju un prakses laiki ir izvēlēti apmierinoši Jums kā darba 

devējam? 

□ pilnīgi apmierina 

□ drīzāk apmierina nekā neapmierina 

□ daļēji apmierina 

□ drīzāk neapmierina nekā apmierina 

□ pilnīgi neapmierina 

 

4. Vai pēc Jūsu domām piedāvātās programmas absolvents var izmantot iegūtās 

zināšanas reālā profesionālā darbā? 

        □ jā                           □ daļēji                       □ nē                               □ grūti atbildēt 

 

5. Vai pēc piedāvātās programmas absolvēšanas darbiniekam ir iespējama karjeras 

izaugsme? 

 

        □ jā                           □ daļēji                       □ nē                               □ grūti atbildēt 

 

6. Vai pēc Jūsu domām piedāvātās programmas absolvents var paaugstināt Jūsu vadītās 

izglītības iestādes (organizācijas) konkurētspēju? 

        □ jā                         □ daļēji                          □ nē                             □ grūti atbildēt 

 

7. Vai, Jūsuprāt, studiju programmas saturs var nodrošināt programmas absolventa kā 

speciālista konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū? 

□ pilnīgi nodrošina 

□ drīzāk nodrošina nekā nenodrošina 

□ daļēji nodrošina 

□ drīzāk nenodrošina nekā nodrošina 

□ pilnīgi nenodrošina 

 



 

8. Vai Jūs ieteiktu citiem studēt šajā programmā? 

□ jā (lūdzu, norādiet, kāpēc) 

................................................................................................... 

□ nē (lūdzu, norādiet, kāpēc) ............................................................................................... 

□ nezinu (lūdzu, norādiet, kāpēc)  

........................................................................................... 

 

9. Izvērtējiet programmā piedāvāto studiju kursu svarīgumu! 

 
Nr.p.k. Studiju kurss Ļoti svarīgs Vidēji svarīgs Mazsvarīgs 

1. Karjeras attīstības teorijas     
2. Komunikācijas teorijas konsultēšanā    
3. Karjeras pakalpojumu vadība    
4. Cilvēka dzīves cikli     
5. Darba tirgus un nodarbinātība     
6. Sociālās integrācijas un starpkultūru 

aspekti  
   

7. Organizāciju kultūra     
8. Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 
   

9. Karjeras konsultanta profesionālā 

ētika  
   

10. Konsultēšanas teorija un metodika I    
11. Konsultēšanas teorija un metodika II    
12. Darba meklēšanas process    
13. Informācijas tehnoloģijas karjeras 

konsultēšanā 
   

14. Pētnieciskā darba metodoloģija     

 

 

10. Izvērtējiet programmā iekļautās prakses un maģistra darba izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas svarīgumu! 
 

 Ļoti svarīgs Vidēji svarīgs Mazsvarīgs 

Prakse    

Maģistra darba izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

   

 

 

Paldies par atsaucību! 

 



 

 

 

 

 

 

APTAUJAS ANKETA DARBA DEVĒJIEM 

 

 

Anketas apgalvojumi ir par kompetencēm un prasmēm, kas ir nozīmīgas cilvēka karjerā.  

Lūdzu izvērtējiet katru apgalvojumu pēc 2 kritērijiem: 

1) nozīmīgums- prasmes/kompetences, kas ir nozīmīgas darbam Jūsu 

uzľēmumā/iestādē;  

2) prasmes/kompetences attīstības līmenis, ko Jūsuprāt nodrošina studiju procesā 

Daugavpils Universitāte, 

izmantojot 100% skalu, kurā  

ļoti augsts līmenis: 100%-90%; 

augsts līmenis: 80%-70%; 

vidējs līmenis: 60%-40%; 

zems līmenis: 30%-0%. 

 

Jūsu atbildes kalpos studiju kvalitātes uzlabošanai.  

 

Vecums______________ 

 

Dzimums:     Siev. Vīr. 

 

Organizācijas/iestādes nosaukums /Darbības joma: 

___________________________________________________________________________ 

 

Jūsu ieľemamais amats: 

___________________________________________________________________________ 

 

Jūsu pārstāvētais uzľēmums/iestāde pēc darbinieku skaita ir: 

  

□ mazais uzľēmums; 

□ vidējais uzľēmums; 

□ lielais uzľēmums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DD      



 

Prasmju/kompetenču nozīmīguma izvērtējuma anketa 

 

 

                                                                                                          Paldies par sadarbību! 

 

Nr. 

p.k. 

 

Prasmes/kompetences 

Prasmes 

nozīmīgums 

darbam 

uzľēmumā  

Prasmes 

attīstības 

līmenis, ko  

nodrošina DU 

 

vērtējums 

 no 0%-100% 

vērtējums 

 no 0%-100% 

1.  Prasme analizēt, apkopot un izvērtēt informāciju    
2.  Prasme zināšanas pielietot praksē   
3.  Laika plānošana un vadīšana   
4.  Pamatzināšanas profesionālajā jomā   
5.  Specifiskas/padziļinātas zināšanas savā profesionālajā jomā   
6.  Rakstiska un mutiska komunikācija dzimtajā valodā   
7.  Rakstiska un mutiska komunikācija valsts valodā   
8.  Svešvalodas zināšanas   
9.  Prasme izmantot praksē informācijas tehnoloģijas   
10.  Pētnieciskās iemaľas   
11.  Prasme pašizglītoties   
12.  Informācijas apstrādes prasme, izmantojot informācijas tehnoloģijas   
13.  Prasme kritizēt un būt paškritiskam   
14.  Prasme pielāgoties jauniem apstākļiem   
15.  Prasme radīt jaunas idejas (būt kreatīvam)   
16.  Prasme patstāvīgi risināt profesionālās problēmas   
17.  Uzľemties atbildību par pieľemtajiem lēmumiem   
18.  Prasme strādāt komandā   
19.  Prasme veidot starppersonu attiecības   
20.  Prasme būt līderim   
21.  Prasme strādāt komandā ar daţādu profesionālo jomu pārstāvjiem   
22.  Prasme kontaktēties ar citu profesiju pārstāvjiem   
23.  Daţādības un starpkultūru vides pieľemšana   
24.  Prasme strādāt starptautiskā vidē   
25.  Prasme strādāt patstāvīgi/individuāli   
26.  Projektu izstrāde un vadība   
27.  Inciatīvas un uzľēmības gars   
28.  Rūpes par darba kvalitāti   

      29. Tiekšanās uz veiksmi   
      30. Prasme radīt pozitīvu emocionālo noskaľojumu        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. pielikums 

Maģistra darbu tēmas  

un maģistra darbu vērtēšanas kritēriji



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maģistra darbu izvēlētās un aizstāvētās tēmas 

 
Nr. 
p.k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 

Maģistra darba tēma Zinātniskais 

vadītājs 

Piezīmes 

1.  Inga Sokolova Profesionālās karjeras 

konsultēšanas pakalpojumu 

analīze Latvijā 

As.prof.I.Kokina Darbs aizstāvēts 

profesionālā maģistra 

studiju programmā 

„Sabiedrības iestāţu vadība‖ 

2008. g.  

2.  Ľina Mūna Agrīnā profesionālā 

pašnoteikšanās: pusaudţu 

attieksmes salīdzinājums 

Latvijā un Lielbritānijā  

Doc.E.Oļehnoviča Darbs aizstāvēts 

profesionālā maģistra 

studiju programmā 

„Pedagoģija‖ 2008.g.  

 

3.  Bogdanova 

Tatjana 

Jauniešu brīvā laika 

organizēšana: jaunatnes 

politikas īstenotāju un jauniešu 

viedoklis 

Doc.E.Oļehnoviča Plānots aizstāvēt 

2008./2009.st.g. 

4.  Brīvere 

Skaidrīte 

Jauniešu bērnības sapľi un 

profesijas izvēle  

Doc.S.Guseva Plānots aizstāvēt 

2008./2009.st.g. 

5.  Gabrusāne 

Anita 

Absolventu karjera pēc 

līdzdalības ārzemju apmaiľas 

programmās 

Doc. M.Kravale- 

Pauliľa 

Plānots aizstāvēt 

2008./2009.st.g. 

6.  Gribuste Maira Stereotipi profesijas izvēlē  Doc.S.Guseva Plānots aizstāvēt 

2008./2009.st.g. 

7.  Kučinska 

Marita 

Bērnības sapľi un karjeras 

lēmumu pieľemšana 

Doc.V.Dombrovskis Plānots aizstāvēt 

2008./2009.st.g. 

8.  Leščinska 

Astrīda 

Bērnu namu jauniešu profesijas  

izvēle 

Doc.E.Oļehnoviča Plānots aizstāvēt 

2008./2009.st.g. 

9.  Šapale Sandra Karjeras izvēle skolā Doc.V.Dombrovskis Plānots aizstāvēt 

2008./2009.st.g. 

10.  Šmukste Lolita Pedagogu profesionālā 

motivācija un apmierinātība ar 

darbu 

Doc.V.Dombrovskis Plānots aizstāvēt 

2008./2009.st.g. 

 

 

 

 

 

 



MAĢISTRA DARBA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
 

KRITĒRIJI 
 

9 – 10 BALLES 
 

7 – 8 BALLES 
 

6 BALLES 
 

5 – 4 BALLES 

1. Darba struktūra Darba struktūra 

pilnīgi atbilst 

pētījuma 

uzdevumiem un 

mērķiem. Darba 

daļas ir loģiski 

savstarpēji saistītas 

Darba struktūra 

pilnīgi atbilst 

pētījuma mērķiem 

un uzdevumiem. 

Darba daļas ir 

loģiski savstarpēji 

saistītas 

Kopumā darbs 

atbilst pētījuma 

mērķiem un 

uzdevumiem, taču 

ne vienmēr darba 

daļas ir loģiski 

savstarpēji saistītas 

Kopumā darbs 

atbilst pētījuma 

mērķiem un 

uzdevumiem, taču 

trūkst loģiskas 

saistības starp 

daţām darba daļām 

2. Pētījuma novitāte Problēmas, kuras 

aplūko autors, ir maz 

analizētas literatūrā. 

Autors izmanto 

jaunas pētīšanas 

metodes vai arī 

pazīstamas metodes 

mazāk pētīto 

problēmu 

analizēšanai 

Problēmas, kuras 

pēta autors, 

kopumā ir 

apskatītas, taču daţi 

to aspekti satur 

novitātes elementus 

Lielākoties 

problēmas, kuras 

pēta autors, jau ir 

plaši apskatītas 

Lielākoties 

problēmas, kuras 

pēta autors, jau ir 

plaši apskatītas 

3. Statistiskās 

informācijas 

analīze 

Patstāvīga datu 

apstrāde, izstrādātas 

aprēķinu tabulas, 

grafiki. Ir patstāvīga 

un dziļa informācijas 

analīze 

Lielākā daļa tabulu 

un grafiku ir 

aizgūti, taču daļai ir 

veikti patstāvīgi 

paša autora 

aprēķini. Autors 

analizē informāciju, 

tomēr bieţi šai 

analīzei piemīt 

aprakstošs raksturs 

Praktiski visi 

grafiki un tabulas ir 

aizgūti no kādiem 

citiem informācijas 

avotiem. Analīzei 

piemīt referatīvi 

aprakstošs raksturs 

Praktiski visi 

grafiki un 

tabulas ir aizgūti no 

kādiem 

citiem informācijas 

avotiem. Analīze ir 

virspusēja un 

pavirša, kā arī 

aizgūta no citiem 

izdevumiem 

4. Izmantotā 

literatūra 

Autors labi pārzina 

zinātniskās 

publikācijas par 

pētāmo tēmu, kas ir 

publicētas Latvijā, 

ārzemēs, tai skaitā 

ES valstīs un ASV. 

Autors labi pārzina 

vairākas Latvijas un 

ārzemju speciālo 

zinātnisko ţurnālu 

publikācijas 

Pamatā ir izmantoti 

zinātniskie darbi, 

kas ir publicēti 

Latvijā. Epizodiski 

tiek izmantoti 

ārzemju izdevumi 

Pamatā ir izmantoti 

zinātniskie darbi, 

kas ir publicēti 

Latvijā, kā arī 

periodisko 

izdevumu materiāli 

Pamatā ir izmantoti 

ikdienā lietotas 

periodikas materiāli 

un mācību 

(metodiskā) 

literatūra 

5. Valoda 

informācijas avotos 

Izmantotai literatūrai 

jābūt vismaz 3 

valodās 

Izmantotā literatūra 

– 2 valodās 

Izmantotā literatūra 

– 2 valodās 

Nav prasību 

6. Interneta 

izmantošana 

Izmanto vismaz trīs 

datu bāzes 

Izmanto vismaz trīs 

datu bāzes  

Izmanto vienu datu 

bāzi 

Nav prasību 

7. Noformējums Darbs ir noformēts 

atbilstoši 

tām prasībām, kādas 

ir izvirzītas DU 

Darbs ir noformēts 

atbilstoši 

maģistra darba 

prasībām, kaut gan 

ir sastopamas 

nenozīmīgas kļūdas 

Pamatā darbs ir 

noformēts 

atbilstoši prasībām, 

kaut arī ir darba 

noformēšanas 

noteikumu 

pārkāpumi 

Kopumā darbs 

atbilst prasībām, 

tomēr ir ievērojami 

darba noformēšanas 

pārkāpumi 

8. Piedalīšanās 

zinātniskās 

konferencēs 

Piedalījies 2 

konferencēs 3 pēdējo 

gadu laikā 

Piedalījies 1 

konferencē pēdējo 

3 gadu laikā 

Nav prasību Nav prasību 

 

 

 



 

 
KRITĒRIJI 
 

9 – 10 BALLES 
 

7 – 8 BALLES 
 

6 BALLES 
 

5 – 4 BALLES 
 

9. Darba valoda un 

stils 

Darbs uzrakstīts labā 

zinātniskā stilā, nav 

sastopamas 

nozīmīgas 

ortogrāfiskas un 

drukas kļūdas 

Darbs ir uzrakstīts 

labā stilā, 

drukas un citas 

kļūdas darbā ir 

sastopamas reti 

Stils – viduvējs, 

kļūdu ir maz 

Stils ir viduvējs vai 

vājš, ir 

liels daudzums 

drukas un 

citu kļūdu 

10.Darba 

aizstāvēšana 

Autors precīzi 

izklāsta darba 

pamatsaturu, pareizi 

atbild uz komisijas 

locekļu jautājumiem, 

sniedz nepieciešamos 

paskaidrojumus un 

papildinājumus 

Autors precīzi 

izklāsta darba 

pamatsaturu. 

Pareizi atbild uz 

lielāko daļu uzdoto 

jautājumu, tomēr 

daţas atbildes 

sniedz neprecīzi 

Autors izklāsta 

darba pamatsaturu, 

tomēr uzstāšanās 

nav pārliecinoša. 

Kļūdaini atbild uz 

komisijas 

locekļu 

jautājumiem 

Autors kopumā 

izklāsta darba 

pamatsaturu, tomēr 

uzstāšanās nav 

pārliecinoša, 

ir kļūdas un 

neprecizitātes 

stāstījumā. Uz 

komisijas locekļu 

jautājumiem. atbild 

nepareizi vai nespēj 

argumentēt un 

pamatot atbildi 

 

Rekomendējamais darba apjoms – 60 – 80 lpp. (bez pielikuma) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14. pielikums 

Atsauksmes par 

profesionālā maģistra studiju 

programmu „Karjeras konsultants” 
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