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Studiju programmas anotācija 
 

Mūsdienu sabiedrības attīstības tendences un darba tirgus prasības nosaka 

nepieciešamību piedāvāt profesionālās skolotāju studiju programmas, kas sagatavo 

skolotājus darbam vairākos priekšmetos. Šī prakse  tiek veiksmīgi realizēta daudzās 

Eiropas augstskolās. Attīstot šo pieredzi, LU PPMF jau vairākus gadus tiek piedāvāta 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

SKOLOTĀJS, kuru apgūstot, absolvents iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā 

un latviešu valodas un literatūras skolotāja; pamatizglītības latviešu valodas un 

literatūras skolotāja;  latviešu valodas kā otrās valodas skolotāja;  angļu valodas 

skolotāja; vācu valodas skolotāja; franču valodas skolotāja; mājturības un tehnoloģiju,  

mājsaimniecības skolotāja; kulturoloģijas skolotāja; mākslas vēstures skolotāja; 

vizuālās mākslas skolotāja; veselības mācības skolotāja; sporta skolotāja; informātikas 

un programmēšanas skolotāja; sākumizglītības skolotāja; psiholoģijas skolotāja; 

sociālo zinību skolotāja; speciālās izglītības skolotāja/skolotāja logopēda; pirmsskolas 

skolotāja  profesionālo kvalifikāciju/-as. Studiju programma „Skolotājs” sastāv no 11 

pamatvirzieniem (latviešu valodas un literatūras skolotājs; angļu  valodas skolotājs; 

vācu valodas skolotājs; mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs; 

kulturoloģijas skolotājs; vizuālās mākslas skolotājs;  sporta skolotājs; informātikas 

un programmēšanas  skolotājs; sākumizglītības skolotājs; speciālās izglītības 

skolotājs/skolotājs logopēds, pirmsskolas skolotājs), kuros notiek uzņemšana, un 16 

moduļiem (pamatizglītības latviešu valodas un  literatūras skolotājs;  latviešu valodas 

kā otrās valodas  skolotājs; angļu  valodas skolotājs;  vācu valodas skolotājs; franču 

valodas skolotājs; mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs; 

kulturoloģijas skolotājs; mākslas vēstures skolotājs; vizuālās mākslas skolotājs; 

veselības mācības skolotājs; sporta skolotājs; informātikas un programmēšanas  

skolotājs; psiholoģijas skolotājs; sociālo zinību skolotājs; sākumizglītības skolotājs; 

pirmsskolas skolotājs), no kuriem 3. studiju semestrī studenti izvēlas otru 

kvalifikāciju. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma SKOLOTĀJS 

veidota saskaņā ar Latvijas Izglītības likuma, Augstskolu likuma, Latvijas 

Universitātes Satversmes un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem un Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un citu normatīvo aktu prasībām, 

kā arī Eiropas Savienības Padomes rekomendāciju "Par sadarbību Eiropas augstākās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai" (Dokuments 98/561/EC), kuri rekomendē 

kvalitātes nodrošināšanas kritērijus saistīt ar katras augstākās izglītības institūcijas 

mērķiem, kas izriet no sabiedrības un darba tirgus vajadzībām. 

Apgūstot pilnu studiju programmu 160 kredītpunktu (KRP) apjomā, kas atbilst 

240 Eiropas kredītpunktiem (ECTS), profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas SKOLOTĀJS studenti iegūs kompetences, kas noteiktas 

skolotāja profesijas standartā. 

Studiju ilgums studiju programmā ir 4 gadi (8 semestri) pilna laika studijās un 

4,5 gadi (9 semestri) nepilna laika studijās. Studiju programma tiek īstenota trīs 

formās: pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes 

formā. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas SKOLOTĀJS 

struktūru saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 481. veido vispārizglītojošie studiju 

kursi - 20 KRP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamatkursi un nozares profesionālās 
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specializācijas kursi - 96 KRP (144 ECTS) un brīvās izvēles kursi - 6 KRP (9 ECTS), 

kā arī prakses - 26 KRP (39 ECTS) un valsts pārbaudījums, kura sastāvā diplomdarba 

aizstāvēšana un valsts eksāmens - 12 KRP (18 ECTS). 

Studiju darbu studējošie veic nodarbībās auditorijās (lekcijas, praktiskie darbi, 

semināri, laboratorijas darbi), ārpus auditoriju nodarbībās (e-kursu apguve, projektu 

izstrāde, studiju darbu izstrāde, mācību ekskursijas, prakses) un strādājot patstāvīgi. 

Studiju noslēgumā tiek izstrādāts diplomdarbs. 

Studiju programmā uzņem vispārējo vidējo izglītību ieguvušos reflektantus 

konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Studiju 

programma tiek īstenota gan par valsts budţeta līdzekļiem, gan par fizisko un 

juridisko personu līdzekļiem. 

Pēc studiju beigšanas ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā. 
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1. Programmas vispārējs raksturojums 
 

 1.1. Mērķis 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

SKOLOTĀJS mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas 

Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās 

pedagoga kompetences un iegūt latviešu valodas un literatūras skolotāja; 

pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja; latviešu valodas kā otrās 

valodas skolotāja;  angļu valodas skolotāja;  vācu valodas skolotāja;  franču valodas 

skolotāja; mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja; kulturoloģijas 

skolotāja;  mākslas vēstures skolotāja;  vizuālās mākslas skolotāja;  veselības mācības 

skolotāja; sporta skolotāja; informātikas un programmēšanas skolotāja; 

sākumizglītības skolotāja;  psiholoģijas skolotāja;  sociālo zinību skolotāja;  speciālās 

izglītības skolotāja/skolotāja logopēda; pirmsskolas skolotāja profesionālo 

kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā. 

1.2. Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai 
Radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas 

izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem; 

nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās   

praksēs, veicinot  studentu  prasmju pilnveidi  audzināšanas un mācību procesa 

organizēšanā un novērtēšanā; 

iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas un 

prasmes kvalifikācijai atbilstošās zinātņu nozares didaktikā; 

attīstīt pedagoģisko un metodisko kompetenci līdzdalībai nacionālās kultūras 

un tradīciju saglabāšanā un tālāk kopšanā Latvijas skolās; 

veicināt radošas, atbildīgas un mūţizglītībai motivētas personības veidošanos; 

            nodrošināt iespējas studentu personības tālākai attīstībai, sagatavojoties 

turpmākām studijām maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.  

 

1.3. Sagaidāmie rezultāti un iegūstamās kompetences 
Sekmīgi apgūstot pilnu studiju programmu 160 kredītpunktu apjomā un 

nokārtojot Valsts pārbaudījumu: aizstāvēts diplomdarbs, valsts eksāmens izvelētā 

specializācijā, studējošais iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā un divas 

skolotāja profesionālās kvalifikācijas. 

Paredzēts, ka studiju rezultātā būs sagatavoti konkurētspējīgi skolotāji, kuri 

būs ieguvuši:  

- profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences; 

- profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes; 

- profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas.  

Programmu apguvis speciālists, stratēģiski un analītiski formulējot un risinot 

pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās problēmas, spēs sagatavot jauniešus dzīvei un 

darbam informācijas tehnoloģiju  sabiedrībā,  nodrošinot ilgtspējīgu vides attīstību. 

Studenti pēc šīs studiju programmas beigšanas:  

- spēj izprast bērna, pusaudţa un jaunieša kognitīvo un socioemocionālo 

attīstību, balstoties uz jaunākajām mūsdienu vadošajām attīstības 

psiholoģijas teorijām; 
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- spēj izprast daţādu kognitīvo procesu (uztveres, atmiņas, uzmanības 

noturības, loģiskās domāšanas) saistību ar mācīšanās procesu; 

- spēj atpazīt iespējamus traucējumus bērnu izziņas un socioemocionālajā 

attīstībā, rast risinājumus to mazināšanai, kopīgi sadarbojoties ar citiem 

profesionāļiem ( psihologu, sociālo pedagogu u.c.); 

- spēj izprast un veicināt skolēnu zinātkāri, motivāciju mācīties, radošās 

izpausmes un aktīvu iesaistīšanos mācību procesā; 

- spēj komunicēt un iekļaut skolēnus ar daţādām spējām, interesēm, 

vajadzībām un pieredzi izglītības procesos, saskarsmē ar citiem skolēniem; 

- spēj argumentēti diskutēt par aktualitātēm izglītībā un savā darbā/darbībā ar 

skolēniem daţādās auditorijās un kontekstos; 

- spēj veicināt pozitīvu savstarpēju komunikāciju, sadarbību un toleranci 

starp kolēģiem un vecākiem; 

- spēj saprasties ar daţādi domājošiem cilvēkiem un cilvēkiem ar daţādām 

pieredzēm; 

- spēj demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci; 

- spēj reflektēt un izvērtēt savu profesionalitāti, profesionālo darbību, 

vērtības, pārliecības, uzvedību; 

- spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju; 

- spēj sistēmiski analizēt izglītības jēdzienus, teorijas un izglītības politikas 

aktualitātes; 

- spēj izprast ētisko atbildību par pedagoga profesionālās darbības iespējamo 

ietekmi uz izglītības un sabiedrības savstarpējām attiecībām, uz pārmaiņu 

rosināšanu un vadīšanu izglītībā un sabiedrībā; 

- spēj darboties daudzkultūru vidē, izprast kultūru un kontekstu atšķirības. 

 Plānoto mērķu sasniegšanu apliecina darba devēju atsauksmes, studentu darba 

novērtējums pedagoģisko prakšu laikā, kā arī studiju kursu pārbaudījumu un Valsts 

pārbaudījumu rezultāti. 

1.4. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts 
interešu viedokļa 

Sociālekonomiskā situācija aktualizējusi skolotāju sagatavošanas jautājumu un 

kvalitatīvu skolotāju nepieciešamību valstī. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

līdz 2030. gadam tiek atzīmēts,  ka  izglītība  ir viens  no  svarīgākiem  Latvijas  valsts 

ekonomiskas attīstības un konkurentspējas faktoriem. Kvalitatīva pedagogu  

sagatavošana ir atslēga sociālo un ekonomisko  jautājumu   veiksmīgai  risināšanai. 

Viens no Latvijas izglītības politikas mērķiem - palielināt skolotāju darba monetāro 

atalgojumu un kāpināt skolotāju profesijas prestiţu. Izglītības sistēmas veiksmīga 

funkcionēšana pieprasa mainīt skolotāja darba raksturu. Tradicionālo pieeju mācīt 

priekšmetus savstarpēji nošķirti, liekot uzsvaru uz teorētiskajām zināšanām, 

jānomaina ar pragmatiskāku pieeju izglītībā, kur būtisks ir zināšanu apguves 

konteksts.  Tāpēc  skolotājam no priekšmeta pasniedzēja ir jāpārtop par daudzpusīgu, 

talantīgu personību, kas palīdz,   iedvesmo,   sasaista  daţādas jomas,   sadarbojas,   

sniedz  padomus un organizē.  Skolotāju izglītībai jābūt vērstai uz bērna saskarsmes    

prasmju, individualitātes un zinātkāres attīstību. Skolotāju sagatavotība mācīt vairāk 

nekā vienu priekšmetu ir ceļš, kā risināt izglītībā sasāpējušos jautājumus 

(depopulācija, mazo skolu  slēgšana, skolotāju  korpusa novecošana). (Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, 19. lpp.) 

LU PPMF jau vairākus gadus tiek īstenota Profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma SKOLOTĀJS, kuras galvenais mērķis, pirmkārt, 
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nodrošināt vienotu veselumu starp mācību priekšmetu zinātnisko pamatu, mācību 

metodikas, pedagoģijas un  psiholoģijas studijām, praksi, tādejādi dodot iespēju 

studentiem iegūt mūsdienu skolotājam nepieciešamās  kompetences. Otrkārt, 

programmas uzbūve ļauj studentiem iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītībā un 

divas kvalifikācijas, proti, tiesības būt divu priekšmetu skolotājam. 

Studiju programmas nozīmīgumu Latvijas valstij un Latvijas Universitātei 

nosaka tas, ka šāda veida programma, kura paredz 11 pamatvirzienus, kuros notiek 

uzņemšana, un 16 moduļus, no kuriem  studenti izvēlas otru kvalifikāciju, ir vienīgā 

Latvijā. LU piedāvātais integrētais skolotāju sagatavošanas modelis nodrošina 

mūsdienu prasībām atbilstošu skolotāju izglītību. Studiju programmas „Skolotājs” 

saturs un organizācija sekmē pedagoģijas zinātnes nozares attīstību, vairojot LU 

centienus būt par mācību iestādi, kas sagatavo valstij nozīmīgu un pieprasītu profesiju 

pārstāvjus. Tādejādi var secināt, ka studiju programma atbilst Latvijas Universitātes 

Satversmē formulētajam darbības mērķim un uzdevumiem. Studiju programma 

saturiski ir pilnveidota un atbilst Latvijas un Eiropas  Sabiedrības normatīvajiem un 

saistošajiem dokumentiem. Studiju programmas organizatoriska un saturiska 

pārstrukturēšana veikta ar mērķi optimizēt laika un finansu resursu patēriņu, 

paplašināt piešķiramo kvalifikāciju sarakstu, dodot iespēju  absolventiem veiksmīgāk 

iekļauties darba tirgū. 

 Studiju programmas nepieciešamību no Latvijas valsts viedokļa nosaka augsti 

kvalificētu mācību priekšmetu skolotāju trūkums Latvijas skolās. Par skolotāju trūkumu 

liecina vairāki fakti. Pirmkārt, katru  gadu   skolu vadītāji  meklē daţādu  priekšmetu  

skolotājus. Skolotāji  strādā vairākās  skolās vai divas slodzes. Otrkārt, par skolotāju 

sagatavošanas nepieciešamību liecina arī strādājošo skolotāju vecums. Rīgas domes 

Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta dati 

(http://www.ijsd.riga.lv/main/index.php?module=Articles&cat_id=8&view=list) 

liecina, ka pedagogu skaits vecumā līdz 30 gadiem turpina samazināties: 2005. – 

1315, 2006. – 1245, 2007.- 884, 2008. – 864, 2009. – 732, 2010. – 611. 

Studiju programma izstrādāta, pamatojoties uz Skolotāja profesijas standartu 

un tā prasības ir integrētas studiju kursos un sasniedzamajos studiju rezultātos. Studiju 

programmas kursi ir orientēti uz to, lai studenti apgūtu profesionālās kompetences, 

prasmes un zināšanas, lai skolotājs pildītu savu misiju mūsdienu skolā un īstenotu 

sekojošas pamatvērtības: skolotājs ir izglītības kvalitātes pamats, kvalitatīva skolotāju 

izglītība ir priekšnosacījums kvalitatīvas profesionālās darbības īstenošanai, skolotāja 

izglītības ieguvei ir jābūt pieejamai daţādām mērķauditorijām. Skolotāja profesijas 

standarts un Studiju programmas satura atbilstība Skolotāja standartam ir pievienoti 

16. pielikumā. Izvērtējot programmas atbilstību skolotāja profesijas standartam var 

secināt, ka students iegūst skolotāja profesijas standartā noteiktās prasmes, zināšanas 

un kompetences. Studiju programmas analīze ļauj secināt, ka  

 tā atbilst standartā noteiktajam kvalifikācijas līmenim – Piektā līmeņa 

profesionālā kvalifikācija; 

 tās satura sekmīga apguve sagatavo studentu standartā norādīto uzdevumu 

veikšanai un pienākumu izpildei, kā arī dod iespējas apgūt nepieciešamās 

zināšanas, prasmes un kompetences;  

 programmas saturs veicina profesionālas kompetences pilnveidi un atbilstoši 

Lisabonas stratēģijas nostādnēm un sabiedrības prasībām nodrošina absolventu 

konkurētspēju darba tirgū. 
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1.5. Studiju programmu salīdzinājums 
 LU studiju programmas „Skolotājs” uzbūves principi ir salīdzināmi ar citu 

Latvijas un Eiropas augstskolu studiju programmām. Salīdzināmais iegūstamais 

bakalaura grāds un Eiropas vienotais diploma pielikums nodrošina programmas 

konkurētspēju un atvieglo studentu mobilitātes iespējas. Salīdzinājumam tika izvēlēta 

Liepājas Universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma ,,Skolotājs", jo tā ir sekmīgi izgājusi atkārtotu akreditāciju 2010.gadā, 

Daugavpils Universitātes „Pamatizglītības skolotāja” programma, Zviedrijas un 

Vācijas universitāšu, kā atzītu  augstskolu, skolotāju studiju programmas.  
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Studiju programmu salīdzinājums 

 

Kritēriji  Latvija, LU 
Zviedrija, Stokholmas 

universitāte 

Vācija, Rostokas 

universitāte 

Latvija, Daugavpils 

universitāte 

Latvija, Liepājas 

universitāte 

Programmas 

nosaukums 

Skolotājs Skolotājs Pamatskolas skolotājs Pamatizglītības skolotājs  Skolotājs 

Piešķiramā 

kvalifikācija 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs; 

pamatizglītības latviešu 

valodas un literatūras 

skolotājs;  

latviešu valodas kā otrās 

valodas skolotājs;  

angļu valodas skolotājs;  

vācu valodas skolotājs;  

franču valodas skolotājs;  

mājturības un tehnoloģiju, 

mājsaimniecības skolotājs;  

kulturoloģijas skolotājs;  

mākslas vēstures skolotājs;  

vizuālās mākslas skolotājs;  

veselības mācības skolotājs;  

sporta skolotājs;  

 informātikas  un 

programmēšanas skolotājs; 

sākumizglītības skolotājs;  

psiholoģijas skolotājs;  

sociālo zinību skolotājs;  

speciālās izglītības 

skolotājs /skolotājs 

logopēds; 

pirmsskolas skolotājs  

Skolotājs no l.-7.klasei, un 
ar specializāciju no 5. - 
9.klasei 

Skolotājs sākumizglītības 
un pamatizglītības 
posmam 

Pamatizglītības skolotājs Pamatizglītības skolotājs vai 

Pirmskolas izglītības 

skolotājs, vai  

Speciālās izglītības skolotājs 

bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, vai  

Sporta un deju skolotājs,  

vai Mūzikas skolotājs, vai 

Psiholoģijas skolotājs un 

ārpusstundu darba 

organizators skolā,  vai 

Psiholoģijas skolotājs un 

sociālo zinību skolotājs 
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Grāds Profesionālais  bakalaura 
grāds izglītībā 

Bakalaurs Bakalaura grāds Profesionālais bakalaura 
grāds izglītībā 

Profesionālais bakalaura        
grāds izglītībā 

Imatrikulacijas 

noteikumi, 

uzņemšanas 

prasības 

Vidējā izglītība; 
CE latv.val. un literatūrā, 
pirmajā svešvalodā, 

  Vidējā izglītība; CE 
latv.val.un literatūrā, 
pirmajā svešvalodā, 
papildus punkti par CE 
matemātikā 

Vidējā izglītība; 
 CE latv.val.un literatūrā,            
pirmajā svešvalodā, 

Studiju ilgums 4 gadi/4,5 gadi 4,5 gadi 9 semestri 4gadi/ 5gadi 4 gadi/4,5 gadi 

Apjoms 

(ECTS) 

160 KRP Sākumskolas skolotājs - 140 
ECTS  
5.-9. klasei l80ECTS 
Lai mācītu pamatskolā 
civilzinības, papildus 
jāapgūst 60 ECTS 

160 SWS (semestra nedēļu 
stundas) izvēlas vienu 
obligāto un divus papildus 
priekšmetus 1.-4.klašu 
posmā un divus galvenos 
studiju priekšmetus 
pamatskolas (5.-9.kl.) 
posmā 

160 KRP 160 KRP 

Programmas 
saturs 

Vispārizglītojošie  un 

nozares teorētiskie kursi  -

56 KRP  veido profesionālo 

zināšanu kopumu, kas ir  

skolotāja profesionālās 

darbības pamatā 

Vispārizglītojošie studiju 
kursi visiem skolotāju 
programmas studentiem. To 
saturu veido  vispārīgās 
pamatzināšanas par 
mācīšanu un mācīšanos, 
padomdošanu, bērnu 
socializāciju, demokrātijas     
principu apguvi) Apjoms: 90 
ECTS Prakse skolā-10 
ECTS 

Pirmajā studiju posmā, 
neatkarīgi no izvēlētajiem 
galvenajiem priekšmetiem,  
visi studenti apgūst 
pedagoģijas pamatatziņas 
(vispārīgā pedagoģija, 
skolas pedagoģija, sociālā 
pedagoģija), psiholoģiju, 
kā arī pēc  izvēles 
filozofiju vai socioloģiju, 
vai politikas zinātnes 

Vispārizglītojošie un 
nozares teorētiskie kursi-
56KRP 

Vispārizglītojošie un 
nozares teorētiskie studiju 
kursi - 56 KRP 
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 Profesionālās specializācijas 
kursi -60 KRP dod iespēju  
apgūt  divu priekšmetu  teoriju  
un  mācību  metodiku.  

Studentu izvēle vienā vai 
vairākās specifiskās 
jomās (Ievirzes studiju 
kursi), kas nodrošina viņu 
kvalifikācijas ieguvi. 
Saturā ir teorijas 
priekšmeti,   priekšmetu 
didaktika un prakse. 
Apjoms: 60 ECTS 

Otraja posmā izvēlas 4 
priekšmetus 1.-4.klašu 
posmā (obligāti ir 
matemātika, valoda). Pēc 6 
semestru apguves -
l.Valsts eksamens. Pēc 
tam turpina 2. no 
sākumskolas posma vai 
izvēlas 1 jaunu (galveno) 
un I papildus priekšmetu 
5.-9.klašu posmā: 
(bioloģija, ģeogrāfija, 
vēsture, mūzika, sports, 
mājturība), kā arī reliģijas 
mācība 

Profesionālās 
specializācijas kursi dod 
iespēju apgūt l.-4.klašu 
priekšmetu teoriju un 
metodiku kombinācijā ar 
5.-6. klašu priekšmetiem: 
dabas zinībām, 
matematiku, latviešu 
valodu un literatūru vai 
krievu valodu un 
literatūru, kā arī viena 
priekšmeta apguvi līdz 
9.klasei: sociālās zinības/ 
mājturība 

Profesionālās 
specializācijas  kursi -60 
KRP dod iespēju apgūt l.-
4.klašu priekšmetu teoriju un 
metodiku un viena 
priekšmeta līdz 9.klasei 
teoriju    un metodiku. 
Plānots papildināt ar iespēju 
apgūt 3 priekšmetu mācīšanu 
5.- 6. klašu posmā 

 Brīvās izvēles daļa - 6KRP 

Studiju laikā students 

izvēlas no LU 

piedāvātajiem studiju 

kursiem studiju kursus 6 

kredītpunktu apjomā 

Viena vai vairākas 

specializācijas jomās, kas 

nodrošina satura apguvi. 

Apjoms: 30 ECTS 

Padziļināti tiek apgūts kāds      

no ievirzes kursiem, retāk 

apgūts kāds pilnīgi jauns 

studiju kurss un jaunu 

kompetenču apguve 

2 izvēles priekšmetos: 
reliģija/ svešvaloda/māksla/ 
mūzika/daba/ 
sabiedrība/sports/rokdarbi 

Brīvās izvēles studiju 
kursi - 6 KRP 

Brīvās izvēles studiju kursi 
-6 KRP 

 Pedagoģiskā prakse - 26 
KRP 

Prakses var realizēt 
privātās un valsts izglītības 
iestādēs 

Sociālā prakse - 4 nedēļas 
un divas prakses skolā 8-
10 nedēļas. Paredzēti 
praktikumi, kas sagatavo 
un sniedz ievirzi praksei. 

Pedagoģiskā prakse - 26 
KRP 

Pedagoģiskā prakse -26 
KRP 
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 Valsts pārbaudījumi -12 
KRP  
Diplomdarbs un integrēts 
eksāmens izvēlētajā 
specializācijā 

Bakalaura darbs 10 
ECTS 

Divi Valsts 
pārbaudījumi:   pēc 6.un 
pēc 9.semestra. Pēc 1. 
valsts eksāmena 2 gadi 
refendariats, kas beidzas 
ar 2.valsts eksāmenu 

Valsts pārbaudījumi - 12 
KP Bakalaura darba 
izstrāde, aizstāvēšana, KE 
specializācijā 

Valsts  pārbaudījumi -12 
KRP Bakalaura darbs, 
integrēts         eksāmens 
pedagoģijā, psiholoģijā, 
metodikā, izvēlētajā 
specializācijā 

Diploms Skolotāja diploms Tiek piešķirts skolotāja 

vispārējs diploms, kas 

ļauj mācīt un veikt 

pedagoģisku darbu 

pirmsskolā, skolā, 

dienas centros u.c.  

Skolotāja diploms Skolotāja diploms Skolotāja diploms 

  http://www.su.se/pub/js
p/polopoly.jsp?d=9282
&a=35854 

 

https://www.phf.uni-
rostock.de/en/studium/b
achelor/  

http://du.lv/files/0000/27

95/24_Pamatizglitibas_s

kolotajs_prof.bak.pdf 

 

http://www.liepu.lv/lv/101/

skolotajs 
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Veicot studiju programmu salīdzinājumu, var secināt, ka: 

 

 profesionālā bakalaura studiju programmās tiek uzņemti studenti ar vispārējo 

vidējo izglītību; 

 praktiski līdzīgi imatrikulācijas noteikumi; 

 studiju programmas apguves vispārizglītojošie kursi tiek plānoti kopīgi visām 

skolotāju programmām. Tādējādi tiek nodrošināta resursu optimizācija un 

specializācijas iespējas piedāvātas vēlākajos studiju gados; 

 kredītpunktu skaits vispārizglītojošo  un nozares teorētiskajos  studiju kursos, 

kas ir  skolotāja profesionālās darbības pamatā,  visām  augstskolām ir  

vienāds;  

 visās programmās tiek piedāvāti vispārizglītojošie studiju kursi un 

profesionālās specializācijas kursi; 

 visās programmās ir prakses, kuras tiek veiktas  ārpus augstskolas;  

 studiju noslēgumā visām salīdzināmām studiju programmām paredzēti valsts 

pārbaudījumi; 

 visām salīdzināmām studiju programmām ir vienāds  studiju ilgums;  

 visas salīdzināmās studiju programmas dod iespēju iegūt bakalaura grādu 

izglītībā un skolotāja kvalifikāciju;  

 visās studiju programmās tiek dota iespēja apgūt teorētiskās zināšanas un 

metodiskā darba pieredzi, kas nodrošina prasmes un attīsta profesionālās 

kompetences, izprast un vērtēt savu pedagoģisko izaugsmi un spējas, izprast 

pārmaiņas, atlasīt nepieciešamo metodisko informāciju un materiālus; 

 visās minētās augstskolās vērojama tendence organizēt studiju procesu 

balstoties uz modulāro  pieeju.  

 

Studiju programmu salīdzinājums dod iespēju  piefiksēt pastāvošas atšķirības:  

 atšķiras piešķiramo kvalifikāciju nosaukumi; 

 atšķiras piešķiramo kvalifikāciju skaits; 

 vērojamas atšķirības studiju procesa organizācijā. 

 Tātad kopumā salīdzinājums ļauj runāt par studiju programmu konceptuālo 

līdzīgumu, kas izriet no kopīga skolotāju sagatavošanas mērķa. Neskatoties uz to, ka 

skolotāju sagatavošanā 19 daţādās Eiropas valstīs piemīt zināmas atšķirības, 

(„Education of primary and high school teachers in Europe” 

www.vub.ac.be/gst/euro/6eb.html) ir vērojama stabila tendence turpināt vienotas 

augstākās izglītības telpas attīstīšanu Eiropā, atbilstoši Boloņas deklarācijai un 

Lisabonas stratēģijai, kā arī no tiem izrietošiem dokumentiem, piemēram, 

Salamankas deklarācijai (2001), Eiropas Kopienu komisijas paziņojumam Eiropas 

Padomei un Eiropas Parlamentam Par skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošanu 

(Brisele, 2007). 

 

http://www.vub.ac.be/gst/euro/6eb.html
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2. Studiju programmas organizācija un iekšējais 
kvalitātes nodrošināšanas mehānisms 

2.1. Imatrikulācijas nosacījumi 
Studentu uzņemšana un imatrikulācija notiek, pamatojoties uz LU 

apstiprinātajiem ,,Uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību pilna un 

nepilna laika studijām". 

Studiju programmā uzņem vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo 

izglītību ieguvušos reflektantus konkursa kārtībā, pamatojoties uz: 

1) reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot no 2004. gada - 

centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un svešvalodā; 

2) reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), 

kā arī reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, vai personām ar īpašām 

vajadzībām - vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm latviešu valodā un literatūrā 

un svešvalodā. 

2.2. Studiju programmas īstenošanas vieta 
Programma pilna un nepilna laika klātienes un neklātienes studijās tiek 

realizēta LU PPMF. 

2.3. Studiju programmas  satura organizācija 
Studiju programma paredzēta 4 gadu pilna laika un 4,5 gadu nepilna laika 

studijām, tās kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti (240 ECTS). Studiju gada laikā ir 40 

studiju nedēļas. 

Saskaņā ar LR MK Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu studiju programmas obligāto saturu veido: 

 vispārizglītojošo studiju kursi – 20 KRP apjomā, t.sk., uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču veidošanas studiju kursi (6 KRP). Šo kursu 

uzdevums ir dot iespēju studentiem apgūt vispārējās pamatzināšanas, veidot 

kompetences saskarsmē (tai skaitā lietišķajā) un pētnieciskajā darbā;  

 nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KRP, t.sk. 3 studiju darbi, kuri iekļauti 

studiju kursos.  Šie kursi veido būtisko, obligāto profesionālo zināšanu 

kopumu, kas ir  skolotāja profesionālās darbības pamatā;  

 profesionālās specializācijas kursi – 60 KRP. Šie kursi dot iespēju studentiem 

veidot prasmes un kompetences daţādu ar skolotāju darbu saistīto uzdevumu 

veikšanai un kas kalpo par pamatu specializācijai konkrētās profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai;  

 brīvas izvēles kursi 6 KRP, kas dod iespēju iepazīties ar citām zinātņu 

nozarēm un jomām, apgūt nepieciešamās priekšzināšanas studiju  turpmākai 

turpināšanai;  

 pedagoģiskā prakse – 26 KRP; 

 valsts pārbaudījumi  – 12 KRP. 
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Studiju programmas atbilstība LR MK noteikumiem Nr. 481 

 

Obligātais saturs Standarta prasības 

kredītpunktos 

Studiju programma 

« Skolotājs »  

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 20  jeb  12,50% 

Nozares teorētiskie un 

informācijas tehnoloģijas 

pamatkursi 

36 36 jeb 22,50% 

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

60 60 jeb  37,50% 

Brīvās izvēles kursi   6    6  jeb     3,75% 

Valsts pārbaudījumi 12 12  jeb   7,50% 

Prakse 26  26 jeb 16,25% 

Kopā 160         160 jeb  100% 

 

Saskaņā ar LU Studiju programmu nolikumu studiju kursi iedalīti obligātajos 

(A daļa), ierobeţotās izvēles (B daļa) un brīvās izvēles (C daļa) kursos. Obligātajā (A 

daļa) studiju programmas daļā iekļauta arī prakse, diplomdarba izstrāde un 

aizstāvēšana, kā arī valsts eksāmens (kopā 70 kredītpunkti).  Programmas B daļu 

(studiju kursi 84 kredītpunktu apjomā) nosaka iegūstamas kvalifikācijas specifika. C 

daļa (studiju kursi 6 kredītpunktu apjomā)  

Studiju programmā proporcija A, B un C daļu studiju kursiem pašnovērtēšanas 

periodā nav mainījusies, bet gatavojoties atkārtotai akreditācijai proporcijas A un B 

daļu studiju kursiem tika nedaudz mainīta, samazinot obligāto kursu (A daļa) 

īpatsvaram kopējā kursu apjomā – skat. zemāk redzamo tabulu. 

 

Studiju programmas struktūras izmaiņas 

 
2004./2005. akad. 

gads 

2005. gadā 

akreditētā 

programma 

2011./2012. 

akad. gads 

A daļa  
(obligātie kursi) 

80 kredītpunktu 

(40%) 

80 kredītpunktu 

(50%) 

70 kredītpunktu 

(44%) 

B daļa  
(obligātās izvēles 

kursi) 

100 kredītpunkti 

(50%) 

74 kredītpunkti 

(46%) 

84 kredītpunkti 

(52%) 

C daļa  
(brīvās izvēles kursi) 

20 kredītpunktu 

(10%) 

6 kredītpunkti 

(4%) 

6 kredītpunkti 

(4%) 

 

Izmaiņas studiju programmas obligātajā daļā (A daļa) (skat. zemāk redzamo 

tabulu) saistītas ar LU virzību uz kopējo izglītības zinātņu moduli visām LU skolotāju 

programmām. Lai pilnveidotu skolotāju sagatavošanu Latvijas Universitātē, 

piesaistītu skolotāju izglītības studiju programmās lielāku studējošo skaitu, 

nodrošinātu racionālu  akadēmiskā potenciāla un materiālo resursu izmantošanu, kā 

arī ņemot vērā Ministru kabineta 29.05.2007. noteikumus Nr. 348 ,,Grozījumi 

Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.481 "Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu",  LU  tika izveidota darba 

grupa, kura izstrādāja skolotāju izglītības studiju programmas konceptuālu 
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pieteikumu, paredzot vairāku kvalifikāciju ieguves iespējas un nodrošinot skolotāju 

izglītības programmu ar izglītības zinātņu moduļa integrēto studiju kursu veidošanu.  

 

Izmaiņas studiju programmas obligātajā daļā (A daļa) 

2005.gadā akreditētās 

programmas A daļas kursi 
KRP 

2011.gadā izmainītās 

programmas A daļas kursi 
KRP 

Pedagoģijas vēsture 2   

  Ievads tiesību zinatnē 2 

Vispārīgā pedagoģija 2   

Didaktika 2   

  
Izglītības un mācību programmu 

veidošana 
2 

  Projektu vadīšana izglītībā 2 

Ievads sociālajā pedagoģijā 2   

Ievads speciālajā pedagoģijā 2   

  
Daţādība skolas pedagoģiskajā 

procesā 
2 

  Mācīšanās: teorija un prakse 2 

Audzināšanas teorija un metodika 2   

Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes  izglītībā 
2 

Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā 
2 

Vispārīgā psiholoģija 2 Vispārīgā psiholoģija 2 

Bērna attīstība 2   

Sociālā psiholoģija 2   

  Izglītības vide 2 

  
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
4 

  Skolotāja pētnieciskā darbība 2 

  Izglītības vadība un uzņēmējdarbība 2 

Filozofijas pamati 4 Filozofijas pamati 2 

Informātika  4 Informātika izglītībā 2 

Svešvaloda 8 Svešvaloda 4 

Priekšmeta mācību metodika 6 Priekšmeta mācību metodika 4 

Prakse 26 Prakse  26 

Diplomdarbs 10 Diplomdarbs 10 

Valsts eksāmens 2 Valsts eksāmens 2 

           Programmā veiktie uzlabojumi nav jāuzskata par izmaiņām, bet gan par 

papildinājumiem līdzšinējā studiju piedāvājumā profesionālajā studiju programmā 

„Skolotājs”. Pateicoties šīm izmaiņām, studenti iegūst  uzņēmējdarbības profesionālas 

kompetences  6 KRP apjomā (Ievads tiesību zinātnē JurZP003,  Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība VadZ2049,  Projektu vadīšana izglītībā VadZP051), kā  arī izstrādā 

un  aizstāv trīs studiju darbus, kuri iekļauti sekojošos studiju kursos: Mācīšanās: 

teorija un prakse Peda2233, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes izglītībā 

PedaP636, Izglītības un mācību programmu veidošana  Peda2081). Apgūstot  studiju 

kursus   „Izglītības tiesiskie pamati Latvijā” SDSKP012 (2 KRP),   „Tiesību zinātnes 

pamati” JurZP001 (2 KRP), „Politikas zinātne I: valsts un demokrātija” PolZ1046 (2 

KRP), studenti iegūst akadēmiskās kompetences izglītības tiesisko aspektu jautājumos 

un profesionālās kompetences izglītību reglamentējošo dokumentu analīzē. 
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Integrējot programmā izglītības zinātņu moduli, kas ir kopīgs visām LU 

skolotāju programmām, faktiski tiek panākta kvalitatīva skolotāju izglītības tālāka 

attīstība, racionāli izmantojot finanšu resursus un efektīvāk iesaistot programmā 

akadēmisko personālu. Programmā veiktie papildinājumi neietekmē studiju 

programmas struktūru, mērķus un uzdevumus, kā arī īstenošanas veidu pilna un 

nepilna laika studijās. 

Ierobeţotās izvēles daļā (B daļa) izmaiņas ir veiktas programmas 

pilnveidošanas nolūkā, kuras atspoguļo izmaiņas darba tirgū un izglītības sistēmā, kas 

rada nepieciešamību elastīgi reaģēt uz tām un dod iespēju programmas „Skolotājs” 

studentiem apgūt kursus, kas ļauj tiem piešķirt divas kvalifikācijas, veidojot to 

daţādas kombinācijas. Tas attiecas ne tikai uz studiju virzieniem, kur atbilstošo 

mācību priekšmetu apjoms skolā ir neliels, bet skar jebkura skolotāja darba slodzi.  

Piemēram, vizuālās mākslas, kultūras vēstures, mājsaimniecības/mājturības 

skolotāja studiju virzienu studentiem kopš 2005./2006. akad. gada jau tiek piedāvāta 

iespēja kā otru kvalifikāciju izvēlēties  mākslas vēstures skolotājs; kultūras vēstures 

skolotājs; mājsaimniecības/mājturības skolotājs; informātikas skolotājs; vizuālas 

mākslas skolotājs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Kvalifikāciju kombinācijas PAIBSP „Skolotājs”  2005./2006. -2010./2011. studiju  gados 

 

 No 2011./2012. akad. gada ir plānots piedāvāt apgūt divas kvalifikācijas, veidojot to 

daţādas kombinācijas,  visiem skolotāju programmas studiju virzienu studentiem.  
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skolotājs 

Angļu valodas 
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programmēšanas 
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Mājturības un  
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Vācu valodas 

skolotājs 

Sporta skolotājs 
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Speciālās izglītības 
skolotājs /skolotājs 

logopēds
 

Speciālās izglītības 

skolotājs /skolotājs 

logopēds 
s 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotājs 

Kulturoloģijas skolotājs 

 

Mākslas vēstures skolotājs 

 

Vizuālās mākslas skolotājs 
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Franču valodas skolotājs  

 

Pamatizglītības latviešu valodas 

un literatūras skolotājs   

 

Sporta skolotājs 

 

Sociālo zinību skolotājs 
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         Izmaiņas darba tirgū diktē racionāli izmantot fakultātes un studiju programmas 

resursus svešvalodu skolotāju sagatavošanā. Šajā sakarā tiek plānots piedāvāt 

studentiem iespēju iegūt divas svešvalodu skolotāja kvalifikācijas. Patlaban studenti 

iegūst vienas valodas skolotāja kvalifikāciju (angļu valodas skolotājs; vācu valodas 

skolotājs) un salīdzinoši lielā apjomā (24 KP) apgūst otru svešvalodu (angļu/ vai 

vācu/vai franču). Analizējot studentu viedokļus, kas pausti aptaujas anketās un arī 

diskusijās ar darba devējiem, ministrijas pārstāvjiem un mācībspēkiem, būtu pareizi 

papildināt esošās kvalifikācijas ar  sekojošām (pēc studentu izvēles):  

1. angļu valodas skolotājs un vācu valodas skolotājs vai franču valodas skolotājs; 

2. vācu valodas skolotājs un angļu valodas skolotājs vai franču valodas skolotājs. 

Šāda kvalifikāciju kombinācija ir optimāla, jo tādējādi skolotājiem ir iespēja 

strādāt pilnu slodzi un mācīt divas svešvalodas, kas ir saskaņā ar pētījumiem par 

svešvalodu skolotāju izglītību Eiropas Savienības valstīs un dokumentiem par 

prasībām svešvalodu skolotāju izglītības kvalitātei (piemēram, Common European 

Framework of References for Languages: learning, teaching, assesssment; The 

teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns, Tuning Educational 

Structures in Europe etc.) un atbilst LR izglītības un zinātnes ministrijas 

uzstādījumam par vairāku svešvalodu apguvi gan pamat-, gan vidusskolas posmā un, 

jo īpaši ievērojot to apstākli, ka Latvijas skolās svešvalodu plāno mācīt no pirmās 

klases.            

Sakarā ar vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarta 

kulturoloģijā ieviešanu  (MK noteikumi Nr. 715 02. 09. 2008.) Latvijas skolās, ir 

radusies reāla nepieciešamība pēc kulturoloģijas skolotājiem, kas spētu sekmēt 

kultūrizglītotu personību veidošanos. Šajā sakarā studiju programmā „Skolotājs” 

iekļautā specializācija - kultūras vēstures skolotājs, tika nomainīta uz nosaukumu 

„kulturoloģijas  skolotājs”.  Izmaiņas ir veiktas ar mērķi mazināt priekšmeta 

vēsturisko pasniegšanas stilu un pastiprināt priekšmeta zinātnisko saturu, kas sniedz 

izpratni par vairākām ar kulturoloģiju saistītām zinātņu jomām – kultūras vēsturi, 

filozofiju, mākslas zinātni, kā arī ieskatu reliģijas un literatūras vēsturē, kultūras 

menedţmenta teorijā, radošā tēlotājmākslas darbībā un sadarbības ar masu saziņas 

līdzekļiem pamatprincipos.  

Atbilstoši jaunā standarta prasībām un izmaiņām saturā, ir veiktas izmaiņas, 

kas nodrošina precīzāku atbilstību jaunajiem normatīvajiem dokumentiem – ieviesti 

specializēti studiju kursi “Kulturoloģija I” un “Kulturoloģija II”, kā arī atbilstošs 

mācību metodikas kurss. Pārakreditācijai iesniegtos dokumentos ir veiktas atbilstošas 

izmaiņas specializācijas formulējumā un studiju plānā.  

Līdzīga situācija ir izveidojusies ar lietišķās informātikas skolotāja 

kvalifikāciju. Veicot programmas pārakreditāciju, jāņem vērā tās izmaiņas, kas 

notikušas mācību priekšmeta standartu jomā laika periodā kopš 1997.gada. Atbilstoši 

IZM VISC 1997.g. 5. augusta rīkojumam Nr.44 tika apstiprinātas lietišķās 

informātikas profilkursa vadlīnijas, bet atbilstoši IZM ISEC 1998.g. 22.decembra 

rīkojumam Nr. 98/91 tika apstiprināts pamatkursa standarts „Lietišķā informātika”. 

Savukārt, ar IZM VISC 2003.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.86 šo standartu darbība 

tika izbeigta.  

Pašlaik ir spēkā uz Izglītības likuma 14. panta 19. punktu un Vispārējās 

izglītības likuma 4. panta 11. punktu balstītie 2006.g. 19.decembrī LR MK pieņemtie 

noteikumi Nr.1027, „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības 

mācību priekšmetu standartiem” un 2008.g. 2.septembrī pieņemtie noteikumi Nr. 715 

„Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās izglītības 

mācību priekšmetu standartiem”, kas satur attiecīgi „Pamatizglītības mācību 
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priekšmetu standartu informātikā 5.-7. klasei” un „Vispārējās vidējās izglītības 

standartu informātikā”. Šī iemesla dēļ tiek precizēts studiju virziena nosaukums un 

atbilstošā kvalifikācija – informātikas un programmēšanas skolotājs. 

Savukārt mācību priekšmetam mājturība un mājsaimniecība, lai akcentētu 

priekšmeta saturā apgūstamās tekstila, koka, metāla apstrādes tehnoloģijas, ir 

mainījies nosaukums uz mājturība un tehnoloģijas - MK. Noteikumu  Nr. 1027   

 2006. gada 19. decembrī  Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem 6. punkts nosaka, ka Pamatizglītības 

programmu saturs tiek īstenots šādos mācību priekšmetos: …. 6.17. mājturība un 

tehnoloģijas.  Tāpēc akreditācijai iesniegtos dokumentos mājturības un 

mājsaimniecības skolotāja kvalifikācija tika nomainīta  uz mājturības un tehnoloģiju, 

mājsaimniecības skolotāja kvalifikāciju. 

Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra noteikumos Nr.715 tika apstiprināts 

jauns vidējās izglītības standarts veselības mācībā. Diemţēl šim mācību priekšmetam 

vidusskolā nav obligātā mācību priekšmeta statusa un tam atvēlēto stundu skaits ir 

salīdzinoši neliels. Veselības mācības priekšmeta izvēle saistīta ar skolas izglītības 

programmu īstenošanas nostādnēm, prioritāti. Veselības mācības skolotāja 

specializācija nenosedz skolotāja slodzi. Tāpēc šobrīd ir aktuāli piedāvāt studentiem, 

kuri studē sporta skolotāju studiju virzienā, papildus iegūt arī citu mācību priekšmetu 

skolotāju kvalifikāciju. Tādēļ turpmāk plānots profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas „Skolotājs” ietvaros  mainīt  kartību  piešķiramas kvalifikācijas 

nosaukuma. Iesniegtos  akreditācijai  dokumentos  studentiem ir  iespēja saņemt 

sporta skolotāja kvalifikāciju, jo mācību priekšmets „Sports” ir iekļauts visu līmeņu 

vispārējās izglītības saturā, bet kvalifikāciju „veselības mācības skolotājs” piedāvāt 

apgūt kā izvēles moduli. 

Vienlaicīgi, paplašinot piešķiramo  kvalifikāciju skaitu, kas atspoguļo skolu 

reālo pieprasījumu, tika izstrādāts  sociālo  zinību skolotāja  modulis. Sociālo zinību 

mācību priekšmets, kura piedāvātais saturs spēj sniegt skolēniem iespēju gūt tādu 

sociālo pieredzi un dzīves prasmes, kas ļautu pilnveidot gan sevi un līdzdarboties 

pasaulē notiekošajos procesos. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu 

pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” tika apstiprināts 

jauns pamatizglītības standarts sociālajās zinībās. Lai realizētu skolēnu izglītību 

atbilstoši šim standartam, ir nepieciešami kvalificēti, tieši sociālo zinību jomā izglītoti 

skolotāji ar sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju.  Diemţēl  pašlaik vairumā gadījumu 

skolās sociālās zinības māca citu mācību priekšmetu skolotāji, gan arī skolotāji, kas 

izgājuši tālākizglītības kursus, bet kuriem trūkst sociālo zinību skolotājiem 

nepieciešamo padziļināto zināšanu ētikas, pilsoniskās izglītības, ekonomikas pamatu 

un veselības izglītības jautājumos. Sociālo zinību mācību priekšmets ir obligātā 

priekšmeta statusā sākumskolas un pamatizglītības posmos. Sociālo zinību mācību 

priekšmetam atvēlēto stundu skaits pamatskolā ne vienmēr nosedz skolotāja slodzi, 

tāpēc ir aktuāli topošajiem skolotājiem ar daţādu studiju virzienu (sporta, 

pamatizglītības, mājsaimniecības, latviešu valodas, vizuālās mākslas, informātikas 

u.c.) piedāvāt pēc viņu izvēles studiju laikā iegūt otru – sociālo zinību skolotāja 

kvalifikāciju. 

Attīstot realizējamo profesionālās skolotāju studiju programmas stratēģiju 

sagatavot skolotājus darbam vairākos priekšmetos gan pamatskolā, gan vidusskolā, 

tika izstrādāts modulis ar kvalifikāciju psiholoģijas skolotājs. Psiholoģijas skolotāja 

moduļa izveide balstās uz 2009.gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1352 par grozījumiem MK 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi 
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par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu standartiem". Lai realizētu skolēnu izglītību atbilstoši šim 

standartam, ir nepieciešami kvalificēti, tieši psiholoģijas jomā izglītoti skolotāji ar 

psiholoģijas skolotāja kvalifikāciju. Diemţēl vairumā skolās psiholoģiju māca citu 

mācību priekšmetu (vēstures, bioloģijas, ētikas, matemātikas u.c.) skolotāji, kuriem 

trūkst psiholoģijas skolotājiem nepieciešamo padziļināto zināšanu psiholoģijā, vai arī 

to dara skolas psihologs, kas savukārt ir pretrunā ar psihologa ētikas kodeksu un darba 

noteikumiem.  

Psiholoģijas priekšmets nereti skolās ir ļoti pieprasīts no vidusskolēnu puses, 

kaut gan tas nav obligātā priekšmeta statusā, un tam atvēlēto stundu skaits vidusskolā 

ir salīdzinoši neliels. Psiholoģijas skolotāja specializācija nenosedz skolotāja slodzi, 

un tāpēc ir aktuāli topošajiem skolotājiem ar daţādu studiju virzienu (vizuālās 

mākslas, latviešu valodas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības 

u.c.) piedāvāt pēc viņu izvēles studiju laikā iegūt otru - psiholoģijas skolotāja 

kvalifikāciju. 

Moduļa realizāciju nodrošina Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas 

un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas docētāji. Praktiskā realizācija ir plānota 

kopā ar Psiholoģijas bakalaura un profesionālā bakalaura studiju programmu apguvi. 

Jāatzīmē, ka psiholoģijas skolotāja kvalifikācijas iekļaušana otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Skolotājs” ir zināmā veidā 

psiholoģijas skolotāja atgriešanās PPMF pēc tam, kad 2006. g. psiholoģijas skolotāja 

programmai beidzās  akreditācijas termiņš un programma tika slēgta. 

Akreditācijai iesniegtos dokumentos „Pamatizglītības skolotājs” (1.- 4. klase) 

kvalifikācijas nosaukums aizstāts ar „Sākumizglītības skolotājs”. Nosaukuma 

precizēšana ir veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr 461 18.05.2010. (18.12.2010. 

redakcijā). Profesiju klasifikatorā  otrās pamatgrupas, 23. apakšgrupas  iedalījumam  - 

Sākumizglītības SKOLOTĀJS. 

Lai novērstu programmu sadrumstalotību un optimizētu skolotāju izglītības 

ieguves iespējas, veidojot vienotu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmu Latvijas Universitātē, programmai tika pievienota 

pirmskolas skolotāja kvalifikācija, kura līdz  šim tika  realizēta  kā  atsevišķa  

programma.  

 

2.4. Iekšējais kvalitātes nodrošināšanas mehānisms 
Kvalitātes nodrošināšanu nosaka gan LU noteiktā kārtība, gan iekšējie studiju 

procesa pārraudzības mehānismi. 

Lai nodrošinātu studiju procesa un studiju programmas augstvērtīgu un tirgus 

prasībām atbilstošu kvalitāti, LU PPMF izmanto sekojošas kvalitātes vērtēšanas 

jomas: 

- docētāju individuālais pašnovērtējums; 

- studentu vērtējums par docētāju darbu, veicot aptaujas;  

- studentiem ir iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē un studentu 

pašpārvaldē, sadarbība ar programmas direktoru, administrāciju un citiem 

darbiniekiem. Studentu pārstāvji ir iekļauti un regulāri piedalās PPMF Domes sēdēs, 

Pedagoģijas studiju programmas padomē un LU Senātā; 

- studiju programmas kvalitātes analīze: studiju kursu satura regulāra 

atjaunošana un LU Akadēmiskā departamenta kontrole studiju kursu aprakstu 

noteikumu ievērošana. Studiju kursi regulāri tiek pilnveidoti. Izmantojamo literatūras 

avotu sarakstos norādīta jaunākā literatūra, kura pieejama LU un PPMF bibliotēkās; 
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- SIN (Skolotāju izglītības nodaļa) darbinieku un  docētāju kopsapulces un 

SIN valdes sēdes; 

- atbilstoši LU Senāta lēmumam Nr. 49 „Studiju programmu apstiprināšanas 

kārtība”, studiju programma tiek izskatīta Pedagoģijas studiju programmu padomē, 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Domē, LU Studiju programmu 

kvalitātes novērtēšanas komisijā. Izmaiņas studiju plānā tiek apstiprinātas fakultātes 

Domē; 

- ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos - ar detalizētu programmas analīzi un 

tālākās attīstības iespējām;  

- programmas direktora individuālās tikšanās ar docētājiem analizēti studentu 

aptaujas rezultāti un rastas studiju kursu docēšanas pilnveidošanas iespējas; 

- sadarbības ar reflektantiem un darba devējiem kvalitāte: PPMF regulāri 

aptaujā arī darba devējus par gatavību praktiskajai darbībai pēc studentu praksēm. 
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3. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 

 

Pilna laika klātienes studijas (8 studiju semestri) paredz 32 kontaktstundas 2 

kredītpunktu studiju kursā jeb 16 nodarbības, kur 1 nodarbība ietver 2 akadēmiskās 

stundas. Studijas tiek plānotas 20 kredītpunktu apjomā vienā semestrī. Sastādot 

nodarbību grafiku, viena darba diena tiek rezervēta patstāvīgo darbu izstrādei un 

individuālajam (vai grupu) darbam. 

Nepilna laika klātienes studijas (9 studiju semestri) paredz 75% 

kontaktstundas, salīdzinot ar pilna laika klātienes studijām. Tas nozīmē, ka studiju 

kursā 2 kredītpunktu apjomā tiek plānotas 12 nodarbībās (24 kontaktstundas) - 

lekcijas vai semināri atbilstoši studiju kursa aprakstam.  

Nepilna laika neklātienes studijas (9 studiju semestri) paredz 25% 

kontaktstundas, salīdzinot ar pilna laika klātienes studijām. Tas nozīmē, ka kursa 

nokārtošanai 2 kredītpunktu apjomā jāpiedalās 4 lekcijās (8 ak.st.) Pārējo stundu 

apjomu studenti apgūst patstāvīgi. Nodarbības tiek plānotas divās dienās (piektdienās 

un sestdienās) katru otro nedēļu. 

Studiju darbs sastāv no studijām docētāja vadībā un patstāvīgām studijām. 

Daļa studiju programmas obligāto kursu tiek docēti, darbu organizējot plūsmas 

nodarbībās, kad lekciju kursi tiek docēti visiem skolotāju programmas studentiem vai, 

ja iespējams, kopā ar citu studiju programmu studentiem. Semināru nodarbībām vai 

praktiskajām nodarbībām studenti tiek dalīti mazākās grupās. Lekciju galvenais 

uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Semināru nodarbībās un 

praktiskajās nodarbībās studenti mācās teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu 

radošo uzdevumu realizācijā. 

  

Galvenās studiju formas studiju programmā „Skolotājs” 
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Lekcijas kā pasniegšanas metodes studiju programmā tiek izmantotas gan 

vispārizglītojošos un nozares studiju kursos, gan profesionālās specializācijas studiju 

kursos. To ietvaros studentiem tiek izklāstīti teorētiskie jautājumi, kas ilustrēti ar 

prakses situācijām. Lekciju laikā pasniedzēji lieto tehniskos līdzekļus: multimediju 

projektorus, kodoskopu slaidus un internetu. Daudzi studiju kursu mācībspēki izvieto 

savu lekciju konspektus Moodle vidē, kas atvieglo darbu auditorijā, lielāku laika daļu 

atvēlot jau iepriekš saņemtā lekciju materiāla analīzei, interpretācijām un diskusijām. 

Citos studiju kursos lekcijas orientētas uz studentu radošu līdzdalību zināšanu 

apguves procesā. Piemēram, studentiem tiek uzstādīti jautājumi, kuri prasa jau iegūtās 

zināšanas pielietot konkrētās situācijās: kā skolotājam rīkoties konflikta situācijās, 

kuras radušās ar skolniekiem, ar vecākiem, kā organizēt vērtēšanas darbību, u.c. 

Studentiem ir iespēja kursa satura apgūšanai izmantot arī E- kursus, kas ir sagatavoti 

vairākos šīs programmas studiju kursos. 

Semināri ir papildinājums teorētiskām un praktiskām zināšanām par aktuālām 

problēmām. Semināros izmanto no mācību literatūras padziļināti izpētītu jautājumu 

diskutēšanu studentu grupā. Lai nepārtraukti kontrolētu un sekmētu zināšanu apguvi, 

pasniedzēji organizē starppārbaudījumus, kuru skaits un nozīmīgums noteikts kursa 

aprakstā. Tie tiek paredzēti, lai pārliecinātos par apgūto tēmu izpratni. Viena no 

starppārbaudījumu formām ir kontroldarbi, ko organizē gan nelielus (10 – 15 minūšu), 

vai arī apjomīgus (līdz 90 minūtēm). 

Studentu individuālais darbs izpauţas mājās izpildāmu uzdevumu risināšanā 

vai nelielu tēmu izstrādē. Šāda darba forma veicina studentu spējas patstāvīgi veikt 

noteiktus uzdevumus. Atbalsts studentu individuālajam darbam tiek nodrošināts, 

studiju kursu pasniedzējiem konsultējot par mācību materiāliem, praktisko uzdevumu 

risināšanu un citiem ar studijām saistītiem jautājumiem. Programmas docētāji katra 

semestra sākumā paziņo iknedēļas konsultāciju laikus. Konsultāciju ilgums ir ne 

mazāks kā divas akadēmiskās stundas nedēļā, pie tam konsultācija ir saskaņota ar 

studiju formu, kurā docētājs vada nodarbības – visas nedēļas garumā – pilna laika 

studiju studentiem, vai piektdienās, sestdienās nepilna laika studiju studentiem. 

Prakses profesionālo studiju programmās ir obligāta sastāvdaļa. Pedagoģiskajā 

praksē studenti izmēģina jaunapgūtās zināšanas un prasmes, iepazīst izglītības iestādi 

un pedagoģisko procesu kā izglītības sistēmas sastāvdaļu, klases audzinātāja darbu un 

ārpusstundu darba sistēmu izglītības iestādē, izzina skolēnu intereses un attieksmes, 

izvērtē, kā izglītības iestāde īsteno vērtībizglītību, veido un pilnveido priekšmeta 

skolotāja profesionālo kompetenci. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmā „Skolotājs” prakšu organizēšanai ir izstrādāts prakses 

nolikums. (skat. 13. pielikumu) Pedagoģiskās prakses 26 kredītpunkti tiek sadalīti 

atbilstoši katra studiju virziena studiju plānam. Katrai praksei ir izstrādāts studiju 

kursa apraksts, ar kuru iepazīstas students. Students var brīvi izvēlēties prakses vietu, 

vai arī programmas administrācija nodrošina atbalstu prakses vietas meklēšanā. Šim 

nolūkam PPMF ir noslēgusi 33 sadarbības līgumus, kuri paredz atbalstu prakses vietu 

nodrošināšanā. (skat. 14. pielikumu). LU izsludina iepirkuma konkursu un pēc 

konkursa rezultātiem ar prakses vietu tiek noslēgts trīspusējs līgums un tajā tiek 

atrunātas visu pušu tiesības un pienākumi, kas saistīti ar prakses programmas izpildi. 

Programmas direktors nozīmē prakses vadītāju no LU docētāju vidus, kurš konsultē 

un palīdz risināt problemātiskos prakses jautājumus noteiktajā prakses periodā. Pēc 

prakses beigām students sagatavo prakses pārskatu, iesniedz to prakses vadītājam 

pārbaudei un aizstāv noteiktajā kārtībā. 

2007.-2008.g. PPMF docētāji bija iesaistīti „MITS (Mentorings, IT, 

Supervīzija) - atbalsts LU PPMF augstākās profesionālās studiju programmas 



 

 

35 

„Skolotājs” studentu praksei” projektā. Projekta mērķis bija nodrošināt un pilnveidot 

Latvijas Universitātes PPMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas „Skolotājs” studentiem pedagoģisko praksi, sagatavot  prakses 

vadītājus - mentorus, pilnveidot prakses materiālus un ievietot tos WEB vidē. Pēc 

projekta īstenošanas studiju programmas studenti un mentori tika nodrošināti ar 

prakses materiāliem - prakses dienasgrāmatu un rokasgrāmatu, kuri tiek pavairoti 

noteiktā skaitā, atkarībā no studentu skaita attiecīgajā studiju gadā. ”Prakses 

materiāli” sadaļā LU PPMF interneta mājas lapā tiek izmantoti studiju procesā un 

nepieciešamības gadījumā papildināti ar vajadzīgajām izmaiņām katra mācību gada 

sakumā. Projekta laikā tika sagatavoti 30 prakses vadītāji - mentori. Šī projekta 

realizācija deva iespēju nostiprināt saiknes ar darba devējiem un ieinteresēt sociālos 

partnerus atbalstīt studentu mācību prakšu veikšanu. 

Līdztekus tradicionālajām metodēm un studiju darba organizācijas formām 

docētāji arvien vairāk izmanto interaktīvās metodes, iesaistot studentus aktīvā darbībā 

pētnieciskos un radošos projektos pa pāriem vai nelielās grupās. Docētāji plaši 

izmanto kooperatīvās mācīšanās un kritiskās domāšanas stratēģijas. Profesionālās 

specializācijas kursos bieţi tiek pielietota „gadījuma” studiju metode: individuāli vai 

grupās veicamie radošie uzdevumi, veidoti atbilstoši reālām situācijām. 

Aizvien pieaug modernās tehnoloģijas lietošanas īpatsvars studiju procesā. 

Studiju laikā tiek izmantoti daţāda veida vizuālie materiāli, tādēļ docētāji plaši lieto 

datorus un datu projektorus demonstrējumiem. Arvien vairāk docētāju izvieto studiju 

kursu uzdevumus Moodle vidē. Lai veiktu patstāvīgos darbus, studenti izmanto 

datortehniku un informācijas meklēšanas iespējas internetā gan nodarbībās, gan 

brīvpieejas datorklasē ārpus nodarbību laika, gan mājās vai dienesta viesnīcā, kur arī 

pieejams interneta pieslēgums. 

3.1. Vērtēšanas sistēma 
 Vērtēšana ir katra studiju kursa apguves pārbaudes neatņemama sastāvdaļa. 

Tā notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu un atbilstoši gan valsts 

noteiktajām normatīvajām prasībām (MK noteikumi Nr. 481 (2001. gada 20. 

novembrī) par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu), gan LU 

noteiktajai kārtībai: „Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas 

Universitātē”, apstiprināts ar 30.11.2009.LU Senāta lēmumu Nr. 296.  

Studiju procesā tiek vērtēts studentu zināšanu apguves līmenis, profesionālās 

prasmes attiecīgajā nozarē, pētnieciskajā darbībā, viņu attieksme pret studijām. 

Studentiem jāiegūst sekmīgs vērtējums (ne zemāks par 4 ballēm) visos studiju kursos. 

Visi studiju kursi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.  

Studiju kursa docētāji nosaka pārbaudes formu un norisi atbilstoši studiju 

kursa mērķiem, nodrošinot profesijas standartā formulēto zināšanu, prasmju un 

attieksmju attīstību. Prasības kredītpunktu iegūšanai ir fiksētas katrā kursa aprakstā. 

Tās atkarīgas no studiju kursa satura, bet visbieţāk ir plānoti 2-6 starpārbaudes darbi 

(testi, kontroldarbi, esejas, zinātniskie referāti, prezentācijas, semināri, praktiskie 

darbi, starpskates) semestra laikā par svarīgām studiju kursa satura sadaļām. Tam seko 

kursa gala pārbaudījums (rakstisks vai mutisks eksāmens, studiju kursa noslēguma 

darbs vai darbu ekspozīcija skatē). Tādējādi studenta darba novērtēšana ir 

sistemātiska, un tā: 

 parāda studenta darba regularitāti; 

 ļauj vienmērīgāk sadalīt studiju noslodzi semestra robeţās (īpaši studenta 

patstāvīgā darba daļu); 
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 sniedz atgriezenisko informāciju par sasniegumiem studijās un ļauj savlaicīgi 

ieviest korekcijas studiju procesā.  

Kursa nobeigumā saņemtais vērtējums līdz ar to uzrāda ne tikai zināšanas 

kursa noslēguma pārbaudījumā, bet arī zināšanu pielietojumu, kompetences un 

attieksmes kursa apguves laikā.  

Nodarbībās un praksē studenti tiek rosināti realizēt savas darbības un to 

rezultātu pašnovērtējumu, atbilstoši piedāvātajiem vērtēšanas kritērijiem. 

Pašvērtējumu izmanto portfolio vērtēšanā, pārbaudes darbos, studiju kursu 

izvērtēšanā, tādejādi studējošie ir līdzatbildīgi par saviem mācību rezultātiem un 

apzinās savu profesionālo kompetenci. 

Lai attīstītu studentu spējas izteikties, pamatot savu ideju un argumentēt 

izvēlētos paņēmienus un metodes, tiek paredzēts, ka virknē studiju kursu semestra 

laikā izstrādātais projekts, patstāvīgs darbs, eseja ir publiski mutiski jāaizstāv. 

Studentu spējas izteikties un pamatot savas domas palīdz izkopt darbība praksē. 

Prakses aizstāvēšana tiek organizēta kā seminārs - diskusija, kura kalpo studenta 

profesionālās kompetences novērtēšanai. Pedagoģiskajā praksē tiek vērtēta studenta 

prasme plānot, organizēt un analizēt mācību procesu, kā arī sniegt ziņojumu par 

praksi. Tiek vērtēta prakses atskaites satura kvalitāte, prakses konferences 

prezentācijas materiālu kvalitāte, noformējums, argumentācijas spējas un valoda. 

Pedagoģiskās prakses rezultāti tiek izvērtēti, piedaloties prakšu vadītājiem, 

skolotājiem, studentiem – praktikantiem. 

Diplomdarbā tiek vērtēts diplomdarba temata izvēles pamatojums un 

aktualitāte, prasme izvirzīt pētījuma mērķi un uzdevumus, atlasīt pētījuma metodes, 

izvēlēties pētījuma bāzi, prasme atlasīt literatūru. Tiek vērtēts, kā students prot 

raksturot un analizēt teorētiskās pamatnostādnes, kā prot konstatēt reālo situāciju 

pedagoģiskajā praksē pētāmās problēmas aspektā. Tiek vērtēta studenta izveidotā 

pedagoģiskā pieeja, prasme to aprobēt izvelētā priekšmetā, iegūto rezultātu 

izvērtējums un secinājumi, materiāla tehniskais noformējums, skolēnu darbības 

rezultāti un prasme pētījuma rezultātus prezentēt. 

Diplomdarba vērtēšana notiek šādi: 

 recenzents sniedz rakstisku izvērtējumu, ar kuru students var iepazīties 

pirms diplomdarba aizstāvēšanas; 

 recenzents slēgtā aploksnē darba novērtējumu ar atzīmi 10 ballu skalā 

iesniedz valsts pārbaudījuma komisijai;  

 arī diplomdarba vadītājs iesniedz valsts pārbaudījumu komisijai slēgtā 

aploksnē ievietotu darba novērtējumu ar atzīmi 10 ballu skalā; 

 Valsts pārbaudījuma komisija diplomdarba aizstāvēšanas gaitā vērtē 

gan diplomdarbu, gan studenta ziņojumu, gan atbildes uz jautājumiem. 

Komisija slēgtā sēdē izvērtē studenta zināšanas ar galīgo atzīmi 10 

ballu skalā, ņemot vērā recenzenta, darba vadītāja un komisijas locekļu 

vērtējumu par diplomdarbu. 

Valsts pārbaudījumos un diplomdarbu aizstāvēšanā piedalās darba devēji no 

izglītības pārvaldēm, metodisko apvienību vadītāji un skolu direktori.  

Ņemot vērā studiju programmas sareţģīto struktūru ar lielu skaitu visai 

atšķirīgu studiju virzienu, var atzīmēt noteiktas tendences vērtēšanā kopumā: 

vērtēšanas sistemātiskums; 

vērtēšanas metoţu diferenciācija; 

vērtēšanas rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanai. 
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 3.2. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras 
nodrošinājums   

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

finansējumu veido PPMF rīcībā nodotie LU budţeta līdzekļi. Programmas finansiālo 

avotu veido valsts dotācija, kas tiek aprēķināta pēc budţeta vietu skaita (371 vietas), 

un studentu studiju maksas. Kopumā programmā tikai 20,8% studentu mācās par 

valsts budţeta līdzekļiem. Studiju maksas lielums maksas studentiem 2007./08. 

akadēmiskajā gadā - 650 Ls, 2008./2009.ak.gadā – 800 Ls., 2009./2010.ak.gadā -  

PLK - 1100Ls, NLN - 800 Ls., 2010./2011.ak.gadā -  PLK- 1100Ls, NLN - 800 Ls. 

Studentiem ir iespēja izmantot arī studiju kredītus. Studiju programmas ieņēmumi 

netiek nodalīti no pārējiem PPMF ieņēmumiem un kopā veido fakultātes budţetu. 

Ievērojot pašreizējo studentu skaita samazināšanās tendenci, ko daļēji var 

pamatot ar demogrāfisko „bedri”, kā arī ekonomiskās krīzes ietekmi, nākamajos 

studiju gados plānots saglabāt pašreizējo studentu  skaitu.  

Studiju programma tiek realizēta Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātē, kurai ir savas telpas Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76. ar kopējo platību 

11.113m2. 

Studiju programmas vajadzībām pieejamas piecas datorklases (kopā vairāk 

nekā 100 darba vietas), metodiskie kabineti, zīmēšanas, grafikas un gleznošanas 

studijas un mācību darbnīcas. Tehnoloģiskajā nodrošinājumā ietilpst arī 8 krāsainie un 

vairāk kā 30 melnbaltie lāzerprinteri, krāsainais lielformāta (A2) tintes printeris, 8 

skeneri, 15 kopētāji, u.c. Iespēju robeţās notiek auditoriju remonts un jaunu auditoriju 

iekārtošana, tehniskā aprīkojuma (balto tāfeļu, grafoprojektoru, datu projektoru, 

auditoriju apskaņošanas sistēmu, TV un videotehnikas) iegāde un uzstādīšana.  

Programmā studējošie līdz ar citiem studentiem var izmantot aktīvas atpūtas 

un fiziskās pilnveidošanās iespējas vairākās LU sporta bāzēs daţādās Rīgas vietās 

(sporta zāles Jūrmalas gatvē 74/76 un Aspazijas bulvārī 5, peldbaseins sporta namā 

“Daugava”, vieglatlētikas manēţa Augšielā 1, vingrošanas zāle Aspazijas bulvārī 5, 

galda tenisa zāles Kr. Valdemāra ielā 48, LU slēpju bāze ar 250 pāriem slēpju un 

slēpošanas piederumiem Tālivalţa ielā 1b, kā arī LU stadions futbolam, s/n 

“Arkādija” sporta zāle volejbolam un s/n “Daugava” sporta zāle basketbolam.  

Pašreizējo fakultātes materiālo bāzi raksturo šādi dati: 

 PPMF izveidots un darbojas datortīkls ar pilnu INTERNET pieslēgumu; 

 auditorijas – 40, no kurām 35 ir multimediālais aprīkojums; 

 metodiskie kabineti ar specializēto metodisko literatūru - 5; 

 brīvpieejas datorklases ar INTERNETa pieslēgumu – 5; 

 datorklases ar multimediālo aprīkojumu – 3;  

 vizuālās mākslas un mājturības studiju virzienu specializētās mācību 

darbnīcas: 

- zīmēšanas darbnīcas (50 darba vietas) - 4, 

- tekstila darbnīca ( 15 darba vietas) - 1, 

- gleznošanas darbnīcas (20 darba vietas) -2, 

- kompozīcijas darbnīca (15 darba vietas) -1, 

- grafikas darbnīca – 1, 

- metālapstrādes darbnīca – 1, 

- keramikas darbnīca – 1, 

- šūšanas darbnīca -1, 

- darbnīca darbam ar papīru -1; 

 bibliotēka: 
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- fondu zāle – 129,84 m2, 

- lietošanas telpas – 126,16 m2, tai skaitā abonementa telpa, lasītava 48 

vietām.  

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 19 datori. Lasītavā ir izvietoti 5 tūkstoši 

iespieddarbu, tai skaitā jaunākā periodika. Periodikas saraksts ir apskatāms Latvijas 

Universitātes mājas lapā sadaļā  - Bibliotēka :  

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/krajums/izdevumi/2010/nozaru/izglitibas/ 

Bibliotēkas un metodisko kabinetu nodrošinājumu ar nepieciešamo literatūru 

regulāri uzlabo un papildina studiju programmas virzienu akadēmiskais personāls, 

iesniedzot savus priekšlikumus LU Bibliotēkai.  

Svešvalodu studiju virziena mācību metodiskajā kabinetā studentiem ir 

pieejama visjaunākā mācību metodiskā literatūra angļu, vācu, franču valodā, kas 

nepieciešana studiju kursu apguvei. Mācību metodiskais kabinets ir atvērts studentu 

darbam no plkst. 10.00 – 17.00 katru dienu. 

PPMF bibliotēkā lietotājiem ir pieejami ap 45 tūkstošiem informācijas resursu 

izglītības zinātņu, pedagoģijas un psiholoģijas nozarēs. Bibliotēkas krājumu veido 

mācību un zinātniskā literatūra:  

izglītības psiholoģijā,  

izglītības filozofijā,  

izglītības zinātnē, 

pedagoģijā,  

attīstības psiholoģijā,  

personības psiholoģijā,  

mājturībā un kultūras vēsturē,  

vizuālajā mākslā un  mākslas vēsturē,  

veselības mācībā un sportā, 

latviešu valodā un literatūrā (u.c.). Informācijas resursi ir latviešu, angļu, vācu 

un krievu valodās, ko papildina LU Bibliotēkas 50 abonētās tiešsaistes datubāzes : 

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ 

Pieejamās datubāzes ir kvalitatīvi un pasaulē atzīti informācijas resursi: e-

ţurnāli, e-grāmatas un uzziņu materiāli. Latvijas Universitātes bibliotēka piedāvā 

piekļuvi abonētajām datubāzēm ārpus LU (Britannica on-line, Cambridge Journals 

Online (CJO), EBSCO, Letonika, Oxford Reference Online: Premium Collection, 

ProQuest, RUBRICON, SAGE Journals Online, un Sytarptautisko starpbibliotēku 

abonementu (SSBA), izmantojot datubāzu serveri, kas notiek autorizējoties ar savu 

LANET lietotājvārdu un paroli. 

Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ir organizēts tā, lai studenti 

tos varētu izmantot mācību procesā, kā arī studējot individuāli. Bibliotēka studentiem 

ir pieejama arī sestdienās.  

Sadarbībā ar fakultāti katru gadu tiek veikta 1. kursu studentu iepazīstināšana 

ar bibliotēku. Prezentācijas laikā (aptuveni 30-40 minūtes) studenti  mācās rīkoties ar 

datubāzēm, iepazīst informācijas resursu elektronisko pasūtīšanas, rezervēšanas un 

pagarināšanas ceļu, uzzina iespēju par informācijas resursu saņemšanu no citām 

pasaules bibliotēkām. Katru mācību gadu notiek vidēji 15 šāda veida konsultācijas. 

Atsevišķas nodarbībās padziļināti ar datubāzēm tiek iepazīstināti vēlāko kursu 

studenti, kad ir nepieciešams rakstīt noslēguma darbus.  

Bibliotēka piedalās ar fakultāti saistītos pasākumos – informācijas dienās, 

Aristoteļa svētkos, kad studentiem tiek izrādītas bibliotēkas telpas un īsumā pastāstīts 

par tās iespējām.  

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/krajums/izdevumi/2010/nozaru/izglitibas/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/
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PPMF bibliotēku dienā vidēji apmeklē 150 lietotāji. (statistika no elektronisko  

drošības vārtu uzskaites), bibliotēka kalpo ne tikai kā tradicionālo un elektronisko 

informācijas resursu  izmantošanas punkts, bet arī kā studentu satikšanās vieta, kopīgu 

prezentāciju gatavošana lasītavā, aktīva maksas pakalpojumu izmantošana (kopēšana, 

printēšana). Līdz ar to ir aktuāls jautājums par telpu paplašināšanos, jo būtu 

nepieciešama klusā lasītava studentiem, kuri vēlas mācīties klusumā.  

Latvijas Universitātes bibliotēkā ir vienots pakalpojumu serviss, kas nozīmē, 

ka var izmantot visas nozaru bibliotēkas. Plašāka informācija par Latvijas 

Universitātes bibliotēku ir pieejama Latvijas Universitātes mājās lapā pie sadaļas 

bibliotēka :  

http://www.lu.lv/biblioteka/ 

 

 

http://www.lu.lv/biblioteka/
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4. Studējošie 

4.1. Studējošo skaits programmā 
Otrā līmeņa profesionālas augstākas izglītības bakalaura studiju programmā 

„Skolotājs” studējošo skaits ar katru akadēmisko gadu nedaudz samazinās (skat. 

zemāk tabulu), tam par cēloni ir demogrāfiskās „bedres” un ekonomiskas krīzes 

ietekme. 

Studējošo skaits no 2005.- 2010. gadam 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 379 379 366 333 344 289 87 1798 1364 120 

2006. 345 345 304 342 279 314 121 1705 1344 267 

2007. 280 280 263 310 241 256 131 1484 1181 376 

2008. 306 306 237 220 241 151 91 1249 983 294 

2009 189 189 246 203 217 111 - 1068 697 158 

2010 181 181 191 274 256 126 - 1058 739 206 

 

4.2. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
PPMF vadība un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas SKOLOTĀJS direktors kopā ar Skolotāju izglītības nodaļas 

docētājiem sadarbojas ar studentiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu mācību 

procesu. 

Pirmkārt, notiek regulāras pārrunas ar visu kursu studentiem par mācību 

procesa plānošanu (par studiju kursu secību, nodarbībām, par prakses organizāciju un 

eksāmeniem). Ikdienā tiek uzklausītas studentu vēlmes un meklēti problēmu 

risinājumi. 

Otrkārt, tiek organizētas aptaujas un pārrunas par studiju kursiem, praktisko 

darbu saturu un nozīmi profesionālajā sagatavotībā, ikgadējās aptaujas par visu studiju 

programmu. 

Treškārt, studiju programmas SKOLOTĀJS studenti ir iesaistījušies un aktīvi 

darbojas PPMF studentu pašpārvaldē, kura aktīvi darbojas un pārstāv studentu 

intereses fakultātē, kā arī Pedagoģijas studiju programmu padomē, kurā tiek risināti ar 

studiju saturu saistītie jautājumi. 

Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama ne tikai 

iesaistot viņus studiju programmas darba izvērtējumā, bet arī ar programmas direktora 

starpniecību risinot radušās problēmas starp docētāju un studējošajiem par nodarbību 

laikiem, kursa realizācijas gaitu un citas. Studējošo interese studiju procesa 

pilnveidošanā vērtējama kā ļoti laba. Studenti labprāt iesaistās ne tikai diskusijās par 

pašu procesu, bet arī daţādās pašnovērtējuma formās konkrētu studiju kursu ietvaros. 

Savukārt pašu studējošo organizatoriskajās pilnsapulcēs studējošie aktīvi runā par 

neskaidriem jautājumiem vai radušajām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā, 

par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem. 

       



 

 

41 

4.3. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

Aptaujāto studentu un absolventu skaits 

 
Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja 

par studiju 

kursiem: 
aptaujāto 

studiju 

kursu skaits 

Absolvent

u aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32 97 84 77 - - - 

2006./2007. 74 52 59 60 49 13 57 11 

2007./2008. 44 84 37 76 38 10 11 38 

2008./2009. 137 84 78 73  - - 39 

2009./2010. 84 139 83 98 25 - - 27 

 

Atskaites periodā, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, (sk. 12. pielikumu). 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studenti 

tika aptaujāti katra studiju gada noslēgumā. Aptaujāto respondentu skaits 2005/2006 – 

311, 2006/2207 – 375, 2007/2008 – 240, 2008/2009 – 309, 209/2010 – 424. Balstoties 

uz aptaujas rezultātiem (sk. 12. pielikumu), var secināt, ka studiju programma 

studējošos apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi. No aptaujas rezultātu analīzes 

var konstatēt, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas, prasmes un 

kompetences, kuras viņi var tieši izmantot savā praktiskajā skolotāja darbā. Aptaujātie 

studenti neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas uzbūvi. Studentu 

aptaujā par programmu 2009./2010. akad. gadā minētie galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz 

noderīgu ideju savam darbam skolā (NLN); 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā 

tiek veidotas kā labvēlīgi noskaņotas diskusijas. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; 

 nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam;  

 pasniedzējiem jābūt saprotošākiem pret neklātnieku specifiku; 

 nepietiek izdales un metodiskā materiāla (NLN); 

 kursu satura (un prasību) saskaņošana docētāju starpā; 

 nodarbību sarakstu pielāgot studentu nepieciešamībai strādāt. 

 

        Attiecībā uz mācību saturu, daţi aptaujātie velējās samazināt pedagoģijas studiju 

kursu daudzumu un palielināt nozares profesionālās specializācijas kursu apjomu. 

Tāda veida piezīmes neizslēdz studentu pozitīvo attieksmi pret pasniedzējiem. Daudzi 

aptaujātie pieņem pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu atzinumiem ir 

diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs. 

Aptaujas rezultāti liecina arī par studentu izteikto domu pretrunīgumu. Piemēram, no 

vienas puses, viņi vēlas apgūt studiju kursus e-vidē, bet no otras puses raksta, ka 
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kontaktstundu ir par maz, lai attīstītu nepieciešamās praktiskās iemaņas un 

kompetences.  

 

Aptauju rezultātu kopsavilkums pa studiju gadiem 

 2005./06.

ak.g. 

2006./07.

ak.g. 

2007./08.

ak.g. 

2008./09.

ak.g. 

2009./10.

ak.g. 

Studiju programmas 

saturs 
1,97* 2,18 2,10 2,10 2,01 

Studiju programmas 

piedāvātās iespējas 
2,09 2,37 2,33 2,24 2,12 

Prasmju attīstīšana studiju 

laikā 
2,25 2,38 2,21 2,23 2,04 

Studiju procesa 

organizēšana 
2,30 2,40 2,37 2,28 2,16 

Materiāli-tehniskais 

nodrošinājums 
2,63 2,81 2,50 2,38 2,22 

* VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - neapmierinoši) 

 

Analizējot studentu aptauju kopsavilkumu rezultātus, kas saistīti ar studiju 

programmas „Skolotājs” saturu,  jāatzīmē, ka viedoklis par studiju kursu piedāvājumu 

studiju programmā nedaudz svārstās.  Kritiskāk par programmas saturu izsakās pēdējo 

studiju gadu studenti. Tas ir saistīts ar to, ka vecāko kursu studenti demonstrē 

patstāvīgu kritisko domāšanu, kas ir viens no programmas mērķiem. Studenti augstu 

novērtē programmas piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās un profesionālās prasmes 

un iemaņas.  

         Daudzi studenti akcentē vēlmi pēc iespējas uzlabot studiju procesa 

materiāltehnisko un informatīvo nodrošinājumu. 

Pozitīvi jāvērtē studentu viedokļa attīstība jautājumā par tālāku studiju 

turpināšanu. Ja tikai 15% 1. kursa studentu plāno tālāk studēt LU akadēmiskajās un 

profesionālajās studijās, tad 3. kursā šāds viedoklis jau ir 47% studentu, bet 4. kursā – 

attiecīgi 54% (sk. 12. pielikumu). Tas nozīmē, ka vairāk kā puse studentu atzīst LU 

studiju programmu augsto līmeni. 

          Atbildes uz jautājumu par plānoto darbu specialitātē ir praktiski vienādas visu 

anketēto kursu studentiem - 84% plāno strādāt specialitātē. 

Kritiski izvērtējot priekšlikumus, jāatzīst, ka daţus no tiem būs iespējams 

īstenot, piemēram, 2011.g. pārakreditējot studiju programmu, tā kļūs mobilāka, un 

tiks piedāvāta lielāka iespēja kvalifikāciju izvēlē. Tomēr daļa studentu priekšlikumu 

pašreizējā situācijā ir grūti realizējami. Piemēram, nodarbību saraksta veidošana tagad 

galvenokārt ir atkarīga no vairāku studiju programmu vienādo kursu apvienošanas, 

tādēļ rezultātā tas ne vienmēr ir labi pielāgojams studentu interesēm. 

Lai novērtētu studiju kursu kvalitāti, atskaites periodā, izmantojot LU 

izstrādāto tipveida anketu, tika veiktas aptaujas 57 studiju kursos.  
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Studiju kursu aptauju rezultāti (izlases kārtībā) 

Studiju kurss Respondenti 
Anketēšanas rezultāti 5 aspektos 

1. 2. 3. 4. 5. 

Saskarsmes un 

uzvedības 

kultūra 

36 1,25*
 

1,34 1,40 1,31 piemērots 

Filozofijas 

pamati 

61 1,68 1,85 1,99 1,46 piemērots 

Vispārīgā  

psiholoģija 

47 1,14 1,20 1,15 1,18 piemērots 

Bērna attīstība 10 1,00 1,00 1,03 1,04 piemērots 

Audzināšanas 

teorija un 

metodika 

31 1,18 1,16 1,21 1,18 piemērots 

Pedagoģiskā 

psiholoģija 

15 1,07 1,31 1,32 1,31 piemērots 

Informātika 

izglītībā 

14 1,00 1,20 1,27 1,25 piemērots 

Vispārīgā 

pedagoģija 

28 1,31 1,40 1,40 1,32 piemērots 

Audzināšanas 

teorija un 

metodika 

23 1,26 1,93 1,75 1,80 grūts 

Mākslas vēsture 21 1,29 2,06 1,83 1,62 piemērots 

GAT 

diagnostikas 

metodes 

15 1,20 1,28 1,25 1,08 grūts 

Speciālā 

pedagoģija 

15 1,13 1,17 1,18 1,08 piemērots 

Sociālā 

psiholoģija 

13 1,00 1,33 1,17 1,13 piemērots 

Grafika 14 1,25 1,45 1,42 1,25 piemērots 

Gleznošana 14 1,58 1,170 1,52 1,76 piemērots 

Vizuālās 

mākslas mācību 

metodika 

14 1,25 1,57 1,31 1,30 piemērots 

Kompozīcija 42 1,30 1,90 1,94 1,91 piemērots 

Mūsdienu 

latviešu valoda 

III 

(leksikoloģija) 

11 1,41 1,61 1,68 1,44 piemērots 
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Pasaules 

kultūras 

vēstures 

problēmas 

16 1,26 1,47 1,40 1,32 piemērots 

Attīstības 

noviržu agrīnā 

korekcija 

11 1,35 1,25 1,25 1,17 piemērots 

Leksiski 

stilistiskā angļu 

tekstu 

interpretācija 

11 1,11 1,16 1,22 1,09 piemērots 

Folklora 11 1,05 1,46 1,43 1,20 piemērots 

Latviešu 

literatūras 

vēsture 

15 1,07 1,39 1,24 1,24 piemērots 

Logopēdijas 

teorija 

9 1,00 1,02 1,08 1,02 piemērots 

Mūsdienu 

latviešu valodas 

vārddarināšana 

un morfēnika 

16 1,06 1,26 1,23 1,24 grūts 

*VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši,  4 - neapmierinoši) 

Vērtēšanas aspekti:  

1. iepazīšanās ar kursa saturu; 

2. pasniedzēja sagatavotība; 

3. pasniedzēja pasniegšanas stils; 

4. pasniedzēja attieksme pret studentiem; 

5. kursa grūtības pakāpe. 

         Aptaujas rezultāti liecina, ka studentu vērtējums ir augsts (starp „ļoti labi” un 

„labi”) gandrīz visos aspektos tabulā minētajos studiju kursos. Studenti augstu novērtē 

pasniedzēju zināšanas un profesionalitāti studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu 

panākumos, iespēju veidot attiecīgas prasmes un kompetences, pieejamību gan 

konsultāciju laikos, gan ārpus lekciju laika, kā arī komunikācijas iespējas, izmantojot 

e – pastu.  

4.4. Absolventu aptaujas un darba devēju apmierinātība ar 
beidzējiem 

Absolventu anketēšana tika veikta katra akadēmiskā gada beigās. Laika posmā 

no 2006. līdz 2010. gadam katrs studiju virziens veica savu  absolventu aptaujas. 

Aptaujas tika veiktas ar studiju virzienos izstrādātajam anketām(skat. 12 .pielikumu). 

Anketā iekļautie jautājumi bija vispārīga rakstura, taču iegūtā informācija deva iespēju 

precizēt jautājumu loku, kuros programmas attīstības procesā būtu jāpievērš īpaša 

uzmanība. No absolventiem saņemto atbilţu apkopojums liecina, ka lielākā 

respondentu daļa ir apmierināta vai drīzāk apmierināta ar profesionālās programmas 

saturu un organizāciju, kā arī pilnībā apmierināta vai drīzāk apmierināta ar savu izvēli 

studēt „Skolotāja” programmā. Absolventi augstu novērtē iegūtās iemaņas un 

komunikāciju prasmes, kā arī programmā iesaistīto pasniedzēju kompetenci un 
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profesionalitāti (skat. 12. pielikumu). Absolventi norāda, ka programma sniedz gan 

teorētiskas zināšanas, gan dod iespēju attīstīt skolotāja profesijai nepieciešamās 

praktiskās iemaņas. Absolventi, izsaka pozitīvu vērtējumu par informācijas tehnoloģiju 

esamību studiju programmā, par patstāvīgā darba organizācijas formām – iespēja 

uzstāties semināros, prezentēt sagatavotos referātus, mājās patstāvīgi izpildīt docētāju 

sagatavotos testus. Visi absolventi atbildot uz jautājumu: „Vai studiju programma 

veicinājusi Jūsu karjeru?” atbild ļoti pozitīvi. Piemēram, 85% no aptaujātajiem 

absolventiem savu nākotni saista  ar darbu skolā.  

 

Absolventu anketu rezultāti  

 

Kritērijs 

 

 

2006./07.ak.g. 

 

2007./08.ak.g 

 

2008./09.ak.g 

 

2009./10.ak.g 

Pasniedzēju 

kompetence 

8,1* 8,0 8,8 8,1 

Iegūtās iemaņas 

skolotāju darba 

pielietošanai 

6,4 6,2 7,0 7,0 

Prasme prezentēt 

un argumentēt 

savu viedokli 

7,2 7,30 7,0 7,2 

Komunikāciju 

prasmes 

8,3 8,11 8,1 8,5 

*novērtējums 10 baļļu sistēmā (1 – viszemākais novērtējums, 10 – visaugstākais novērtējums) 

No 2010. gada parādījās iespēja absolventu aptaujas veikt  centralizēti ar LU 

tipveida izstrādāto anketu (skat. 12. pielikumu). Kopumā arī šīs aptaujas rezultāti 

liecina par to, ka ar aizvadīto studiju laiku visumā ir apmierināti visi aptaujātie 

absolventi un programma vērtēta pozitīvi. Lai noteiktu, vai sniegtās atbildes ir ar 

pietiekamu ticamības pakāpi, absolventiem bija jānorāda studiju laikā noklausīto 

lekciju īpatsvars. Aptaujātie apliecināja, ka apmeklējuši 50% nodarbību. Studiju 

programmas pasniedzēju zināšanas un kompetences vērtējums bija ļoti augsts – 4,7 

balles. Aptaujātie absolventi domā, ka ir apmierināti ar saņemto studiju kvalitāti. 

Absolventi augstu novērtē iegūtās izglītības konkurētspēju darba tirgū un 

komunikāciju prasmes, kā arī programmā iesaistīto pasniedzēju kompetenci un 

profesionalitāti. Absolventi norāda, ka programma sniedz labas teorētiskas zināšanas, 

bet praktisko iemaņu apgūšana vairāk ir saistīta ar praksi. Pozitīvi tomēr jānovērtē 

fakts, ka no visiem pēdējo divu gadu absolventiem katru gadu aptuveni 10 cilvēki 

turpina studēt PPMF maģistra studiju programmās.  

 

Darba devēju aptaujas 

Neatņemama studiju kvalitātes uzlabošanas sastāvdaļa ir darba devēju 

aptaujas, ko pieprasa ne tikai Ministru Kabineta noteikumi par studiju programmu  

akreditāciju kārtību, bet arī LU akadēmiskais departaments. 

Pašnovērtēšanās periodā notikušas regulāras tikšanās ar darba devēju 

pārstāvjiem un viņu intervēšana. Pēdējā darba devēju aptauja veikta 2010. gada maijā 

(skat. 12. pielikumu). Gatavojoties atkārtotai „Skolotāju” programmas akreditācijai, 

PPMF aicināja darba devējus izteikties par programmas kvalitāti un absolventu 

sagatavotības līmeni. Sanāksmes nolūks bija konstatēt, vai profesionālā bakalaura 
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grāda izglītībā un  skolotāja kvalifikāciju ieguvēju prasmes un kompetences darba 

devēju vērtējumā atbilst plānotajiem studiju rezultātiem, kā arī novērtēt absolventu 

nodarbinātības perspektīvas. Pārrunas ar darba devējiem un anketēšanas rezultātā 

iegūto datu apkopojums liecina, ka studiju programmas „Skolotājs” absolventi ir 

konkurētspējīgi Latvijas darba tirgū. Aptaujātie skolu administrāciju pārstāvji norāda, 

ka visi viņu skolās strādājošie studiju programmas „Skolotājs” absolventi ātri 

integrējās skolas kolektīvā un atrada kopēju valodu ar skolēniem. Jaunie skolotāji 

paralēli saviem tiešajiem pienākumiem sekmīgi vada skolēnu zinātniski pētnieciskos 

darbus, regulāri uzstājas zinātniskajās konferencēs un piedalās daţāda mēroga 

projektos.  

Aptaujātie darba devēju pārstāvji pozitīvi vērtē pašnovērtēšanās periodā 

notikušās izmaiņas studiju organizācijā - stundu plānošanu un prakses organizēšanu. 

Kaut gan šajā jautājumā bija izteiktas arī kritiskas piezīmes. Skolu pārstāvjus 

galvenokārt neapmierina prakses apmaksas kartība („papīru vairāk nekā naudas”, 

„iepirkumu” līgums utt). Vienlaicīgi darba devēji pozitīvi novērtē attieksmi un 

entuziasmu, ar kuru studenti ierodas pirmajās praksēs. Skolu administrācija augsti 

novērtē studentu sagatavotību (par to liecina arī prakses vērtējumi). 

Pēc aptaujāto darba devēju domām, skolotāja diploma iegūšana dod iespēju 

skolotājam veiksmīgāk konkurēt ar sertifikātu ieguvējiem un lielāku varbūtību 

saglabāt darbu, samazinoties visu veidu un līmeņu izglītības iestāţu skolēnu, 

audzēkņu skaitam, kā arī sekmē iekļaušanos pieaugušo izglītībā, īstenojot 

profesionālās pilnveides programmas. Darba devēji uzsver nepieciešamību pēc  

skolotājiem ar vairākām kvalifikācijām.  Jācer, ka izmaiņas studiju programmā kaut 

daļēji var risināt šo problēmu. 

 
 ļoti 

zems 
zems vidējs labs 

ļoti 

labs 

Sagatavotības līmenis savā priekšmetā 0% 3% 37% 44% 16% 

Audzinātājdarbība 0% 7% 29% 54% 10% 

Informācijas tehnoloģiju apguves līmenis un to 

izmantošana mācību procesā un profesionālajā darbībā 
0% 3% 24% 58% 15% 

Spēja iekļauties pedagoģiskajā kolektīvā un sadarboties 

ar kolēģiem 
0% 25 21% 50% 27% 

Spēja prezentēt sevi un sava darba rezultātus 1% 8% 31% 51% 9% 

Motivācijas līmenis profesionālajai pašizaugsmei 0% 12% 33% 43% 12% 

Motivācija skolotāja darbam 0% 10% 35% 39% 16% 
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5.Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla 
novērtējums 

 

5.1. Akadēmiskā personāla skaits. 
Programma tiek realizēta LU PPMF. Studiju programmas realizācijā iesaistīts 122 

docētāji, no tiem - 23 profesori, asociētie profesori - 8,  docenti - 21, lektori - 37, 

asistenti – 8, stundu pasniedzēji - 24, no tiem 3 ir ar doktora zinātnisko grādu, 19 ar 

maģistra zinātnisko grādu, pētnieks – 1 ar maģistra zinātnisko grādu. Programmas 

realizāciju nodrošina 82 LU ievēlēts docētāji, 1 LU pētnieks, 40 docētājiem ir darba 

līgums ar LU. 

Amats, grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Profesori 14 14 15 22 20 23 

Asociētie profesori 4 5 5 9 7 8 

Docenti 18 19 19 21 17 21 

Lektori: 50 35 36 41 35 37 

t.sk:       ar doktora grādu  1 - - 5 1 3 

ar maģistra grādu  48 32 33 36 34 34 

citi* 1 3 3 - - - 

Asistenti: 7 7 7 10 9 8 

t.sk:       ar doktora grādu       1 

ar maģistra grādu  7 7 7 10 9 7 

citi*       

Stundu pasniedzēji    13 12 24 

Pētnieks      1 

Akadēmiskais personāls 

KOPĀ 
93 80 82 103 100 122 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs 

Amats (ievēlēts LU), 

grāds 

Ar doktora 

grādu  

(skaits) 

Ar 

maģistra 

grādu  

(skaits) 

Darba 

līgums ar 

LU 

Kopā 

Profesori 22 - 1 23 

Asociētie profesori 8 - - 8 

Docenti 19 1 1 21 

Lektori: 3 22 12 37 

Asistenti: 1 6 1 8 

Pētnieki - - 1 1 

KOPĀ 53 29 16 98 
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       Akadēmiskā  personāla sadalījums studiju programmā atbilst Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.650  par akadēmisko personālu.  No 82  ievēlētiem LU docetājiem 

53 ir zinātņu doktora  grāds. Tātad atbilstoši Ministru kabineta noteikumu  prasībām 

vairāk par 50% docētāju ir ar doktora grādu. Akadēmiskā personāla kvalifikācija ir 

atbilstoša Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem. 

        Studiju programmas obligātās daļas studiju kursus, t.i., nozīmīgākos pedagoģijas 

un psiholoģijas kursus docē galvenokārt profesori, asociētie profesori un docenti. 

Akadēmiskais personāls ar maģistra grādiem pārsvarā docē A daļas kursus, kuru 

mērķis ir attīstīt studējošo profesionālās prasmes un kompetences. B daļas kursus 

docē arī stundu pasniedzēji, kuru lielākā daļa ir augsta līmeņa praktizējoši speciālisti 

savā nozarē.  

5.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla 
pētnieciskā darbība  

  Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

docētāji līdzās akadēmiskajam darbam veic arī pētniecisko darbību. Pētījumu tematika 

cieši saistīta ar studiju programmas saturu un katra docētāja studiju kursiem. Docētāju 

pētījumu tematika ir aktuāla un nozīmīga ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā 

kontekstā.  

Vairāki docētāji darbojas kā daţāda līmeņa eksperti (D.Blūma, I.Kangro, 

S.Kalniņa, I.Odiņa, R. Andersone, M. Gavriļina, Z. Anspoka, I.Stikane,  O. Fiļina, I. 

Ivanova, J. Mencis, R. Vociša, D.Markus, I.Stikāne, A.Vulāne, Ā.Zaiceva un  citi).  

Docētāji aktīvi darbojas profesionālās asociācijās (Z. Anspoka, O. Fiļina, M, 

Gavriļina, A. Golubeva, J. Mencis, A. Raţeva, I. Stikāne,  I. Kangro, L. Stramkale, M. 

Urdziņa- Deruma un citi), tā tiek nodrošināta ciešāka saikne ar skolotājiem, skolotāju 

vajadzību izzināšana un centieni tās apmierināt, īstenojot  skolotāju studiju 

programmu.  

Daudzi mācībspēki ir Latvijas Zinātņu padomes eksperti un pedagoģijas 

promocijas padomes locekļi. Tādējādi akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un 

kompetents, lai nodrošinātu studentiem  nepieciešamo  teorētisko zināšanu, prasmju 

un kompetenču apguvi.  

Docētāji ir  iesaistīti daţāda līmeņa projektu darbībā gan kā dalībnieki, gan kā 

projektu vadītāji (D.Bluma, S. Tūbele, Z. Anspoka,  I.Kangro,  A.Vulāne, L. 

Stramkale, M, Gavriļina, I. Ivanova, J. Mencis, I. Stikāne, M. Urdziņa- Deruma un  

citi). (skat. Akadēmiskā personāla līdzdalību projektos , Pielikumi)  

Docētāji regulāri piedalās starptautiskās un republikāniskās konferencēs, 

uzstājoties tur ar referātiem, kā arī vadot darba grupas (skat. docētāju CV ). Atskaites 

periodā ir palielinājies publikāciju skaits starptautiski citējamos izdevumos. 

Pilna apjoma pārskatu par profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Skolotājs” docētāju publikācijām, darbību projektos, piedalīšanos 

konferencēs un starptautisko sadarbību var iegūt LU Akadēmiskajā departamentā no 

docētāju zinātniskajām atskaitēm.  
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Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

 

 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos 

projektos (projektu skaits) 
23 19 12 70 31 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  
40 92* 136* 151* 152* 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 
78 96 163 139 147 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
38 49 15 153 201 

 *Referātu  skaits  zinātniskajās  konferences. 

 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, piedalīšanās starptautisko un 

Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu izstrādē tieši un pozitīvi ietekmē studiju 

darbu. Piedalīšanās konferencēs un projektu izstrādē vai to vadīšana dod iespēju 

studiju darbā sniegt ieskatu jaunākajos pētniecības virzienos, aktuālajās zinātniskā un 

praktiskā darba problēmās un to risinājumā. Studiju kursu satura pilnveidošana arī ir 

tieši saistīta ar pasniedzēja pētnieciskā darba un zinātniskajām aktivitātēm.  

5.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika  
           Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek atbilstoši programmas 

mērķiem un uzdevumiem, saskaņā ar LU noteikto kārtību par vēlēšanām 

akadēmiskajos amatos. 

 Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas  fakultātē īstenotās doktora programmas 

dod iespēju jaunajiem lektoriem un asistentiem turpināt studijas, gan nākotnē 

programmas īstenošanā iesaistīt jaunus mācībspēkus no doktorantu grupas.  

Atbilstoši akadēmiskā personāla attīstības politikai LU, katrs no docētājiem 

apmeklē reizi 6 gados tālākizglītības programmas augstskolu docētājiem. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” docētāji 

piedalās profesionālās pilnveides kursos, pie tam, gan kā dalībnieki, gan kā docētāji. 

Tas ļauj paaugstināt studiju zinātnisko un profesionālo līmeni, pilnā mērā nodrošinot 

iespēju izglītot studentus profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. 

Docētāji savu kvalifikāciju pilnveido, piedaloties savu kolēģu vadītajās 

nodarbībās, kā arī sadarbojoties ar kolēģiem no citām mācību iestādēm un veicot 

pieredzes apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu augstskolu docētājiem. 

Gada beigās docētāji  nodot atskaites par zinātnisko un metodisko darbu. 

Regulāri notiekošajās SIN sapulcēs un SIN valdes sēdēs studiju programmas 

direktors un fakultātes vadība iepazīstina docētājus ar izmaiņām, jaunākajām 

tendencēm, izvērtē studiju programmas darbību, izskata kvalifikācijas celšanas 

iespējas utt. Vienlaicīgi tā tiek nodrošināta arī atgriezeniskā saite, apzinātas 

vajadzības, programmas darbības nepilnības. 

Lai parādītu programmas attīstību, programmas direktors katra studiju gada 

beigās sagatavo programmas pašnovērtējuma ziņojumu, kas tiek apstiprināts ar LU 

Senāta lēmumu. 
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Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme 

 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Studē doktorantūrā 10 8 12 14 12 

Ieguvuši doktora grādu  1 2 1 2 

Apguvuši profesionālās pilnveides programmu 8 10 15 31 11 

Akadēmiskajā atvaļinājumā  3 - 5 6 4 

5.4.  Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums  

  Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Skolotājs”  

apkalpo 10 palīgpersonāla darbinieki.  Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas „Skolotājs” palīgpersonāla  veicamo uzdevumu  raksturojums 

redzams tabulā. 

 

Studiju 

metodiķis/-e 

Skaits 

5 

 

1. Pienākumi, saistībā ar studējošajiem:  

 norādījumu sagatavošana - reģistrācijas (semestrim, stud. 

pārtraukumam,  studiju turpin. vai par praksi); 

eksmatrikulācijas, par gala pārbaudījumiem; 

 studentu prakses līgumu sagatavošana un reģistrācija; 

 maksājumu par studijām kontrole LUIS; 

 eksaminācijas protokolu pārbaude LUIS; 

 lekciju sarakstu veidošana; 

 studiju procesa dokumentācijas kārtošana (studiju kartes, 

iesniegumi, līgumi), to glabāšana un nodošana arhīvā. 

Studentu apliecību pagarināšana; 

 grupas un individuālais darbs ar studentiem studiju 

procesa veiksmīgai norisei. 
 

2. Pienākumi, saistībā ar beidzējiem: 

 noslēguma darbu pieņemšana (reģistrācija, nodošana 

recenzentam, studentu informēšana par recenzijām); 

 LUIS datu bāzē ievietoto gala darbu apstiprināšana; 

 diploma pielikumu sagatavošana; 

 studijas beigušo lietu nodošana arhīvā. 
 

3. Pienākumi, kas saistīti ar programmām: 

 programmu kataloga veidošana un plāna apstiprināšana; 

 piedalīšanās programmu akreditācijas materiālu 

sagatavošanā un noformēšanā.  

 programmas direktora, virzienu vadītāju un SIN vadītāja 

norādījumu izpilde. 
 

4. Programmas lietvedība: Akadēmiskā personāla slodţu 

sagatavošana, glabāšana un nodošana SIN vadībai. Daţādu 

atskaišu sagatavošana. Protokolu glabāšana un nodošana 

arhīvā. 

Studiju 2 Nodarbību plānošana, sesijas grafika sastādīšana un ievadīšana 
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metodiķis/-e 

 

LUIS sistēmā.  

 

IT speciālists 1 IT atbalsts (datori, programmatūra, periferiālās iekārtas, 

lietotāju sistēma, u.c.) 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

palīgpersonāls ir  iesaistīts PPMF darbā un citu studiju programmu apkalpošanā. 
 

5.5. Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības  
           Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” īstenošanā iesaistītas 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslās fakultātes visas  nodaļas. 

  

Struktūras Uzdevumi 

Skolotāju izglītības nodaļa Nodrošināt nozares teorētisko pamatkursu un 

profesionālās specializācijas studiju kursu pasniegšanu. 

Prakses nodrošinājums. 

Izglītības zinātņu nodaļa Nodrošināt uzņēmējdarbības, filozofijas, informātikas 

studiju kursu pasniegšanu, kā arī informācijas 

tehnoloģiju atbalstu. 

Pedagoģijas nodaļa Nodrošināt pedagoģijas studiju kursu  pasniegšanu un 

izglītības zinātņu moduļa realizāciju. 

Psiholoģijas nodaļa Nodrošināt psiholoģijas studiju kursu pasniegšanu un 

psiholoģijas skolotāja moduļa realizāciju.  

Sporta centrs  Nodrošināt nozares teorētisko kursu un profesionālās 

specializācijas studiju kursu pasniegšanu. 

Pieaugušo pedagoģiskas 

izglītības centrs (PPIC) 

Nodrošināt nozares teorētisko kursu un profesionālās 

specializācijas studiju kursu pasniegšanu. 

Bibliotēka Nodrošināt studiju kursu apgūšanai nepieciešamo 

literatūru, periodiskos izdevumus un elektroniskās 

publikācijas 

Juridiskā fakultāte Nodrošina studiju kursu „Ievads tiesību zinātnē”, 

„Tiesību zinātnes pamati”  pasniegšanu un sniedz tajos 

konsultācijas. 

Studenti iegūst akadēmiskās kompetences izglītības 

tiesisko aspektu jautājumos un profesionālās 

kompetences izglītību reglamentējošo dokumentu 

analīzē. 

Sociālo zinību fakultāte Politikas zinātne I: valsts un demokrātija 

Ekonomikas fakultāte Pamatnostādnes ekonomikas mācībās,  Ekonomikas 

pamati  

Fizikas un matemātikas 

fakultāte 

Matemātikas pamati, Matemātikas didaktika 

Moderno valodu fakultāte Franču valodas moduļa kursi 
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6. Ārējie sakari 
 

6.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 
Studiju programmai „Skolotājs” vairāku gadu garumā ir stabila sadarbība ar 

darba devējiem, kuri izsaka savus ierosinājumus studiju programmu izstrādē, kā arī 

nodrošina studentus ar prakses un darba vietām. Lai panāktu maksimālu studiju 

beidzēju sagatavotības atbilstību darba tirgus prasībām, konsultācijas ar darba 

devējiem notiek regulāri. Darba devēji kā eksperti tiek aicināti piedalīties Valsts 

pārbaudījuma komisijās. Laba sadarbība ir izveidojusies ar daudzām Rīgas pilsētas un 

citu pilsētu un rajonu vispārizglītojošajām skolām, tajā skaitā Rīgas 41. vidusskolu, 

Rīgas Angļu ģimnāziju, Ziemeļvalstu ģimnāziju, Rīgas Juglas vidusskolu, Imantas 

ģimnāziju, Rīgas 2. vidusskolu, u.c., kurās notiek studentu pedagoģiskā prakse. Par  

veiksmīgu var uzskatīt darbu ar mentoriem, lai sagatavotu skolu skolotājus studentu 

prakses vadīšanai un izvērtēšanai skolā. Rezultātā ir izveidojusies cieša sadarbība ar 

31 skolu. 

Visciešākā sadarbība ir ar Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības 

Asociāciju (LAPSA). No 2002. gada LAPSA ir Starptautiskās kooperatīvās Izglītības 

Pētījumu asociācijas IASCE (International association for the study of cooperation in 

education) dalībniece. Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības Asociācijas mērķis ir 

veicināt pētījumu veikšanu, kooperatīvās mācīšanās un citu interaktīvo metoţu 

ieviešanu izglītībā, sekmējot augstskolu docētāju, studentu un skolotāju pieredzes 

apmaiņu, sadarbību un profesionālās meistarības izaugsmi LU PPMF Skolotāju 

izglītības nodaļas asoc. prof. I. Odiņa ir arī asociācijas valdes priekšsēdētāja. 

Asociācijā darbojas augstskolu docētāji, skolotāju tālākizglītotāji un multiplikatori no 

8 augstākajām Latvijas skolotāju izglītības iestādēm (universitātēm, akadēmijām un 

augstskolām). Konstruktīva sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas logopēdu asociāciju. 

Nozīmīga sadarbība ir ar IZM VISC (D.Blūma, I.Kangro, I. Odiņa, A.Vulāne, 

M.Gavriļina). Paplašinājusies sadarbība ar Akadēmisko programmu aģentūru 

(D.Blūma, I.Kangro, S.Kalniņa, A. Raţeva). Regulāri notiek sadarbība ar skolotāju 

metodiskajām apvienībām (A.Vulāne, M.Gavriļina, Ā.Zaiceva u.c.).  

Programmas realizācijā iesaistītie docētāji aktīvi piedalās Lielbritānijas 

padomes organizētajos pasākumos, piemēram, S. Kalniņa no 28.-29. 04. 2010. 

piedalījās semināros Lielbritānijas padomes Latvijā organizētā radošuma nedēļā. R. 

Skara-Mincāne, I. Odiņa  apmeklēja Britu padomes augstākā līmeņa pasniedzēju 

kursus – Teaching English Trainer Development course – 16.-18. 06. 2010. un apguva 

Britu padomes online kursu – Teaching English e-Moderator course. Prof. I. Kangro 

piedalījās diskusijā un sagatavoja informatīvo semināru par skolotāju izglītību Latvijā 

Kirgīzijas un Turkmēnijas izglītības sistēmu vadošajiem darbiniekiem, kas notika 

2009. gada 19. oktobrī un seminārā par aktuālām problēmām skolotāju izglītošanā 

Baltijas valstīs, kā arī piedalījās darbseminārā un diskusijā par skolotāju izglītošanu 

Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Prof. I.Kangro vadīja kursus sadarbībā ar Gētes 

institūtu „Interneta avotu izmantošana svešvalodu skolotāja darbā”. M. Urdziņa –

Deruma, J. Leitāns, L. Šelvaha, H. I. Melnbārde piedalījās 1.starptautiskajā zinātniski 

pētnieciskajā konferencē par rokdarbu/ mākslas mācīšanu “Tradition in Transition” 

Umea Universitātē, Zviedrijā, Turku universitātes organizētajā konferencē „Digital 

learning AIDS in handicrafts and arts & crafts education” Somijā, kurā tika nodibināti 

kontakti ar zviedru un somu docētājiem ar mērķi sadarboties nākotnē.  2007. gadā tika 
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noslēgts sadarbības līgums Erasmus programmas ietvaros par docētāju un studentu 

apmaiņu ar Joensuu Universitāti (Somija, Savonlinna).  

6.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
Studiju satura pilnveidošanā būtiska ir sadarbība ar līdzīgām studiju 

programmām citās Latvijas augstskolās un ārvalstu augstskolās: LLU, Rēzeknes 

augstskola, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Viļņas universitāte, 

Freiburgas Pedagoģiskā augstskola, Helsinku Universitāte, Ščecinas Universitāte, 

Brēmenes universitāte u.c. Sadarbības ietvaros Latvijas Universitāte noslēgusi 

līgumus par studiju iespēju turpināšanu programmas slēgšanas gadījumā ar 

Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti. Svarīgākās sadarbības formas ir 

profesoru apmaiņa promocijas padomju darbā gan kā padomes locekļi, gan kā eksperti 

atsevišķu promocijas darbu recenzēšanā; sadarbība gala pārbaudījumu komisijās; 

iesaistīšanās starptautisko zinātnisko konferenču rīkošanā (organizatoriskajās un 

zinātniskajās komitejās) un arī akadēmisko un zinātnisko projektu īstenošanā. 

LU ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām Eiropas augstskolām, ar kurām 

studiju programmai „Skolotājs” ir iespēja veikt studentu apmaiņu un paplašināt 

docētāju apmaiņu, veidot kopīgus  projektus. Pedagoģijas, psiholoģijas  un  mākslas 

fakultātes docētāji ir iesaistījušies arī daţādos akadēmiskās apmaiņas projektos. 

Piemēram, noslēgti divpusējie līgumi ar vairākām augstskolām par studentu un 

pasniedzēju apmaiņu SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros, kas paredz 

akadēmisko sadarbību ar:  

 Universität Freiburg (Vācija),  

 Universität Erlangen (Vācija), 

 Universität Leipzig (Vācija),  

 Universität Tübingen (Vācija),  

 Universität Konstanz (Vācija),  

 University of Helsinki (Somija), 

 Tallin Pedagogical University (Igaunija), 

 Kaunas University (Lietuva), 

 University of Hamburg (Vācija), 

 Centre for Higher Education, Fynen, Odense (Dānija) 

 University of Aveiro (Portugāle), 

 University of Ljubljana (Slovēnija), 

 Brno University (Čehija) 

 The Danish University of Education (Dānija), 

 University of Limeric (Īrija). 

 UNED, Spānijas Nacionālās tālmācības  universitāte 

Laika periodā no 2006. gada. līdz 2010. gadam daţādās apmaiņas programmās 

iesaistījušies gan pasniedzēji, gan studenti. Daţāda apjoma pedagoģisko darbu 

ārzemēs veikuši vairāki programmas īstenošanā iesaistītie docētāji: 

prof. D. Blūma – Oldenburgas universitātē un Odenses universitātēs (Dānija), 

prof. I. Druviete – Limerikas universitātē (Īrija), 

prof. I. Ivanova – Helsinku universitātē (Somija), 

prof. A. Kangro – Helsinku universitātē (Somija), 

prof. A. Kangro – Kerntenes V.Frankla pedagoģijas augstskolā  (Austrijā), 

prof. I. Kangro – Freiburgas Pedagoģijas augstskolā (Vācija), 

prof. J. Valdmanis – Oslo universitātē (Norvēģija), 

prof. V. Kincāns – Kijevas Valsts universitātē (Ukraina), 
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prof. D. Markus - Lincas Diacēzes pedagoģijas akadēmija (Austrijā), 

prof. J. Valdmanis - Edinburgas universitātē (Lielbritānija), 

asoc. prof. I. Odiņa – Varšavas universitātes filiālē (Polija). 

          doc. I. Margeviča - UNED (Spānijas Nacionālās tālmācības  universitāte) 

doc. M.Urdziņa-Deruma - Joensuu universitātes Savonlinnas nodaļā (Somija), 

           lekt. A. Avotiņa – Cīrihes universitātes Pedagoģijas institūtā (Šveice), 

lekt. J. Leitāns - Joensuu universitātes Savonlinnas nodaļā (Somija), 

lekt. S. Kalniņa – Freiburgas Pedagoģijas augstskolā (Vācija), 

lekt. J. Nikiforovs – Stokholmas universitātē (Zviedrija), 

 

        Pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaudzis ārvalstu vieslektoru skaits 

studiju programmā un līdz ar to daţādojies studiju process un uzlabojusies studiju 

kvalitāte.  

         PPMF lekcijas lasīja: 

prof. G. Bēme – Frankfurtes pie Mainas universitāte (Vācija); 

prof. D. Šulcs – Leipcigas universitāte (Vācija), 

prof. G. un I Huberi – Tībingenas universitāte (Vācija), 

prof. J. Helds – Tībingenas universitāte (Vācija), 

prof. S. G. Palacios – Madrides UNED universitāte (Spānija),  

prof. A. M. Medins – Madrides UNED universitāte (Spānija),  

prof. K. Hammers – Drēzdenes Tehniskā universitāte (Vācija), 

Dr. E. Rompčiks – Frīdriha Ēberta fonds (Vācija), 

prof. H. Bergerova – Usti nad Labem universitāte (Čehija),  

Jens Grabovskis – Rostokas universitāte (Vācija),  

Mag. Paed. G. Franzenburgers – Minsteres Vilhelma universitāte (Vācija), 

Prof. H.Rudloff – Freiburgas pedagoģiskā augstskola (Vācija),  

S. Makmuri – Limerikas universitātes (Īrija),  

A. Mazsilis-Lagzdiņa – Ontario universitāte (Kanāda), 

u.c. 

Studiju programmā „Skolotājs” studējošiem ir iespēja apgūt interesējošos 

studiju kursus citās augstskolās. To nodrošina ERASMUS programmas ietvaros 

noslēgtie līgumi ar 68 citu valstu augstskolām. Līdz ar to ir tiek veicināta starptautiskā 

studējošo apmaiņa. Ārvalstīs studējušie atzīst ka apmaiņas programmas dod 

studentiem plašāku redzesloku un pieredzi, kā arī svešvalodas pilnveidošanas iespējas. 

 

Starptautiskā studējošo apmaiņa 
 

 
Valsts 

Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./06. 2006./07. 2007./08. 2008./09. 2009./10. 

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Vācija 5 4 9 5 4 

Francija 1  1   

Portugāle 1  4 2 2 

Īrija 1     

Austrija 2  5 1 1 

Dānija 2 4 5 2 3 

Anglija 1     

Lietuva  2 5   

Igaunija  1 1  2 

Norvēģija  1    
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Nīderlande  1    

Polija  1 3   

Somija  2 2 3 3 
Luksemburga   1   

Zviedrija   3   

Grieķija     1 

Slovēnija     1 

Kopā: 13 16 39 13 17 

    

 

 

Studenti no ārvalstīm, kas studējuši  LU PPMF apmaiņas programmu ietvaros 

2005./2006.  

1. Anne Christine Tvilum  Lillebaelt Universitāte (Dānija) 

2. Helle Glenna Rath   Lillebaelt Universitāte (Dānija) 

3. Trine Kolbe Nygaard Kristensen Lillebaelt Universitāte (Dānija) 

 

2006./2007. 

ERASMUS 

1. Steffen Petersen             Lillebaelt Universitāte (Dānija) 

2. Klara Anna Koralova            Brno, Masarikas Universitāte (Čehija) 

3. Lucie Lasakova             Brno, Masarikas Universitāte(Čehija) 

4. Frank Loddemann                        Leipcigas Universitāte 

5. Maria Caspary              Tībengenas Universitāte 

 

2007./2008. 

 ERASMUS: (1. sem.) 

1. Jakubowska Barbara  Varšavas Universitāte 

2. Tomiak Joanna   Varšavas Universitāte 

3. Janses Lin    Kopenhāgenas Universitāte 

 

- 

ERASMUS (2.sem.) 

1. Jakubowska Barbara  Varšavas Universitāte (Polija) 

2. Tomiak Joanna   Varšavas Universitāte (Polija) 

3. Asmali Mehmet   Akdeniz Universitāte (Turcija) 

4. Devrim Hakan   Akdeniz Universitāte (Turcija) 

5. Jakub Malinovsky   Masaryk Universitāte, Brno (Čehija) 

6. Lohan Richard   Bristoles Universitāte (Lielbritānija) 

7. Oviawe Osagie   Bristoles Universitāte (Lielbritānija) 

 

Campus Europae (uz viena mācību gadu) 

1. Grigaliunaite Agne  Kauņas Universitāte 

2. Haberzettl Michael  Vīnes Universitāte 

3. Schmidt Gerald   Vīnes Universitāte 

 

2008./2009. 

1. Simona Hunkeler –   Jēnas Universit;ate (Vācija) 

2. Jan Kamenicky –               Brno, Masarikas Universitāte(Čehija) 

3. Stefanie Goy –               Jēnas Universit;ate (Vācija) 
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4. Umut Erkin -            Akdeniz Universitāte (Turcija) 

5. Selcen Erten –            Akdeniz Universitāte (Turcija) 

6. Čepelevskaja Aljona          Viļņas pedagoģiskā universitāte (Lietuva) 

7. Teija Lievonen           Joensu Universitāte (Somija) 

8. Mateos Laura           UNED (Spānija) 

 

2009./2010. 

1. Frauke Hoffmann            Jēnas Universitāte 

2. Karatas Aysegül -             Akdeniz Universitāte (Turcija) 

3. Parlak Süleyman  -            Akdeniz Universitāte (Turcija) 

4. Tefennoiglu Meltem  -            Akdeniz Universitāte (Turcija) 

5. Susana Touzon Vaquero           UNED (Spānija) 

6. Sabina Stefanovič            Viļņas pedagoģiskā universitāte (Lietuva) 

 

2010./2011. 

ERASMUS 1. sem. 

1. Anna Jager              Pedagoģiskā Augstskola Fraiburgā (Vācija) 

2. Gabriel Kofler  Pedagoģiskā Augstskola Kärnten (Austrija) 

3. Vanessa Krznar              Pedagoģiskā Augstskola Kärnten (Austrija) 

ERASMUS 2.sem. 

1. Maria Banasa  Maķedonijas Universitāte(Grieķija) 

2. Maria Masoura             Maķedonijas Universitāte(Grieķija) 

3. Gustavo Barrios             UNED (Spānija) 

4. Maria Masoura             UNED (Spānija) 

5. Jekaterina Petrova  Udmurtas Valsts Universitate (Krievija) 

6. Nadeţda Timočkina Udmurtas Valsts Universitate (Krievija) 

7. Metin Torlak  Akdeniz Universitāte (Turcija) 

8. Oguz Kurnaz  Akdeniz Universitāte (Turcija) 

9. Anil Kandemir             Akdeniz Universitāte (Turcija) 

10. Murat Deveci  Akdeniz Universitāte (Turcija) 

11. Ogugul Halis  Akdeniz Universitāte (Turcija) 
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7. Studiju programmas attīstības plāns 
 

Laika periodā kopš iepriekšējās akreditācijas programmas administrācija ir 

veikusi tās stipro un vājo pušu analīzi ar mērķi noteikt tālākos programmas attīstības 

uzdevumus.  

7.1. Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” stipro un 
vājo pušu novērtējums 

Stiprās puses Vājās puses 

 

1. Augsta līmeņa profesionālās 

izglītības iegūšana, absolvējot 

programmu. 

2. Programmas satura atbilstība LU 

attīstības stratēģijas, PPMF mērķiem 

un uzdevumiem. 

3. Iespējas izmantot LU PPMF 

mūsdienīgos studijām nepieciešamos 

resursus (telpas, datortehniku, 

bezvadu interneta pieslēgumu, 

bibliotēku, ārējos sakarus). 

4. Profesionālu un pieredzes bagātu 

docētāju iesaistīšana studiju 

programmas realizācija.  

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

celšanas iespējas Latvijā un ārvalstīs. 

6. Zinātniski-pētnieciskā darba 

veikšanas iespējas un tā rezultātu 

izmantošana studiju satura 

pilnveidošanai. 

7. Pieredze starptautisko zinātnisko 

konferenču organizēšanā un 

iesaistīšanās ārvalstu starptautisko 

konferenču darbā. 

8. Iespējas studentiem izvēlēties studiju 

formu – pilna laika vai nepilna laika 

klātieni/ neklātieni.  

9. Pēc programmas beigšanas iespēja 

studēt tiešā turpinājumā profesionālā 

maģistra programmā „Skolotājs”, 

„Izglītības zinātnes”, vai 

„Pedagoģija”. 

 

 

 

 

1. Mazs reflektantu skaits. 

2. Izmaksu ekonomijas dēļ praktizētā 

studentu grupu apvienošana kursu 

docēšanā.  

3. Nepilna laika studējošajiem ir 

saspringts darba grafiks un 

intensīvs studiju process. 

4. Studentu daţādā iepriekšējā 

sagatavotība pirmajā kursā. 

5. Pārāk mazs kontaktstundu skaits 

praktiskajiem studiju kursiem. 

6. Darba specifikas radītā atsevišķu 

strādājošo studentu mainīgā studiju 

efektivitāte. 

7. Nepietiekoša zinātniski-pētnieciskā 

darba iemaņu apguve studējošo 

vidū. 

8. Relatīvi zems studentu apmaiņas 

programmu dalībnieku īpatsvars. 

 

 



 

 

58 

Iespējas Draudi 

1. Studiju kursu satura aktualizēšana, 

plašāk pielietojot ne tikai 

datortehniku, bet arī inovatīvas 

pasniegšanas metodes  (diskusijas 

par nolasītajiem referātiem, e- kursu 

izmantošana utt.).  

2. Akadēmiskā personāla staţēšanās 

citu valstu augstskolās (motivācija 

svešvalodu apgūšanai). 

3. Akadēmiskā personāla un studentu 

iesaistīšanās zinātniski – 

pētnieciskos projektos atbalstīšana. 

4. Studiju programmas prestiţa 

paaugstināšana, adaptējot tās saturu 

pašreizējām  izglītības situācijas 

īpatnībām. 

5. ES struktūrfondu finansējuma 

izmantošana programmas 

pilnveidošanai. 

6. Studiju maksas atvieglojumu 

saņemšana, turpinot studijas 

maģistrantūrā. 

7. Turpināt pilnveidot sadarbību ar 

ārzemju augstskolām; 

8. Veicināt studējošo interesi par 

zinātniski pētniecisko darbību un 

rosināt to izmantot diplomdarbu 

izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā); 

9. Pilnveidot materiāli tehnisko un 

informatīvo bāzi. 

1. Studējošo maksātspējas straujš 

samazinājums ekonomiskās krīzes 

iespaidā. 

2. Ierobeţota studiju kreditēšana banku 

sektorā. 

3. Studējošo skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas dēļ. 

4. Skolotāju pieprasījuma 

samazināšanās sakarā ar skolu skaita 

samazināšanos Latvijā un 

„konsolidācijas” politiku. 

5. Līdzīgu studiju programmu 

realizācija citās Latvijas augstskolās 

ar sekojošu konkurences pieaugumu. 

6. Nelielais mācību stundu skaits 

konkrētajiem mācību priekšmetiem 

vispārizglītojošās skolās. 

 

 

Gadījumā, ja studiju programmas "Skolotājs" īstenošana tiks pārtraukta, 

studējošie varēs turpināt izglītības iegūšanu Liepājas Universitātē studiju programmā 

"Skolotājs", vai Daugavpils Universitātē studiju programmā „Pamatizglītības 

skolotājs”. Programmas pēctecību nodrošina divpusējās vienošanās līgumi, kuru  

kopijas ir pievienotas akreditācijas ziņojumam.  

 

7.2. Programmas attīstības plāns 2011. - 2016. studiju gadiem 
Studiju programmas attīstība ir lielā mērā atkarīga no ekonomiskās situācijas 

valstī un no izglītības politikas. Skolotāju studiju programmas īstenošanai nozīmīga ir 

no valsts budţeta finansētu studiju vietu skaita būtiska palielināšana. Studentu 

maksātspēja ir kritusies, kas visticamāk tuvākajā laikā neatjaunosies valsts 

ekonomiskās situācijas dēļ.  

Profesionālās studiju programmas „Skolotājs” attīstībai nākamajos gados 

veicami šādi uzdevumi: 

 regulāri izvērtēt mainīgās izglītības vides radītās prasības un to ietekmi uz 

studiju programmas saturu, aktualizēt atbilstošo studiju kursu saturu; 
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 rosināt studiju kursu docētājus lekcijās un praktiskajās nodarbībās vairāk 

iekļaut pedagoģiskajā darbā adaptētas, inovatīvas pasniegšanas metodes; 

 lai paaugstinātu programmā studējošo zināšanu līmeni, meklēt iespējas plašāk 

sadarboties ar ārvalstu augstskolu pasniedzējiem, uzaicinot tos nolasīt lekcijas 

atsevišķos studiju kursos; 

 veicināt studentus izmantot starptautiskās apmaiņas iespējas;  

 rosināt labāko studentu tālāko izglītību maģistrantūrā; 

 paaugstināt akadēmiskā personāla zinātniski – pētnieciskā darba kvalitāti, 

veicinot iesaistīšanos lietišķo un zinātnisko projektu izstrādē; 

 rīkot ikgadējās zinātniskās konferences pedagoģijā un skolotāju izglītības 

jautājumos, iesaistot tajās aktīvākos studentus un tādejādi nodrošinot pieredzes 

apmaiņu par veiktajiem pētījumiem un aktuālākajām izglītības teorijas un 

prakses problēmām; 

 rūpēties par mācību procesa tehnisko un metodisko nodrošinājumu. Veicināt 

pasniedzējus sagatavot jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas; 

 Izmantot ES struktūrfondu projektu piedāvātās iespējas finansējuma 

saņemšanai studiju programmas īstenošanas nodrošināšanai un attīstībai. 
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8.Studiju programmas izmaksu aprēķins 
 

Studiju programmas izmaksu tāme PLK 

PAIBSP "SKOLOTĀJS" 

Nr. Parametra nosaukums 
Rindas 

Nr. 
Aprēķina formula 

Aprēķi-

nātais 

lielums 

      A B   C D 

I Tiešās studiju programmas izmaksas       

  Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam 

studentam gadā 

      

  Amats Pasniedzēja 

vidējā darba 

alga mēnesī 

Pasniedzēju īpatsvars 

studiju programmas 

nodrošināšanai 

      

  Profesors LVL 826,00 20% 1 D1=A1*B1 165,20 

  Asociētais 

profesors 

LVL 661,00 7% 2 D2=A2*B2 46,27 

  Docents LVL 529,00 18% 3 D3=A3*B3 95,22 

  Lektors LVL 423,00 34% 4 D4=A4*B4 143,82 

  Asistents LVL 338,00 9% 5 D5=A5*B5 30,42 

  Pasniedzēji LVL 400,00 12% 6 D6=A6*B6 48,00 

        100%   D1+D2+D3+D4+D5+D6= 528,93 

  Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL 7 D7=(D1+D2+D3+D4+D5+

D6)*12 

5771,16 

  Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju 8 X 15,00 

  Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 9 D9= D7/D8 384,74 

  vidējais studentu skaits uz 1 darbinieku (neskaitot 

infrastruktūras un pārvaldes darbiniekus) 

10 X 133,00 

  darbinieka vidējā alga=180Ls*2=360 Ls 11 X 360,00 

  Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 12 D12=(D11/D10)*12 32,48 

N1 Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL 13 D13=D9+D12 417,23 

N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā 

(26,09%), LVL 

14 D14=D13*0,2609 108,85 

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 

studentu gadā, LVL 

15 X 30,00 

  Pasta un citu  pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu, 

LVL 

16 X 10,00 

  Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL 17 X 10,00 

N4 Pakalpojumu apmaksa kopā 18 D18=D16+D17 20,00 

  Mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam 

gadā, LVL 

19 X 20,00 

  Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs 20 X 10,00 

N5 Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu 

gadā 

21 D21=D19+D20 30,00 

  Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL 22 X 20,00 

  Grāmatu kalpošanas laiks gados 23 X 10,00 

  1 grāmatas cena, LVL 24 X 10,00 

  Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 25 D25=D22*D24/D23 20,00 

  Ţurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 26 X 10,00 
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N6 Grāmatas un ţurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 27 D27=D25+D26 30,00 

  Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL 28 X 49,13 

  Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no inventāra 

izmaksām 

29 X 0,20 

  Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL 30 D30=D28*D29 9,83 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu 

gadā, LVL 

31 D31=D28+D30 58,96 

  Sportam uz 1 studentu gadā, LVL 32 X 25,00 

  Kultūrai uz 1 studentu gadā, LVL 33 X 15,00 

N8 Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā 34 D34=D32+D33 40,00 

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1 līdz 

N8, LVL 

35 D35=D13+D14+D15+ 735,04 

D18+D21+D27+D31+D34 

II Netiešās studiju programmas izmaksas       

  Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: LU 

bibliotēkai, zemes nodoklis, telpu noma, īre, 

ēku ekspluatācijas izdevumi, telefona 

abonēšanas un pakalpojumu izmaksas, 

komunālie pakalpojumi, tekošais remonts, 

īpašās programmas u.c. uz 1 nosacīto 

studentu gadā (42,85%) 

      

        

        

        

N9 36 D35=D34*0,4285 314,96 

Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL 37   1050,00 

        

Dekāns                                                               prof. A. Kangro    

 

 

 

Studiju programmas izmaksu tāme NLK 

         

PAIBSP "SKOLOTĀJS" 

Nr. Parametra nosaukums 
Rindas 

Nr. 
Aprēķina formula 

Aprēķi-

nātais 

lielums 

      A B   C D 

I Tiešās studiju programmas izmaksas       

  Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam 

studentam gadā 

      

  Amats Pasniedzēja 

vidējā darba 

alga mēnesī 

Pasniedzēju 

īpatsvars studiju 

programmas 

nodrošināšanai 

      

  Profesors LVL 826,00 20% 1 D1=A1*B1 165,20 

  Asociētais 

profesors 

LVL 661,00 7% 2 D2=A2*B2 46,27 

  Docents LVL 529,00 18% 3 D3=A3*B3 95,22 

  Lektors LVL 423,00 34% 4 D4=A4*B4 143,82 

  Asistents LVL 338,00 9% 5 D5=A5*B5 30,42 

  Pasniedzēji LVL 400,00 12% 6 D6=A6*B6 48,00 

        100%   D1+D2+D3+D4+D5+D6= 528,93 

  Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL 7 D7=(D1+D2+D3+D4+D5+

D6)*12 

5771,16 

  Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju 8 X 15,00 

  Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 9 D9= D7/D8 384,74 

  vidējais studentu skaits uz 1 darbinieku (neskaitot 

infrastruktūras un pārvaldes darbiniekus) 

10 X 133,00 
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  darbinieka vidējā alga=180Ls*2=360 Ls 11 X 360,00 

  Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 12 D12=(D11/D10)*12 32,48 

N1 Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL 13 D13=D9+D12 417,23 

N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā 

(26,09%), LVL 

14 D14=D13*0,2609 108,85 

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 

studentu gadā, LVL 

15 X 30,00 

  Pasta un citu  pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu, 

LVL 

16 X 10,00 

  Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), 

LVL 

17 X 10,00 

N4 Pakalpojumu apmaksa kopā 18 D18=D16+D17 20,00 

  Mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam 

studentam gadā, LVL 

19 X 20,00 

  Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs 20 X 10,00 

N5 Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 

studentu gadā 

21 D21=D19+D20 30,00 

  Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL 22 X 20,00 

  Grāmatu kalpošanas laiks gados 23 X 10,00 

  1 grāmatas cena, LVL 24 X 10,00 

  Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 25 D25=D22*D24/D23 20,00 

  Ţurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 26 X 10,00 

N6 Grāmatas un ţurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu 

gadā 

27 D27=D25+D26 30,00 

  Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL 28 X 49,13 

  Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no 

inventāra izmaksām 

29 X 0,20 

  Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL 30 D30=D28*D29 9,83 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 

studentu gadā, LVL 

31 D31=D28+D30 58,96 

  Sportam uz 1 studentu gadā, LVL 32 X 25,00 

  Kultūrai uz 1 studentu gadā, LVL 33 X 15,00 

N8 Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā 34 D34=D32+D33 40,00 

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1 līdz 

N8, LVL 

35 D35=D13+D14+D15+ 735,04 

D18+D21+D27+D31+D34 

II Netiešās studiju programmas izmaksas       

  Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: LU 

bibliotēkai, zemes nodoklis, telpu noma, īre, 

ēku ekspluatācijas izdevumi, telefona 
abonēšanas un pakalpojumu izmaksas, 

komunālie pakalpojumi, tekošais remonts, 

īpašās programmas u.c. uz 1 nosacīto studentu 
gadā (42,85%) 

      

        

        

        

N9 36 D35=D34*0,4285 314,96 

Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL 37   1050,00 

        

Dekāns                                                               prof. A. Kangro    
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Studiju programmas izmaksu tāme NLN 

         

PAIBSP "SKOLOTĀJS" 

Nr. Parametra nosaukums 
Rindas 

Nr. 
Aprēķina formula 

Aprēķi-

nātais 

lielums 

      A B   C D 

I Tiešās studiju programmas izmaksas       

  Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam 

studentam gadā 

      

  Amats Pasniedzēja 

vidējā darba 

alga mēnesī 

Pasniedzēju īpatsvars 

studiju programmas 

nodrošināšanai 

      

  Profesors LVL 826,00 20% 1 D1=A1*B1 165,20 

  Asociētais 

profesors 

LVL 661,00 7% 2 D2=A2*B2 46,27 

  Docents LVL 529,00 18% 3 D3=A3*B3 95,22 

  Lektors LVL 423,00 34% 4 D4=A4*B4 143,82 

  Asistents LVL 338,00 9% 5 D5=A5*B5 30,42 

  Pasniedzēji LVL 400,00 12% 6 D6=A6*B6 48,00 

        100%   D1+D2+D3+D4+D5+D6= 528,93 

  Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL 7 D7=(D1+D2+D3+D4+D5+

D6)*12 

5771,16 

  Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju 8 X 15,00 

  Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 9 D9= D7/D8 384,74 

  vidējais studentu skaits uz 1 darbinieku (neskaitot 

infrastruktūras un pārvaldes darbiniekus) 

10 X 133,00 

  darbinieka vdējā alga=180Ls*2=360 Ls 11 X 360,00 

  Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 12 D12=(D11/D10)*12 32,48 

N1 Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL 13 D13=D9+D12 417,23 

N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā 

(26,09%), LVL 

14 D14=D13*0,2609 108,85 

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 

studentu gadā, LVL 

15 X 5,00 

  Pasta un citu  pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu, LVL 16 X 2,00 

  Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL 17 X 3,00 

N4 Pakalpojumu apmaksa kopā 18 D18=D16+D17 5,00 

  Mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam 

gadā, LVL 

19 X 4,00 

  Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs 20 X 2,00 

N5 Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu 

gadā 

21 D21=D19+D20 6,00 

  Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL 22 X 5,00 

  Grāmatu kalpošanas laiks gados 23 X 10,00 

  1 grāmatas cena, LVL 24 X 10,00 

  Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 25 D25=D22*D24/D23 5,00 

  Ţurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 26 X 5,00 

N6 Grāmatas un ţurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 27 D27=D25+D26 10,00 

  Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL 28 X 4,00 

  Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no inventāra 

izmaksām 

29 X 0,20 



 

 

64 

  Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL 30 D30=D28*D29 0,80 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu 

gadā, LVL 

31 D31=D28+D30 4,80 

  Sportam uz 1 studentu gadā, LVL 32 X 1,00 

  Kultūrai uz 1 studentu gadā, LVL 33 X 2,15 

N8 Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā 34 D34=D32+D33 3,15 

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1 līdz N8, 

LVL 

35 D35=D13+D14+D15+ 560,03 

D18+D21+D27+D31+D34 

II Netiešās studiju programmas izmaksas       

  Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: LU 
bibliotēkai, zemes nodoklis, telpu noma, īre, ēku 

ekspluatācijas izdevumi, telefona abonēšanas un 

pakalpojumu izmaksas, komunālie pakalpojumi, 

tekošais remonts, īpašās programmas u.c. uz 1 

nosacīto studentu gadā (42,85%) 

      

        

        

        

N9 36 D35=D34*0,4285 239,97 

Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL 37   800,00 

        

 

Dekāns                                                               prof. A. Kangro   
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Pielikumi 
 

 

1.   Studiju plāni 

2. Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti. 

3. Akadēmiskā personāla saraksts. 

4. Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae) 

5. Akadēmiskā personāla galveno publikāciju saraksts 

6. Akadēmiskā personāla organizētās konferences 

7. Akadēmiskā personāla līdzdalība projektos. 

8. Starptautiskā studējošo apmaiņa 

9. Pedagoģijas, psiholoģijas  un mākslas fakultātes bilaterālie līgumi  

10. Norādījumi diplomdarba izstrādei 

11. Latvijas Universitātes un PPMF bibliotēkas resursi 

12. Studējošo aptauja un darba devēja aptauju materiāli, anketu paraugi 

13. Nolikums par praksi 

14. Līgumi ar prakšu vietām 

15. Diploma pielikuma paraugs 

16. Skolotāja profesijas standarts. Studiju programmas atbilstība profesijas 

standartam 

17. Salīdzināšanai izmantotās studiju programmas 

18. Reklāmas materiāli par studiju programmu 

19. Atsauksmes par studiju programmu  

 



STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "SKOLOTĀJS" 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja  studiju virziens    (pilna laika klātiene)         (studiju ilgums 8 sem. -  4 gadi) 

KODS Kursa nosaukums Semestri Kopā 
Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.         

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens 
 L24    

S8 
Asist.  I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24 S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 Daţādība skolas pedagoģiskajā procesā           2     2 Eksāmens 
L15   

S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un uzņēmējdarbība       2         2 Eksāmens L24   S8  
Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā         2       2 Eksāmens 
 L16  

Ld16 

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 



Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens 
L16    

S16  
Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens 
L16   

S16  

Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 Personības attīstība socializācijas procesā     4           4 Eksāmens 
L32   

S32  
Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās 

metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2081 Izglītības un mācību programmu veidošana              2   2 Eksāmens L20  S12  
Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4           4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4       4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10   10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8 8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens               2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

Valo1407 Vispārīgā valodniecība I 2               2 Eksāmens L16 S16 prof. J. Valdmanis 

Valo5422 Sociolingvistika   2             2 Eksāmens L 28 S 4 prof. I. Druviete 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda3020 Latviešu valodas didaktika           3     3 Eksāmens 
L 20 S2 

P26 

lekt. Ā. Zaiceva, 

lekt. E. Papule 



Peda3022 Latviešu literatūras didaktika         3       3 Eksāmens L 26 S22 Dr paed. E. Stikute 

Folk1009 Latviešu folklora 2               2 Eksāmens L 16 S16 prof. I. Stikāne 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12 Eksāmeni     

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Valo1072 Mūsdienu latviešu valoda II: fonētika 2               2 Eksāmens L 16 S 16 prof. D. Markus 

Valo2074 Mūsdienu latviešu valoda III: leksikoloģija 3               3 Eksāmens L 26 S 22 lekt. L. Jurģīte 

Valo3187 
Mūsdienu latviešu valoda IV: morfēmika 

un vārddarināšana 
  3             3 Eksāmens L 24 S 24 prof. A.Vulāne 

Valo3188 Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I   2             2 Eksāmens L 18 S 14 prof. A.Vulāne 

Valo3229 Mūsdienu latviešu valoda VI: morfoloģija II     2           2 Eksāmens L 16 S 16 prof. A.Vulāne 

Valo4072 Mūsdienu latviešu valoda VII: sintakse       4         4 Eksāmens L 28 P 36 prof. J. Valdmanis 

LitZ1068 Latviešu literatūras vēsture I 2               2 Eksāmens L 22 S 10 Dr paed. E. Stikute 

LitZP013 Latviešu literatūras vēsture II 2               2 Eksāmens L 20 S 12 Dr paed. E. Stikute 

LitZ2010 Latviešu literatūras vēsture III   3             3 Eksāmens L 30 S 18 Dr paed. E. Stikute 

LitZ2166 Latviešu literatūras vēsture IV     3           3 Eksāmens L 32 S 16 prof. D. Ausekle 

LitZ3050 Latviešu literatūras vēsture V       2         2 Eksāmens L 20 S 12 prof. D. Ausekle 

LitZ4030 Latviešu literatūras vēsture VI         3       3 Eksāmens 
L 36 S 10 

P2 
doc. M. Āboltiņa 

LitZ4032 Latviešu literatūras vēsture VII           3     3 Eksāmens 
L 30 S 16 

P2 
doc. M. Āboltiņa 

LitZ4033 Latviešu literatūras vēsture VIII: trimdas literatūra           2     2 Eksāmens L 16 S 16 prof. I. Stikāne 

LitZ1176 Bērnu literatūra   2             2 Eksāmens L 16 S 16 prof. I. Stikāne 

PedaP625 Daiļdarba interpretācija un analīze skolā       2         2 Eksāmens L 20 S 12 prof. D. Ausekle 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi   2   2   2     6       



  Kopā A daļā 6 6 10 4 8 4 12 20 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 4 0 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 4 0 10 8 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 14 12 10 14 12 14 8 0 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 2 0 0 0 0 0 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 0 2 2 5 5 4 0 20       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi 10 10 8 12 7 9 4 0 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 2 0 2 0 2 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "SKOLOTĀJS" 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja  studiju virziens    (nepilna laika)         (studiju ilgums 9 sem. -  4,5 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
5. 

gads Kopā 
Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24    S8 Asist.  I. Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
 Daţādība skolas  

pedagoģiskajā procesā 
          2       2 Eksāmens L15   S17  Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/hp1/Local%20Settings/Lija/Desktop/Akred_MARTS_2011/tikli_marts_2011/LatvvallitPAIBSP_01_03_2011.xls%23RANGE!%23REF!


  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā         2         2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 
Mācīšanās: teorija un 

prakse  
2                 2 Eksāmens L16    S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība 

socializācijas procesā 
    4             4 Eksāmens L32   S32  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 
Skolotāja pētnieciskā 

darbība 
      2           2 Eksāmens L8    S24 

Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
              2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4             4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4         4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10     10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8   8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens                 2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10 Aizstāvēšana     



 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi   

Valo1407 Vispārīgā valodniecība I 2                 2 Eksāmens L 16 S 16 prof. J. Valdmanis 

Valo5422 
Sociolingvistika 

  2           
    

2 Eksāmens L 28 S 4 prof. I. Druviete 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda3020 Latviešu valodas didaktika           3   
  

  3 Eksāmens 
L 20 S 2 

P26 

lekt. Ā. Zaiceva 

lekt. E. Papule 

Peda3022 
Latviešu literatūras 

didaktika   
      3     

  
  

3 
Eksāmens L 26 S 22 Dr paed. E. Stikute 

Folk1009 Latviešu folklora 2                 2 Eksāmens L 16 S 16 prof. I. Stikāne 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Valo1072 Mūsdienu latviešu valoda II: 

fonētika 
2             

    
2 Eksāmens L 16 S 16 prof. D. Markus 

Valo2074 Mūsdienu latviešu valoda III: 

leksikoloģija 
3             

    
3 Eksāmens L 26 S 22 lekt. L. Jurģīte 

Valo3187 Mūsdienu latviešu valoda IV: 

morfēmika un vārddarināšana 
  3           

    
3 Eksāmens L 24 S 24 prof. A.Vulāne 

Valo3188 Mūsdienu latviešu valoda V: 

morfoloģija I 
  2           

    
2 Eksāmens L 18 S 14 prof. A.Vulāne 

Valo3229 Mūsdienu latviešu valoda VI: 

morfoloģija II 
      2       

    
2 Eksāmens L 16 S 16 prof. A.Vulāne 

Valo4072 Mūsdienu latviešu valoda 

VII: sintakse 
          4   

    
4 Eksāmens L 28 P 36 prof. J. Valdmanis 

LitZ1068 Latviešu literatūras vēsture 2                 2 Eksāmens L 22 S 10 Dr paed. E. Stikute 



I 

LitZP013 
Latviešu literatūras vēsture 

II 
2             

    
2 Eksāmens L 20 S 12 Dr paed. E. Stikute 

LitZ2010 
Latviešu literatūras vēsture 

III 
  3           

    
3 Eksāmens L 30 S 18 Dr paed. E. Stikute 

LitZ2166 
Latviešu literatūras vēsture 

IV 
    3         

    
3 Eksāmens L 32 S 16 prof. D. Ausekle 

LitZ3050 
Latviešu literatūras vēsture 

V 
      2       

    
2 Eksāmens L 20 S 12 prof. D. Ausekle 

LitZ4030 
Latviešu literatūras vēsture 

VI 
      3       

    
3 Eksāmens 

L 36 S 10 

P2 
doc. M. Āboltiņa 

LitZ4032 
Latviešu literatūras vēsture 

VII 
          3   

    
3 Eksāmens 

L 30 S 16 

P2 
doc. M. Āboltiņa 

LitZ4033 Latviešu literatūras vēsture 

VIII: trimdas literatūra 
              

2   
2 Eksāmens L 16 S 16 prof. I. Stikāne 

LitZ1176 Bērnu literatūra   2               2 Eksāmens L 16 S 16 prof. I. Stikāne 

PedaP625 Daiļdarba interpretācija un 

analīze skolā               
2 

  
2 Eksāmens L 20 S 12 prof. D. Ausekle 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4     20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi               2 4 6       



 

  Kopā A daļā 6 6 10 4 8 2 10 12 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 4 0 10 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 13 12 9 13 9 16 8 4 0 84       

  
Vispārizglītojošie studiju 

kursi 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 0 2 2 5 5 4 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
9 10 7 11 4 11 4 4 0 60       

  
Brīvās izvēles daļā (C 

daļā)  
0 0 0 0 0 0 0 2 4 6       

  
Kopā 
programmā 

19 18 19 17 17 18 18 18 16 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "SKOLOTĀJS" 

Angļu valodas skolotājs  studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika)         (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Kopā 

Pārbaude

s veids 

Lekcijas 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens  L24    S8 Asist. I. Damberga 

  Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

  Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057 Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 Daţādība skolas pedagoģiskajā procesā       2         2 Eksāmens L15   S17  Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un uzņēmējdarbība       2         2 Eksāmens L24   S8  
Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/hp1/Local%20Settings/Lija/Desktop/Akred_MARTS_2011/tikli_marts_2011/Anglu_9_03_2011.xls%23RANGE!%23REF!


 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2       2 Eksāmens 
 L16  

Ld16 

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens L16    S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 Personības attīstība socializācijas procesā     4           4 Eksāmens L32   S32  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās 

metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību programmu 

veidošana  
            2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4           4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4       4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III           10     10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8 8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens               2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     



 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

ValoP194 Angļu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem   2             2 Eksāmens P10 S22 
Asist. E.Rihtere-

Zunte 

Peda4185 
Modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja 

darbā 
            2   2 Eksāmens 

L10  S10 

P12  
Prof. I.Kangro 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda1223 Angļu valodas aspektu mācību metodika       2         2 Eksāmens S32 Asist. E.Latkovska 

Peda4179 Angļu valodas prasmju mācību metodika         2       2 Eksāmens S32 Asist. E.Latkovska 

Peda4205 Angļu valodas mācību metodes             2   2  Eksāmens S32 
Vieslekt. I.Augustāne, 

lekt. R. Skara-Mincāne  

Peda1233 Angļu valodas mācību modeļi             2   2 Eksāmens L12  S20  Asoc.prof. I.Odiņa 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

ValoP181 Praktiskā angļu valoda skolotājiem I 4               4 Eksāmens P24 S40 
Asist. E.Rihtere-Zunte, 

lekt. A. Stavicka 

ValoP182 Praktiskā angļu valoda skolotājiem II   4             4 Eksāmens P64 
Asist. E.Rihtere-

Zunte 

ValoP183 Praktiskā angļu valoda skolotājiem III     2           2 Eksāmens P32 
Asist. E.Rihtere-

Zunte 

ValoP184 Praktiskā angļu valoda skolotājiem IV       2         2 Eksāmens P32 
Asist. E.Rihtere-

Zunte 

Valo1824 Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem 4               4 Eksāmens  S64 Vieslekt. A.Eiholca 

LitZ1075 Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem I 2               2 Eksāmens 
L20  S10 

P2  

Lekt.L.Linde, 

pasn. O. Gotlube 

 

LitZP025 
Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem 

II 
  2             2 Eksāmens 

L20  S10 

P2  
Lekt.L.Linde 



LitZP026 
Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem 

III 
            2   2 Eksāmens 

L20  S10 

P2  
Lekt.L.Linde 

ValoP179 Angļu valodas praktiskā fonētika skolotājiem 2               2 Eksāmens P16 S16 
Asist. E.Rihtere-

Zunte 

ValoP185 
Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem I 
  2             2 Eksāmens P32 Asist. S.Vaļka 

Valo4221 
Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem II 
    2           2 Eksāmens P4 S28 Asist. E.Latkovska 

Valo4224 
Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem III 
      2         2 Eksāmens P6 S26 Asist. A.Auziņa 

Peda4207 
Angliski runājošo valstu ģeogrāfija, 

kultūrvēsture un izglītība. 
  2             2 Eksāmens 

L20  S10 

P2  
Lekt.L.Linde 

ValoP195 Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda I       2         2 Eksāmens P32 Asoc.prof. I.Odiņa 

ValoP443 Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda II         2       2 Eksāmens L12  S20  Asoc.prof. I.Odiņa 

Valo3397 Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda III           2     2 Eksāmens L8 S24  Asoc.prof. I.Odiņa 

PedaP038 Profesionālās svešvalodas mācību metodika             2   2 Eksāmens L16 S16  Asist. S.Vaļka 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi   4     2       6       

  Kopā A daļā 6 6 10 6 8 12 2 20 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 4 0 2 0 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 4 10 0 8 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED4207
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED4207


 

  Kopā B daļā 12 12 10 14 10 8 18 0 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 0 2 0 0 0 0 2 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 0 0 2 4 4 2 8 0 20       

  
Nozares profesionālās specializācijas 

kursi 
12 10 8 10 6 6 8 0 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  2 2 0 0 2 0 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       



 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "SKOLOTĀJS" 

Angļu valodas skolotājs studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika)         (studiju ilgums 4,5 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
5. 

gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekci-

jas, 

semi-

nāri 

Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  
Vispārizglītojošie studiju kursi 

  

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens 
 L24    

S8 
Asist.  I. Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24 S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
 Daţādība skolas  pedagoģiskajā 

procesā 
      2           2 Eksāmens L15  S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 
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VadZ2049 Izglītības vadība un uzņēmējdarbība       2           2 Eksāmens L24   S8  
Prof. A. Kangro, 

A. Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2         2 Eksāmens 
 L16  

Ld16 

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2                 2 Eksāmens 
L16    

S16  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens 
L16   

S16  

Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4             4 Eksāmens 

L32   

S32  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2           2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību programmu 

veidošana  
              2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, 

R. Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4             4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4         4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III           10       10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8   8 Aizstāvēšana     



  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens                 2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10 Aizstāvēšana     

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi   

ValoP194 
Angļu valodas teorētiskā fonētika 

skolotājiem 
  2               2 Eksāmens P10 S22 

Asist. E.Rihtere-

Zunte 

Peda4185 
Modernās tehnoloģijas svešvalodu 

skolotāja darbā 
                2 2 Eksāmens 

L10  S10 

P12  
Prof. I.Kangro 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda1223 Angļu valodas aspektu mācību metodika       2           2 Eksāmens S32 
Asist. 

E.Latkovska 

Peda4179 Angļu valodas prasmju mācību metodika         2         2 Eksāmens S32 
Asist. 

E.Latkovska 

Peda4205 Angļu valodas mācību metodes             2     2 Eksāmens S32 

Vieslekt. I.Augustāne, 

lekt. R. Skara-

Mincāne 

Peda1233 Angļu valodas mācību modeļi             2     2 Eksāmens L12 S20 
Asoc.prof. 

I.Odiņa 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

ValoP181 Praktiskā angļu valoda skolotājiem I 4                 4 Eksāmens P24 S40 
Asist. E.Rihtere-Zunte, 

lekt. A. Stavicka 

ValoP182 Praktiskā angļu valoda skolotājiem II   4               4 Eksāmens P64 
Asist. E.Rihtere-

Zunte 

ValoP183 Praktiskā angļu valoda skolotājiem III       2           2 Eksāmens P32 
Asist. E.Rihtere-

Zunte 

ValoP184 Praktiskā angļu valoda skolotājiem IV         2         2 Eksāmens P32 
Asist. E.Rihtere-

Zunte 



Valo1824 Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem 4                 4 Eksāmens  S64 
Vieslekt. 

A.Eiholca 

LitZ1075 
Angliski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem I 
2                 2 Eksāmens 

L20  S10 

P2  

Lekt.L.Linde, 

pasn. O. Gotlube 

LitZP025 
Angliski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem II 
  2               2 Eksāmens 

L20  S10 

P2  
Lekt.L.Linde 

LitZP026 
Angliski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem III 
            2     2 Eksāmens 

L20  S10 

P2  
Lekt.L.Linde 

ValoP179 
Angļu valodas praktiskā fonētika 

skolotājiem 
2                 2 Eksāmens P16 S16 

Asist. E.Rihtere-

Zunte 

ValoP185 
Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem I 
  2               2 Eksāmens P32 Asist. S.Vaļka 

Valo4221 
Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem II 
    2             2 Eksāmens P4 S28 

Asist. 

E.Latkovska 

Valo4224 
Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem III 
            2     2 Eksāmens P6 S26 Asist. A.Auziņa 

Peda4207 
Angliski runājošo valstu ģeogrāfija, 

kultūrvēsture un izglītība. 
  2               2 Eksāmens 

L20  S10 

P2  
Lekt.L.Linde 

ValoP195 
Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda 

I 
      2           2 Eksāmens P32 

Asoc.prof. 

I.Odiņa 

ValoP443 
Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda 

II 
            2     2 Eksāmens L12  S20  

Asoc.prof. 

I.Odiņa 

Valo3397 
Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda 

III 
              2   2 Eksāmens L8 S24  

Asoc.prof. 

I.Odiņa 

PedaP038 
Profesionālās svešvalodas mācību 

metodika 
                2 2 Eksāmens L16 S16  Asist. S.Vaļka 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4     20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi               2 4 6       

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED4207
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED4207


 

  Kopā A daļā 6 6 10 6 8 10 0 12 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis (6 

krp) 

4 4 2 4 0 0 0 2 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 4 10 0 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 12 12 8 12 10 6 18 2 4 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 0 0 2 4 4 2 8 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
12 10 6 8 6 4 10 2 2 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 0 0 0 0 2 0 4 0 6       

  Kopā programmā 18 18 18 18 18 18 18 18 16 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "SKOLOTĀJS" 

Vācu valodas skolotājs  studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika)         (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens  L24    S8 Asist. I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 Daţādība skolas pedagoģiskajā procesā       2         2 Eksāmens L15   S17  
Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un uzņēmējdarbība       2         2 Eksāmens L24   S8  
Prof. A. Kangro, 

A. Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 
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  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2       2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens L16    S16  
Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 Personības attīstība socializācijas procesā     4           4 Eksāmens L32   S32  
Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās 

metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību programmu 

veidošana  
            2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4           4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4       4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III           10     10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8 8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens               2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     



 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 
  Vispārizglītojošie studiju kursi 

 Valo2682 Vācu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem   2             2 Eksāmens L18  P14  Doc. V.Sokolova 

Peda4185 
Modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja 

darbā 
            2   2 Eksāmens 

L10  S10 

P12  
Prof. I.Kangro 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda1211 Vācu valodas aspektu mācību metodika       2         2 Eksāmens S32 Lekt.D.Siliniece 

 Peda1227 Vācu valodas prasmju mācību metodika         2       2 Eksāmens S32 Lekt.D.Siliniece 

 Peda1228 Vācu valodas mācību metodes             2    2 Eksāmens S32 Lekt.D.Siliniece 

 Peda4181 Vācu valodas mācību modeļi             2   2 Eksāmens L16  S16  Lekt.D.Siliniece 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

ValoP178 Praktiskā vācu valoda skolotājiem I 4               4 Eksāmens P64 Prof.I.Kangro,  doc.L.Tidriķe 

ValoP196 Praktiskā vācu valoda skolotājiem II   4             4 Eksāmens P64 Prof.I.Kangro 

ValoP197 Praktiskā vācu valoda skolotājiem III     2           2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

ValoP198 Praktiskā vācu valoda skolotājiem IV       2         2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 Valo1842 Integrētais kurss vācu valodas skolotājiem 4               4 Eksāmens P8 S56 Lekt.D.Siliniece 

 LitZ2169 Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem I 2               2 Eksāmens L16 S16  Prof.I.Kangro 

 LitZ3110 Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem II   2             2 Eksāmens L14 S18  Prof.I.Kangro 

 LitZ3112 Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem III             2   2 Eksāmens L14 S18  Prof.I.Kangro 

 Peda2050 Vācu valodas praktiskā fonētika skolotājiem 2               2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 Valo1839 
Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem I 
  2             2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

Valo1830 
Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem II 
    2           2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 Valo2563 
Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem III 
      2         2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 



 

SDSK4017 

Vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, 

kultūrvēsture un izglītība 
  2             2 Eksāmens L15 S17  Prof.I.Kangro 

 Valo2680 Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda I       2         2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 Valo3393 Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda II         2       2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 Valo5349 Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda III           2     2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

PedaP046 Profesionālās svešvalodas mācību metodika             2   2 Eksāmens L16 S16  Lekt.D.Siliniece 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi   4     2       6       

  Kopā A daļā 6 6 10 6 8 12 2 20 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 4 0 2 0 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 4 10 0 8 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 12 12 10 14 10 8 18 0 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 0 2 0 0 0 0 2 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 0 0 2 4 4 2 8 0 20       

  
Nozares profesionālās specializācijas 

kursi 
12 10 8 10 6 6 8 0 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  2 2 0 0 2 0 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED4207
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED4207


 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "SKOLOTĀJS" 

Vācu valodas skolotājs studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika )         (studiju ilgums 4,5 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
5. 

gads Kopā 
Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi        

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24    S8 
Asist.  I. 

Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
 Daţādība skolas  pedagoģiskajā 

procesā 
          2       2 Eksāmens L15   S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, 

A. Geske 
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VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2         2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2                 2 Eksāmens L16    S16  
Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4             4 Eksāmens L32   S32  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2           2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību programmu 

veidošana  
              2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4              4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4          4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III           10       10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8   8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens                 2 2       

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10       



Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi   

 Valo2682 
Vācu valodas teorētiskā fonētika 

skolotājiem 
  2               2 Eksāmens L18 P14 Doc. V.Sokolova 

Peda4185 
Modernās tehnoloģijas svešvalodu 

skolotāja darbā 
                2 2 Eksāmens 

L10  S10  

P12  
Prof. I.Kangro 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda1211 Vācu valodas aspektu mācību metodika       2           2 Eksāmens S32 Lekt.D.Siliniece 

 Peda1227 Vācu valodas prasmju mācību metodika         2         2 Eksāmens S32 Lekt.D.Siliniece 

 Peda1228 Vācu valodas mācību metodes             2     2 Eksāmens S32 Lekt.D.Siliniece 

 Peda4181 Vācu valodas mācību modeļi             2     2 Eksāmens L16 S16 Lekt.D.Siliniece 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

ValoP178 Praktiskā vācu valoda skolotājiem I 4                 4 Eksāmens P64 
Prof.I.Kangro,  

doc. L. Tidriķe 

ValoP196 Praktiskā vācu valoda skolotājiem II   4               4 Eksāmens P64 Prof.I.Kangro 

ValoP197 Praktiskā vācu valoda skolotājiem III       2           2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

ValoP198 Praktiskā vācu valoda skolotājiem IV         2         2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 Valo1842 Integrētais kurss vācu valodas skolotājiem 4                 4 Eksāmens P8 S56 Lekt.D.Siliniece 

 LitZ2169 
Vāciski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem I 
2                 2 Eksāmens L16  S16  Prof.I.Kangro 

 LitZ3110 
Vāciski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem II 
  2               2 Eksāmens L14  S18  Prof.I.Kangro 

 LitZ3112 
Vāciski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem III 
            2     2 Eksāmens L14  S18  Prof.I.Kangro 

 Peda2050 
Vācu valodas praktiskā fonētika 

skolotājiem 
2                 2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 



 Valo1839 
Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem I 
  2               2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

Valo1830 
Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem II 
    2             2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 Valo2563 
Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem III 
            2     2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 SDSK4017 
Vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, 

kultūrvēsture un izglītība 
  2               2 Eksāmens L15  S17  Prof.I.Kangro 

 Valo2680 
Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda 

I 
      2           2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 Valo3393 
Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda 

II 
            2     2 Eksāmens P32  Doc. V.Sokolova 

 Valo5349 
Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda 

III 
              2   2 Eksāmens P32  Doc. V.Sokolova 

PedaP046 
Profesionālās svešvalodas mācību 

metodika 
                2 2 Eksāmens L16 S16  Lekt.D.Siliniece 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4     20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi               2 4 6       

  Kopā A daļā 6 6 10 4 8 12 0 12 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis (6 

krp) 

4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 4 10 0 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 12 12 8 12 10 6 18 2 4 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4       

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED4207
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED4207


  Nozares teorētiskie pamatkursi 0 0 2 4 4 2 8 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
12 10 6 8 6 4 10 2 2 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 0 0 2 0 0 0 4 0 6       

  Kopā programmā 18 18 18 18 18 18 18 18 16 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika) (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens  L24    S8 Asist.I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas 

pedagoģiskajā procesā 
          2     2 Eksāmens L15   S17  Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 
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  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2       2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens L16    S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens L16   S16  Prof. I. Ţogla, I. Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4           4 Eksāmens L32   S32  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
            2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

MākZP064 Mācību prakse-muzeju   2             2 Aizstāvēšana   Doc. H. I. Melnbārde 

MākZP062 Mācību prakse-plenērs       2         2 Aizstāvēšana   Lekt. J. Leitāns 

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4       4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10   10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8 8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens               2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 



MākZ1369 Zīmēšanas un kompozīcijas 

pamati 
2               2 Eksāmens L2 Ld30 Lekt. J. Leitāns 

Peda2041 Patērētājzinības           2     2 Eksāmens L16 P10 S6 Lekt. L. Šelvaha 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

PedaP187 
Mājsaimniecības un 

mājturības mācību saturs 
      2         2 Eksāmens L20 S2 P10 Lekt. L. Šelvaha 

PedaP188 
Mācību metodes un mācību 

sasniegumu novērtēšana 

mājsaimniecībā un mājturībā 

        2       2 Eksāmens L19 P13 
Lekt. L. Šelvaha,doc.M. 

Urdziņa-Deruma 

Peda4044 Nozaru pedagoģija: Mākslas 

pedagoģija   2 
            2 Eksāmens L14 P18 Doc. M. Urdziņa-Deruma 

MākZ1381 
Interjera pamati     

      2     2 Eksāmens L6  Ld26 
Lekt. G. Treimane, 

lekt.A. Auziņa 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

SDSK1007 
Etnogrāfija un latviešu tautas 

māksla I 
2               2 Eksāmens 

L 22  P6 S4 
Doc. H. I. Melnbārde 

SDSK2026 
Etnogrāfija un latviešu tautas 

māksla II 
  2             2 Eksāmens 

L 20 

P6S6 Doc. H. I. Melnbārde 

PedaP651 Mājsaimniecības organizēšana 

un vadīšana 
2               2 Eksāmens 

L 17 

P11S4 Lekt. L. Šelvaha 

PedaP657 Uzturmācība I 2               2 Eksāmens 
L 18 

P10Ld4 Lekt. L. Šelvaha 

PedaP658 Uzturmācība II   2             2 Eksāmens 
L 12 

P2Ld16S2 Lekt. L. Šelvaha 

MākZ1375 
Kompozīcija un papīra 

plastika 
    2           2 Eksāmens L4Ld28 

Doc. M. Urdziņa-

Deruma, lekt.G. Treimane 

MākZ1377 Dabas materiālu kompozīcijaI 2               2 Eksāmens L6S2Ld24 Pasn.M. Kokina-Lilo 



MākZ1371 Kombinētie darbi un to 

mācību metodika 
          2     2 Eksāmens L4 Ld28 Lekt. J. Leitāns 

MākZ1378 Lietišķā keramika           2     2 Eksāmens L8 P24 Doc. H. I. Melnbārde 

  Mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība I 

MākZ1372 Materiālmācība (Tekstils) 2               2 Eksāmens L9S2Ld21 Doc. M. Urdziņa-Deruma 

Peda1644 

Tekstils un tā mācību 

metodika I (Adīšana un 

tamborēšana 1) 

  2             2 Eksāmens L2P2Ld28 Doc. M. Urdziņa-Deruma 

Peda2040 Tekstils un tā mācību 

metodika II (Šūšana 1) 
2               2 Eksāmens L11P5 Ld16 Lekt. L. Šelvaha 

Peda2042 Tekstils un tā mācību 

metodika III (Izšūšana) 
  2             2 Eksāmens L4Ld28 Lekt. L. Šelvaha 

MākZ3355 Tekstils un tā mācību 

metodika IV (Aušana) 
    2           2 Eksāmens L3 Ld29 Pasn.M. Kokina-Lilo 

MākZ3354 
Tekstils un tā mācību 

metodika V (Batika, apdruka 

un kompleksie tekstildarbi 1) 

      2         2 Eksāmens L4 S2Ld26 Pasn.M. Kokina-Lilo 

Peda3024 Tekstils un tā mācību 

metodika VI (Šūšana 2) 
      2         2 Eksāmens L9P6Ld17 Lekt. L. Šelvaha 

Peda4005 

Tekstils un tā mācību 

metodika VII (Adīšana un 

tamborēšana 2) 

        2       2 Eksāmens L1 Ld31 Doc. M. Urdziņa-Deruma 

Peda4652 
Tekstils un tā mācību metodika VIII 

(Batika, apdruka un kompleksie 

tekstildarbi 2) 

        2       2 Eksāmens L4 S2 Ld26 Pasn. M. Kokina-Lilo 

PedaP659 Uzturmācība III       2         2 Eksāmens 
L10 P4 Ld16 

S2 
Lekt. L. Šelvaha 

PedaP660 
Tehniskās grafikas 

elementārkurss 
  2             2 Eksāmens L6 P26 Lekt. G. Treimane 



  Mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība II 

PedaP654 
Mašīnmācības un elektrodrošības 

pamati 
2             

  2 Eksāmens L12 Ld20 Lekt. J. Leitāns 

PedaP434 Materiālmācība (Koks) 2               2 Eksāmens L12 Ld20 Pasn. M. Liepa,H. Laucis 

Peda1011 
Kokapstrāde un tās mācību metodika 

I 
  2           

  2 Eksāmens L8 Ld24 Pasn. M. Liepa,H. Laucis 

Peda2039 
Kokapstrāde un tās mācību metodika 

II 
      2       

  2 Eksāmens L6 Ld26 Pasn. M. Liepa,H. Laucis 

Peda3023 
Kokapstrāde un tās mācību metodika 

III 
        2     

  2 Eksāmens L4 Ld26S2 Pasn. M. Liepa,H. Laucis 

Peda1012 
Metālapstrāde un tās mācību 

metodika I (Materiālmācība) 
  2           

  2 Eksāmens L12 Ld20 Lekt. J. Leitāns 

MākZ1376 
Metālapstrāde un tās mācību 

metodika II (Metālapstrādes pamati) 

    2         
  2 Eksāmens L2 Ld30 Lekt. J. Leitāns 

MākZ3353 

Metālapstrāde un tās mācību 

metodika III (Metālu mākslinieciskā 

apstrāde) 

        2     
  2 Eksāmens L4 P2 Ld26 Lekt. J. Leitāns 

PedaP661 Tehniskā grafika I   2             2 Eksāmens L10 P22 Lekt.G. Treimane 

PedaP662 Tehniskā grafika II       2         2 Eksāmens L6 P26 Lekt.G. Treimane 

MākZ1380 Tekstilmateriāli un apģērbs 
      2       

  2 Eksāmens L6P2Ld24 
Lekt. J. Leitāns, lekt. L. 

Šelvaha 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi   4       2     6       



 

  Kopā A daļā 6 8 6 6 8 4 12 20 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. sk. Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp.) 

4 4 2 2 0 4 0 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  0 2 0 2 4 0 10 8 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā  10 6 8 8 8 14 8 0 62       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 0 0 0 0 2 0 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 0 2 2 4 4 4 4 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
8 4 6 4 4 8 4 0 38       

  Kopā B daļā (I) 4 6 2 6 4 0 0 0 22       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
4 6 2 6 4 0 0 0 22       

  Kopā B daļā (II) 4 6 2 6 4 0 0 0 22       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
4 6 2 6 4 0 0 0 22       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0   4 0 0 2 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika)         (studiju ilgums 

4,5 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
5. 

gads Kopā 
Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi   

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24    S8 
Asist.  I. 

Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820 
 Svešvaloda (vācu) I                       P32 

Doc. V. 

Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821 
 Svešvaloda (vācu) II                       P32 

Doc. V. 

Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
 Daţādība skolas  

pedagoģiskajā procesā 
          2       2 Eksāmens L15   S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 
Doc.  E. 

Nīmande 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/hp1/Local%20Settings/Lija/Desktop/Akred_MARTS_2011/tikli_marts_2011/MT_TIKLS_3_03_2011.xls%23RANGE!%23REF!


VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, 

A. Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2         2 Eksāmens  L16  Ld16 

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 
Mācīšanās: teorija un 

prakse  
2                 2 Eksāmens L16    S16  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība 

socializācijas procesā 
    4             4 Eksāmens L32   S32  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 
Skolotāja pētnieciskā 

darbība 
      2           2 Eksāmens L8    S24 

Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
              2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, 

R. Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

MākZP064 Mācību prakse-muzeju   2               2 Aizstāvēšana     

MākZP062 Mācību prakse-plenērs       2           2 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4         4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10     10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8   8 Aizstāvēšana     



  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens                 2 2       

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10       

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi   

MākZ1369 Zīmēšanas un kompozīcijas 

pamati 
2                 2 Eksāmens L2 Ld30 Lekt. J. Leitāns 

Peda2041 Patērētājzinības               2   2 Eksāmens L16 P10 S6 Lekt. L. Šelvaha 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

PedaP187 Mājsaimniecības un mājturības 

mācību saturs 
      2           2 Eksāmens L20  S2  P10 Lekt. L. Šelvaha 

PedaP188 

Mācību metodes un mācību 

sasniegumu novērtēšana 

mājsaimniecībā un 

mājturībā 

        2         2 Eksāmens L19 P13 Lekt. L. Šelvaha 

Peda4044 Nozaru pedagoģija: 

Mākslas pedagoģija   2 
              2 Eksāmens L14 P18 

Doc. M. 

Urdziņa-Deruma 

MākZ1381 Interjera pamati 

    

      2       2 Eksāmens L6Ld26 

Lekt.G. 

Treimane, lekt. 

A. Auziņa 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

SDSK1007 
Etnogrāfija un latviešu 

tautas māksla I 
2             

  
  2 Eksāmens 

L 22 

P6 S4 
Doc. H. I. 

Melnbārde 

SDSK2026 Etnogrāfija un latviešu 

tautas māksla II 
          2   

  
  2 Eksāmens 

L 20 

P6S6 
Doc. H. I. 

Melnbārde 



PedaP651 Mājsaimniecības organizēšana un 

vadīšana 
2                 2 Eksāmens 

L 17 

P11S4 Lekt. L. Šelvaha 

PedaP657 Uzturmācība I 2                 2 Eksāmens 
L 18 

P10Ld4 
Lekt. L. Šelvaha 

PedaP658 Uzturmācība II   2               2 Eksāmens 
L 12 

P2Ld16S2 
Lekt. L. Šelvaha 

MākZ1375 
Kompozīcija un papīra 

plastika 
      2           2 Eksāmens L4Ld28 

Doc. M. 

Urdziņa-Deruma, 

lekt.G. Treimane 

MākZ1377 
Dabas materiālu 

kompozīcijaI 
    2             2 Eksāmens L6S2Ld24 

Stundu pasn.M. 

Kokina-Lilo 

MākZ1371 
Kombinētie darbi un to 

mācību metodika 
              2   2 Eksāmens L4 Ld28 Lekt. J. Leitāns 

MākZ1378 Lietišķā keramika           2       2 Eksāmens L8 P24 
Doc. H. I. 

Melnbārde 

  Mājturība un tehnoloģijas un mājsaimniecība I 

MākZ1372 Materiālmācība (Tekstils) 2       
        

  2 Eksāmens L9S2Ld21 
Doc. M. 

Urdziņa-Deruma 
Peda1644 Tekstils un tā mācību 

metodika I (Adīšana un 

tamborēšana 1) 

  2     

          

2 Eksāmens L2P2Ld28 
Doc. M. 

Urdziņa-Deruma 

Peda2040 Tekstils un tā mācību 

metodika II (Šūšana 1) 
2       

        
  2 Eksāmens L11P5 Ld16 Lekt. L. Šelvaha 

Peda2042 Tekstils un tā mācību 

metodika III (Izšūšana) 
  2     

        
  2 Eksāmens L4Ld28 Lekt. L. Šelvaha 

MākZ3355 Tekstils un tā mācību 

metodika IV (Aušana) 
    2   

        
  2 Eksāmens L3 Ld29 

Pasn.M. Kokina-

Lilo 

MākZ3354 

Tekstils un tā mācību 

metodika V (Batika, 

apdruka un kompleksie 

tekstildarbi 1) 

    2   

        

  2 Eksāmens L4 S2Ld26 
Pasn.M. Kokina-

Lilo 



Peda3024 Tekstils un tā mācību 

metodika VI (Šūšana 2) 
      2           2 Eksāmens L9P6Ld17 Lekt. L. Šelvaha 

Peda4005 
Tekstils un tā mācību 

metodika VII (Adīšana un 

tamborēšana 2) 

        2         2 Eksāmens L1Ld31 
Doc. M. 

Urdziņa-Deruma 

Peda4652 
Tekstils un tā mācību metodika VIII 

(Batika, apdruka un kompleksie 

tekstildarbi 2) 

          2       2 Eksāmens L4 S2 Ld26 
Pasn.M. Kokina-

Lilo 

PedaP659 Uzturmācība III           2       2 Eksāmens L10P4Ld16S2 Lekt. L. Šelvaha 

PedaP660 Tehniskās grafikas 

elementārkurss 
  2               2 Eksāmens L6 P26 

Lekt.G. 

Treimane 

  Mājturība un tehnoloģijas un mājsaimniecība II 

PedaP654 Mašīnmācības un 

elektrodrošības pamati 
2           

    
   2 Eksāmens L12 Ld20 Lekt. J. Leitāns 

PedaP434 Materiālmācība (Koks) 2           
    

   2 Eksāmens L12 Ld20 
Pasn. M. Liepa, 

H. Laucis 

Peda1011 Kokapstrāde un tās mācību 

metodika I 
  2         

    
   2 Eksāmens L8 Ld24 

Pasn. M. Liepa, 

H. Laucis 

Peda2039 Kokapstrāde un tās mācību 

metodika II 
    2       

    
   2 Eksāmens L6 Ld26 

Pasn. M. Liepa, 

H. Laucis 

Peda3023 Kokapstrāde un tās mācību 

metodika III 
        2   

    
   2 Eksāmens L4 Ld26S2 

Pasn. M. Liepa, 

H. Laucis 

Peda1012 

Metālapstrāde un tās 

mācību metodika I 

(Materiālmācība) 

  2         

    

   2 Eksāmens L12 Ld20 Lekt. J. Leitāns 



MākZ1376 
Metālapstrāde un tās 

mācību metodika II 

(Metālapstrādes pamati) 

    2              2 Eksāmens L2 Ld30 Lekt. J. Leitāns 

MākZ3353 

Metālapstrāde un tās 

mācību metodika III 

(Metālu mākslinieciskā 

apstrāde) 

          2        2 Eksāmens L4 P2 Ld26 Lekt. J. Leitāns 

PedaP661 Tehniskā grafika I   2                2 Eksāmens L10 P22 
Lekt. G. 

Treimane 

PedaP662 Tehniskā grafika II       2            2 Eksāmens L6 P26 
Lekt. G. 

Treimane 

MākZ1380 Tekstilmateriāli un apģērbs           2        2 Eksāmens L6 P2 Ld24 
Lekt. J. Leitāns, 

lekt. L. Šelvaha 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4     20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi               2 4 6       

  Kopā A daļā 6 8 6 6 8 2 10 12 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  0 2 0 2 4 0 10 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       



  Kopā B daļā 8 4 8 10 8 12 8 4 0 62       

  
Vispārizglītojošie studiju 

kursi 
2 0 0 0 0 0 0 2 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
0 2 2 4 4 4 4 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
6 2 6 6 4 8 4 2 0 38       

  Kopā B daļā (I) 4 6 4 2 2 4 0 0 0 22       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
4 6 4 2 2 4 0 0 0 22       

  Kopā B daļā (II) 4 6 4 2 2 4 0 0 0 22       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
4 6 4 2 2 4 0 0 0 22       

  
Brīvās izvēles daļā (C 

daļā)  
0 0 0 0 0 0 0 2 4 6       

  Kopā programmā 18 18 18 18 18 18 18 18 16 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Kulturoloģijas skolotāja  studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika)         (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa kods Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Ko-

pā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi        

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens  L24    S8 Asist. I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas 

pedagoģiskajā procesā 
          2     2 Eksāmens L15   S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 
Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 
Eksāmens 

L16 S 16 Prof. A. Geske 
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  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā         2       2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens L16    S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla,  

I. Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība 

socializācijas procesā 
    4           4 Eksāmens L32   S32  

Asoc. prof.  

L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, 

 R. Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
            2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma,  

R. Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

MākZP064 Mācību prakse-muzeju   2              2 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

MākZP062 Mācību prakse – plenērs       2         2 Aizstāvēšana   Lekt. V. Zvirgzdiņa 

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4        4 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10   10 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8 8 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens               2 2 Eksāmens     

PedaP478 Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

Filz1605 
Saskarsmes un uzvedības 

kultūra 
2               2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 



Filz2050 Estētika           2     2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

MākZ1165 Mākslas vēsture 4               4 Eksāmens L32   S32 Lekt. A. Avotiņa 

Peda1195 
Kulturoloģijas mācību 

metodika 
        2       2 Eksāmens L16  S16 Lekt. A. Avotiņa 

Peda2479 Mākslas pedagoģija            2     2 Eksāmens L13  S12 

P7  

Doc. M.  Urdziņa-

Deruma 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

MākZ2002 
Pasaules kultūras vēsture: 

Senie Austrumi 
2               2 Eksāmens L 32 Pasn. O. Ķenga 

MākZP098 
Pasaules kultūras vēsture: 

Antīkā kultūra 
  2             2 Eksāmens L 32 Pasn. O. Ķenga 

MākZP106 
Pasaules kultūras vēsture: 

Viduslaiku kultūra 
    2           2 Eksāmens L 32 Pasn. O. Ķenga 

MākZP099 
Pasaules kultūras vēsture: 

Renesanses kultūra 
      2         2 Eksāmens L32 Pasn. O. Ķenga 

MākZP078 

Pasaules kultūras vēsture: 

jauno un jaunāko laiku 

kultūras procesi 

          4     4 Eksāmens L64 Pasn. O. Ķenga 

MākZP097 
Ievads kultūras teorijā un 

analīzē 
2               2 Eksāmens L16 S16 Pasn. A. Mūrnieks 

Peda1212 
Vērtību interpretācija 

kulturoloģijā vidusskolā-I 
  2             2 Eksāmens L16 S16 Pasn. A. Mūrnieks 

Peda1213 
Vērtību interpretācija 

kulturoloģijā vidusskolā-II 
    2           2 Eksāmens L16 S16 Pasn. A. Mūrnieks 

MākZ1367 Kulturoloģija I         2       2 Eksāmens L32 Pasn. O. Ķenga 

MākZ1368 Kulturoloģija II           2     2 Eksāmens L32 Pasn. O. Ķenga 

PedaP673 Daiļdarba interpretācija skolā     2           2 Eksāmens L20  S12  Prof. D. Ausekle 

Vēst3393 Latvijas kultūras vēsture       2         2 Eksāmens L16 S16 Lekt. A. Avotiņa 



MākZ2149 Latvijas glezniecība I         2       2 Eksāmens L 8  S24 Pasn. S. Sīle 

MākZ1373 Mūzikas vēsture I       2         2 Eksāmens L18 S14 Doc. L. Stramkale 

SDSK1007 
Etnogrāfija un latviešu tautas 

māksla I 
  2             2 Eksāmens L 22 S4  

P6 

Doc. H.I. 

Melnbārde 

Peda2015 
Teātra mākslas loma 

pedagoģijā 
2               2 Eksāmens L 26  S6 Lekt. S. Geikina 

VadZ6048 Izglītības institūcijas kultūra 2               2 Eksāmens L 16  S16 Doc. I. Margēviča 

MākZP055 Skicēšana   2             2 Eksāmens  L2  Ld30 Lekt. J. Utāns 

Peda2183 
Vizuālā komunikācija un 

māksla 
  2             2 Eksāmens 

L20   P8 

S4 
Lekt. A. Auziņa 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi   2 2 2         6       

  Kopā A daļā 6 8 6 6 8 4 12 20 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. 

sk. Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis (6 

krp) 

4 4 2 2 0 4 0 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  0 2 0 2 4 0 10 8 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 14 10 12 12 12 16 8 0 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 0 0 0 0 2 0 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 4 0 2 2 4 4 4 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
8 10 10 10 8 10 4 0 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 2 2 2 0 0 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       



STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Kulturoloģijas skolotāja  studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika)         (studiju ilgums 4,5 gadi) 

Kursa kods Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5.g. 
Ko

-pā 

Pārbaudes 

veids 

Lekci-

jas, 

semi-

nāri 

Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 
8.

s. 
9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24  S8 Asist. I. Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24 S8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas pedagoģiskajā 

procesā 
          2       2 Eksāmens L15 S17  Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 
Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  
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Peda1330 Informātika izglītībā         2         2 Eksāmens L16 

Ld16 

Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2                 2 Eksāmens L16 S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16 S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4             4 Eksāmens L32 S32  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2           2 Eksāmens L8   S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību programmu 

veidošana  
              2   2 Eksāmens L20 S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

MākZP064 Mācību prakse-muzeju   2                2 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

MākZP062 Mācību prakse – plenērs       2            2 Aizstāvēšana   Lekt. V. Zvirgzdiņa 

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4          4 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10     10 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8   8 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens                 2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10 Aizstāvēšana     

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

Filz1605 
Saskarsmes un uzvedības 

kultūra 
2                 2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 

Filz2050 Estētika               2   2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 



 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

MākZ1165 Mākslas vēsture 4                 4 Eksāmens L32 S32 Lekt. A. Avotiņa 

Peda1195 
Kulturoloģijas mācību 

metodika 
        2         2 Eksāmens L16 S16 Lekt. A. Avotiņa 

Peda2479 Mākslas pedagoģija            2       2 Eksāmens L13 S12 

P7  

Doc. M.  Urdziņa-

Deruma 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

MākZ2002 
Pasaules kultūras vēsture: Senie 

Austrumi 
2                 2 Eksāmens L 32 Pasn. O. Ķenga 

MākZP098 
Pasaules kultūras vēsture: 

Antīkā kultūra 
  2               2 Eksāmens L 32 Pasn. O. Ķenga 

MākZP106 
Pasaules kultūras vēsture: 

Viduslaiku kultūra 
    2             2 Eksāmens L 32 Pasn. O. Ķenga 

MākZP099 
Pasaules kultūras vēsture: 

Renesanses kultūra 
      2           2 Eksāmens L32 Pasn. O. Ķenga 

MākZP078 

Pasaules kultūras vēsture: jauno 

un jaunāko laiku kultūras 

procesi 

          4       4 Eksāmens L64 Pasn. O. Ķenga 

MākZP097 
Ievads kultūras teorijā un 

analīzē 
2                 2 Eksāmens L16 S16 Pasn. A. Mūrnieks 

Peda1212 
Vērtību interpretācija 

kulturoloģijā vidusskolā-I 
  2               2 Eksāmens L16 S16 Pasn. A. Mūrnieks 

Peda1213 
Vērtību interpretācija 

kulturoloģijā vidusskolā-II 
    2             2 Eksāmens L16 S16 Pasn. A. Mūrnieks 

MākZ1367 Kulturoloģija I         2         2 Eksāmens L32 Pasn. O. Ķenga 

MākZ1368 Kulturoloģija II           2       2 Eksāmens L32 Pasn. O. Ķenga 

PedaP673 Daiļdarba interpretācija skolā     2             2 Eksāmens L20  S12  Prof. D. Ausekle 



Vēst3393 Latvijas kultūras vēsture       2           2 Eksāmens L16 S16 Lekt. A. Avotiņa 

MākZ2149 Latvijas glezniecība I               2   2 Eksāmens L 8  S24 Pasn. S. Sīle 

MākZ1373 Mūzikas vēsture I       2           2 Eksāmens L18 S14 Doc. L. Stramkale 

SDSK1007 
Etnogrāfija un latviešu tautas 

māksla I 
  2               2 Eksāmens L 22 S4 

P6 
Doc. H.I. Melnbārde 

Peda2015 Teātra mākslas loma pedagoģijā 2                 2 Eksāmens L 26  S6 Lekt. S. Geikina 

VadZ6048 Izglītības institūcijas kultūra               2   2 Eksāmens L 16  S16 Doc. I. Margēviča 

MākZP055 Skicēšana   2               2 Eksāmens  L2  Ld30 Lekt. J. Utāns 

Peda2183 
Vizuālā komunikācija un 

māksla 
  2               2 Eksāmens L20   P8 

S4 
Lekt. A. Auziņa 

 2. kvalifikācijas kursi   4 4 4 4 4   20    

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi           2     4 6       

  Kopā A daļā 6 8 6 6 8 2 10 12 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. sk.  

Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis (6krp) 
4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  0 2 0 2 4 0 10 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 12 10 12 12 10 14 8 6 0 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 4 0 2 2 4 4 4 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
6 10 10 10 6 10 4 4 0 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 0 0 0 0 2 0 0 4 6       

  Kopā programmā 18 18 18 18 18 18 18 18 16 160       



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Vizuālas mākslas skolotāja  studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika)         (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens  L24    S8 Asist. I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas 

pedagoģiskajā procesā 
          2     2 Eksāmens L15   S17  Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 
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  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā         2       2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens L16    S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4           4 Eksāmens L32   S32  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
            2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

MākZP064 Mācību prakse-muzeju   2              2 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

MākZP062 Mācību prakse-plenērs       2          2 Aizstāvēšana   Lekt. V. Zvirgzdiņa 

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4       4 Aizstāvēšana   Lekt. A. Auziņa 

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10   10 Aizstāvēšana   Lekt. A. Auziņa 

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8 8 Aizstāvēšana   Lekt. A. Auziņa 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens               2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     



 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

Filz1605 
Saskarsmes un uzvedības 

kultūra 
2               2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 

Filz2050 Estētika           2     2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

MākZ1165 Mākslas vēsture 4               4 Eksāmens L32   S32 Lekt. A. Avotiņa 

Peda4646 
Vizuālās mākslas mācību 

metodika  
        2       2 Eksāmens 

L2   S4 

P26 
Lekt. A. Auziņa 

Peda2479 Mākslas pedagoģija            2     2 Eksāmens 
L13  S12 

P7  

Doc. M.  Urdziņa-

Deruma 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

MākZP006 Zīmēšana I 2               2 Eksāmens L 5  Ld27 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP007 Zīmēšana II   2             2 Eksāmens L 5  Ld27 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP008 Zīmēšana III     2           2 Eksāmens Ld32 Lekt. J. Utāns 

MākZP009 Zīmēšana IV       2         2 Eksāmens Ld32 Lekt. J. Utāns 

MākZP010 Zīmēšana V         2       2 Eksāmens L 4  Ld28 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP011 Zīmēšana VI           2     2 Eksāmens L 4  Ld28 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZ4012 Zīmēšana VII           2     2 Eksāmens L 4  Ld28 Lekt. J. Utāns 

MākZP020 Gleznošana I 2               2 Eksāmens L 5  Ld27 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP021 Gleznošana II   2             2 Eksāmens L 5 P27 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP022 Gleznošana III     2           2 Eksāmens L 4  Ld28 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP023 Gleznošana IV       2         2 Eksāmens L 2  Ld30 Lekt. J. Utāns 

MākZP024 Gleznošana V           2     2 Eksāmens Ld32 Lekt. J. Utāns 



MākZP108 Kompozīcija I 2               2 Eksāmens L 8  Ld24 Lekt. A. Auziņa 

MākZP109 Kompozīcija II 2               2 Eksāmens L 8  Ld24 Lekt. J. Nikiforovs 

MākZP110 Kompozīcija III   2             2 Eksāmens L 2  Ld30 Lekt. A. Auziņa 

MākZP111 Kompozīcija IV     2           2 Eksāmens L 6  Ld26 Lekt. A. Auziņa 

MākZP112 Kompozīcija V       2         2 Eksāmens L 8  Ld24 Lekt. J. Nikiforovs 

MākZP050 Kompozīcija datorgrafikā   2             2 Eksāmens  L8   Ld24 Lekt. J. Nikiforovs 

MākZP107 Grafika          2      2 Eksāmens L11   P21 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP044 Tekstils I   2             2 Eksāmens 
L4   Ld26 

S2 
Pasn. M. Kokina-Lilo 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi   2 2 2         6       

  Kopā A daļā 6 8 6 6 8 4 12 20 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis 

(6 krp) 

4 4 2 2 0 4 0 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  0 2 0 2 4 0 10 8 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 14 10 12 12 12 16 8 0 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 0 0 0 0 2 0 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 4 0 2 2 4 4 4 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
8 10 10 10 8 10 4 0 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 2 2 2 0 0 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       



 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Vizuālas mākslas skolotāja  studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika)         (studiju ilgums 4,5 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
5. 

gads 
Ko-

pā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24    S8 
Asist. I. 

Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
 Daţādība skolas  

pedagoģiskajā procesā 
          2       2 Eksāmens L15   S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, 

A. Geske 
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VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā         2         2 Eksāmens  L16  Ld16 

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 
Mācīšanās: teorija un 

prakse  
2                 2 Eksāmens L16    S16  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība 

socializācijas procesā 
    4             4 Eksāmens L32   S32  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 
Skolotāja pētnieciskā 

darbība 
      2           2 Eksāmens L8    S24 

Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
              2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma,  

prof. R. Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

MākZP064 Mācību prakse-muzeju   2                2 Aizstāvēšana   Lekt. A. Avotiņa 

MākZP062 Mācību prakse-plenērs       2            2 Aizstāvēšana   
Lekt. V. 

Zvirgzdiņa 

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4          4 Aizstāvēšana   Lekt. A. Auziņa 

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10     10 Aizstāvēšana   Lekt. A. Auziņa 

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8   8 Aizstāvēšana   Lekt. A. Auziņa 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens                 2 2  Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10  Aizstāvēšana     



Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi   

Filz1605 
Saskarsmes un uzvedības 

kultūra 
  2               2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 

Filz2050 Estētika           2       2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

MākZ1165 Mākslas vēsture 4                 4 Eksāmens L32   S32 Lekt. A. Avotiņa 

Peda4646 
Vizuālās mākslas mācību 

metodika  
        2         2 Eksāmens 

L2   P26 

S4 
Lekt. A. Auziņa 

Peda2479 Mākslas pedagoģija            2       2 Eksāmens 
L13  S12 

P7 

Doc. M.  Urdziņa-

Deruma 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

MākZP006 Zīmēšana I 2                 2 Eksāmens L 5  Ld27 
Lekt. V. 

Zvirgzdiņa 

MākZP007 Zīmēšana II   2               2 Eksāmens L 5  Ld27 
Lekt. V. 

Zvirgzdiņa 

MākZP008 Zīmēšana III     2             2 Eksāmens Ld32 Lekt. J. Utāns 

MākZP009 Zīmēšana IV       2           2 Eksāmens Ld32 Lekt. J. Utāns 

MākZP010 Zīmēšana V         2         2 Eksāmens L 4  Ld28 
Lekt. V. 

Zvirgzdiņa 

MākZP011 Zīmēšana VI           2       2 Eksāmens L 4  Ld28 
Lekt. V. 

Zvirgzdiņa 

MākZ4012 Zīmēšana VII               2   2 Eksāmens L 4  Ld28 Lekt. J. Utāns 

MākZP020 Gleznošana I 2                 2 Eksāmens L 5  Ld27 
Lekt. V. 

Zvirgzdiņa 



MākZP021 Gleznošana II   2               2 Eksāmens L 5 P27 
Lekt. V. 

Zvirgzdiņa 

MākZP022 Gleznošana III     2             2 Eksāmens L 4  Ld28 
Lekt. V. 

Zvirgzdiņa 

MākZP023 Gleznošana IV       2           2 Eksāmens L 2  Ld30 Lekt. J. Utāns 

MākZP024 Gleznošana V           2       2 Eksāmens Ld32 Lekt. J. Utāns 

MākZP108 Kompozīcija I 2                 2 Eksāmens L 8  Ld24 Lekt. A. Auziņa 

MākZP109 Kompozīcija II 2                 2 Eksāmens L 8  Ld24 
Lekt. J. 

Nikiforovs 

MākZP110 KompozīcijaIII   2               2 Eksāmens L 2  Ld30 Lekt. A. Auziņa 

MākZP111 KompozīcijaIV     2             2 Eksāmens L 6  Ld26 Lekt. A. Auziņa 

MākZP112 Kompozīcija V       2           2 Eksāmens L 8  Ld24 
Lekt. J. 

Nikiforovs 

MākZP050 Kompozīcija datorgrafikā   2               2 Eksāmens  L8   Ld24 
Lekt. J. 

Nikiforovs 

MākZP107 Grafika                2  2 Eksāmens L11   P21 
Lekt. V. 

Zvirgzdiņa 

MākZP044 Tekstils I          2      2 Eksāmens 
L4   Ld26 

S2 

Pasn. M. Kokina-

Lilo 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4     20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi              2 2 2 6       

  Kopā A daļā 6 8 6 6 8 2 10 12 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       



  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  0 2 0 2 4 0 10 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 12 10 12 12 10 16 8 4 0 84       

  
Vispārizglītojošie studiju 

kursi 
0 2 0 0 0 2 0 0 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
4 0 2 2 4 4 4 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
8 8 10 10 6 10 4 4 0 60       

  
Brīvās izvēles daļā (C 

daļā)  
0 0 0 0 0 0 0 2 4 6       

  Kopā programmā 18 18 18 18 18 18 18 18 16 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Sporta skolotāja  studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika)         (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens  L24    S8 Asist.  I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas 

pedagoģiskajā procesā 
          2     2 Eksāmens L15   S17  Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā             2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 
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  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2       2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens L16    S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens L16   S16  Prof. I. Ţogla, I. Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4           4 Eksāmens L32   S32  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
          2     2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4           4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II           4     4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10   10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8 8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens               2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     



 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

SpoZ1101 Sporta teorija         2       2 Eksāmens 
 L24                 

S 8 
Mg.paed., lekt. Dz.Zaula 

SpoZ1077 
Fiziskās audzināšanas, sporta 

un olimpiskās kustības vēsture 
2               2 Eksāmens L28, S4 

Dr.paed., doc. 

Dz.Grundmane 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

SpoZ2110 Sporta didaktika skolā          2       2 Eksāmens L24, S8 Mg.paed., lekt. Dz.Zaula 

Biol1302 Funkcionālā anatomija 6               6 Eksāmens L64, Ld32 Mg.biol., lekt. K.Eglīte 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

SpoZ3085 
Sporta darba organizācija un 

struktūra 
  2             2 Eksāmens L 28 S4 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns 

SpoZ3041 
Stundu, nodarbību vadīšana 

un metodika I 
        2       2 Eksāmens 

L 12 S4 

P16 
Mg.paed., lekt. R.Ansone 

SpoZ3091 
Stundu, nodarbību vadīšana 

un metodika II 
          2     2 Eksāmens L 6 S2 P24 Mg.paed., lekt. R.Ansone 

Biol2219 Cilvēka fizioloģija I   3             3 Eksāmens 
L 32 

S16 

Mg.paed., lekt. 

A.Golubeva 

Biol2220 Cilvēka fizioloģija II   3             3 Eksāmens 
L 32 

S16 

Mg.paed., lekt. 

A.Golubeva 

SDSK1082 
Sporta slodţu un ekstremālu 

situāciju fizioloģija 
      2         2 Eksāmens 

L 24 

Ld8 
Dr.biol., doc. L.Plakane 

PedaP577 Mācību metodika vingrošanā-I 2               2 Eksāmens 
L 6  S6  

P20 
Mg.paed., lekt. D.Urbāne 



PedaP999 
Mācību metodika vingrošanā-

II 
  2             2 Eksāmens L 4 S6 P22 Mg.paed., lekt. D.Urbāne 

PedaP582 Ritmika un aerobika        2         2 Eksāmens 
L 12  S4  

P16 
Mg.paed., lekt. D.Urbāne 

SpoZP007 
Mācību metodika 

vieglatlētikā-I 
2               2 Eksāmens L 8 S20 P4 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns, Mg.paed., 

asist. N.Čakova 

SpoZP008 
Mācību metodika 

vieglatlētikā-II  
  2             2 Eksāmens L 8 S20 P4 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns, Mg.paed., 

asist. N.Čakova 

SpoZ1102 Basketbols un frīsbijs     2           2 Eksāmens L 6 P26 
Mg.izgl.zin., lekt. 

M.Zībarts 

SpoZ1103 
Mācību metodika basketbolā       2         2 Eksāmens L 12 P20 

Mg.izgl.zin., lekt. 

M.Zībarts 

SpoZ1104 Volejbols un florbols       2         2 Eksāmens L 4 P28 Mg.paed., lekt. R.Ansone 

SpoZ2111 Mācību metodika volejbolā         2       2 Eksāmens L 4 P28 Mg.paed., lekt. R.Ansone 

PedaP585 Mācību metodika peldēšanā 2               2 Eksāmens L 2 P30 Mg.izgl.zin., lekt. I.Buša 

SpoZ2014 Apvidus sporta veidi           2     2 Eksāmens 
L 12 S6 

P14 

Mg.izgl.zin., lekt. 

A.Klempere-Sipjagina 

PedaP576 
Mācību metodika futbolā un 

handbolā 
        2       2 Eksāmens 

L 6 

S26 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns 

SpoZP005 
Mācību metodika atlētiskajā 

vingrošanā 
          2     2 Eksāmens 

L 6 

S26 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi   2 2 2         6       



 

  Kopā A daļā 6 6 10 4 4 8 12 20 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 2 2 0 16       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 2 4 2 4 2 0 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 0 4 10 8 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 14 12 8 14 16 12 8 0 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 0 0 0 2 0 0 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
6 0 2 2 4 2 4 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
6 12 6 12 10 10 4 0 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 2 2 2 0 0 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Sporta skolotāja  studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika)         (studiju ilgums 4,5 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
5. 

gads Kopā 
Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24    S8 Asist.  I. Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
 Daţādība skolas  

pedagoģiskajā procesā 
          2       2 Eksāmens L15   S17  Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lija/Desktop/Akred_MARTS_2011/tikli_marts_2011/VSI_9_03_2011.xls%23RANGE!%23REF!


  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2         2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2233 
Mācīšanās: teorija un 

prakse  
2                 2 Eksāmens L16    S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība 

socializācijas procesā 
    4             4 Eksāmens L32   S32  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 
Skolotāja pētnieciskā 

darbība 
      2           2 Eksāmens L8    S24 

Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
              2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4              4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II           4       4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10     10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8   8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens                 2 2  Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10  Aizstāvēšana     



 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi   

SpoZ1101 Sporta teorija         2         2 Eksāmens 
 L24                 

S 8 

Mg.paed., lekt. 

Dz.Zaula 

SpoZ1077 

Fiziskās audzināšanas, 

sporta un olimpiskās 

kustības vēsture 

2                 2 Eksāmens L28, S4 
Dr.paed., doc. 

Dz.Grundmane 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

SpoZ2110 Sporta didaktika skolā        2           2 Eksāmens L24, S8 
Mg.paed., lekt. 

Dz.Zaula 

Biol1302 Funkcionālā anatomija 6                 6 Eksāmens L64, Ld32 
Mg.biol., lekt. 

K.Eglīte 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

SpoZ3085 
Sporta darba organizācija 

un struktūra 
  2               2 Eksāmens L 28 S4 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns 

SpoZ3041 
Stundu, nodarbību 

vadīšana un metodika I 
          2       2 Eksāmens 

L 12 S4 

P16 

Mg.paed., lekt. 

R.Ansone 

SpoZ3091 
Stundu, nodarbību 

vadīšana un metodika II 
              2   2 Eksāmens L 6 S2 P24 

Mg.paed., lekt. 

R.Ansone 

Biol2219 Cilvēka fizioloģija I   3               3 Eksāmens 
L 32 

S16 

Mg.paed., lekt. 

A.Golubeva 

Biol2220 Cilvēka fizioloģija II   3               3 Eksāmens 
L 32 

S16 

Mg.paed., lekt. 

A.Golubeva 



SDSK1082 

Sporta slodţu un 

ekstremālu situāciju 

fizioloģija 

      2           2 Eksāmens 
L 24 

Ld8 

Dr.biol., doc. 

L.Plakane 

PedaP577 
Mācību metodika 

vingrošanā I 
2                 2 Eksāmens 

L 6  S6  

P20 

Mg.paed., lekt. 

D.Urbāne 

PedaP999 
Mācību metodika 

vingrošanā II 
  2               2 Eksāmens L 4 S6 P22 

Mg.paed., lekt. 

D.Urbāne 

PedaP582 Ritmika un aerobika                2   2 Eksāmens 
L 12  S4  

P16 

Mg.paed., lekt. 

D.Urbāne 

SpoZP007 
Mācību metodika 

vieglatlētikā I 
2                 2 Eksāmens L 8 S20 P4 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns, 

Mg.paed., asist. 

N.Čakova 

SpoZP008 
Mācību metodika 

vieglatlētikā II  
  2               2 Eksāmens L 8 S20 P4 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns, 

Mg.paed., asist. 

N.Čakova 

SpoZ1103 
Mācību metodika 

basketbolā 
      2           2 Eksāmens L 12 P20 

Mg.izgl.zin., lekt. 

M.Zībarts 

SpoZ1102 Basketbols un frīsbijs         2         2 Eksāmens L 6 P26 
Mg.izgl.zin., lekt. 

M.Zībarts 

SpoZ2111 Mācību metodika volejbolā         2         2 Eksāmens L 4 P28 
Mg.paed., lekt. 

R.Ansone 

SpoZ1104 Volejbols un florbols           2       2 Eksāmens L 4 P28 
Mg.paed., lekt. 

R.Ansone 

PedaP585 
Mācību metodika 

peldēšanā 
              2   2 Eksāmens L 2 P30 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Buša 

SpoZ2014 Apvidus sporta veidi           2       2 Eksāmens 
L 12 S6 

P14 

Mg.izgl.zin., lekt. 

A.Klempere-

Sipjagina 



PedaP576 
Mācību metodika futbolā 

un handbolā 
    2             2 Eksāmens 

L 6 

S26 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns 

SpoZP005 
Mācību metodika 

atlētiskajā vingrošanā 
                2 2 Eksāmens 

L 6 

S26 

Mg.izgl.zin., lekt. 

I.Ābeļkalns 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4     20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi       2 2       2 6       

  Kopā A daļā 6 6 10 4 4 6 10 12 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 0 4 10 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 12 12 8 12 12 12 8 6 2 84       

  
Vispārizglītojošie studiju 

kursi 
2 0 0 0 2 0 0 0 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
6 0 2 4 2 2 4 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
4 12 6 8 8 10 4 6 2 60       

  
Brīvās izvēles daļā (C 

daļā)  
0 0 0 2 2 0 0 0 2 6       

  Kopā programmā 18 18 18 18 18 18 18 18 16 160       



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Informātikas un programmēšanas skolotāja studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika)         (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens  L24    S8 Asist. I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas 

pedagoģiskajā procesā 
          2     2 Eksāmens L15   S17  Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro,  

A. Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 
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  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā         2       2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens L16    S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla,  

I. Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4           4 Eksāmens L32   S32  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, 

 R. Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds,  

A. Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
            2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4           4 Aizstāvēšana   Lekt.R.Kiseļova 

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4       4 Aizstāvēšana   Lekt.R.Kiseļova 

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10   10 Aizstāvēšana   Lekt.R.Kiseļova 

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8 8 Aizstāvēšana   Lekt.R.Kiseļova 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens               2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     



Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

Filz1605 
Saskarsmes un uzvedības 

kultūra 
2               2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 

DatZP042 Ievads kibernētikā           2     2 Eksāmens L16  P16 Pasn.A.Ozola 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

DatZ1026 Datorsistēmu uzbūve I  2               2 Eksāmens L26  S6 Doc.I.Gorbāns 

PedaP473 
Informātikas mācību metodika 

pamatskolā un vidusskolā 
        2       2 Eksāmens L26  S6 Prof. A.Grīnfelds 

DatZ1079 Lietišķo programmu paketes I 4               4 Eksāmens L16  P48 Lekt.R.Kiseļova 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Peda2034 Informātika izglītībā (I) 2               2 Eksāmens L8  Ld24 Lekt.R.Kiseļova 

Mate1033 Augstākās matemātikas pamati 

informātikā 
  4             4 Eksāmens L32  P32 Prof.A.Geske  

SDSKP023 Ārpusklases darbs informātikā           2     2 Eksāmens L16  S16 prof.A.Grīnfelds 

VadZ1028 Sistēmpieeja izglītībā   2             2 Eksāmens L8  P8 Ld16 Pasn. A.Ozola 

DatZ1055 
Programmēšanas praktikums 

(I)   
2             2 Eksāmens L8  P24 Lekt.L.Kuzmina 

DatZ2060 
Programmēšanas praktikums 

(II) 
  2             2 Eksāmens L8  P24 Lekt.L.Kuzmina 

DatZP200 Informātikas praktikums       4         4 Eksāmens 
L4, P4 

Ld56 
Doc.I.Gorbāns 

DatZ1208 Pamatalgoritmi 2               2 Eksāmens L8  P24 lekt.L.Kuzmina 

VadZ4020 Testēšana izglītībā           6     6 Eksāmens 
L24, S22 

Ld50 

Prof.A.Geske, 

Prof.A.Grīnfelds 



DatZ4045 E-mācības izglītībā         4       4 Eksāmens L24  P40 Pasn. A.Ozola 

SDSKP019 Lietišķo programmu paketes 

izglītībā II 
2               2 Eksāmens L16  P16 Doc.I.Gorbāns 

Mate3029 
Diskrētā matemātika 

informātikā 
    2 

  
        2 Eksāmens L16  P16 Prof.A.Geske 

DatZ2194 Tīmekļa tehnoloģijas I   2             2 Eksāmens L18  P14 Doc.I.Gorbāns 

DatZP003 Datorgrafika       4   
  

    4 Eksāmens 
L32  S16 

Ld16 
Prof.A.Grīnfelds 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi   2 2 2         6       

  Kopā A daļā 6 6 10 4 8 4 12 20 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 4 0 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 4 0 10 8 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 14 12 8 14 12 16 8 0 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 0 0 0 0 2 0 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 6 0 2 2 4 2 4 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
6 12 6 12 8 12 4 0 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 2 2 2 0 0 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       



 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

Informātikas un programmēšanas skolotāja studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika)         (studiju ilgums 4,5 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
5. 

gads Kopā 
Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi    

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24    S8 Asist. I. Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
 Daţādība skolas  

pedagoģiskajā procesā 
          2       2 Eksāmens L15   S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro,  

A. Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 
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  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2         2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds,  

A. Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2                 2 Eksāmens L16    S16  
Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla,  

I. Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība 

socializācijas procesā 
    4             4 Eksāmens L32   S32  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 
Skolotāja pētnieciskā 

darbība 
      2           2 Eksāmens L8    S24 

Prof. I. Ţogla,  

R. Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds,  

A. Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
              2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma,  

R. Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4             4 Aizstāvēšana   Lekt.R.Kiseļova 

SDSKP037 Skolotāja prakse II         4         4 Aizstāvēšana   Lekt.R.Kiseļova 

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10     10 Aizstāvēšana   Lekt.R.Kiseļova 

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8   8 Aizstāvēšana   Lekt.R.Kiseļova 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens                 2 2       

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10       



 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi   

Filz1605 
Saskarsmes un uzvedības 

kultūra 
2                 2 Eksāmens  L32                  Prof. V. Kincāns 

DatZP042 Ievads kibernētikā           2       2 Eksāmens L16  P16 Pasn.A.Ozola 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

DatZ1026 Datorsistēmu uzbūve I  2                 2 Eksāmens L26  S6 Doc.I.Gorbāns 

PedaP473 

Informātikas mācību 

metodika pamatskolā un 

vidusskolā 

        2         2 Eksāmens L26  S6 Prof. A.Grīnfelds 

DatZ1079 Lietišķo programmu paketes I 4                 4 Eksāmens L16  P48 Lekt.R.Kiseļova 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Peda2034 Informātika izglītībā (I) 2                 2 Eksāmens L8  Ld24 Lekt.R.Kiseļova 

Mate1033 Augstākās matemātikas 

pamati informātikā 
  4               4 Eksāmens L32  P32 Prof.A.Geske  

SDSKP023 
Ārpusklases darbs 

informātikā 
          2       2 Eksāmens L16  S16 Prof.A.Grīnfelds 

VadZ1028 Sistēmpieeja izglītībā   2               2 Eksāmens L8  P8 Ld16 Pasn. A.Ozola 

DatZ1055 
Programmēšanas praktikums 

(I)   
2               2 Eksāmens L8  P24 Lekt.L.Kuzmina 

DatZ2060 
Programmēšanas praktikums 

(II) 
  2               2 Eksāmens L8  P24 Lekt.L.Kuzmina 



DatZP200 Informātikas praktikums       4           4 Eksāmens 
L4, P4 

Ld56 
Doc.I.Gorbāns 

DatZ1208 Pamatalgoritmi 2                 2 Eksāmens L8  P24 Lekt.L.Kuzmina 

VadZ4020 Testēšana izglītībā           6       6 Eksāmens 
L24, S22 

Ld50 

Prof.A.Geske, 

Prof.A.Grīnfelds 

DatZ4045 E-mācības izglītībā               4   4 Eksāmens L24  P40 Pasn. A.Ozola 

SDSK019 Lietišķo programmu paketes 

izglītībā II 
              2   2 Eksāmens L16  P16 Doc.I.Gorbāns 

Mate3029 
Diskrētā matemātika 

informātikā 
    2 

  
          2 Eksāmens L16  P16 Prof.A.Geske 

DatZ2194 Tīmekļa tehnoloģijas I   2               2 Eksāmens L18  P14 Doc.I.Gorbāns 

DatZP003 Datorgrafika       4   
  

      4 Eksāmens 
L32  S16 

Ld16 
Prof.A.Grīnfelds 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4     20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi         2       4 6       

 Kopā A daļā 6 6 10 4 8 2 10 12 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 0 4 0 10 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       



  Kopā B daļā 12 12 8 14 8 16 8 6 0 84       

  
Vispārizglītojošie studiju 

kursi 
2 0 0 0 0 2 0 0 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
6 0 2 2 4 2 4 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
4 12 6 12 4 12 4 6 0 60       

  
Brīvās izvēles daļā (C 

daļā)  
0 0 0 0 2 0 0 0 4 6       

  Kopā programmā 18 18 18 18 18 18 18 18 16 160       



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

sākumizglītības skolotāja studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika)         (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens  L24    S8 Asist. I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas 

pedagoģiskajā procesā 
          2     2 Eksāmens L15   S17  Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 
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  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā         2       2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens L16    S16  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens L16   S16  Prof. I. Ţogla, I. Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4           4 Eksāmens L32   S32  Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
            2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4           4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II       4         4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10   10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8 8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens               2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

Filz2091 Ētika 2              2 Eksāmens  L 32           Prof. V. Kincāns 



JurZP004 
Bērnu un ģimenes tiesību 

aizsardzība 
2               2 Eksāmens 

L 14                

S 18 
Lekt. A. Berķe 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

PedaP284 Ģimenes pedagoģija 2               2 Eksāmens 
L 18 

S 14 

Lekt. A. Berķe, 

pasn. A. Šteinberga 

Valo1434 Valodas kultūras pamati 2               2 Eksāmens 
 L10                 

S 22 
Lekt. L. Jurģīte 

Ekon4051 Ekonomikas pamati   2             2 Eksāmens 
L18                  

S 14                   
Lekt. K. Liepiņa 

Mate4034 Matemātikas pamati       2         2 Eksāmens 
 L16  P8                

S 8 
Asoc.prof. J. Mencis 

 ValoP037  

Valo2376       

Dzimtās valodas gramatikas 

pamati: Latviešu valodas 

gramatikas pamati/             

Krievu valodas gramatikas 

pamati 

2               2 Eksāmens 

L 12                 

S 20  

     

L12                  

S10 

P10        

Prof. A. Vulāne                    

Prof. M. Gavriļina 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Peda4196 

Peda1216 

Dzimtās valodas didaktika:     

Latviešu valodas didaktika/     

Krievu valodas didaktika 

        5       5 Eksāmens 
L36 S32 P12                   
L52 S28 

Pasn. Z. Anspoka                

Prof. M. Gavriļina 

Mate4035 Matemātikas didaktika         5       5 Eksāmens 
L 20                 

S 20                 

P 40 
Asoc.prof. J. Mencis 

Peda4189 
Dabaszinību mācību saturs un 

metodika 
      4         4 Eksāmens 

L 30 

S 34 
Lekt. A. Berķe 

Peda4182 
Sociālo zinību mācību saturs 

un metodika 
          2     2 Eksāmens 

L 20 

S 12 
Lekt. A. Golubeva 



PedaP288 
Mūzika un tās mācību 

metodika 
  3             3 Eksāmens 

L 22 

S 13 P13 
Doc. L. Stramkale 

Peda1197 
Mājturības un tehnoloģiju 

mācību saturs un metodika 
          3     3 Eksāmens 

L9 

P 39 
Doc. M. Urdziņa-Deruma 

PedaP278 
Vizuālā māksla un tās mācību  

metodika 
          3     3 Eksāmens 

L 22 

P 26 
Lekt. A. Auziņa 

SpoZ1023 Sporta didaktika   3             3 Eksāmens 
L 36 

S 12 
Lekt. I. Ābeļkalns 

Peda1194  

Bērnu literatūra un folklora 

pamatizglītības (1.-4. kl.) 

mācību kontekstā   

  4             4 Eksāmens 
L 32 

S 32 
Prof. I. Stikāne 

Peda2335 Kritiskā domāšana             2   2 Eksāmens 
L10                   

S 8 P14 
Asist. E. Stikute 

Peda2366 Skolēnu izpētes metodika     2           2 Eksāmens 
L 10 

S 12 P10 

Lekt. A. Berķe, 

asoc. prof. A. Raţeva 

Peda2216 Izglītības vides drošība     2           2 Eksāmens 
L 16                 

S 12 P 4 
Lekt. A. Berķe 

Peda4030 Kursa darbs           2     2 Aizstāvēšana   Lekt. A. Berķe 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi 4 2             6       



 

  Kopā A daļā 6 6 10 8 4 4 12 20 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 4 0 0 16       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 4 0 0 10 8 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 10 12 10 12 16 16 8 0 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 4 0 0 0 0 0 0 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
6 2 2 4 2 2 2 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
0 10 8 8 14 14 6 0 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  4 2 0 0 0 0 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „SKOLOTĀJS” 

sākumizglītības skolotāja  studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika)         (studiju ilgums 4,5 gadi) 

Kursa kods Kursa nosaukums 
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

5. 

gads Kopā 
Pārbaude

s veids 

Lekcijas

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 
  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24    S8 Asist.  I. Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
 Daţādība skolas  

pedagoģiskajā procesā 
          2       2 Eksāmens L15   S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 
Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, 

A. Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 
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  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā          2         2 Eksāmens  L16  Ld16 

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 
Mācīšanās: teorija un 

prakse  
2                 2 Eksāmens L16    S16  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, 

I. Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība 

socializācijas procesā 
    4             4 Eksāmens L32   S32  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 
Skolotāja pētnieciskā 

darbība 
      2           2 Eksāmens L8    S24 

Prof. I. Ţogla, 

R. Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
              2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. 

Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I     4              4 Aizstāvēšana     

SDSKP037 Skolotāja prakse II       4           4 Aizstāvēšana     

SDSKP038 Skolotāja prakse III             10     10 Aizstāvēšana     

SDSKP039 Skolotāja prakse IV               8   8 Aizstāvēšana     

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4203 Valsts eksāmens                 2 2  Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10  Aizstāvēšana     



Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi   

Filz2091 Ētika 2                 2 Eksāmens  L 32           
Prof. V. 

Kincāns 

JurZP004 
Bērnu un ģimenes tiesību 

aizsardzība 
2                 2 Eksāmens 

L 14                

S 18 

Lekt. A. 

Berķe 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

PedaP284 Ģimenes pedagoģija 2                 2 Eksāmens 
L 18 

S 14 

Lekt. A. Berķe, 

pasn. A. 

Šteinberga 

Valo1434 Valodas kultūras pamati 2                 2 Eksāmens 
 L10                 

S 22 

Lekt. L. 

Jurģīte 

Ekon4051 Ekonomikas pamati   2               2 Eksāmens 
L18                  

S 14                   

Lekt. K. 

Liepiņa 

Mate4034 Matemātikas pamati         2         2 Eksāmens 
 L16                 

S 8 P8 

Asoc.prof. J. 

Mencis 

 ValoP037 

 Valo2376       

Dzimtās valodas 

gramatikas pamati: 

Latviešu valodas 

gramatikas pamati/             

Krievu valodas gramatikas 

pamati 

2                 2 Eksāmens 

L 12                 

S 20     

L12                  

S10 P10        

Prof. A. 

Vulāne                    

Prof. M. 

Gavriļina 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       



 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Peda4196/Peda1216 

Dzimtās valodas didaktika:     

Latviešu valodas didaktika/     

Krievu valodas didaktika 

          5       5 Eksāmens 

L36 

S32 P12                   

L52                  

S28 

Pasn. Z. 

Anspoka                

Prof. M. 

Gavriļina 

Mate4035 Matemātikas didaktika         5         5 Eksāmens 
L 20                 

S 20                 

P 40 

Asoc.prof. J. 

Mencis 

Peda4189 
Dabaszinību mācību saturs 

un metodika 
      4           4 Eksāmens 

L 30 

S 34 

Lekt. A. 

Berķe 

Peda4182 
Sociālo zinību mācību 

saturs un metodika 
          2       2 Eksāmens 

L 20 

S 12 

Lekt. A. 

Golubeva 

PedaP288 
Mūzika un tās mācību 

metodika 
  3               3 Eksāmens 

L 22 

S 13 P13 

Doc. L. 

Stramkale 

Peda1197 
Mājturības un tehnoloģiju 

mācību saturs un metodika 
              3   3 Eksāmens 

L9 

P 39 

Doc. M. 

Urdziņa-

Deruma 

PedaP278 
Vizuālā māksla un tās 

mācību  metodika 
              3   3 Eksāmens 

L 22 

P 26 

Lekt. A. 

Auziņa 

SpoZ1023 Sporta didaktika   3               3 Eksāmens 
L 36 

S 12 

Lekt. I. 

Ābeļkalns 

Peda1194  

Bērnu literatūra un folklora 

pamatizglītības (1.-4. kl.) 

mācību kontekstā   

  4               4 Eksāmens 
L 32 

S 32 

Prof. I. 

Stikāne 

Peda2335 Kritiskā domāšana         2         2 Eksāmens 
L10                   

S 8 P14 

Asist. E. 

Stikute 

Peda2366 Skolēnu izpētes metodika 2                 2 Eksāmens 
L 10 

S 12 P10 
Lekt. A. Berķe, 

asoc. prof. A. Raţeva 



Peda2216 Izglītības vides drošība     2             2 Eksāmens 
L 16                 

S 12 P 4 

Lekt. A. 

Berķe 

Peda4030 Kursa darbs             2     2 Aizstāvēšana   
Lekt. A. 

Berķe 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4     20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi           4     2 6       

  Kopā A daļā 6 6 10 8 4 2 10 12 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  0 0 4 4 0 0 10 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 12 12 8 10 15 13 8 6 0 84       

  
Vispārizglītojošie studiju 

kursi 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
6 2 2 2 4 2 2 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
2 10 6 8 11 11 6 6 0 60       

  
Brīvās izvēles daļā (C 

daļā)  
0 0 0 0 0 4 0 0 2 6       

  Kopā programmā 18 18 18 18 19 19 18 18 14 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "SKOLOTĀJS" 

Speciālās izglītības skolotāja un skolotāja logopēda  studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika)    

     (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 
Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens 
 L24    

S8 
Asist. I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas pedagoģiskajā 

procesā 
          2     2 Eksāmens 

L15   

S17  
Asoc. prof. S. Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  E. Nīmande 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā         2       2 Eksāmens 
 L16  

Ld16 

Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 
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Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens 
L16    

S16  
Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens 
L16   

S16  

Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4           4 Eksāmens 

L32   

S32  
Asoc. prof. L. Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību programmu 

veidošana  
            2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I 4               4 Aizstāvēšana   Asoc. prof. S. Tūbele 

PedaP530 Prakse I   4             4 Aizstāvēšana   Doc. R. Vīgante 

PedaP529 Prakse II       4         4 Aizstāvēšana   Doc. R. Vīgante 

PedaP528 Prakse III         4       4 Aizstāvēšana   Doc. R. Vīgante 

PedaP361 Prakse IV             4   4 Aizstāvēšana   Doc. R. Vīgante 

PedaPA00  
Pedagoģiskā prakse speciālās 

pedagoģijas metodoloģijā 
    6           6 Aizstāvēšana   Asoc. prof. S. Tūbele 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

PedaP344 Valsts eksāmens               2 2  Eksāmens   Asoc. prof. S. Tūbele 

PedaP345  Diplomdarbs               10 10  Aizstāvēšana   Asoc. prof. S. Tūbele 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 
  Vispārizglītojošie studiju kursi    

Peda1397 Speciālā pedagoģija I 2               2 Eksāmens 
 L16                 

S 16 
St. pasn. M. Burčaka 



Peda2403 Speciālā pedagoģija II 2               2 Eksāmens L16  S16  St. pasn. M. Burčaka 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

PsihP020 
Ievads psihiatrijā un 

patopsiholoģijā 
        2       2 Eksāmens L8 S24 St. pasn. M. Taube 

Valo1844 
Komunikācija I (Lingvistikas 

pamati) 
  2             2 Eksāmens L20  S12  Lekt. L. Jurģīte 

PedaP418 
Komunikācija II (Komunikācijas 

teorijas) 
            2   2 Eksāmens 

 L16                 

S 16 
Asoc. prof. S. Tūbele 

PedaP328 
Alternatīvās komunikācijas 

metodes 
            2   2 Eksāmens 

 L16                 

S 16 
Asoc. prof. S. Tūbele 

Medi1042 
Neirofizioloģija, psihofizioloģija, 

patoloģija I 
3               3 Eksāmens L36 S12 Doc. V. Folkmanis 

Medi1043 
Neirofizioloģija, psihofizioloģija, 

patoloģija II 
  3             3 Eksāmens L36 S12 Doc. V. Folkmanis 

Medi2028 
Neirofizioloģija, psihofizioloģija, 

patoloģija III 
    2           2 Eksāmens L26 S6 Doc. V. Folkmanis 

PedaP419 Logopēdijas teorijas         2       2 Eksāmens L16 S16 Asoc. prof. S. Tūbele 

PedaP540 Oligofrēnijas klīnika   2             2 Eksāmens L8 S24 St. pasn. M. Taube 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

PsihP019 Psihoterapijas pamati           2     2 Eksāmens L8 S24 St. pasn. M. Taube 

PedaP346 Psiholingvistika 3               3 Eksāmens L24 S24 Doc. R. Vīgante 

PedaP365 

Valodas sistēmas nepietiekamas 

attīstības teorētiskie aspekti un 

korekcijas metodes 

      2         2 Eksāmens L16 S16 Asoc. prof. S. Tūbele 



Peda3051 
Balss traucējumi, stostīšanās 

teorija, korekcijas metodika 
  3             3 Eksāmens L32 S16 Asoc. prof. S. Tūbele 

Peda2014 
Autiskie bērni: attīstības īpatnības 

un korekcijas iespējas 
          2     2 Eksāmens L16 S16 Asoc. prof. S. Tūbele 

PedaP496 Dislālijas korekcijas metodika       2         2 Eksāmens L18 S14 st. pasn. I. Miltiņa 

PedaP074 Praktikums diagnostikā I     2           2 Eksāmens L12 S6P14 st. pasn. K. Ţīmante 

PedaP075 Praktikums diagnostikā II       2         2 Eksāmens L12 S2P18 st. pasn. K. Ţīmante 

Peda3049 Praktikums diagnostikā III         2       2 Eksāmens L12 S6P14 st. pasn. K. Ţīmante 

Peda3050 Praktikums diagnostikā IV           2     2 Eksāmens L12 S6 P14 st. pasn. K. Ţīmante 

PedaP356 
Attīstības novirţu agrīnā 

korekcija II 
        2       2 Eksāmens L20 S12 Doc. R. Vīgante 

PedaP591 
Bērni ar psihiskās attīstības 

aizturi un mācīšanās grūtībām 
    2           2 Eksāmens L16 S16 St. pasn. M. Burčaka 

PedaP548 
Bērni ar izturēšanās un 

emocionālajiem traucējumiem 
        2       2 Eksāmens L16 S16 Asoc. prof. S. Tūbele 

PedaP417 
Disleksija un disgrāfija, 

korekcijas metodes 
          2     2 Eksāmens L16 S16 Asoc. prof. S. Tūbele 

PedaP495 
Rinolālijas, dizartrijas korekcijas 

metodika 
          2     2 Eksāmens L16 S16 Doc. V. Folkmanis 

PedaP485 
Alālija un afāzija, korekcijdarba 

metodika 
          2     2 Eksāmens L20 S12 St. pasn. I. Miltiņa 

PedaP547 
Integrēšanas iespējas  bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 
            2   2 Eksāmens L20 S12 Doc. R. Vīgante 

PedaP421 
Runas un valodas pārbaudes 

metodes 
      2         2 Eksāmens L16 S16 Asoc. prof. S. Tūbele 



PedaP542 

Sociālo prasmju veidošana 

bērniem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem 

        2       2 Eksāmens 
L20 S6 

P6 
st. pasn. K. Ţīmante 

PedaP535 

Korekcijas darbs bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem I 

(bērniem ar viegliem un vidējiem 

garīgās attīstības traucējumiem) 

    2           2 Eksāmens 
L20 S4 

P8 
st. pasn. K. Ţīmante 

PedaP534 

Korekcijas darbs bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem II 

(bērniem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem) 

      2         2 Eksāmens 
L20 S4 

P8 
st. pasn. K. Ţīmante 

PedaP536 Logopēdiskā darba organizēšana           2     2 Eksāmens L16 S16 Asoc. prof. S. Tūbele 

PedaP592 
Pedagoģiskā darba organizēšana 

speciālajā skolā 
          2     2 Eksāmens L20 S12 Doc. R. Vīgante 

PedaP350 
Valodas un runas traucējumu 

diferenciāldiagnostika 
            2   2 Eksāmens L16 S16 Asoc. prof. S. Tūbele 

PedaP440 
Latviešu valodas speciālā 

metodika 
              2 2 Eksāmens L20 S12 Doc. R. Vīgante 

PedaP441 Matemātikas speciālā metodika               2 2 Eksāmens L20 S12 Doc. R. Vīgante 

PedaP545 
Vizuālās mākslas speciālā 

metodika 
            2   2 Eksāmens L16 S16 St. pasn. A. Krauce 

PedaP442 Darbmācības speciālā metodika             2   2 Eksāmens L16 S16 St. pasn. A. Krauce 

PedaP531 
Logopēdiskie vingrinājumi, 

spēles un rotaļas 
            2   2 Eksāmens L16 S16 St. pasn. I. Miltiņa 



Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi       2       4 6       

  Kopā A daļā 10 10 12 8 8 4 6 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis 

(6 krp) 

4 4 2 2 0 4 0 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  4 4 6 4 4 0 4 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 10 10 8 10 12 16 14 4 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 4 0 0 0 0 0 0 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 3 7 2 0 4 0 4 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
3 3 6 10 8 16 10 4 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 0 0 2 0 0 0 4 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       

 



 

STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "SKOLOTĀJS" 

Speciālās izglītības skolotāja un skolotāja logopēda  studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika)  

        (studiju ilgums 4,5 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
5. 

gads Kopā 
Pārbau-

des veids 

Lekci-

jas, 

semināri 

Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi        

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24    S8 
Asist. I. 

Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
 Daţādība skolas  pedagoģiskajā 

procesā 
          2       2 Eksāmens L15   S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 
Doc.  E. 

Nīmande 
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VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 

      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. 

Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda1330 Informātika izglītībā         2         2 Eksāmens  L16  Ld16 

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2                 2 Eksāmens L16    S16  
Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, 

I. Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4             4 Eksāmens L32   S32  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2           2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, 

R. Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību programmu 

veidošana  
              2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, 

R. Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

SDSKP036 Skolotāja prakse I 4                 4 Aizstāvēšana   
Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP530 Prakse I   4               4 Aizstāvēšana   Doc. R. Vīgante 

PedaP529 Prakse II       4           4 Aizstāvēšana   Doc. R. Vīgante 

PedaP528 Prakse III         4         4 Aizstāvēšana   Doc. R. Vīgante 

PedaP361 Prakse IV             4     4 Aizstāvēšana   Doc. R. Vīgante 



 PedaPA00 
Pedagoģiskā prakse speciālās 

pedagoģijas metodoloģijā 
    6             6 Aizstāvēšana   

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

PedaP344 Valsts eksāmens                 2 2  Eksāmens   
Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP345  Diplomdarbs                 10 10  Aizstāvēšana   
Asoc. prof. S. 

Tūbele 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi    

Peda1397 Speciālā pedagoģija I 2                 2 Eksāmens 
 L16                 

S 16 

St. pasn. M. 

Burčaka 

Peda2403 Speciālā pedagoģija II  2                 2 Eksāmens L16  S16  St. pasn. M. Burčaka 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

PsihP020 
Ievads psihiatrijā un 

patopsiholoģijā 
        2         2 Eksāmens L8 S24 

St. pasn. M. 

Taube 

Valo1844 
Komunikācija I (Lingvistikas 

pamati) 
  2               2 Eksāmens L20  S12   Lekt. L. Jurģīte 

PedaP418 
Komunikācija II (Komunikācijas 

teorijas) 
            2     2 Eksāmens 

 L16                 

S 16 

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP328 
Alternatīvās komunikācijas 

metodes 
            2     2 Eksāmens 

 L16                 

S 16 

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

Medi1042 
Neirofizioloģija, psihofizioloģija, 

patoloģija I 
3                 3 Eksāmens L36 S12 

Doc. V. 

Folkmanis 



Medi1043 
Neirofizioloģija, psihofizioloģija, 

patoloģija II 
  3               3 Eksāmens L36 S12 

Doc. V. 

Folkmanis 

Medi2028 
Neirofizioloģija, psihofizioloģija, 

patoloģija III 
    2             2 Eksāmens L26 S6 

Doc. V. 

Folkmanis 

PedaP419 Logopēdijas teorijas 2                 2 Eksāmens L16 S16 
Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP540 Oligofrēnijas klīnika   2               2 Eksāmens L8 S24 
St. pasn. M. 

Taube 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

PsihP019 Psihoterapijas pamati           2       2 Eksāmens L8 S24 
St. pasn. M. 

Taube 

PedaP346 Psiholingvistika       3           3 Eksāmens L24 S24 
Doc. R. 

Vīgante 

PedaP365 

Valodas sistēmas nepietiekamas 

attīstības teorētiskie aspekti un 

korekcijas metodes 

          2       2 Eksāmens L16 S16 
Asoc. prof. S. 

Tūbele 

Peda3051 
Balss traucējumi, stostīšanās 

teorija, korekcijas metodika 
      3           3 Eksāmens L32 S16 

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

Peda2014 
Autiskie bērni: attīstības īpatnības 

un korekcijas iespējas 
                2 2 Eksāmens L16 S16 

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP496 Dislālijas korekcijas metodika         2         2 Eksāmens L18 S14 
St. pasn. I. 

Miltiņa 

PedaP074 Praktikums diagnostikā I     2             2 Eksāmens L12 S6 P14 
st. pasn. K. 

Ţīmante 

PedaP075 Praktikums diagnostikā II       2           2 Eksāmens L12 S2P18 
st. pasn. K. 

Ţīmante 

Peda3049 Praktikums diagnostikā III         2         2 Eksāmens L12 S6P14 
st. pasn. K. 

Ţīmante 



Peda3050 Praktikums diagnostikā IV           2       2 Eksāmens L12 S6 P14 
st. pasn. K. 

Ţīmante 

PedaP356 
Attīstības novirţu agrīnā 

korekcija II 
        2         2 Eksāmens L20 S12 

Doc. R. 

Vīgante 

PedaP591 
Bērni ar psihiskās attīstības 

aizturi un mācīšanās grūtībām 
          2       2 Eksāmens L16 S16 

St. pasn. M. 

Burčaka 

PedaP548 
Bērni ar izturēšanās un 

emocionālajiem traucējumiem 
            2     2 Eksāmens L16 S16 

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP417 
Disleksija un disgrāfija, 

korekcijas metodes 
          2       2 Eksāmens L16 S16 

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP495 
Rinolālijas, dizartrijas korekcijas 

metodika 
          2       2 Eksāmens L16 S16 

Doc. V. 

Folkmanis 

PedaP485 
Alālija un afāzija, korekcijdarba 

metodika 
          2       2 Eksāmens L20 S12 

St. pasn. I. 

Miltiņa 

PedaP547 
Integrēšanas iespējas bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 
            2     2 Eksāmens L20 S12 

Doc. R. 

Vīgante 

PedaP421 
Runas un valodas pārbaudes 

metodes 
    2             2 Eksāmens L16 S16 

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP542 

Sociālo prasmju veidošana 

bērniem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem 

            2     2 Eksāmens L20 S6 P6 
st. pasn. K. 

Ţīmante 

PedaP535 

Korekcijas darbs bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem I 

(bērniem ar viegliem un vidējiem 

garīgās attīstības traucējumiem) 

          2       2 Eksāmens L20 S4 P8 
st. pasn. K. 

Ţīmante 



PedaP534 

Korekcijas darbs bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem II 

(bērniem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem) 

            2     2 Eksāmens L20 S4 P8 
st. pasn. K. 

Ţīmante 

PedaP536 Logopēdiskā darba organizēšana               2   2 Eksāmens L16 S16 
Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP592 
Pedagoģiskā darba organizēšana 

speciālajā skolā 
              2   2 Eksāmens L20 S12 

Doc. R. 

Vīgante 

PedaP350 
Valodas un runas traucējumu 

diferenciāldiagnostika 
              2   2 Eksāmens L16 S16 

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

PedaP440 
Latviešu valodas speciālā 

metodika 
              2   2 Eksāmens L20 S12 

Doc. R. 

Vīgante 

PedaP441 Matemātikas speciālā metodika               2   2 Eksāmens L20 S12 
Doc. R. 

Vīgante 

PedaP545 
Vizuālās mākslas speciālā 

metodika 
              2   2 Eksāmens L16 S16 

St. pasn. A. 

Krauce 

PedaP442 Darbmācības speciālā metodika               2   2 Eksāmens L16 S16 
St. pasn. A. 

Krauce 

PedaP531 
Logopēdiskie vingrinājumi, 

spēles un rotaļas 
            2     2 Eksāmens L16 S16 

St. pasn. I. 

Miltiņa 

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi       2 2       2 6       



 

  Kopā A daļā 10 10 12 8 8 2 4 4 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju kursi, t. 

sk.Uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanas modulis 

(6 krp) 

4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 2 2 4 2 4 0 0 2 0 16       

  Prakses  4 4 6 4 4 0 4 0 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 7 9 6 8 8 16 14 14 2 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 5 7 2 0 2 0 4 0 0 20       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
0 0 4 8 6 16 10 14 2 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 0 0 2 2 0 0 0 2 6       

 Kopā programmā 17 19 18 18 18 18 18 18 16 160    

 



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "SKOLOTĀJS" 

Pirmsskolas  skolotāja studiju virziena forma (8 semestri)   (pilna laika)         (studiju ilgums 4 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2               2 Eksāmens  L24    S8 Asist. I. Damberga 

   Svešvaloda I 2               2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                     P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2             2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                     P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                     P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2              2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas 

pedagoģiskajā procesā 
          2     2 Eksāmens L15   S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2           2 Eksāmens L32 Doc.  J. Neimanis 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, A. 

Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā           2     2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  
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Peda1330 Informātika izglītībā         2       2 Eksāmens  L16  Ld16 
Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2               2 Eksāmens L16    S16  
Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2             2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4           4 Eksāmens L32   S32  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2         2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2       2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Grīnfelds, 

A. Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
            2   2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, R. 

Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

Peda3055 Ievadprakse   4             4 Aizstāvēšana   Pasn. A. Šaicāne 

Peda2109 Pētnieciskā prakse     6           6 Aizstāvēšana   Pasn. A. Šaicāne 

PedaP616 Pedagoģiskā prakse I           8     8 Aizstāvēšana   Pasn. A. Šaicāne 

Peda4035 Pedagoģiskā prakse II             8   8 Aizstāvēšana   Pasn. A. Šaicāne 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4034 
Valsts eksāmens pirmsskolas 

pedagoģijā un psiholoģijā 
              2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs               10 10 Aizstāvēšana     

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 

Peda1026 Vispārīgā pedagoģija I 2               2 Eksāmens L18 S14 
Lekt. L.Āboltiņa, pasn. S. 

Baranova 



Peda1289 
Pedagoģiskā doma Latvijā un 

tautas pedagoģija 
  2         

    
2 Eksāmens L24 S8 

Prof. A. Krūze, asoc. prof. A. 

Lasmanis 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

PedaP181 
Audzināšanas teorija un 

metodika   
2           

  
2 Eksāmens 

L16 S12 

P4 
Lekt.  Ē.Lanka 

Peda1049 Didaktika       2         2 Eksāmens L12 S20 Prof. R.Kaņepēja 

PedaP186 Pedagoģijas vēsture 
  

          2 
  

2 Eksāmens L16 S16 
Asoc.prof. B. 

Kaļķe 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4   12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Peda1047 
Pirmsskolas un sākumskolas  

pedagoģija I 
2             

  
2 Eksāmens L16 S16 

Prof.R.Kaņepēja, 

 pasn. Ē.Vugule 

Peda2071 
Pirmsskolas un sākumskolas 

pedagoģija II 
  2           

  
2 Eksāmens L18 S14 Lekt.L.Āboltiņa 

Peda2073 
Pirmsskolas un sākumskolas 

pedagoģija III 
      2       

  
2 Eksāmens L16 P16 Prof. R.Kaņepēja 

Peda2087 
Dabaszinību pamati 

pirmsskolā 
        2     

  
2 Eksāmens L16 S16 Pasn. D.Kalniņa 

Psih2323 Attīstības psiholoģija 2               2 Eksāmens L14 S18 Asoc. prof. L. Rutka 

Peda1043 
Adaptācijas process 

pirmsskolā 
2             

  
2 Eksāmens L18 S14 Lekt. L.Āboltiņa 

Peda2074 

Matemātisko priekšstatu 

veidošana pedagoģiskajā 

procesā 

        2     

  

2 Eksāmens L16 S8 P8 Prof. R.Andersone 

Peda1044 
Rokdarbu teorija un metodika 

I 
2             

  
2 Eksāmens L20 P12 Pasn. I.Aizporiete 

Peda1045 

Mūzikas pedagoģija un 

muzikālās audzināšanas 

metodika I 

2             

  

2 Eksāmens 
L11 S12 

P9 
Doc. L.Stramkale 



Peda4029 

Iepazīstināšana ar apkārtni un 

sabiedriskās dzīves norisēm 

metodika 

  2           

  

2 Eksāmens 
L14 S14 

P4 

Prof.R.Kaņepēja, 

 lekt. I.Šūmane 

Peda1057 Mazbērna audzināšana       2         2 Eksāmens L20 S12 Pasn.L.Budaha 

Peda4555 
Dzimtās valodas mācīšanas 

metodika 
        4     

  
4 Eksāmens L38 S26 Prof.R.Kaņepēja 

Peda1058 Konstruktīvā darbība         2     
  

2 Eksāmens L16 P16 
Pasn. I.Aizporiete,  

lekt. G. Treimane 

Peda4027 Bērna sagatavošana skolai           2     2 Eksāmens L20 S8 P4 Prof. R.I.Kaņepēja 

Peda1204 
Bērnu literatūra un tās 

mācīšanas metodika 
      2       

  
2 Eksāmens L16 P16 

Prof. R.I.Kaņepēja; 

 lekt. I.Šūmane 

Peda1051 
Mākslas pedagoģija un 

tēlotājmākslas pamati I 
  2           

  
2 Eksāmens L14 S18 Pasn. I.Boša 

Peda1054 
Mākslas pedagoģija un 

tēlotājmākslas pamati II 
    2         

  
2 Eksāmens L14 S18 Pasn. I.Boša 

Peda2097 
Mākslas pedagoģija un 

tēlotājmākslas pamati III 
      2       

  
2 Eksāmens L14 S18 Pasn. I.Boša 

Peda2113 
Fiziskās audzināšanas teorija 

un metodika pirmsskolā I 
              2 2 Eksāmens L16 P16 Lekt. Dz.Zaula 

PedaP619 Sociālo prasmju apguve  2               2 Eksāmens 
L14 S12 

P6 
Doc. L.Daniela 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4   20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi               6 6       



 

  Kopā A daļā 6 10 12 4 4 12 10 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 4 0 0 16       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 2 4 2 4 0 2 0 16       

  Prakses  0 4 6 0 0 8 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 14 10 8 16 16 8 10 2 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 2 0 0 0 0 0 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
0 2 2 4 2 2 6 0 18       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
12 6 6 12 14 6 4 2 62       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 0 0 0 0 0 0 6 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       

 

 

 

 

 



 

STUDIJU PLĀNS 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "SKOLOTĀJS" 

Pirmsskolas skolotāja  studiju virziena forma (9 semestri)   (nepilna laika)         (studiju ilgums 4,5 gadi) 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5.g. 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi         

Psih1033 Vispārīgā psiholoģija 2                 2 Eksāmens  L24    S8 
Asist. I. 

Damberga 

   Svešvaloda I 2                 2 Eksāmens     

Valo1814 Svešvaloda (angļu) I                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1820  Svešvaloda (vācu) I                       P32 Doc. V. Sokolova 

   Svešvaloda II   2               2 Eksāmens     

Valo2671  Svešvaloda (angļu) II                       P32 Lekt. S. Vaļka 

Valo1821  Svešvaloda (vācu) II                       P32 Doc. V. Sokolova 

Filz1057  Filozofijas pamati   2                2 Eksāmens L 24  S 8  Prof. Z.Rubene 

Peda3201 
Daţādība skolas 

pedagoģiskajā procesā 
          2       2 Eksāmens L15   S17  

Asoc. prof. S. 

Tūbele 

  Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis 

JurZP003 Ievads tiesību zinātnē     2             2 Eksāmens L32 Doc.  J. Neimanis 

VadZ2049 Izglītības vadība un 

uzņēmējdarbība 
      2           2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. Kangro, 

A. Geske 

VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā               2   2 Eksāmens L16 S 16 Prof. A. Geske 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  
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Peda1330 Informātika izglītībā         2         2 Eksāmens  L16  Ld16 

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2233 Mācīšanās: teorija un prakse  2                 2 Eksāmens L16    S16  
Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2220 Izglītības vide   2               2 Eksāmens L16   S16  
Prof. I. Ţogla, I. 

Ivanova 

SDSK2029 
Personības attīstība socializācijas 

procesā 
    4             4 Eksāmens L32   S32  

Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība       2           2 Eksāmens L8    S24 
Prof. I. Ţogla, R. 

Andersone 

PedaP636 
Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskās metodes izglītībā  
        2         2 Eksāmens L24   S8  

Prof. A. 

Grīnfelds, A. 

Geske 

Peda2081 
Izglītības un mācību 

programmu veidošana  
            2     2 Eksāmens L20  S12  

Prof. D. Blūma, 

R. Andersone 

  Prakses (26 krp.) 

Peda3055 Ievadprakse   4               4 Aizstāvēšana   Pasn. A. Šaicāne 

Peda2109 Pētnieciskā prakse       6           6 Aizstāvēšana   Pasn. A. Šaicāne 

PedaP616 Pedagoģiskā prakse I           8       8 Aizstāvēšana   Pasn. A. Šaicāne 

Peda4035 Pedagoģiskā prakse II               8   8 Aizstāvēšana   Pasn. A. Šaicāne 

  Valsts pārbaudījums (12 krp.) 

Peda4034 
Valsts eksāmens pirmsskolas 

pedagoģijā un psiholoģijā 
                2 2 Eksāmens     

PedaP478  Diplomdarbs                 10 10 Aizstāvēšana     

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 



Peda1026 Vispārīgā pedagoģija I 2                 2 Eksāmens L18 S14 
Lekt. L.Āboltiņa, pasn. S. 
Baranova 

Peda1289 
Pedagoģiskā doma Latvijā un 

tautas pedagoģija 
  2 

              
2 Eksāmens L24 S8 

Prof. A. Krūze, asoc. 

prof. A. Lasmanis 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

PedaP181 
Audzināšanas teorija un 

metodika   
  2             2 Eksāmens 

L16 S12 

P4 
Lekt.  Ē.Lanka 

Peda1049 Didaktika         2         2 Eksāmens L12 S20 Prof.R.Kaņepēja 

PedaP186 Pedagoģijas vēsture 
  

              2 2 Eksāmens L16 S16 
Asoc.prof. B. 

Kaļķe 

  2. kvalifikācijas kursi     2 2 2 2 4     12       

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Peda1047 
Pirmsskolas un sākumskolas  

pedagoģija I 
2                 2 Eksāmens L16 S16 

Prof.R.Kaņepēja 

 Pasn. Ē.Vugule 

Peda2071 
Pirmsskolas un sākumskolas 

pedagoģija II 
  2               2 Eksāmens L18 S14 Lekt.L.Āboltiņa 

Peda2073 
Pirmsskolas un sākumskolas 

pedagoģija III 
    2             2 Eksāmens L16 P16 Prof.R.Kaņepēja 

Peda2087 
Dabaszinību pamati 

pirmsskolā 
        2         2 Eksāmens L16 S16 Pasn.D.Kalniņa 

Psih2323 Attīstības psiholoģija 2                 2 Eksāmens 
L14 S18 Asoc. prof. L. 

Rutka 

Peda1043 
Adaptācijas process 

pirmsskolā 
2                 2 Eksāmens L18 S14 Lekt.L.Āboltiņa 

Peda2074 

Matemātisko priekšstatu 

veidošana pedagoģiskajā 

procesā 

        2         2 Eksāmens L16 S8 P8 Prof.R.Andersone 

Peda1044 
Rokdarbu teorija un metodika 

I 
        2         2 Eksāmens L20 P12 Pasn.I.Aizporiete 



Peda1045 

Mūzikas pedagoģija un 

muzikālās audzināšanas 

metodika I 

2                 2 Eksāmens 
L11 S12 

P9 
Doc. L.Stramkale 

Peda4029 

Iepazīstināšana ar apkārtni un 

sabiedriskās dzīves norisēm 

metodika 

  2               2 Eksāmens 
L14 S14 

P4 

Prof.R.Kaņepēja 

 Lekt.I.Šūmane 

Peda1057 Mazbērna audzināšana               2   2 Eksāmens L20 S12 Pasn.L.Budaha 

Peda4555 
Dzimtās valodas mācīšanas 

metodika 
            4     4 Eksāmens L38 S26 Prof.R.Kaņepēja 

Peda1058 Konstruktīvā darbība             2     2 Eksāmens L16 P16 
Pasn.I.Aizporiete,  

lekt. G. Treimane 

Peda4027 Bērna sagatavošana skolai               2   2 Eksāmens L20 S8 P4 Prof.R.I.Kaņepēja 

Peda1204 
Bērnu literatūra un tās 

mācīšanas metodika 
              2   2 Eksāmens L16 P16 

Prof. 

R.I.Kaņepēja; 

 lekt.I.Šūmane 

Peda1051 
Mākslas pedagoģija un 

tēlotājmākslas pamati I 
  2               2 Eksāmens L14 S18 Pasn. I.Boša 

Peda1054 
Mākslas pedagoģija un 

tēlotājmākslas pamati II 
    2             2 Eksāmens L14 S18 Pasn.I.Boša 

Peda2097 
Mākslas pedagoģija un 

tēlotājmākslas pamati III 
      2           2 Eksāmens L14 S18 Pasn. I.Boša 

Peda2113 
Fiziskās audzināšanas teorija 

un metodika pirmsskolā I 
              2   2 Eksāmens L16 P16 Lekt. Dz.Zaula 

PedaP619 Sociālo prasmju apguve  2                 2 Eksāmens 
L14 S12 

P6 
Doc. L.Daniela 

  2. kvalifikācijas kursi     4 4 4 4 4     20       

Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  Brīvās izvēles kursi           2 2   2 6       



  Kopā A daļā 6 10 6 10 4 10 2 10 12 70       

  

Vispārizglītojošie studiju 

kursi, t. sk.Uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis (6 krp) 

4 4 2 2 0 2 0 2 0 16       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
2 2 4 2 4 0 2 0 0 16       

  Prakses  0 4 0 6 0 8 0 8 0 26       

  Valsts pārbaudījums  0 0 0 0 0 0 0 0 12 12       

  Kopā B daļā 12 8 12 8 14 6 14 8 2 84       

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4       

  
Nozares teorētiskie 

pamatkursi 
0 0 4 2 4 2 4 0 2 18       

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
10 6 8 6 10 4 10 8 0 62       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā)  0 0 0 0 0 2 2 0 2 6       

  Kopā programmā 18 18 18 18 18 18 18 18 16 160       

 



 

Modulis "Pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs"  

  
  

1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads 
Kopā   

  1 .s. 2 .s. 3 .s. 4 .s. 5 .s. 6 .s. 7 .s. 8 .s. 

  Nozares teorētiskie pamatkursi (10 krp.) 

Peda5145 
Latviešu valodas didaktikas 

pamati 
            2   2 Eksāmens 

L 16 S 2 

P14 
lekt. Ā. Zaiceva 

Peda5143 Literatūras didaktikas pamati             2   2 Eksāmens 
L 20 

S12 

Dr. paed. E. 

Stikute 

Folk1009 Latviešu folklora             2   2 Eksāmens 
L 16 

S16 
prof. I.Stikāne 

LitZ1176 Bērnu literatūra       2         2 Eksāmens 
L 16 

S16 
prof. I.Stikāne 

Valo1072 
Mūsdienu latviešu valoda II: 

fonētika 
    2           2 Eksāmens 

L 16 

S16 
prof. D.Markus 

Valo2670 
Mūsdienu latviešu valoda: 

leksikoloģija un frazeoloģija 
        2       2 Eksāmens 

L 10 

S22 
lekt. L.Jurģīte 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  (20 krp.) 

Valo1819 
Mūsdienu latviešu valoda: 

morfēmika un vārddarināšana 
      2         2 Eksāmens 

L 14 

S18 
prof. A.Vulāne 

Valo3188 
Mūsdienu latviešu valoda V: 

morfoloģija I 
      2         2 Eksāmens 

L 18 

S14 
prof. A.Vulāne 

Valo3229 
Mūsdienu latviešu valoda VI: 

morfoloģija II 
        2       2 Eksāmens 

L 16 

S16 
prof. A.Vulāne 

Valo4072 
Mūsdienu latviešu valoda VII: 

sintakse 
          4     4 Eksāmens 

L 28 

P36 
prof. J.Valdmanis 



 

LitZ1071 
Latviešu literatūra XVI - XIX gs. 

literatūras mācību kontekstā 
    2           2 Eksāmens L 25 S 7 

Dr. paed. E. 

Stikute 

LitZ1073 

Latviešu literatūra XIX gs. beigās 

un XX gs. sākumā literatūras 

mācību kontekstā 

    2           2 Eksāmens L 23 S 9 
Dr. paed. E. 

Stikute 

LitZ2170 

Latviešu literatūra 20. gs. 20.-30. 

gados literatūras mācību 

kontekstā 

        2       2 Eksāmens 
L 20 

S12 
prof. D.Ausekle 

LitZ2171 

Latviešu literatūra 20. gs. 2.pusē 

un 21. gs. sākumā literatūras 

mācību kontekstā 

            2   2 Eksāmens 
L22 S 

10 
prof. D.Ausekle 

LitZ4033 
Latviešu literatūras vēsture VIII: 

trimdas literatūra 
          2     2 Eksāmens 

L16 S 

16 
prof. I. Stikāne 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       

 



 

Modulis "Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs"  

  

  

1 . 
gads 

2 . 
gads 

3 . 
gads 

4.gads 
Kopā   

  
1 
.s. 

2 
.s. 

3 
.s. 

4 
.s. 

5 
.s. 

6 
.s. 

7 
.s. 

8.s. 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

PedaP635 Latviešu kā otrās valodas didaktika             2   2 Eksāmens L 16 S16 lekt. E. Papule 

Peda2033 Multikulturālās izglītības pamati       2         2 Eksāmens L 24 S 8 prof. I. Druviete  

SDSK2070 Antīkās kultūras pamati     2           2 Eksāmens L 28 P 4 doc. B. Cīrule 

LitZ1031 Literatūras teorija     2           2 Eksāmens L 24 S 8 prof. I. Stikāne 

Valo3186 Valoda un komunikācija       2         2 Eksāmens L 16 P 16 prof. J. Valdmanis  

LitZ2081 Ārzemju literatūra skolā           2     2 Eksāmens L 18 S 14 prof. D. Ausekle 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi   

PedaP627 Runas kļūdu būtība           2     2 Eksāmens L 22 S 10 prof. M.Gavriļina 

Valo2683 
Latviešu un krievu valodas kontrastīvā 

gramatika 
          2     2 Eksāmens 

L 16 S6 

P10 
prof. M.Gavriļina 

Valo2005 Kontrastīvā valodas psiholoģija     2           2 Eksāmens L 24 S 8 prof. M.Gavriļina 

PedaP628 Krievu valoda       2         2 Eksāmens 
L 8 S14 

P10 
prof. M.Gavriļina 

Valo3190 
Latviešu valoda etniskās vēstures 

diskursā I 
        2       2 Eksāmens  L 14 S 18 lekt. L. Jurģīte 

PedaP626 
Valoddarbības prasmju attīstīšana un 

vērtēšana 
        2       2 Eksāmens L 16 P 16 lekt. Ā. Zaiceva 

PedaP275 Domrakstu mācību metodika         2       2 Eksāmens L 20 S 12 prof. D. Ausekle 



 

  Izvēles kursi (6 kred.)                  6   6 Eksāmens     

Valo2289 Vispārīgā valodniecība II**             2     Eksāmens L 18 S 14 prof. J. Valdmanis 

Valo3191 
Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā 

II 
            2     Eksāmens L 10 S 22 lekt. L. Jurģīte 

Peda3057 
Raiņa un O. Vācieša dzeja literatūras 

mācību kontekstā  
            2     Eksāmens L 18 S 14 doc. M. Āboltiņa 

Peda2335 Kritiskā domāšana             2     Eksāmens 
L 10 S 8 

P14 
Dr.paed. E. Stikute 

Peda4020 Mācību stundu modelēšana              2     Eksāmens L 16 P 16 lekt. Ā.Zaiceva 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       

 



 

Modulis  "Angļu valodas skolotājs"  

    
1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads 

Ko
pā 

  

1 
.s. 

2 .s. 
3 
.s. 

4 .s. 5 .s. 6 .s. 7 .s. 8 .s.  

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda4179 Angļu valodas prasmju mācību metodika             2   2 Eksāmens S32 Asist. E.Latkovska 

Valo1824 Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem     4           4 Eksāmens S64 Vieslekt. A.Eiholca 

Valo1545 Angļu valodas fonētika     2           2 Eksāmens 
P21 

S11 
Asist. E.Rihtere-Zunte 

SDSK1026 Anglijas kultūrvēsture skolotājiem           2     2 Eksāmens 
L20  

S10 P2  
Lekt.L.Linde 

Peda4206 Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem             2   2 Eksāmens 
L20  

S10 P2  
Lekt.L.Linde 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi   

Valo1437 Angļu valodas gramatika skolotājiem I       2         2 Eksāmens P32 Asist. E.Rihtere-Zunte 

Valo1439 Angļu valodas gramatika skolotājiem II         2       2 Eksāmens P32 Vieslekt. I.Augustāne 

Valo2332 Angļu valodas gramatika skolotājiem III           2     2 Eksāmens P32 Asist. E.Rihtere-Zunte 

Valo2334 Angļu valodas gramatika skolotājiem IV             2   2 Eksāmens P32 Vieslekt. I.Augustāne 

ValoP132 
Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze I 
      2         2 Eksāmens P4 S28 Asist. E.Latkovska 

ValoP133 
Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze II 
        2       2 Eksāmens P4 S28 Asist. E.Latkovska 

ValoP134 
Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze III 
          2     2 Eksāmens P4 S28 Lekt.S.Kalniņa 

Valo4225 Angļu valodas mutvārdu runas prakse         2       2 Eksāmens S32 Asist. A.Auziņa 

Valo1558 Angļu valodas rakstu runas prakse             2   2 Eksāmens P32 Asist. S.Vaļka 

Peda1223 Angļu valodas aspektu mācību metodika       2         2 Eksāmens S32 Asist. E.Latkovska 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238


Modulis "Vācu valodas skolotājs"  

  
  

1 . 
gads 

2 . gads 3 . gads 4 . gads Ko
pā 

  

  1  2  3 .s. 4 .s. 5 .s. 6 .s. 7 .s. 8 .s. 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

 Peda1227 Vācu valodas prasmju mācību metodika             2   2 Eksāmens S32 Lekt.D.Siliniece 

Valo1842 Integrētais kurss vācu valodas skolotājiem     4           4 Eksāmens P8 S56 Lekt.D.Siliniece 

Valo1542 Vācu valodas fonētika     2           2 Eksāmens L4  P28 Doc. V.Sokolova 

SDSK1025 Vācijas kultūrvēsture skolotājiem           2     2 Eksāmens 
L15  

S17  
Prof.I.Kangro 

 LitZ4047 
Vāciski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem 
            2   2 Eksāmens 

L15  

S17  
Prof.I.Kangro 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi   

Valo1436 Vācu valodas gramatika skolotājiem I       2         2 Eksāmens P32 Prof.I.Kangro 

Valo1989 Vācu valodas gramatika skolotājiem II         2       2 Eksāmens P32 Prof.I.Kangro 

Valo2330 Vācu valodas gramatika skolotājiem III           2     2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

Valo2331 Vācu valodas gramatika skolotājiem IV             2   2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

Valo1158 
Vācu valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze I 
      2         2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

Valo1159 
Vācu valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze II 
        2       2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

Valo2166 
Vācu valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze III 
          2     2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

 Valo4231 Vācu valodas mutvārdu runas prakse         2       2 Eksāmens S32 Prof.I.Kangro 

ValoP531 Vācu valodas rakstu runas prakse             2   2 Eksāmens P32 Doc. V.Sokolova 

Peda1211 Vācu valodas aspektu mācību metodika       2         2 Eksāmens S32 Lekt.D.Siliniece 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       

 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238


Modulis "Franču valodas skolotājs"  

    
1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads 

Kopā   
1 .s 2 .s 3 .s. 4 .s. 5 .s. 6 .s. 7 .s. 8 .s 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

 Peda4184 
Franču valodas prasmju mācību 

metodika 
            2   2 Eksāmens S32 Asoc.prof.O.Ozoliņa 

 Valo1841 
Integrētais kurss franču valodas 

skolotājiem 
    4           4 Eksāmens S64 Asoc.prof.O.Ozoliņa 

 Valo2482 Franču valodas fonētika skolotājiem     2           2 Eksāmens 
L16  P14 

S2 
Lekt.O.Turuļina 

 SDSK4016 Francijas kultūrvēsture skolotājiem           2     2 Eksāmens L18  S14  Lekt.O.Turuļina 

 LitZ2150 
Literatūra un māksla frankofonijas 

valstīs 
            2   2 Eksāmens L12  S20  Asoc.prof.O.Ozoliņa 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi   

 Valo1840 Franču valodas gramatika skolotājiem I       2         2 Eksāmens S32 Vieslekt.A.Timofejevs 

 Valo2685 Franču valodas gramatika skolotājiem II         2       2 Eksāmens S32 Vieslekt.A.Timofejevs 

 Valo2687 Franču valodas gramatika skolotājiem III           2     2 Eksāmens S32 Vieslekt.A.Timofejevs 

 Valo4210 Franču valodas gramatika skolotājiem IV             2   2 Eksāmens S32 Vieslekt.A.Timofejevs 

 Valo2688 
Franču valodas tekstu leksiski 

gramatiskā analīze I 
      2         2 Eksāmens S32 Asoc.prof.O.Ozoliņa 

Valo3398 
Franču valodas tekstu leksiski 

gramatiskā analīze II 
        2       2 Eksāmens S32 Asoc.prof.O.Ozoliņa 

 Valo1607 
Franču valodas tekstu leksiski 

gramatiskā analīze III 
          2     2 Eksāmens S32 Asoc.prof.O.Ozoliņa 

 Valo4233 Franču valodas mutvārdu runas prakse         2       2 Eksāmens L30 S2 Lekt.O.Turuļina 

 Valo4234 Franču valodas rakstu runas prakse             2   2 Eksāmens 
L16 P14 

S2 
Lekt.O.Turuļina 

 Peda4213 Franču valodas aspektu mācību metodika       2         2 Eksāmens L32  Lekt.O.Turuļina 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VALP238


Modulis "Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs "  

  

    
1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads 

Kopā   
1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6 .s 7 .s. 8 .s. 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

PedaP188 

Mācību metodes un mācību 

sasniegumu novērtēšana 

mājsaimniecībā un mājturībā 

            2   2 Eksāmens 
L 19                 

P 13  

Lekt. L. Šelvaha 

Doc. M. 

Urdziņa-Deruma 

PedaP187 
Mājsaimniecības un mājturības mācību 

saturs 
      2         2 Eksāmens 

L20 S2 

P10 
Lekt. L. Šelvaha 

SDSK1007 Etnogrāfija un latviešu tautas māksla I         2       2 Eksāmens 
L 22 P6 

S4 

Doc. H.I. 

Melnbārde 

PedaP651 
Mājsaimniecības organizēšana un 

vadīšana 
    2           2 Eksāmens 

L 17 

P11S4 
Lekt. L. Šelvaha 

PedaP657 Uzturmācība I         2       2 Eksāmens 
L 18 

P10Ld4 
Lekt. L. Šelvaha 

PedaP658 Uzturmācība II           2     2 Eksāmens 
L 12 

P2Ld16S2 
Lekt. L. Šelvaha 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi   

  Mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība I 

MākZ1377 Dabas materiālu kompozīcija I             2   2 Eksāmens L6S2Ld24 
Asist.M.Kokina-

Lilo 

MākZ1372 Materiālmācība (Tekstils)     2           2 Eksāmens L9S2Ld21 
Doc. M. 

Urdziņa-Deruma 

Peda1644 
Tekstils un tā mācību metodika I 

(Adīšana un tamborēšana 1) 
      2         2 Eksāmens L2P2Ld28 

Doc. M. 

Urdziņa-Deruma 

Peda2040 
Tekstils un tā mācību metodika II 

(Šūšana 1) 
    2           2 Eksāmens 

L11P5 

Ld16 
Lekt. L. Šelvaha 

Peda2042 
Tekstils un tā mācību metodika III 

(Izšūšana) 
      2         2 Eksāmens L4Ld28 Lekt. L. Šelvaha 



MākZ3355 
Tekstils un tā mācību metodika IV 

(Aušana) 
        2       2 Eksāmens L3 Ld29 

Asist. 

M.Kokina-Lilo 

MākZ3354 

Tekstils un tā mācību metodika V 

(Batika, apdruka un kompleksie 

tekstildarbi 1) 
          2     2 Eksāmens 

L4 

S2Ld26 

Asist. 

M.Kokina-Lilo 

Peda3024 
Tekstils un tā mācību metodika VI 

(Šūšana 2) 
          2     2 Eksāmens L9P6Ld17 Lekt. L. Šelvaha 

Peda4005 
Tekstils un tā mācību metodika VII 

(Adīšana un tamborēšana 2) 
            2   2 Eksāmens L1Ld31 

Doc. M. 

Urdziņa-Deruma 

Peda4652 
Tekstils un tā mācību metodika VIII (Batika, 

apdruka un kompleksie tekstildarbi 2) 
            2   2 Eksāmens 

L4 S2  

Ld26 

Asist. 

M.Kokina-Lilo 

  Mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība II 

MākZ1377 Dabas materiālu kompozīcija I             2   2 Eksāmens L6S2Ld24 
Asist. 

M.Kokina-Lilo 

PedaP654 Mašīnmācības un elektrodrošības pamati     2           2 Eksāmens L12 Ld20 Lekt. J. Leitāns 

PedaP434 Materiālmācība (Koks)     2           2 Eksāmens L12 Ld20 
Pasn. M. Liepa, 

pasn. H. Laucis 

Peda1011 Kokapstrāde un tās mācību metodika I       2         2 Eksāmens L8 Ld24 
Pasn. H. Laucis, 

pasn. M. Liepa 

Peda2039 Kokapstrāde un tās mācību metodika II           2     2 Eksāmens L6 Ld26 
Pasn. M. Liepa, 

pasn. H. Laucis  

Peda3023 Kokapstrāde un tās mācību metodika III             2   2 Eksāmens 
L4 

Ld26S2 

Pasn. M. Liepa, 

pasn. H. Laucis  

Peda1012 
Metālapstrāde un tās mācību metodika I 

(Materiālmācība) 
      2         2 Eksāmens L12 Ld20 Lekt. J. Leitāns 

MākZ1376 
Metālapstrāde un tās mācību metodika II 

(Metālapstrādes pamati) 
        2       2 Eksāmens L2 Ld30 Lekt. J. Leitāns 

MākZ3353 
Metālapstrāde un tās mācību metodika III 

(Metālu mākslinieciskā apstrāde) 
            2   2 Eksāmens 

L4 P2 

Ld26 
Lekt. J. Leitāns 

PedaP661 Tehniskā grafika I           2     2 Eksāmens L10 P22 
Lekt. G. 

Treimane 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       



Modulis "Kulturoloģijas skolotājs" 

  

    
1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads 

Kopā   1 
.s. 

2 
.s. 

3 
.s. 

4 
.s. 

5 
.s. 

6 
.s. 

7 
.s. 

8 
.s. 

 Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda1195 Kulturoloģijas mācību metodika             2   2 Eksāmens L16 S16 Lekt. A.Avotiņa 

MākZP097 Ievads kultūras teorijā un analīzē     2           2 Eksāmens L 16  S16 Lekt. A.Mūrnieks 

MākZP095 Laikmetīgās mākslas vēsture             4   4 Eksāmens L 32 S32 Lekt. R.Umblija 

MākZ1367 Kulturoloģija I     2           2 Eksāmens L 32  Lekt. O.Ķenga 

MākZ1368  Kulturoloģija II       2         2 Eksāmens L 32  Lekt. O.Ķenga 

 Nozares profesionālās specializācijas kursi   

Peda2025 Starpkultūru izglītība       2         2 Eksāmens L 16  S16 Doc. I. Margeviča 

Peda1212 
Vērtību interpretācija kulturoloģijā 

vidusskolā I 
      2         2 Eksāmens L 16  S16 Lekt. A.Mūrnieks 

Peda1213 
Vērtību interpretācija kulturoloģijā 

vidusskolā II 
        2       2 Eksāmens L 16  S16 Lekt. A.Mūrnieks 

MākZ3399 Latvijas mākslas vēsture            2    2 Eksāmens L 20  S12 Lekt. A.Avotiņa 

FilzP006 Filozofijas modernās tendences           2     2 Eksāmens L 22  S10 Prof. L. Apsīte 

MākZ2013 Tālo Austrumu māksla         2       2  Eksāmens L 32  Lekt. O.Ķenga 

MākZP078 
Pasaules kultūras vēsture: jauno un 

jaunāko laiku kultūras procesi  
          4     4 Eksāmens L 64  Lekt. O.Ķenga 

PedaP673 Daiļdarba interpretācija skolā         2       2 Eksāmens L 20  S12 Prof. D. Ausekle 

Vēst3393 Latvijas kultūras vēsture     2          2 Eksāmens L 16  S16 Lekt. A.Avotiņa 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       



Modulis "Mākslas vēstures skolotājs" 
 

  

  
1 . gads 

2 . 
gads 

3 . 
gads 

4 . gads Kopā   

  1 .s. 2 .s. 
3 
.s. 

4 
.s. 

5 
.s. 

6 
.s. 

7 
.s. 

8 
.s. 

  

 Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda4508 
Mākslas vēstures mācību 

metodika             2   2 Eksāmens L 16  S16 Lekt. A.Avotiņa 

MākZP097 
Ievads kultūras teorijā un 

analīzē 
    2           2 Eksāmens L 16  S16 Lekt. A.Mūrnieks 

MākZP095 Laikmetīgās mākslas vēsture             4   4 Eksāmens L 32 S32 Lekt. R.Umblija 

MākZP100 
Rietumeiropas mākslas 

vēsture I 
    2           2 Eksāmens L16  S16 Lekt. A. Avotiņa 

MākZP101 
Rietumeiropas mākslas 

vēsture II 
      2         2 Eksāmens L 16 S16 Lekt. A. Avotiņa 

 Nozares profesionālās specializācijas kursi   

Peda2025 Starpkultūru izglītība       2         2 Eksāmens L16  S16 Doc. I. Margeviča 

MākZ2149 Latvijas glezniecība I           2     2 Eksāmens L8  S24 Lekt. S. Sīle 

MākZ3399 Latvijas mākslas vēsture             2   2 Eksāmens L 20  S12 Lekt. A.Avotiņa 

MākZ2013 Tālo Austrumu māksla         2        2 Eksāmens L 32  Lekt. O.Ķenga 

FilzP006 
Filozofijas modernās 

tendences 
          2     2 Eksāmens L 22  S10 Doc. L. Apsīte 

MākZP088 Jauno laiku mākslas vēsture I         4       4 Eksāmens L 32  S 32 Lekt. A. Avotiņa 

MākZP092 Jauno laiku mākslas vēsture II           2     2 Eksāmens L 16  S16 Lekt. A.Avotiņa 

Peda2183 
Vizuālā komunikācija un 

māksla 
      2          2 Eksāmens L 20  S4 P8 Lekt. A. Auziņa 

Vēst3393 Latvijas kultūras vēsture     2           2 Eksāmens L 16  S16 Lekt. A. Avotiņa 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       

 



 Modulis "Vizuālās mākslas skolotājs"  
 

  

  
1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads 

Kopā   
  1 .s. 2 .s. 3 .s. 

4 
.s. 

5 .s. 6 .s. 7 .s. 8 .s. 

 Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda4646 
Vizuālās mākslas 

mācību metodika  
            2   2 Eksāmens L2   S4 P26 Lekt. A. Auziņa 

MākZP006 Zīmēšana I     2           2 Eksāmens L 5 Ld27 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP020 Gleznošana I     2           2 Eksāmens L 5 Ld27 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP108 Kompozīcija I     2           2 Eksāmens L 8 Ld24 Lekt. A. Auziņa 

MākZP050 
Kompozīcija 

datorgrafikā 
          2     2 Eksāmens  L8 Ld24 Lekt. J. Nikiforovs 

MākZP107 Grafika             2   2 Eksāmens L11   P21 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

 Nozares profesionālās specializācijas kursi   

MākZP007 Zīmēšana II       2         2 Eksāmens L 5 Ld27 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP008 Zīmēšana III         2       2 Eksāmens Ld32 Lekt. J. Utāns 

MākZP009 Zīmēšana IV           2     2 Eksāmens Ld32 Lekt. J. Utāns 

MākZP010 Zīmēšana V             2   2 Eksāmens L 4 Ld28 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP021 Gleznošana II       2         2 Eksāmens L 5 P27 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP022 Gleznošana III         2       2 Eksāmens L 4  Ld28 Lekt. V. Zvirgzdiņa 

MākZP023 Gleznošana IV           2     2 Eksāmens L 2 Ld30 Lekt. J. Utāns 

MākZP109 Kompozīcija II         2       2 Eksāmens L 8 Ld24 Lekt. J. Nikiforovs 

MākZP110 Kompozīcija III       2         2 Eksāmens L 2 Ld30 Lekt. A. Auziņa 

MākZP111 Kompozīcija IV             2   2 Eksāmens L 6 Ld26 Lekt. A. Auziņa 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       



Modulis "Veselības mācības skolotājs"  

  
  

1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads Ko-
pā 

  
  1 .s 2 .s 3 .s 4 .s 5 .s 6 .s 7 .s 8 .s 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda4041 Veselības izglītība             2   2 Eksāmens L 18 S14 Mg.paed., lekt. A.Golubeva 

Peda2325 Veselības veicināšana skolā     2           2 Eksāmens L 16  S16 Mg.paed., lekt. A.Golubeva 

VidZ4169 Dzīves vide       2         2 Eksāmens L 20 S12 Dr.paed., doc. Dz.Grundmane 

Peda4042 Bērna veselīga attīstība skolā         2       2 Eksāmens L 22 S 10 

Mg.paed., lekt. A.Golubeva, 

Mg.izgl.zin., lekt. 

A.Klempere-Sipjagina 

SpoZ1108 Sporta aktivitātes skolā un ģimenē     2           2 Eksāmens L 8 S24 Mg. paed., lekt. D.Urbāne 

SpoZ1027 
Skolēnu sporta higiēna un 

paškontrole 
    2           2 Eksāmens L 22 S10 Mg.izgl.zin., lekt. I.Buša 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi   

SpoZ1107 
Sporta aktivitātes bērniem ar 

veselības problēmām 
          2     2 Eksāmens L 18 S4 P10 Mg.izgl.zin., lekt. I.Buša 

Peda4043 
Mācību metodika un saturs 

veselības mācībā I 
      4         4 Eksāmens L 36 S28 Mg.paed., lekt. A.Golubeva 

Peda 4180 
Mācību metodika un veselības 

mācības saturs II 
        4       4 Eksāmens L 40 S24 Mg.paed., lekt. A.Golubeva 

Peda4654 
Mācību metodika un saturs 

veselības mācībā III 
          4     4 Eksāmens L 32 S32 

Mg.izgl.zin., lekt. 

A.Klempere-Sipjagina 

Peda4655 
Mācību metodika un saturs 

veselības mācībā IV 
            4   4 Eksāmens L 32 S32 

Mg.izgl.zin., lekt. 

A.Klempere-Sipjagina 

JurZ5129 Tiesību zinātnes pamati             2   2 Eksāmens L 24 S8 Dr.iur., doc. E.Nīmande 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       



 

Modulis "Sporta skolotājs"  

    
1 . gads 2 . gads 3 . gads 

4 . 
gads 

Kopā   

1 .s. 
2 

.s. 
3 .s 4 .s 5 .s 6s. 

7 
.s 

8 
.s. 

  

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

SpoZ2110 Sporta didaktika skolā            2    2 Eksāmens L 24 S8 Mg.paed., lekt. Dz.Zaula 

SpoZ1101 Sporta teorija     2           2 Eksāmens L 24  S8 Mg.paed., lekt. Dz.Zaula 

SpoZ3085 
Sporta darba organizācija un 

struktūra 
          2     2 Eksāmens L 28 S4 Mg.izgl.zin. I.Ābeļkalns 

SpoZ1077 
Fiziskās audzināšanas, sporta un 

olimpiskās kustības vēsture 
    2           2 Eksāmens L 28 S4 Dr.paed., doc. Dz.Grundmane 

SpoZ3041 
Stundu, nodarbību vadīšana un 

metodika I 
            2   2 Eksāmens 

L 12 S4 

P16 
Mg.paed. lekt. R.Ansone 

Biol1015 Funkcionālās anatomijas pamati     2           2 Eksāmens L24 Ld8 Mg.biol., lekt. K.Eglīte 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi   

Biol2219 Cilvēka fizioloģija I       3         3 Eksāmens L32 S16 Mg.paed., lekt. A.Golubeva 

PedaP577 Mācību metodika vingrošanā-I         2       2 Eksāmens 
L6 S6 

P20 
Mg.paed., lekt. D.Urbāne 

SpoZ1106 
Mācību metodika aerobikā un 

atlētiskajā vingrošanā 
      3         3 Eksāmens 

L 12  

S36 

Mg.izgl.zin., lekt. I.Ābeļkalns, 

Mg.paed., lekt. D.Urbāne 

SpoZP007 
Mācību metodika 

vieglatlētikā-I 
        2       2 Eksāmens 

L 8 S20 

P4 

Mg.izgl.zin., lekt. I.Ābeļkalns, 

Mg.paed., asist. N.Čakova 

SpoZ1102 Basketbols un frīsbijs         2       2 Eksāmens L 6 P26 Mg.izgl.zin., lekt. M.Zībarts 

SpoZ1104 Volejbols un florbols           2     2 Eksāmens L 4 P28 Mg.paed., lekt. R.Ansone 

PedaP585 Mācību metodika peldēšanā             2   2 Eksāmens L 2 P30 Mg.izgl.zin., lekt. I.Buša 

SpoZ2014 Apvidus sporta veidi           2     2 Eksāmens 
L 12 S6 

P14 

Mg.izgl.zin., lekt. 

A.Klempere-Sipjagina 

PedaP576 Mācību metodika futbolā un handbolā             2   2 Eksāmens L 6 S26 Mg.izgl.zin., lekt. I.Ābeļkalns 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       



 

 

Modulis  "Informātikas un programmēšanas skolotājs"  
  

    
1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads 

Kopā   
1 .s. 2 .s 3 .s 4 .s 5 .s. 6 .s. 7 .s. 8 .s. 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

PedaP473 
Informātikas mācību metodika 

pamatskolā un vidusskolā 
            2   2 Eksāmens L26  S6 prof. A.Grīnfelds 

DatZP200 Informātikas praktikums       4         4 Eksāmens 
L4 P4 

Ld56 
doc.I.Gorbāns 

VadZ1028 Sistēmpieeja izglītībā       2         2 Eksāmens 
L8 P8  

Ld16 
pasn. A.Ozola 

Mate1033 
Augstākās matemātikas pamati 

informātikā 
          4     4 Eksāmens L32  P32 prof.A.Geske  

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

DatZ1026 Datorsistēmu uzbūve I      2           2 Eksāmens L26 S6 doc.I.Gorbāns 

DatZ4045 E-mācības izglītībā             4   4 Eksāmens L24 P40 pasn. A.Ozola 

Peda2034 Informātika izglītībā (I)     2           2 Eksāmens L8  Ld24 lekt.R.Kiseļova 

DatZ1208 Pamatalgoritmi     2           2 Eksāmens L8  P24 lekt.L.Kuzmina 

DatZ1055 
Programmēšanas praktikums 

(I)   
      2       2 Eksāmens L8  P24 lekt.L.Kuzmina 

DatZ2060 Programmēšanas praktikums II         2       2 Eksāmens L8  P24 lekt.L.Kuzmina 

DatZ2194 Tīmekļa tehnoloģijas I         2       2 Eksāmens L18  P14 doc.I.Gorbāns 

DatZP001 Datorgrafikas pamati           2     2 Eksāmens L8  Ld24 Lekt. J. Nikiforovs 

SDSKP023 Ārpusklases darbs informātikā             2   2 Eksāmens L16  S16 prof.A.Grīnfelds 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       



 

Modulis "Psiholoģijas skolotājs" 

    1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads Kopā   

    1.s 2 .s 3 .s 4 .s 5 .s 6 .s 7 .s 8 .s.   

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Psih4026 Psiholoģijas mācību metodika             2   2 Eksāmens L10  S22 Doc. M. Biseniece 

Psih1042 Ievads psiholoģijā I     4           4 Eksāmens L48  S16 Doc. A. Miltuze 

Psih2036 Sociālā psiholoģija         4       4 Eksāmens L48  S16 As. prof. Ģ. Dimdiņš 

BiolP049 Psihes bioloģiskie pamati I           2     2 Eksāmens  L24   S8 
Prof. I. Aivars 

Lekt. K. Eglīte 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Psih1031 
Praktikums sociālajā 

psiholoģijā I 
    2           2 Eksāmens L16  S16 Doc. M. Biseniece 

Psih1045 Ievads psiholoģijā II       3         3 Eksāmens 
L18   

S30  

Doc. A. Miltuze 

As. prof. Ģ. Dimdiņš 

PsihP055 Ģimenes psiholoģija       3         3 Eksāmens L32  S16 Lekt. I. Skreitule-Pikše 

PsihP060 
Praktikums sociālajā 

psiholoģijā II 
        2       2 Eksāmens S 32 

Doc. M. Biseniece 

Doc. A.Gaitniece-

Putāne 

Psih2024 Attīstības psiholoģija           4     4 Eksāmens L48  S16 
Prof. S. Sebre 

Doc. A. Miltuze 

Psih2072 Personības psiholoģija             4   4 Eksāmens L48  S16 Prof. V. Reņģe 

Psih3135 Kognitīvā psiholoģija II             2   2 Eksāmens L24  S8 Prof. M. Raščevska 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       

 



Modulis "Sociālo zinību skolotājs"  

  

    
1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads 

Kopā   
1 .s 2 .s 3 .s 4 .s 5 .s 6 .s 7 .s 8 .s 

  Nozares teorētiskie pamatkursi  

Peda4651 Sociālās zinības            2    2 Eksāmens 
L 16 

S16 

Mg.izgl.zin., lekt. 

A.Klempere-Sipjagina 

Peda4041 Veselības izglītība     2           2 Eksāmens 
L 18 

S14 

Mg.paed., lekt. 

A.Golubeva 

SDSK4015 Vide un dzīvesveids       4         4 Eksāmens 
L 24 

S40 

Mg.izgl.zin., lekt. 

A.Klempere-Sipjagina 

Filz2197 Mūsdienu ētikas problēmas         2       2 Eksāmens L 24 S8 
Dr.paed., prof. 

Z.Rubene 

PolZ1046 
Politikas zinātne I: valsts un 

demokrātija 
            2   2 Eksāmens L 24 S8 Dr.sc., doc. I.Ijabs 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi   

Ekon1057 
Pamatnostādnes ekonomikas 

mācībās     
    4           4 Eksāmens 

L 34 

S30 

Mg.paed., pasn. 

I.Riemere 

Peda3141 Morālā izglītība             2   2 Eksāmens L 25 S7 
Dr.paed., prof. 

Z.Rubene 

JurZ5129 Tiesību zinātnes pamati             2   2 Eksāmens L 24 S8 
Dr.iur., doc. 

E.Nīmande 

Peda4656 
Sociālo zinību mācību 

metodika I 
      2         2 Eksāmens 

L 22 

S10 

Mg.paed., lekt. 

A.Golubeva 

Peda4657 
Sociālo zinību mācību 

metodika II 
        4       4 Eksāmens 

L 40 

S24 

Mg.paed., lekt. 

A.Golubeva 

Peda4653 
Sociālo zinību mācību 

metodika III 
          6     6 Eksāmens 

L 32 

S64 

Mg.izgl.zin., lekt. 

A.Klempere-Sipjagina 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       

 



 

Modulis "Sākumizglītības skolotājs"   

  
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

Kopā    

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

Ekon4051 Ekonomikas pamati     2           2 Eksāmens L18S 14                   Lekt. K. Liepiņa 

Mate4034 Matemātikas pamati         2       2 Eksāmens  L16  S 8 P8 Asoc.prof. J. Mencis 

 ValoP037/ 

 Valo2376       

Dzimtās valodas gramatikas pamati: 

Latviešu valodas gramatikas pamati/             

Krievu valodas gramatikas pamati 

        2       2 Eksāmens 

L 12                 

S 20              

L12                  

S10 P10        

Prof. A. Vulāne                    

Prof. M. Gavriļina 

Peda2366 Skolēnu izpētes metodika         2       2 Eksāmens 
L 10 S 12 

P10 
Lekt. A. Berķe 

Peda2216 Izglītības vides drošība             2   2 Eksāmens 
L 16                 

S 12 P 4 
Lekt. A. Berķe 

Peda4182 
Sociālo zinību mācību saturs un 

metodika 
      2         2 Eksāmens 

L 20 

S 12 
Lekt. A. Golubeva 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi  

Peda4196/ 

Peda1216 

Dzimtās valodas didaktika:     

Latviešu valodas didaktika/     

Krievu valodas didaktika 

    5           5 Eksāmens 

L36 

S32 P12                   

L52                  

S28 

Pasn. Z. Anspoka                

Prof. M. Gavriļina 

Mate4035 Matemātikas didaktika             5   5 Eksāmens 
L20 S20                 

P40 
Asoc.prof. J. Mencis 

Peda4189 
Dabaszinību mācību saturs un 

metodika 
      4         4 Eksāmens 

L 30 

S 34 
Lekt. A. Berķe 

Peda1197 
Mājturības un tehnoloģiju mācību 

saturs un metodika 
          3     3 Eksāmens 

L9 

P 39 

Doc. M. Urdziņa-

Deruma 

PedaP278 
Vizuālā māksla un tās mācību  

metodika 
          3     3 Eksāmens 

L 22 

P 26 
Lekt. A. Auziņa 

  Kopā    7 6 6 6 7  32       



Modulis "Pirmsskolas skolotājs"  

  
  

1 . gads 2 . gads 3 . gads 4 . gads 
Kopā   

  
1 
.s. 

2 
.s. 

3 
.s. 

4 
.s. 

5 
.s. 

6 
.s. 

7 
.s. 

8 
.s. 

  Nozares teorētiskie pamatkursi 

Peda1047 Pirmsskolas un sākumskolas 

pedagoģija I 
  2      2 Eksāmens L16 S16 Prof. R.Kaņepēja 

Pasn. Ē.Vugule 

Peda2071 Pirmsskolas un sākumskolas 

pedagoģija II 
   2     2 Eksāmens L18 S14 Lekt. L.Āboltiņa 

Peda2087 Dabaszinību pamati 

pirmsskolā 
      2  2 Eksāmens L16 S16 Pasn. D.Kalniņa 

Psih2323 Attīstības psiholoģija   2      2 Eksāmens L14 S18 Asoc. prof. L. Rutka 

PedaP186 Pedagoģijas vēsture       2  2 Eksāmens L16 S16 Prof. A. Kaļķe 

Peda1045 Mūzikas pedagoģija un 

muzikālās audzināšanas 

metodika I 

  2      2 Eksāmens L11 S12 

P9 
Doc. L.Stramkale 

  Nozares profesionālās specializācijas kursi 

Peda4555 Dzimtās valodas mācīšanas 

metodika 
        4       4 Eksāmens L38 S26 Prof. R.Kaņepēja 

Peda1057 Mazbērna audzināšana       2         2 Eksāmens L20 S12 Pasn. L.Budaha 

Lekt. I.Šūmane 

Peda2074 Matemātisko priekšstatu 

veidošana pedagoģiskajā 

procesā 

            2   2 Eksāmens L16 S8 P8 Prof. R.Andersone 

Peda1044 Rokdarbu teorija un 

metodika I 
        2       2 Eksāmens L20  P12 Pasn. I.Aizporiete 

Peda4029 Iepazīstināšana ar apkārtni 

un sabiedriskās dzīves 

norisēm metodika 

          2     2 Eksāmens L14 S14 

P4 
Prof. R.I.Kaņepēja 



Peda1058 Konstruktīvā darbība             2   2 Eksāmens L16 P16 Pasn. I.Aizporiete, 

lekt. G. Treimane 

Peda4027 Bērna sagatavošana skolai           2 \   2 Eksāmens L20 S8 P4 Prof. R.I.Kaņepēja 

Peda1051 Mākslas pedagoģija un 

tēlotājmākslas pamati I 
      2         2 Eksāmens L14 S18 Pasn. I.Boša 

Peda2113 Fiziskās audzināšanas teorija 

un metodika pirmsskolā I 
          2     2 Eksāmens L16 P16 Lekt. Dz.Zaula 

  KOPĀ      6 6 6 6 8   32       
 



 

 

A daļas studiju kursi



 

Kursa nosaukums Vispārīgā psiholoģija [PM] 

Kursa kods Psih1033 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Sociālo zinātľu mağistrs psiholoğijā, asist. Ilze Damberga 

Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anika Miltuze 

Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anda Gaitniece-Putāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Psih1003 [2PSI1003] Vispārīgā 

psiholoģija [SocD P][Soci B] 

Psih1005 [2PSI1005] Vispārīgā 

psiholoģija [Ģeog B u.c.]* 

Psih1009 [2PSI1009] Vispārīgā 

psiholoģija [AngF B. u.c.] 

Psih1008 [2PSI1043] Vispārīgā 

psiholoģija [Māsu B] 

Psih1016 [2PSI1360] Vispārīgā 

psiholoģija 

Psih1018 [2PSI1676] Vispārīgā 

psiholoģija [SkĶī P][SkLa P][LitR P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: sniegt studentiem vispārīgu priekšstatu par psiholoģijas zinātni, tās vēsturisko 

attīstību, galvenajiem psiholoģijas virzieniem un nozarēm, pētniecības metodēm, kā arī veidot 

izpratni par cilvēka psihisko procesu- uzmanības, uztveres, atmiľas un domāšanas- struktūru un 

funkcionēšanas likumsakarībām, valodas un runas psiholoģiskajiem aspektiem, jūtām, emocijām 

un to izpausmēm, personības individuāli tipoloģiskajām īpatnībām, kā arī sociālo grupu 

psiholoģiskajiem efektiem.  

 

 

 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  



 

1. Zināšanas un izpratni par:  

- psiholoģijas zinātnes pamatjēdzieniem;  

- galvenajiem psiholoģijas virzieniem un nozarēm;  

- cilvēka izziľas darbības likumsakarībām;  

- daţādiem cilvēka personības aspektiem, motivāciju un emocijām  

- sociālās psiholoģijas galvenajiem fenomeniem.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- analizēt psihiskos procesus un to likumsakarības ikdienas situācijās;  

- cilvēku individuālās atšķirības ikdienas situāciju kontekstā.  

 

3. Prasmes zināšanas pielietot:  

- atšķirt zinātnisko literatūru no populārzinātniskās;  

- sagatavot un prezentēt zinātniskās atziľas semināros;  

- izmantot Internetu kā informācijas avotu.  

 

4. Komunikācijas prasmes:  

- būt tolerantam pret citādi domājošiem;  

- demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci.  

 

5. Vispārējās prasmes:  

- būt elastīgam un atvērtam jaunai informācijai;  

- uzľemties atbildību par savu rīcību.  

 

 

Kursa plāns 

1. Psiholoģijas zinātne. Ieskats psiholoģijas zinātnes vēsturē. Psiholoģijas pētīšanas metodes. L 4  

2. Sajūtas un uztvere, to veidi un galvenās likumsakarības. L 2  

3. Uzmanība, tās fizioloģiskie pamati, uzmanības veidi, īpašības. S 2  

4. Atmiľa, tās pamatprocesi, atmiľas veidi, to raksturojums, S 2  

5. Domāšana, tās veidi, operācijas un formas. Intelekts. Kreativitāte. L 2  

6. Valoda un runa, tās saistība ar domāšanu. S 2  

7. Emocijas un jūtas. Pamata emocijas. Emociju izpausmes. S 2  

8. Grupas ietekme: konformisms; sociālā fasilitāte, sociālā slinkošana, deindividuācija; sociālā 

apātija. L 6  

9. Autoritātes ietekme. Piekrišana un pakļaušanās. L 2  

10. Pūļa un masu psiholoģija. L 2  

11. Agresija, agresijas veidi un to veicinošie faktori. L 2  

12. Sociālās attieksmes. Stereotipi un aizspriedumi. L 2  

13. Masu komunikācija. Pārliecinošā komunikācija. L 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts. Semestra laikā ir plānoti 8 semināri. Semināru apmeklējums 

ir obligāts.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās visos semināros, sekmīgi jānovada 1 seminārs un sekmīgi 

jāuzraksta 2 kontroldarbi. Studiju kursa gala atzīmi veido atzīme par semināra vadīšanu (20%), 

abu kontroldarbu atzīmes (50%- katrs tests ir 25 %) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (30%).  

 

 



Mācību pamatliteratūra 

1. Borns L. E., Ruso N.F. (2000). Psiholoģija. 1. daļa. Rīga.  

2. Borns L. E., Ruso N.F. (2001). Psiholoģija. 2. daļa. Rīga.  

3. Reľģe V. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC  

4. Pļaveniece M. & Škuškovnika D. (2001). Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga: RaKa  

5. Майерс Д. (2008). Психология . Минск : Попурри.  

Bibliotēkas filiālēs atrodas 1 eksemplārs.  

 

Papildliteratūra 

1. Dūka M. (2003). Psihes psiholoģiskie pamati. Rīga: RaKa.  

2. Gleitman H., Reisberg D., Gross J. (2000). Psychology, 2nd edition. New York: W.W. Norton 

& Company.  

3. Lurija A. (1989). Maza grāmata par lielu atmiľu. Rīga: Avots.  

4. Reľģe V. (2002). Psiholoģija. Personības psiholoģija. R: Zvaigzne ABC.  

5. Reľģe V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. R: Zvaigzne ABC.  

6. Omārova, S. (1996) Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene  

7. Маклаков А.Г. (2000). Общая психология. СПб: Питер.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Review of General Psychology.  

2. Journal of Applied Psychology.  

3. Learning and Memory.  

4. Psychological Bulletin.  
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Kursa nosaukums Svešvaloda (angļu) I 

Kursa kods Valo1814 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem iespēju pilnveidot mutvārdu saziľas prasmes angļu 

valodā, papildināt vārdu krājumu par daţādām tēmām, kā arī veidot izpratni par angļu valodas 

funkcionālo kompetenci un pilnveidot to. Katra tēma ietver plašu vārdu krājumu, kas tiek 

intensīvi lietots nodarbību laikā, interaktīvi sadarbojoties. Kursa ietvaros studenti veido 

materiālu banku, kas būs palīgs arī citos studiju kursos, īpaši svešvalodu mācību metodikā. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti apgūs un pratīs demonstrēt zināšanas un izpratni par angļu 

valodas mikro un makrofunkcijām; spēs uzturēt spontānu runu par daţādām tēmām; spēs izvirzīt 

sarunas mērķi, uzsākt, uzturēt un noslēgt sarunu; paplašinās vārdu krājumu, kas motivēs saziľas 

uzlabošanos. 

Kursa plāns 

 

1. Personīgā identitāte, ģimene, paaudţu konflikts. P 4  

2. Brīvais laiks, vaļasprieki. P 4  

3. Ceļošana. P 4  

4. Iepirkšanās P 4  

5. Ēdiens, galda kultūra. P 4  

6. Izglītības sistēma, izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs. P 4  

7. Dzīves apstākļi. Sociālās problēmas. P 4  

8. Cilvēku dzīvesveidi. P 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Materiālu bankas prezentācija – 20%  

2 patstāvīgie darbi – 40%  

Mutisks eksāmens – 40%  

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2008) Language Leader: intermediate. Harlow: 

Pearson/Longman. LUB: 3 eks.  

 

2. McCarthy, M., O'Dell, F., Shaw, E. (2000) Vocabulary in use upper intermediate: self-study 

reference and practice for students of English. Cambridge: Cambridge University Press. LUB: 3 

eks  



 

3. Oxenden, C., Latham-Koenig, C., Seligson, P. New English file :pre-intermediate  

Oxford: Oxford University Press, 2005. LUB: 16 eks.  

 

4. Tillitt, B., Bruder, M. N. Speaking naturally :communication skills in English. Cambridge : 

Cambridge University Press, 1993. LUB: 1 eks.  

 

5. Štrauhmane, G., Vinčela, Z. (1999) Speaking with confidence :communication strategies, tips 

and activities for intermediate to advanced students of English. Rīga : Zvaigzne ABC. LUB: 3 

eks  

Papildliteratūra 

 

1. Adams, G., Peck, T. 101 Helpful Hints for IELTS : general training module : practice tests and 

hints for IELTS : listening, reading, writing, speaking. Sydney ; Australia : Adams & Austen 

Press, 2000.  

 

2. Blundell, J., Higgins, J. Function in English. Oxford: OUP, 1982  

 

3. Cohen, A. D. Strategies in learning and using a second language.  

London : New York : Longman, 1999.  

 

4. Swan, M. Practical English Usage. Oxford: OUP, 2000.  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

www.bbc.co.uk  

www.scribd.com/Language-Functions-in-English  

www.oup.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Svešvaloda (vācu) I 

Kursa kods Valo1820 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem iespēju pilnveidot mutvārdu saziľas prasmes vācu valodā, 

papildināt vārdu krājumu par daţādām tēmām, kā arī veidot izpratni par vācu valodas 

funkcionālo kompetenci un pilnveidot to. Katra tēma ietver plašu vārdu krājumu, kas tiek 

intensīvi lietots nodarbību laikā, interaktīvi sadarbojoties. Kursa ietvaros studenti veido 

materiālu banku, kas būs palīgs arī citos studiju kursos, īpaši svešvalodu mācību metodikā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst šādas kompetences:  

1)akadēmiskās kompetences:  

-demonstrēt zināšanas un izpratni par valodas mikro un makrofunkcijām;  

-apgūt runas iemaľu metodiskos pamatus;  

2)profesionālās kompetences:  

-veidot spontānu runu par daţādām tēmām;  

-izvirzīt sarunas mērķi, uzsākt, turpināt un pabeigt sarunu;  

-paplašināt vārdu krājumu, kas motivē saziľu.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Iepazīšanās. Iepazīšanās formulas, apsveicināšnās.  

Gramatika: palīgdarbības vārdi ―haben‖ un ―sein‖, to funkcijas. Locīšana tagadnē. P 2  

2. Mans draugs. Mani paziľas. Mani radi.  

Darbības vārdu locīšana Präsens Indikativ. P 2  

3. Dzīves vieta pilsētā un laukos. Personu vietniekvārds, tā locīšana. Artikuls un vietniekvārds. P 

2  

4. Mans dzīvoklis. Mana dzīvokļa iekārta. Mēbeles un telpas. Virtuve, priekšnams, istabas.  

Stipro un vājo darbības vārdu locīšana tagadnē -sakritība un atšķirības. Locīšanas paradigmas 

vācu valodā. P 2  

5. Amats un nodarbošanās. Mana profesija. Mana sapľu profesija.  

Artikulu pielietošana. Amatu apzīmējumi un artikula lietošana. Salikts pakārtots teikums. P 2  

6. Kontroldarbs 1 par apgūto materiālu. P 2  

7. Ēdieni un dzērieni. Tirgus un preces. Iepirkšanās.  

Noliegums ar ―ja‖ un ―nein‖, ―kein‖, nolieguma specifika vācu valodā. P 2  

8. Mani mīļākie ēdieni. Mans restorāns vai mana kafejnīca. Ēdienu karte. Populārāko ēdienu 

nosaukumi.  

Lietvārda locīšana. Vienskaitļa un daudzskaitļa lietošana un veidošana. P 2  

9. Sports un sporta veidi. Nodarbošanās ar sportu. Modernais fitness.  



Infinitīvs un tā pielietošana. Infinitīva grupas vācu valodā un to specifika. Grupa um+zu+Inf.  

Vingrinājumi gramatikā. P 2  

10. Diennakts, dienas ritms un reţīms. Laika apzīmēšanas iespējas. Pulksteľa laiks.  

Artikula lietošana un locīšana. Prievārdi laika apzīmēšanai. P 2  

11. Modernās tehnoloģijas un datora loma 21.gadsimtā. Datora plusi un mīnusi.  

Darbības vārdu pamatformas un to klasifikācija. P 2  

12. Virtuālā sapľu pasaule. Ceļojums pa internetu. Pamatjēdzieni un terminoloģija vācu valodā.  

Modālie darbības vārdi, to nozīme un pielietošana. P 2  

13. Hobiji un brīvā laika problēma modernajai jaunatnei. Literatūra, māksla, kultūra un 

sabiedrība.  

Perfekts vācu valodā, tā nozīme un pielietojums. P 2  

14. Izglītība un mūsdienu pasaule. Izglītības veidi un to specifika.  

Lietvārda locīšana, locījumi un to funkcijas. P 2  

15. Mācīties svešvalodas! Kvalifikācija un konkurence.  

Īpašības vārda locīšana. P 2  

16. Kontroldarbs 2 par apgūto materiālu. P 2  

Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

students saľem par materiālu bankas prezentāciju (20%), 2 kontroldarbiem (40%) un mutisku 

eksāmenu (40%).  

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Aufderstraße, H.; Bock, H.(2010)Themen aktuell I. Hueber Verlag.  

2. Aufderstraße, H.; Bock, H.(2010)Themen aktuell II.Kursbuch. Hueber Verlag.  

3. Themen neu. I (2010). Kursbuch. Hueber Verlag.  

Papildliteratūra 

1. Schritte International I. (2010) Kursbuch. Hueber Verlag.  

2. Der kleine Duden 1. (2010). Deutsches Wörterbuch. Hueber Verlag.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sprachnachrichten.  

2. Deutsche Presse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Svešvaloda (angļu) II 

Kursa kods Valo2671 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Priekšzināšanas 

Valo1814, Svešvaloda (angļu) I 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir turpināt pilnveidot funkcionālo kompetenci, sociolingvistisko kompetenci un 

uzlabot runas raitumu un precizitāti; paplašināt leksiku par daţādām tēmām, trenēt prasmes 

iesaistīties sarunā, uzturēt sarunu, mācīties diskutēt, debatēt, izspēlēt lomu spēles un simulācijas.  

Studenti turpina veidot materiālu banku par semestra laikā apgūstamajām tēmām.  

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti būs pilnveidojuši funkcionālo kompetenci un spēs izmantot 

apgūtās prasmes sociālo mijiedarbības modeļu veidošanā, tādējādi uzlabojot komunikācijas 

prasmes; būs pilnveidojuši runas raitumu un precizitāti; spēs demonstrēt sociolingvistisko 

kompetenci ( sveicienu lietošana, pieklājības normu izpratne), spēs demonstrēt prasmi 

pielāgoties sarunas biedram, iesaistīties sarunā, izvērst sarunu, veidot vienotu un saskaľotu 

tekstu. 

Kursa plāns 

 

1. Sports P 4  

2. Medicīna. P 4  

3. Modernās tehnoloģijas. P 4  

4. Globalizācija P 4  

5. Daba. Dabas aizsardzība. Ekoloģija. P 4  

6. Darbs. Darba tirgus. P 4  

7. Sabiedrība un kultūra P 4  

8. Literatūra un māksla. P 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Materiālu bankas prezentācija – 20%  

2 patstāvīgie darbi – 40%  

Mutisks eksāmens – 40%  

Mācību pamatliteratūra 

1. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2008) Language Leader: upper- intermediate. Harlow: 

Pearson/Longman. LUB: 3 eks.  

2. McCarthy, M., O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge 



University Press. LUB: 2 eks.  

3. McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English vocabulary in use: advanced. Cambridge: Cambridge 

University Press. LUB: 2 eks.  

4. Štrauhmane, G., Vinčela, Z. (1999) Speaking with confidence :communication strategies, tips 

and activities for intermediate to advanced students of English. Rīga : Zvaigzne ABC. LUB: 3 

eks.  

Papildliteratūra 

1. Adams, G., Peck, T. (2000) 101 Helpful Hints for IELTS : general training module : practice 

tests and hints for IELTS : listening, reading, writing, speaking. Sydney ; Australia : Adams & 

Austen Press.  

2. Urech, E. (1997) Speaking Globally : how to make effective presentations across international 

and cultural boundaries / Elizabeth Urech. - London : Kogan Page.  

3. Carnegie, D. (1998) The Quick and Easy Way to Effective Speaking : a revision by public 

Speaking and influencing men in business / Dale Carnegie ; revision by Dorothy Canegie. - 

London : Vermilion.  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

www.bbc.co.uk  

www.scribd.com/Language-Functions-in-English  

www.oup.com  

www.guardian.co.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Svešvaloda (vācu) II 

Kursa kods Valo1821 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Kursa anotācija Kursa mērķis ir turpināt pilnveidot funkcionālo kompetenci, sociolingvistisko 

kompetenci un uzlabot runas raitumu un precizitāti; paplašināt leksiku par daţādām tēmām, 

trenēt prasmes iesaistīties sarunā, uzturēt sarunu, mācīties diskutēt, debatēt, izspēlēt lomu spēles 

un simulācijas.  

Studenti turpina veidot materiālu banku par semestra laikā apgūstamajām tēmām.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti būs pilnveidojuši funkcionālo kompetenci un spēs izmantot 

apgūtās prasmes sociālo mijiedarbības modeļu veidošanā, tādējādi uzlabojot komunikācijas 

prasmes; būs pilnveidojuši runas raitumu un precizitāti; spēs demonstrēt sociolingvistisko 

kompetenci ( sveicienu lietošana, pieklājības normu izpratne), spēs demonstrēt prasmi 

pielāgoties sarunas biedram, iesaistīties sarunā, izvērst sarunu, veidot vienotu un saskaľotu 

tekstu.  

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Mana dzimtene. Latvijas ievērojamākās vietas.  

Vēlējuma izteiksme. Palīgdarbības vārdi ―haben‖ un ―sein‖ konjunktīvā, to nozīme vēlējuma 

izteiksmes veidošanā. P 2  

2. Vācija kā tūrisma un izglītības zeme. Tūrisms un dzīve ārzemēs.  

Salikts pakārtots teikums. Palīgteikumu veidi un vārdu kārtība. P 2  

3. Ceļošana un atvaļinājums. Vācijas ievērojamākās vietas. Eiropa bez robeţām.  

Nosacījuma palīgteikumus, cēloľa apstākļa palīgteikums, ―denn‖ un ―weil‖ lietošana. P 2  

4. Darbs un mana vieta darba pasaulē.  

Darba tirgus un mana profesija.  

Ciešamā kārta Passiv un tā veidošana. ―werden‖ pielietojums vācu valodā. P 2  

5. Daba un apkārtējā pasaule. Vide un vides aizsardzība. Latvijas un Vācijas ģeogrāfiskais 

stāvoklis.  

Artikula pielietošana ar īpašvārdiem un ģeogrāfiskiem nosaukumiem.  

Konditionalis I. Vēlējuma izteikšanas formas. P 2  

6. Informācijas gadsimts. Prese un politika.  

VFR politiskā sistēma.  

Vācijas apvienošanās vēsture.  

Saliktā pagātne un vienkāršā pagātne. Īstenības izteiksmes un vēlējuma izteiksmes 

salīdzinājums. P 2  



7. Darījumu pasaulē. Bankas, valūtas, finanšu operācijas. Mana kredītkarte. Kredīts un procenti.  

Apzīmētāja palīgteikums un norādāmais vietniekvārds. Pronominālie apstākļa vārdi. P 2  

8. Kontroldarbs 1. P 2  

9. Svētki, ierašas un tradīcijas Latvijā un Vācijā.  

Pavēles izteiksme un tā pielietošana. Pieklājības formulas, aizliegums. P 2  

10. Viesi un viesības. Ielūgums.  

Modālie darbības vārdi un to pielietojums vēlējuma izteiksmē.  

Cēloľa apstākļa palīgteikums, saikļi un vārdu kārtība. P 2  

11. Tehnika un tehnikas sasniegumi. Modernās tehnoloģijas un mana profesija.  

Papildinātaja palīgteikums, tā struktūra un pielietojums. P 2  

12. Vēsture un kultūra. Latvijas vēstures reālijas.  

Vācijas vēstures lappuses.  

Laika apstākļa palīgteikums. „als― un „wenn― pielietošana. P 2  

13. Vācijas kultūras laikmeti. Stili un laiki.  

Virtuāls ceļojums pa Vācijas muzejiem.  

Laiku saskaľošana virsteikumā un palīgteikumā.  

Vācu literatūras pasaulē. Gēte un Šillers.  

Modernā proza. P 2  

14. Atgriezeniskais darbības vārds un tā pielietošanas problēmas. P 2  

15. Austrija un Šveice – vāciski runājošās zemes.  

Kopsavilkums par gramatikas materiālu. P 2  

16. Kontroldarbs 2. P 2  

Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

students saľem par materiālu bankas prezentāciju (20%), 2 kontroldarbiem (40%)un mutisku 

eksāmenu (20%) 

Mācību pamatliteratūra 

1. Aufderstraße, H.; Bock, H.(2010)Themen aktuell I. Hueber Verlag.  

2. Aufderstraße, H.; Bock, H.(2010)Themen aktuell II.Kursbuch. Hueber Verlag.  

3. ―der‖, ―die‖ oder ―das‖? Übungen zum Artikel. (2010) Hueber Verlag.  

4. Themen aktuell III. (2010). Hueber Verlag.  

Papildliteratūra 

1. Schritte International I. (2010) Kursbuch. Hueber Verlag.  

2. Der kleine Duden 1. (2010). Deutsches Wörterbuch. Hueber Verlag.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sprachnachrichten.  

2. Deutsche Presse.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Filozofijas pamati 

Kursa kods Filz1057 

Zinātnes nozare Filozofija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa anotācija 

Studiju kurss ietver sevī filozofijas pamatkonceptu raksturojumu, akcentējot būtiskākos 

jautājumus un problēmas - iezīmē galvenos teorētiskos jēdzienus, iepazīstina ar pieľēmumiem 

par cilvēka vietu pasaulē 21. gs., ar daţādām pieejām svarīgāko filozofijas jautājumu risināšanā.  

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem iespēju analizēt filozofijas problēmas, kā arī reflektēt par 

to konsekvencēm pedagoģiskajā praksē.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

1. zināšanas un izpratni par:  

• filozofijas pamatkonceptu un problēmu būtību, nozīmi, saturu;  

• filozofijas mērķiem un ideāliem;  

• filozofijas problēmām vēsturiskajā un mūsdienu kontekstā;  

• filozofijas problēmu risināšanas iespējām;  

• filozofijas problēmu konsekvencēm cilvēka dzīvē.  

 

2. prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

• saskatīt filozofijas problēmu būtību;  

• analizēt un izvērtēt filozofijas problēmas;  

• radoši izmantot filozofiskās domāšanas modeļus sociālajā un profesionālajā praksē;  

 

3. prasmes zināšanas pielietot:  

• daţādas filozofijas teorijas vēsturiskajā un mūsdienu skatījumā;  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt pētniecisku darbību;  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt filozofisku problēmu analīzi.  

 

4. komunikācijas prasmes;  

• formulēt un analītiski aprakstīt filozofijas problēmas;  

• diskutēt un risināt filozofijas problēmas gan vēsturiskajā, gan mūsdienu kontekstā;  

• risināt ar filozofijas problēmām saistītās konfliktsituācijas sociālajā un profesionālajā praksē.  

 

5. vispārējās prasmes:  

• veicināt topošo pedagogu radošu pieeju mūsdienu ētikas problēmu risināšanai sociālajā un 

profesionālajā praksē;  

• patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, vadīt savu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgi starppārbaudījumi :  

1.1. eseja „Kas ir filosofija?‖ – 20%;  

1.2. aktīva līdzdalība seminārnodarbību diskusijās – 50%.  

2. Eksāmens: pārbaudes darbs divās daļās: 1) filozofijas pamatjēdzienu analīze (izmantojot 

nepabeigto teikumu metodi); 2) divu filozofijas problēmu izvērsta analīze– 30%.  

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Blekberns S. Neatvairāms ievads filozofijā. Rīga: Satori, 2007.  

2. Jaspers K. Ievads filosofijā - Rīga: Zvaigzne ABS, 2003.  

3. Kūle M., Kūlis R.. Filosofija. – Rīga: Burtnieks, 1996.  

4. Rasels B. Filosofijas problēmas. - Rīga: Jānā Rozes apgāds,2008.  

Papildliteratūra 

1. Gadamers H.G. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, simbols un svētki. – Rīga: Zvaigzne 

ABS, 2002.  

2. Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku. Rīga., Intelekts., 1997.  

3. Kūle M. Eirodzīve. – R., FSI, 2006.  

4. Šmids V. Skaista dzīve? Ievads dzīves mākslā. – Rīga: Zvaigzne ABS, 2001. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://site.ebrary.com/lib/latvia  

2. www.satori.lv (literatūras un filozofijas portāls)  

Piezīmes 

Par katra nākamā semināra pamatjautājumiem, līdzi ľemamiem materiāliem un iespējamiem 

mājas darbiem studenti tiek informēti iepriekšējās nodarbības laikā. Attaisnoti kavētās semināru 

nodarbības students var ieskaitīt, uzrakstot patstāvīgo darbu par atbilstošo tēmu. Patstāvīgo darbu 

tēmas tiek saskaľotas personīgi ar docētāju.  

Uzsākot kursa docēšanu docētājs nodrošina studentus ar nodarbību kalendāro plānu.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

Kursa nosaukums Dažādība skolas pedagoģiskajā procesā 

Kursa kods Peda3201 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 15 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
17 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Priekšzināšanas 

Peda2233, Mācīšanās: teorija un prakse [2PED2678*SDSK2083] 2PED2678 

[2SDS2066*SDSK2066] 2SDS2066 

Psih1033, Vispārīgā psiholoģija [PM] 

Kursa anotācija 

 

Kursa vispārējais mērķis ir veidot studentu izpratni par daudzveidīgajiem daţādības aspektiem 

vispārizglītojošajā skolā un sagatavot pedagogus, lai viľi efektīvi darbotos mūsdienu iekļaujošā 

vispārizglītojošā klasē, nodrošinot katra skolēna attīstību, izaugsmi, sekmību un iespējas iegūt 

izglītību. Kursā iekļauti jautājumi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās 

pamatiemaľas, sniedzot iespēju veidot izpratni par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā.  

 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  

zināšanas un izpratni par:  

- daţādību (diversity) skolas pedagoģiskajā procesā, iekļaujošās izglītības globālajiem un 

lokālajiem mērķiem un pedagoga lomu tajā  

- konstruktīvismu un sociālo konstruktīvismu  

- nesekmības un skolas kavējumu cēloľiem un sekām  

- daudzveidīgajām mācīšanās vajadzībām  

- dinamisko izvērtēšanu mācību procesā  

- mācību procesa organizāciju iekļaujošā klasē, mācību procesa diferenciāciju un 

individualizāciju  

- mācību programmu adaptāciju vai modifikāciju atbilstoši bērnu izglītības vajadzībām  

prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- analizēt daţādības daudzveidīgos aspektus  

- salīdzināt un analizēt tradicionālo pieeju mācīšanās procesam un konstruktīvisma un sociālā 



konstruktīvisma teorētiskās nostādnes  

- analizēt nesekmības un skolas kavējumu cēloľus Latvijas skolās  

- izšķirt daudzveidīgās mācīšanās vajadzības  

- analītiski izvērtēt skolotāja rīcības iespējas „nesekmības‖ problēmu risināšanā, veicot 

dinamisko izvērtēšanu  

- izvērtēt un adaptēt vai modificēt mācību programmu atbilstoši bērna izglītības vajadzībām  

prasmes zināšanas lietot:  

- pratīs atpazīt daţādas mācīšanās vajadzības  

- pratīs veikt dinamisko izvērtēšanu bērnam ar nepietiekamu sekmību  

- pratīs izvēlēties nepieciešamos atbalsta pasākumus (mācību programmas adaptācija, mācību 

procesa diferenciācija vai modifikācija, vai atbalsta personāla iesaistīšana) bērniem ar daţādām 

mācīšanās vajadzībām  

- atlasīs nepieciešamās stratēģijas un metodes atbilstoši bērnu daţādajām mācīšanās vajadzībām  

- pratīs plānot nepieciešamo mācību procesa diferenciāciju un individualizāciju  

- pratīs plānot nepieciešamās adaptācijas vai modifikācijas mācību programmā  

komunikācijas prasmes;  

- sadarboties ar kursa biedriem, pedagogiem, skolas administrāciju studiju kursa uzdevumu 

sasniegšanai  

- sadarboties pārī un grupā praktisko uzdevumu izpildei  

- sadarboties ar daţādu priekšmetu pedagogiem, skolas atbalsta personālu un vecākiem  

- prast prezentēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli  

ievirze tālākām mācīšanās prasmēm  

- patstāvīgi izpētīt citu valstu pieredzi daţādības jautājumā;  

- padziļināti izpētīt konstruktīvisma un sociālā konstruktīvisma teorētiskās nostādnes  

- padziļināti pētīt un iepazīties ar speciālās pedagoģijas jautājumiem  

- padziļināti pētīt un iepazīties ar sociālās pedagoģijas jautājumiem  

- veidot izpratni par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā  

 

Kursa plāns 

 

1. Mūsdienu klase – globālie un lokālie izaicinājumi izglītības procesā daţādības aspektā. L1, S1  

2. Postmodernisms, konstruktīvisms, sociālais konstruktīvisms un iekļaujošā izglītība. L1, S1  

3. Izglītība visiem. Sekmība un nesekmība, skolas kavējumi, to cēloľi. L1, S1  

4. Mācīšanās vajadzības speciālpedagoģiskajā un sociālpedagoģiskajā aspektā L5, S5  

5. Dinamiskais novērtējums mācību procesā L1, S1  

6. Mācību procesa organizācija iekļaujošā klasē, iekļaujošās izglītības stratēģijas klasē. Mācību 

procesa diferenciācija un individualizācija L4, S4  

7. Mācību programmu adaptācija un modifikācija L2, S4  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Apmeklējums un līdzdalība lekcijās un semināros; 7 starppārbaudījumi (5 kontroldarbi – 50%, 2 

patstāvīgie darbi – 30%) – 80%; noslēguma pārbaudījums – eksāmens (kombinēta veida) – 20%. 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Blakemore, S., Frith, U. (2006) The learning brain. Blackwell Publishing  

2. Dirba, M. (2006) Multikultūru izglītības daudzveidība. Raka, Rīga.  

3. Frederickson, N, Cline, T. (2003) Special Education Needs, Inclusion and Diversity. Open 

University Press: McGraw-Hill Education, GB.  



4. Lapiľa, K. (2006) Psihosomatiskās sakarības un mūsdienu cilvēks. Librum, Rīga  

5. Liepiľa, S. (2008) Speciālā psiholoģija. Raka, Rīga.  

 

Papildliteratūra 

1. Choate, J. (ed) (2004) Successful inclusive teaching. Pearson, Boston.  

2. Giles, B. (2005) Developmental psychology. Grange Books. London  

3. Irvine, I.I. (2003) Educating teachers for diversity. Columbia University, NY.  

4. Sousa D.A, (2001) How the Special Needs Brain Learns. Corwin Press, USA, California  

5. Watkins, A. (2007) Mācību sasniegumu vērtēšana iekļaujošā mācību vidē. Eiropas speciālās 

izglītības attīstības aģentūra, Odense, Dānija.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli:  

Exceptional Children  

Learning Disabilities  

Дефектология  

Логопед  

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Ievads tiesību zinātnē 

Kursa kods JurZP003 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 29.04.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Juridiskā fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Tiesību doktors, doc. Jānis Neimanis 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

JurZP003 [2JURP005] Ievads tiesību 

zinātnē [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt nejuridisko specialitāšu studentus tiesību zinātnē, noskaidrot 

tiesību būtību un tiesiskā regulējuma pamatfunkcijas, iepazīstināt ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un sniegt ieskatu par vadošām tiesību nozarēm – cilvēktiesībām, 

konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām, krimināltiesībām, civiltiesībām un 

citām šobrīd aktuālajām tiesību sfērām.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par tiesību zinātnes būtību un priekšstatu par 

tiesību ideju evolūciju, tiesību funkcijām un tiesību lomu mūsdienās.  

Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskās parādības un procesus daţādās tiesību 

nozarēs.  

Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt specifiskas tiesību nozares, piemēram, 

saimnieciskās tiesības.  

Kursa plāns 

1. Tiesību izplatība. Tiesību būtība. Tiesību teksts un iztulkošana. 2  

2. Juridiskās profesijas. 2  

3. Tiesību normas 2  

4. Tiesību avoti un palīglīdzekļi 2  

5. Normatīvo aktu jaunrade 2  

6. Tiesību sistēma 2  

7. Publisko tiesību apskats. Cilvēktiesības. 2  

8. Konstitucionālās tiesības 2  

9. Administratīvās tiesības 2  

10. Krimināltiesības 2  

11. Privāttiesības: ģimenes, mantojuma tiesības 2  

12. Lietu, saistību tiesības 2  

13. Darba tiesības, komerctiesības 2  

14. Tiesu sistēma. 2  

15. Tiesvedības principi: civillietās, krimināllietās, darba strīdos, administratīvajās lietās . 



Konstitucionālā tiesvedība un starptautiskā tiesvedība 2  

16. Tiesību zinātne 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums obligāts  

Kursa pārbaudījums – eksāmens  

Pārbaudījums (rakstveida) – tests un kāzuss.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Cippeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: LU, 2001.  

2. Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2002.  

3. Meļķisis E. Kontinentālās Eiropas tiesību loks Rietumu tiesībzinātnieku skatījumā / Tiesību 

spogulis I. Rīga: Turība, 1999.  

4. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004.  

5. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga, 1995.  

Papildliteratūra 

1. Rehfeldt B., Rehbinder M. Einfűhrung in die Rechtswissenschaft. Berlin: Walter de Gruyter, 

1973.  

2. Koller P. Theorie des Rechts. Eine Einfűhrung. Wien: BĻhlau, 1997.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Horns N. Ievads Tiesību zinātnē un tiesību filozofijā // Likums un Tiesības, 1. sēj., 1999, Nr.1 

un turpmākie Nr.  

2. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: http://www.lu.lv/jauna/studijas/stud_kartiba.html  

3. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  

4. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  

7. Satversmes tiesas mājas lapa: http://www.satv.tiesa.gov.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Izglītības vadība un uzņēmējdarbība 

Kursa kods VadZ2049 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Izglītības vadība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kurss orientēts uz izglītības procesa vadības teorētisko un praktisko kompetenču attīstību 

daţādos līmeľos (iestādes struktūrvienība, iestāde, sistēma).  

Kursa ietvaros tiek kritiski izvērtēta skolotāja loma un vieta izglītības iestādes vadībā, mācību 

procesa vadīšanā, izglītības organizāciju vadības problēmas. Tiks aplūkoti izglītības kvalitātes 

vadīšanas aspekti, izglītības iestādes kultūras veidošana, pārmaiľu vadīšana izglītībā. Tiks 

aplūkotas uzľēmējdarbības iespējas izglītībā.  

Kursa mērķi ir dot iespējas studentiem apgūt izglītības vadības teorētiskos pamatus, dot 

priekšstatus par izglītības iestādes un tās personāla vadīšanu, radīt izpratni par uzľēmējdarbības 

iespējām izglītībā.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  

zināšanas un izpratni par:  

• izglītības vadības procesiem;  

• personālvadību izglītības iestādēs;  

• pedagoga lomu izglītības iestādes vadībā;  

• uzľēmējdarbības veidiem un iespējām izglītībā.  

prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

• daţādas izglītības vadības teorijas;  

• daţādu vadības stilu īstenošanos praksē;  

• vadības lēmumu pieľemšanu un situācijas izglītības iestādē;  

• savas iespējas un savu darbības stilu izglītības procesu vadībā;  

• pārmaiľas Latvijas izglītības sistēmā un izglītības politikā.  

 

prasmes zināšanas pielietot:  

• savas praktiskās darbības izvērtēšanā un savu tiešo un augstākstāvošo vadītāju darbības 

izprašanā un izvērtēšanā, balstoties uz izglītības vadības teorētiskajām atziľām  

• izglītības procesu praktiskā vadībā izglītības iestādē;  

• darbā izglītības iestādē, ar tajā noteikto organizatorisko un personālvadības struktūru;  

• praktiski darbojoties izglītības uzľēmējdarbībā.  



 

komunikācijas prasmes;  

• sadarbosies ar kolēģiem, diskutēs par kursa tēmām, izklāstīs un pamatos savu viedokli;  

• respektēs pamatotu viedokļu daţādību, kā arī pratīs aizstāvēt savu viedokli.  

ievirze tālākai mācīšanās prasmēm  

• uzturēt interesi par vadības procesiem, pieľemt aktīvu pozīciju šajos jautājumos,  

• sekot līdzi izmaiľās Latvijas izglītības politikā, kā arī censties to ietekmēt no aktīva, zinoša un 

prasmīga pilsoľa un izglītības darbinieka (skolotāja) pozīcijām.  

 

Kursa plāns 

1 Izglītības vadīšanas būtība 2L  

2 Vadītājs, līderis un līderība izglītībā 2L  

3 Izglītības politika 2L  

4 Izglītības iestādes stratēģiskā vadīšana un attīstīšana 2L  

5 Izglītības ekonomiskie aspekti, resursi izglītības iestāţu darbības nodrošināšanai 2L  

6 Izglītības darba organizēšana, procesu vadība izglītības iestādē 2L  

7 Kvalitātes vadība izglītības iestādē (efektīva skola) 2L 2S  

8 Personāla vadīšana izglītības iestādē 2L 2S  

9 Uzľēmējdarbība, tās iespējamās formas izglītībā Latvijā, biznesa plāns 4L 2S  

10 Privātās mācību iestādes Latvijā, to mērķi, uzdevumi un loma 4L 2S  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja semestra laikā 

students sekmīgi nokārto visus pārbaudījumus.  

Starppārbaudījumi:  

1. Analītisks rakstisks darbs par kādu izglītības vadības vai uzľēmējdarbības problēmu izglītībā 

Latvijā vai biznesa plāns(40%)  

2. Tests (20%)  

Gala pārbaudījums:  

Rakstisks eksāmens 40%  

Mācību pamatliteratūra 

1. Bush, T. Theories of Educational Management. Third Edition. London: Paul Chapman 

Educational Publishing, 2003. g.  

2. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. I, II, III, IV un V daļa. Rīga, Raka, 2004. – 2006.  

3. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Jumava, 2006, 246 lpp.  

4. Reľģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2007. g, 215 lpp.  

Papildliteratūra 

1. Celma D. Vadītājs un vadīšana izglītībā. Raka 2006, 217 lpp.  

2. Inne R., Gailīte I., Lūse I., Zīds O. Skolvadība – idejas, versijas, pieredze, Rīga, Raka  

3. V.Praude, J.Beļčikovs. Menedţments. R.: Vaidelote, 2001. – 509 lpp.  

4. Kukele D. (2003) Skolvadība. Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati. Rīga: RaKa.  

5. M.Coleman, D.Glover. Education Leadership and Menagement. Developing insights and skils. 

McGraw Hill. Open University Press. 2010.  

Periodika un citi informācijas avoti 
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Kursa nosaukums Projektu vadīšana izglītībā 

Kursa kods VadZP051 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Izglītības vadība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Oskars Zīds 

Priekšzināšanas 

Ekon1021, Ekonomikas teorijas pamati [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

VadZP051 [2VAD2051] Projektu 

vadīšana izglītībā [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sekmēt studentu izpratni par projektu vadīšanas būtību, teorētiskajām nostādnēm 

un izmantošanas iespējām izglītībā, izstrādājot un vadot pētnieciska, praktiski pedagoģiska vai 

didaktiska profila projektus. Kursa saturā tiek analizētas sistēmiskās pieejas būtība, 

pamatjēdzieni, sistēmstruktūru tipi un to vadīšanas problēmas. Izmantojot vispārējo projektu 

vadīšanas teoriju tiek izvērtēti izglītības sistēmā izmantojamie projekti, parādīta projekta 

izveides, norises, vadīšanas un ieviešanas organizācijas metodika.  

Rezultāti 

Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs demonstrēt un pielietot zināšanas par 

projekta veidošanu, vadīšanu un novērtēšanu.  

Studenti spēj veidot projekta pieteikumu sociālpedagoģisku problēmu risināšanai.  

Studenti spēj veikt nepieciešamās aplēses un plānošanu projekta sekmīgai realizācijai.  

Studenti spēj izskaidrot projektu orientētas darbības priekšrocības un trūkumus, riskus.  

Kursa plāns 

1. Projekta vadīšanas pamati: projekta jēdziens, būtība. Projekta pazīmes, projekta process - no 

idejas līdz produktam. (L, 2).  

2. Izglītības vides elementi, to analīze. Izglītības sistēmstruktūra Latvijā. (L, 2).  

3 .Izglītības projektu sistēma un process: projekta elementi (posmi), projekta process. Projekta 

struktūrplāna veidošana. (L, 2).  

4. Vadīšanas un inovāciju procesi. Izglītības iestādes filozofija un projekta vadīšana. (L, 2).  

5. Projekta vadītājs un vadības komanda. Projekta pasūtītājs un viľa funkcijas. (L, 2).  

6. Kvalitātes vadīšanas sistēma izglītības projektā. Projekta atsevišķo posmu vadīšana un 



kontrole. Projekta saturiskā izstrāde. (L, 2).  

7. Projekta produkts (rezultāts), pašnovērtējums. Ārējais novērtējums projekta novērtēšanā. 

Sabiedriskās attiecības projekta vadībā. (L, 2).  

8. Projekta sagatavošana ieviešanai. (L, 2).  

9. Patstāvīgais darbs un prezentācija: Izstrādāt savu (atbilstoši studenta profesionālajām 

interesēm) projektu, izmantojot studiju gaitā iegūtās zināšanas. Prezentēt izstrādāto projektu 

studentu kopīgajā seminārā. (S, 16).  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jāpiedalās teorētiskajās nodarbībās, jāizstrādā praktiskais studiju darbs (50%), jāsagatavo un 

jāaizstāv iespējamais projekts izglītībā (50%).  

Mācību pamatliteratūra 

1.Broks A. Izglītības sistemoloģija.- R.: RaKa, 2000. - 20 eks.  

2.Dţeims P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati.- R.: Puse Plus, 2001. - 5 eks.  

3.Ilmete Ţ. Ievads projektu vadīšanā. Personāla vadīšana Latvijā: problēmas un risinājumi.-R.: 

Vērmaľparks, 1997., 130.-166.lpp. - 20 eks.  

4.Ilmete Ţ. Projektu vadīšanas attīstības tendences Latvijā.- LU Zinātniskie raksti, 629.sēj.- 

Rīga, 2001. - 20 eks.  

5.  Project management T-kit. - Strasbourg, France: Concil of Europe and European Comission, 

November 2000, - 107 lpp.  

 

Papildliteratūra 

1. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte: analīze, plānošana, vadība.- Rīga, 2000. - 20 eks.  

2. Fullans M. Pārmaiľu spēki.- R.: Zvaigzne ABC, 1999.- 20 eks.  

3. West- Burnham J. Managing Quality in Schools.- London, Pitman Publishing, 1997. -2 eks.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. LNPVA. Projektu vadīšana/ ţurnāls  

2. Vēstis skolai/ ţurnāls/  

3. http://www.politika.lv  

http://www.irefea.org  

http://www.emcdda.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Informātika izglītībā  

Kursa kods Peda1330 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 30.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Fizikas doktors, prof. Andris Grīnfelds 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Andrejs Geske 

Priekšzināšanas 

Peda2034, Informātika izglītībā (I) 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1333 [2PED1333] Informātika 

pedagoģijā 

Peda2035 [2PED2033] Informātika 

izglītībā (II) [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir teorētisko un praktisko zināšanu apgūšana izglītības pētījumu rezultātu 

statistiskajā apstrādē un studentu izpratnes veidošana par izglītības pētījumu datu apstrādes 

metodiku un loģiku, izmantojot modernās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Kursa 

saturs balstīts uz jaunākajām izglītības zinātnes atziľām pētījumu datu apstrādes jomā un 

kvantitatīvajai datu analīzei nepieciešamās datorprogrammatūras lietošanu. Laboratorijas darbu 

izpildei tiek izmantoti MS EXCEL vidē apstrādājami datu faili.  

 

 

 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti būs ieguvuši profesionālās kompetences: 1) aptaujas anketu 

izstrādē un 2) kvantitatīvo datu statisiskajā apstrādē; un akadēmiskās kompetences: 1) 

kvantitatīvo pētījumu dizainā un 2) izglītības pētniecībā. Studenti spēs veikt datu kvantitatīvo 

apstrādi un analīzi, izstrādāt aptaujas anketas izglītības pētījumu vajadzībām, veikt respondentu 

grupu salīdzināšanu un pārzinās populārāko datu statistiskās analīzes metoţu izmantošanu.  

 

Kursa plāns 

1. Ievads MS Excel lietotnē (1L, 1Ld)  



2. Formatēšana MS Excel vidē, iepazīšanās ar Moodle e-studiju vidi (1L, 1Ld)  

3. Kārtošana, filtri un ievads formulās (aritmētiskās darbības) (1L, 1Ld)  

4. Bieţāk lietotās funkcijas, teksta sadalīšana un apvienošana (1L, 1Ld)  

5. Loģiskās funkcijas (1L, 1Ld)  

6. Procentu aprēķini, šūnu adresācija, noapaļošana (1L, 1Ld)  

7. Frekvenču aprēķini (1L, 1Ld)  

8. Aptauju datu kodēšana (2L, 2Ld)  

9. Diagrammu veidošana (2L, 2Ld)  

10. Hī kvadrāts (1L, 1Ld)  

11. Indeksu veidošana (1L, 1Ld)  

12. Point biseriālais korelācijas koeficients (1L, 1Ld)  

13. Anketu apstrāde (2L, 2Ld)  

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

1. Semestra laikā sekmīgi izpildīti 10 starppārbaudījumi – testi (50% no kopējā vērtējuma),  

2. Semestra laikā sekmīgi veikts pētījums - (25% no kopējā vērtējuma),  

2. Sesijas laikā sekmīgi nokārtots eksāmens (mutiski) – (25% no kopējā vērtējuma).  

 

Mācību pamatliteratūra 

1.Arhipova I., Bāliľa S. Statistika ar MS Excel ikvienam. I daļa. - R.: Datorzinību centrs, 1999. - 

168 lpp. (LUB:Centr.bibl. krājums, 2 eksemplāri, LUB:Ekonomikas bibl., 75 eksemplāri).  

2.Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. - Rīga, Raka, 2001. - 108 

lpp. ( LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., 285 eksemplāri).  

3.Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos. 1. grāmata. - Rīga, Izglītības soļi, 2002. - 236 lpp. ( LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., 5 

eksemplāri).  

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Mācīšanās: teorija un prakse [2PED2678*SDSK2083] 

2PED2678 [2SDS2066*SDSK2066] 2SDS2066 

Kursa kods Peda2233 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Lūcija Rutka 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Rudīte Andersone 

Sociālo zinātľu mağistrs psiholoğijā, lekt. Maija Dūka 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Linda Daniela 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SDSK2083 [2PED2089] Mācīšanās: 

teorija un prakse [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju veidot izpratni par mācīšanās būtību, veidiem, metodēm 

un formām un mācīšanās vadību mācību procesā.  

 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par:  

(a) mācīšanās jēdzienu, mācīšanu un mācīšanos.  

(b) mācīšanās procesa struktūru, likumsakarībām, principiem; smadzeľu darbības lomu izziľas 

procesā.  

(c) mācīšanās stiliem: to būtību, veidiem, individuālo mācīšanās stila noteikšanu un ievērošanu.  

(d) personības īpašībām un īpatnībām, kas ietekmē mācīšanos;  

(e) spējām, temperamentu, raksturu, motivāciju;  

(f) motivācijas veicināšanu;  

(g) izziľas procesu (uztveres, atmiľas un domāšanas) darbību mācīšanās laikā;  

(h) uzmanību un tās nozīmi mācīšanās laikā; atmiľu un tās nozīmi mācīšanās laikā;  

(i) mācību vidi kā priekšnosacījumu efektīvam mācīšanās procesam: fizisko telpu, laiku, uzturu, 

miegu;  

(j) mācīšanās paľēmieniem: plānošanu, jautāšanu, atmiľas kartēm, diskusijām u.c.;  

(k) mācīšanās grūtībām un mācīšanās traucējumiem: to būtību, iemesliem, palīdzības iespējām 

izglītības procesā;  

(l) mācīšanos multikultūru vidē;  



(m) mācīšanās procesa vadīšanu;  

(n) pretrunām starp kontroli un brīvo mācīšanos;  

(o) mācīšanās rezultātu novērtēšanu un pašnovērtēšanu.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

(a) analizēt problēmas mācīšanās procesā un noteikt to cēloľus un paredzēt iespējamos 

risinājumus;  

(b) izvērtēt mācīšanās stilus un to pilnveides iespējas;  

(c) saskatīt jauninājumus un prasību maiľu mūţizglītībā;  

(d) izvērtēt izziľas procesu attīstību ietekmējošos faktorus;  

(e) apkopot daţādas mācīšanās teorijas un dot savu vērtējumu un secinājumus;  

(f) izvērtēt mācību vidi un tās ietekmi uz mācīšanos;  

(g) sintezēt un modelēt daţādas mācīšanās teorijas un praksi;  

(h) analizēt un izvērtēt mācīšanās rezultativitāti, veicot pašnovērtēšanu.  

 

3. Prasmes zināšanas pielietot:  

(a) izvirzīt mācīšanās mērķus un uzdevumus;  

(b) paredzēt sagaidāmos mācīšanās rezultātus;  

(c) plānot to sasniegšanu;  

(d) izvēlēties atbilstošākās mācīšanās teorijas un mācīšanās stilu;  

(e) veikt profesionālu pedagoga darbību mācīšanās darbības veicināšanā;  

(f) veidot mācību vidi;  

(g) piedalīties izglītības iestādes attīstības/pilnveides projektos;  

(h) radoši organizēt mācīšanās procesu mācību priekšmetā;  

(i) veikt skolēnu un pedagogu mācīšanās darbību izvērtējumu daţādos kontekstos;  

(j) veikt daļēji vadītu pētniecisku darbību izglītības pedagoģiski profesionālās darbības jomā, 

izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes.  

 

4. Komunikācijas prasmes;  

(a) izskaidrot mācīšanās mērķus un uzdevumus;  

(b) izskaidrot mācīšanās darbību un tās būtību audzēkľu vecākiem;  

(c) pierādīt pašregulētas mācīšanās priekšrocības;  

(d) sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem mācību vides veidošanā;  

(e) vadīt starppriekšmetu projektu darbus mācīšanās veicināšanai;  

(f) izskaidrot informāciju par pašregulētas mācīšanās problēmām un aktualitātēm gan 

speciālistiem, gan plašākai sabiedrībai;  

(g) izteikt savu attieksmi pret parādībām un problēmām mācīšanās procesā;  

(h) saprasties ar daţādi domājošiem ar daţādām pieredzēm;  

(i) demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci.  

 

5. Ievirzes tālākmācīšanās prasmēm:  

(a) virzīt savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi;  

(b) patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos.  

 

6. Citas vispārējas prasmes:  

(a) modificēt mācīšanās darbības elementus atbilstoši katra skolēna vajadzībām;  

(b) pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiľām;  

(c) ievērot ētikas normas;  

(d) uzľemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību;  

(e) radīt jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros;  

(f) uzľemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām.  

 



Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Mācīšanās jēdziens, mācīšana un mācīšanās. Mācīšanās teoriju raksturojums 2 (L)  

2. Mācīšanās procesa struktūra, likumsakarības, principi. Mācību vide kā priekšnosacījums 

efektīvam mācīšanās procesam: fiziskā telpa, laiks, uzturs, miegs (lekcija + seminārs). 4 (2L; 2S)  

3. Uzmanība, tās fizioloģiskais pamats, īpašības, nozīme mācīšanās procesā (lekcija+seminārs) 4 

(2L; 2S)  

4. Izziľas procesu (uztveres, atmiľas un domāšanas) fizioloģiskais pamats un darbība mācīšanās 

procesā. Valodas nozīme domāšanas procesā. Mācīšanās multikultūru vidē. 4 (2L; 2S)  

5. Mācīšanās grūtības un mācīšanās traucējumi: to būtība, iemesli, palīdzības iespējas izglītības 

procesā. (lekcija+semināri) 2 (1L; 1S)  

6. Mācīšanās stili: to būtība, veidi, individuālā stila noteikšana un to ievērošana. Mācību stilu 

saistība ar izziľas procesiem (lekcija+seminārs) 2 (1L; 1S)  

7. Personības īpašības un īpatnības, kas ietekmē mācīšanos: spējas, temperaments, raksturs, 

motivācija. Mācīšanās motivācijas veicināšanas paľēmieni (lekcija+seminārs) 4 (2L; 2S)  

8. Mācību metodes. To būtība, veidi. (Lekcija+seminārs) 4 (1L; 3S)  

9. Mācīšanās paľēmieni: plānošana, jautāšana, atmiľas kartes, diskusijas u.c. (lekcija + seminārs) 

4 (2L; 2S)  

10. Mācīšanās procesa vadīšana. Pretrunas starp kontroli un brīvo mācīšanos Mācīšanās rezultātu 

novērtēšana un pašnovērtēšana. 2 (1L; 1S)  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1) izpildīti patstāvīgie darbi - 20% no vērtējuma;  

2) sekmīgi starppārbaudījumi (30% no vērtējuma):  

- analītisks darbs par mācīšanās stiliem: to būtību, veidiem, individuālo mācīšanās stilu 

noteikšanu un ievērošanu;  

- mācību motivācijas izvērtēšanas un veicināšanas paľēmieni;  

- eseja par izziľas procesu īpatnībām mācīšanās laikā. Uzmanības un izziľas procesu loma 

mācīšanās procesā;  

3) eksāmens - projekta darbs par mācīšanās paľēmieniem un to saistību ar veiksmīgu mācību 

procesa organizāciju un tā aizstāvēšana (50% no vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt. – R.: RaKa, 2005. (15eks)  

2. Fišers R. Mācīsim bērniem mācīties. – R.: RaKa, 2006. (5 eks)  

3. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. – R.: RaKa,2003. (12 eks)  

4. Rubana I.M. Mācīties darot. – R.:RaKa, 2004. (70 eks)  

5.  Lefrancois G.R. Psychology for Teaching. - Wadsdorf: Thomson Learning, 2002. (3 eks)  

 

Papildliteratūra 

1. Alens Dţ., Nerne Dţ. Skolēnu izaugsmes veicināšana. – R.: Skolu atbalsta centrs, 2000.  

2. Geidţs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

3. Fjelds S.E. No parlamenta līdz klasei. – Rīgas pilsētas skolu valde, 1998.  

4. Lapiľa L. Rudiľa V. Interaktīvās mācīšanās metodes. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

5. Kaise A. Einführung in die Didaktik des Sachunterricht. – Baltmannsweiler: Schneider-

Verl.Hohengehren, 1997.  



6. Meyer H. Unterrichts Methoden. – Berlin: Cornelsen Scripton, 1994.  

7. Opolciere U. Mācīties – tas ir lieliski. – R.: Alberts XII, 2000  

8. Valbis J. Skolēna personības attīstība - izglītības virsuzdevums. – R.: Zvaigzne ABC, 2005.  

9. Hahele R. Pašnovērtējums mācību procesā. – R.: RaKa, 2006  

10. Kārters F., Rasels K. Domāšanas māksla. R.: Zvaigzne ABC, 2004.  

11. Bregdons A.D., Gemons D. Apgūsti ātrāk, atceries vairāk. – R.: Jāľa Rozes apgāds, 2004.  

12. Smits E. Paātrinātā mācīšanās klasē. – R.: Pētergailis, 2000.  

13. Hergenhahn B.R., Olson M.H. An Introduction to Theories of Learning. - New Jersey: 

Prentice Hall, 2001.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

2. Laikraksts ―Izglītība un kultūra‖  

3. Ţurnāls „Skolotāja almanahs‖  

4. Ţurnāls „Psiholoģija mums‖  

5. Ţurnāls „Education Psychology‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Izglītības vide* [2PED2677*SDSK2082] 2PED2677 

Kursa kods Peda2220 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Irēna Ţogla 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ilze Ivanova 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SDSK2082 [2PED2082] Izglītības 

vide* [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt vispārpedagoģiskās sakarības, attīstīt pedagoģisko 

domāšanu, lai mērķtiecīgi veidotu vidi produktīvām mācībām, organizētu zinātniski pamatotu 

mācību procesu ,sekmētu skolēnu mācīšanos un personības attīstību. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  

1. zināšanas un izpratni par:  

- par izglītības vides būtību un daudzveidību;  

- Latvijas izglītības vidi, Eiropas izglītības vidi;  

- izglītības ieguvi organizētā un neorganizētā vidē;  

- pedagoģiskās vides organizēšanu mācību diferencēšanai un individualizēšanai;  

- par izglītības vides daţādiem komponentiem;  

- par vecāku lomu izglītības vides veidošanas procesā;  

- par izglītības vides veidotājiem;  

2. prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- daţādas izglītības vides;  

- daţādību izglītības vidēs;  

- Latvijas izglītības vidi, saistībā ar Eiropas izglītības vidi;  

- izglītības vides komponentus;  

- vecāku lomu izglītības vides veidošanas/ās procesos;  

- izglītības vides veidotāju darbību;  

- konkrēto izglītības vidi skolā, klasē, mācību stundā;  

- vērtēt savas darbības efektivitāti;  

3. prasmes zināšanas pielietot:  

- plānot vides izveidi skolēna daudzveidīgajai darbībai;  

- plānot izglītības vidi skolā, klasē, mācību stundā;  



- paredzēt izglītības vides ietekmes rezultātus;  

- plānot izglītības vides resursu pilnveidi;  

- darboties daţādās izglītības vidēs-organizētās, neorganizētās, virtuālās;  

- prasmes izvēlēties izglītības videi nepieciešamos mācību līdzekļus, IKT, saturu, metodes, 

formas;  

- prasmes radoši organizēt un pārveidot izglītības vidi;  

- prasmes veicināt audzēkľu mācību motivāciju , izmantojot izglītības vides daţādās iespējas;  

- plānot un vadīt skolēnu sasniegumus mācību procesa organizētā vidē, ievirzot skolēnus 

mūţizglītībai;  

4. komunikācijas un citas vispārējas prasmes:  

- veidot un uzturēt komunikācijai un sadarbībai labvēlīgu vidi;  

- organizēt un uzturēt diskusijas starp skolēniem, skolēniem un skolotāju daudzveidīgajā vidē, 

veicināt skolēnu komunikācijas un sadarbības pieredzes veidošanos;  

- rosināt un uzturēt sarunu ar vecākiem par skolēnu sasniegumiem un perspektīvu;  

- izskaidrot vecākiem izglītības vides ietekmi, tās nozīmi mācīšanās motivācijas veidošanās 

procesā;  

- pierādīt savas skolas ,klases izglītības vides priekšrocības;  

- sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem, skolas personālu labvēlīgas vides veidošanai  

5. ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

- patstāvīgi pētīt citu valstu, skolu, izglītības iestāţu pieredzes izglītības vides veidošanā.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Izglītības vides būtība, funkcijas, tās saikne ar zinātnes un tehnikas attīstību. L2,S2.  

2. Izglītības vides veidi, organizētas vides attīstošā, audzinošā, izglītojošā vērtība.L2,S2. 3. 

Organizētās izglītības vides un mācību procesa mijsakarības L2,S2.  

4. Izglītības vides iespējas- uz skolēna mācīšanos orientēta pedagoģiskā procesa  

pilnveidē L2, S2  

5. Skolas iekšējā un ārējā vide, tās veidotāji. L2,S2.  

6. Virtuālā izglītības vide mūsdienu skolā. L2,S2.  

7. Skolotāja darbība izglītības vides veidošanās/as procesā. L2,S2..  

8. Vecāku un skolas sadarbība izglītības vides veidošanas/ās procesā L2,S2.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1) lekciju apmeklējums -10%  

2) izpildīti un prezentēti 2 patstāvīgie darbi, kā starppārbaudījums- 30% no kopējā vērtējuma;  

3) darbs semināros, diskusijās, projektos (sagatavotība) - 40%  

4) mutisks eksāmens - praktiski analizēt norādīto izglītības vidi - 20 %  

 

Mācību pamatliteratūra 

Geidţs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 1999  

Kručinina, M. un Magdaļenoka, I. Mūsdienu skolas vadība. Rīga: Raka. 2001  

Vorobjovs, A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi. 2002  

Ţogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. R.: RaKa, 2001.  

Russell, G. The Advantages and Disadvantages of Virtual Schools. ICT in Education Journal 

Semester 1., 2004  

Papildliteratūra 

Delors Ţ.u.c. Mācīšanās ir zelts. Ziľojums, ko starptautiskā komisija par izglītību divdesmit 

pirmajam gadsimtam sniegusi UNESCO. R.: UNESCO LNK, 2001.  



Eiropas Komisija. Mācīšana un mācīšanās – ceļš uz izglītotu sabiedrību. Akadēmisko 

programmu aģentūra,1998.  

Hessens S. Pedagoģijas pamati: Ievads lietojamā filozofijā.- R. 1929  

Fjelds S.E. No parlamenta līdz klasei. Rīgas pilsētas skolu valde, 1998.  

Maslo I. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija. R.: RaKa, 1995.  

Pēks L. Pedagoģiskā vide un tās sociālpsiholoģiskais komponents. – Liepāja, 1999  

Reľģe V. Organizāciju psiholoģija. – R.: Kamene, 2002  

Šūmane I. Mācību vides veidošanās. // Skolotājs. - 2001. nr.6.  

Stabiľš J. Izglītības iestādes vadītāja un skolotāja misija. – R.: Vārti, 1998  

Mūţizglītības Memorands. Eiropas komisija dok. Brisele, 2000  

J.Valbis. SKOLĒNA PERSONĪBAS ATTĪSTĪBA – IZGLĪTĪBAS VIRSUZDEVUMS. – Rīga, 

Zvaigzne ABC, 2003  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls ―Skolotājs‖  

Laikraksts ―Izglītība un kultūra‖  

Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

 

Izglītības satura un eksaminācijas centra mājas lapa: http://www.isec.gov.lv  

 

Datu bāzes -EBSCO, Science Direct, Pro Quest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Personības attīstība socializācijas procesā 

Kursa kods SDSK2029 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Pedagoģija, Psiholoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 03.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Lūcija Rutka 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Baiba Kaļķe 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Zanda Rubene 

Sociālo zinātľu mağistrs psiholoğijā, lekt. Maija Dūka 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SDSK2029 [2SDS2029] Personības 

attīstība socializācijas procesā [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par personības attīstību un audzināšanu socializācijas 

procesā vēsturiskajā un mūsdienu kontekstā, analizēt skolēnu personības attīstības un uzvedības 

īpatnības, fiksējot tās klases audzinātāja portfolio un izmantojot socializācijas problēmu 

risināšanā. Kursa ietvaros paredzēts apgūt prasmes plānot un realizēt socializācijas procesu klasē 

daţādās izglītības pakāpēs, kā arī veicināt profesionālu sadarbību un tālākizglītību.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

1. zināšanas un izpratni par:  

• personības attīstības būtību, lomu, saturu;  

• audzināšanas mērķiem un funkcijām sabiedrībā;  

• bērnu socializāciju Latvijā un pasaulē vēsturiskajā un mūsdienu kontekstā;  

• audzināšanas problēmām multikultūru un informācijas sabiedrībā;  

• vecāku, klases audzinātāja un mācību priekšmeta skolotāja darbību personības socializācijā;  

 

2. prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

• izvirzīt socializācijas mērķus un uzdevumus konkrētā situācijā;  

• paredzēt sagaidāmos skolēna personības pilnveides rezultātus;  

• plānot to sasniegšanu;  

• diagnosticēt, izvēlēties un izstrādāt iespējamos socializācijas problēmu risinājumus  

• radoši veicināt skolēnu socializācijas procesu;  

 



3. prasmes zināšanas pielietot:  

• daţādas personības attīstības un audzināšanas teorijas vēsturiskajā un mūsdienu skatījumā;  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt pētniecisku darbību skolēna socializācijas izpētē;  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, prognozēt, plānot un izvērtēt pedagogu un vecāku 

audzināšanas darbību;  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt profesionālās attīstības pašizvērtējumu un 

monitoringu;  

 

4. komunikācijas prasmes;  

• formulēt un analītiski aprakstīt ar personības socializāciju saistītās problēmas;  

• diskutēt un risināt personības socializācijas problēmas gan vēsturiskajā, gan mūsdienu 

kontekstā;  

• veicināt skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību;  

• sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu u.c. 

socializācijas veicināšanā;  

 

5. vispārējās prasmes:  

• veicināt topošo pedagogu radošu pieeju mūsdienu socializācijas problēmu risināšanai atbilstoši 

konkrēta vecuma un personības pieredzes specifiskajām vajadzībām;  

• patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, vadīt savu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi.  

Kursa plāns 

1. Socializācija kā audzināšanas rezultāts. L 4  

2. Audzināšana kā kompleksa sabiedriska parādība. L2, S2  

3. Audzināšanas problēmas multikultūru sabiedrībā. L2, S2  

4. Informācijas sabiedrības vispārīgs raksturojums. Mediju socializācija pedagoģijas kontekstā. 

L2, S2  

5. Bērnu socializācijas vēsturiskais aspekts. L2  

6. Klases audzinātājs - viens no socializācijas īstenotājiem. L2, S2  

7. Klases audzinātāja portfolio aktuālo personības socializācijas problēmu risināšanai. L4, S6  

8. Attīstības būtība, mērķis un likumsakarības. Attīstības teoriju raksturojums. L2, S2  

9. Personības attīstības un socializācijas nosacījumi zīdaiľa periodā, agrīnā bērnībā un 

pirmsskolas vecumā. L2, S4  

10. Personības attīstība un socializācija jaunākajā skolas vecumā. Sociālā percepcija sadarbības 

procesā. L4, S4  

11. Personības attīstība un socializācija pusaudţu vecumā un jaunībā. „Es‖ tēls sociālajā pasaulē. 

L2, S4  

12. Personības attīstība brieduma periodā. Attīstošais dialogs skolēna atbildības, iniciatīvas un 

radošuma veicināšanā. Pedagoga personība kā skolēna socializācijas veicinātāja. L2, S4  

13. Komunikācija un konflikti socializācijas procesā. L2, S4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgi starppārbaudījumi :  

1.1. eseja „Pašattīstības analīze un izvērtējums‖ – 5%  

1.2. viena temata par personības attīstību noteiktā vecumā Power Point prezentācija (grupu 

darbs) – 15%,  

1.3. patstāvīgais individuālais darbs „Viena skolēna pedagoģiskais raksturojums‖ un tā 

prezentācija Power Point vidē –– 20%,  

1.4. patstāvīgais darbs – paša studenta izvēlētas vienas aktuālās audzināšanas problēmas analīze, 

izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas sociālu problēmu risināšanai – 20%,  

1.5. pārējo patstāvīgo darbu vērtējums – „ieskaitīts‖.  



2. Eksāmens: pārbaudes darbs - tests (40%)  

Mācību pamatliteratūra 

1.  Baldiľš A., Raţeva A. Klases audzinātāja darbs skolēna personības izpētē.-R.: Pētergailis, 

2001, LUB 22 eks.  

2. Cloninger S. Theories of personality: understanding persons. - N.J.: Prentice Hall, 2000, LUB 

2 eks.  

3. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. R.: Jumava, 1998, LUB 15 eks.  

4. Ēriksens T. H. Mirkļa tirānija. Straujš un gauss laiks informācijas sabiedrībā. – R. : Norden 

AB, 2005, LUB 18 eks.  

5. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas. - R.: Zvaigzne ABC, 2007, LUB 30 eks.  

 

Papildliteratūra 

1. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā.-R.: Mācību grāmata, 1998.  

2. Bell J. Doing your Research Projeect.-New York:Open University Press, 2005.  

3. Boulbijs Dţ. Drošais pamats. – R. : Rasa ABC, 1998.  

4. Barbour C., Barbour N., Scylly P.A., Families, Schools and Communities, Building 

Partnership for Education Children. New Jersy: Pearson Education, 2005.  

5. Creswell J.W. Educational Research. –New Jersey:Pearson Educational Inc., 2005.  

6. Dewey J. Demokratie und Erziehung. - Weinheim und Basel, Belz Tascenbuch, 2000.  

7. Domiľa L. Svētku scenāriji.-R.:Pētergailis, 2006.  

8. Fuko M. Uzraudzīt un sodīt. – R.: Omnia mea, 2001.  

9. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to rādītāji. –R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

10. Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: skola, skolotājs, skolēns. – R.: Zvaigzne ABC, 2005.  

11. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.-

R.:RaKa,2004.  

12. König E., Zedler P. Theorien der Erziehungswissenschaft. - Weinheim, Basel, Belz, 2002.  

13. Kūle M. Eirodzīve. – R.: LU Filosofijas un socioloģijas institūts,2006.  

14. Liotārs Ţ. F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. – R.: laikmetīgās mākslas 

centrs,2008.  

15. Löw M. Einfürung in der Soziologie der Bildung und Erziehung. – Opladen: Leske+Budrich, 

2003.  

16. Myers D. Social psychology. New York: McGraw Hill , 1996.  

17. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. R.: Raka, 2002.  

18. Piaţē Ţ. Bērna intelektuālā attīstība. R.: Pētergailis, 2002.  

19. Pļavniece M., Škuškovľika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem. –R.: Raka, 2002.  

20. Rapp Wagner R. Postmodernes Denken und Pädagogik. - Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul 

Haupt, 1997.  

21. Reľģe V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. –R: Zvaigzne ABC, 2004.  

22. Reľģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. –R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

23. Rifkins Dţ. Jaunās ekonomikas laikmets. – R. : Jumava, 2004.  

24. Stradiľš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā.-R.: Latvijas vēstures institūta apgāds, 

2009.  

25. Schaffer D.R. Social and Personality Development. - USA, 2002.  

26. Špona A., Audzināšanas process teorijā un praksē. R .: RaKa, 2004.  

27. Ţukovs L. Pedagoģijas vēsture. Pamatkurss. – RaKa,1999.  

28. The child in the world, the world in the child :education and the configuration of a universal, 

modern, and globalized childhood /edited by Marianne N. Bloch ... [et al.]. New York; 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.  

29. Vecgrāve L. Bērns kā patērētājs masu komunikācijā.// Patērniecība Latvijā: tendences un 



alternatīvas. Agora 5. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.,125.-135.lpp.  

30. Wulf C. Antropologie der Erziehung.- Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2001.  

31. Крайг Г. Психология развития. – С- П: Питер, 2007.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls „Journal of Personality and Social Psychology.‖  

2. Ţurnāls „Educational Psychology‖  

3. Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006. – 2013. gadam. Ministru kabineta 

2006. gada 19. jūlija rīkojums Nr.542. Rīga: Ministru kabinets, 2006. Pieejams: 

http://ppd.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=4782  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Skolotāja pētnieciskā darbība 

Kursa kods Peda2080 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Irēna Ţogla 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Rudīte Andersone 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2080 [2PED2077] Skolotāja 

pētnieciskā darbība [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apzināt pētīšanu profesionālās darbības struktūrā, veidot 

pētnieciskās darbības kompetenci, veicināt skolēnu pētniecisko prasmju veidošanos. Studenti 

demonstrēs kompetences pamatus pētniecības metodoloģijas izvēlei pedagogijā, izmantojot 

bakalaura programmā apgūto pētnieciskā darba pieredzi; apzinās turpmākās pētnieciskās 

darbības virzienu, sagatavosies pētīšanai pedagoģiskajā praksē un skolotāja darbā.  

Šī mērķa sasniegšanai atbilstoši profesijas standartam studenti izstrādā, sameklē avotos, saľem 

kursa apguves laikā ieteikumus, metodikas un citus atbalsta materiālus pētīšanai pedagoģiskajā 

praksē un izmantošanai patstāvīgā profesionālā darba sākumposmā.  

Programmā uzľem studentus ar bakalaura grādu, priekšzināšanas pedagoģijā nav obligātas.  

 

Rezultāti 

 

- zināšanas un izpratne par:  

• pētīšanu pedagoģiskajā procesā saskares zinātľu pētījumu un prakses kontekstā; studenti 

apzinās un formulēs aktuālas pedagoģiskā procesa problēmas un piedāvās pamatotu risinājumu, 

izmantojot citos studiju kursos iegūtās zināšanas;  

• zinātnisko metodi pētījumos pedagoģijā, atgriezeniskās informācijas ieguvi, iegūto datu 

interpretāciju pedagoģisko sakarību kontekstā;  

• pedagoģiskā procesa mērķu un līdzekļu pamatotību izpētē, pētnieciska mācību procesa 

organizēšanu, skolēnu pētnieciskās darbības vadīšanu.  

 

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt, studenti:  

• uz iegūtās atgriezeniskās informācijas pamata analizēs un vērtēs profesionāli pedagoģisko 

darbību, identificēs normatīvā un humānpedagoģiskā procesa pazīmes;  



• formulēs aktuālu problēmu cēloľus ikdienas darbā un plānos mērķtiecīgu to risinājumu, 

demonstrējot studiju programmā ietverto kursu zināšanas un prasmi izraudzīties teorētiski 

metodisko literatūru;  

• formulēs pieľēmumus un izpētes jautājumus, demonstrējot izpratni par pētīšanas integrējošo 

potenciālu teorijā un praksē, kā arī lēmumu realizēšanas iespējām;  

• uz sistemātiskas atgriezeniskās informācijas pamata izvērtēs pedagoģiskā procesa dalībnieku 

un citu daudzveidīgo faktoru darību, mērķtiecīgi izvērtēs iespējamās pedagoģiskā procesa 

izmaiľas/inovācijas;  

• uz atgriezeniskās informācijas, pedagoģiskā darba analīzes un izvērtēšanas pamata uzrakstīs 

loģiski strukturētu referātu, publiski to prezentēs.  

 

- zināšanas un prasmes lietot pēc apgūtā parauga un izmantot jaunā situācijā, studenti demonstrēs 

spēju:  

• pašizvērtēt un izvērtēt profesionāli pedagoģisko darbību un organizēt bērnu/skolēnu/audzēkľu 

darbības procesa un sasniegumu savstarpējo un individuālo pašizvērtēšanu;  

• plānot un organizēt sistemātiskas atgriezeniskās informācijas ieguvi sadarbībā ar citiem 

pedagoģiskajā procesā iesaistītajiem, tajā skaitā skolēniem, kā arī bērnu/skolēnu/audzēkľu 

pētniecisko darbību;  

• izstrādāt mācību projektu un noteikt savu līdzdalību tā realizēšanā, vadīt skolēnu projektus; 

prakses laikā vērot un iespēju robeţās piedalīties izglītības iestādes iekšējā izvērtēšanā, projektos 

un citās ar pētniecību saistītās aktivitātēs.  

 

- komunikācijas prasmes:  

• aprakstīt situāciju, kuras centrā ir komunikācija, skaidri formulēt no sistemātiskas 

atgriezeniskās informācijas un pašizvērtēšanas izrietošus secinājumus;  

• semināros un praktiskajās nodarbībās paust savu attieksmi, diskutējot par pašizvērtēšanas un 

novērtēšanas rezultātiem un to izmantošanu profesionāli pedagoģiskajā darbībā;  

• uzklausīt citu kolēģu viedokļus un uzturēt argumentētu dialogu, demonstrējot sadarbības un 

komunikācijas prasmi, intelektuālo un emocionālo inteliģentumu.  

 

 

- ievirze tālākas mācīšanās, zinātniskās izziľas kompetencei, citas vispārējās prasmes:  

• uz pašizvērtēšanas pamata studenti demonstrēs prasmi strukturēt atgriezeniskās informācijas 

iegūšanu kā izziľas veidu un savu mācīšanos, apzinās profesionālās tālākmācīšanās uzdevumus;  

• pratīs kritiski vērtēt sistemātiskas atgriezeniskās informācijas un pašizvērtēšanas rezultātus, 

pieľemt kritiku un piedāvāt konstruktīvu risinājumu neparedzētām situācijām, apzināt atbildību 

par pašizvērtēšanā pamatotiem lēmumiem, ieteikumiem un ieviestiem jauninājumiem;  

• savas darbības izvērtējuma pamatotībai studenti apzinās kultūrkonteksta daudzveidību un 

ieteikumu vai pieľemto lēmumu realizēšanas iespējas multikultūru vidē, atgriezeniskās 

informācijas ieguvē un sniegšanā vērtēs profesionālo ētiku un izmantos studiju procesu skolotāja 

profesionālās ētiskas apguvei;  

• studenti apgūs bērnu/skolēnu/audzēkľu pētnieciskās darbības vadīšanu, izmantojot iespēju 

attīstīt vadīšanas pieredzi un organizatorisko kompetenci;  

Kursa plāns 

1. Pētīšana kā skolotāja darbības komponents, tās būtība. L 2 ; S 2  

2. Atgriezeniskā informācija skolotāja pētnieciskās darbības struktūrā, tās ieguve un apmaiľa 

mācību procesā.L 1; S 3  

3. Bērnu, skolēnu, audzēkľu un skolotāju darbības izvērtēšana; pašizvērtēšanas un savstarpējas 

novērtēšanas prasmju veidošana pedagoģiskajā procesā. L 1; S 3  

4. Pētīšana kā mācību metode. Pētnieciska mācību procesa būtība. L 1; S 3  

5. Skolēna pētniecisko prasmju attīstība pedagoģiskajā procesā. Skolēnu pētnieciskās  



darbības vadīšana. L 1; S 3  

6. Mācību un pētnieciskais projekts, tā sistematizējošā un organizējošā funkcija pedagoģiskajā  

procesā, bērnu/skolēnu/audzēkľu sadarbība un komunikācija projekta sagatavošanā un norisē.  

L 1; S 3  

7. Inovācijas pedagoģiskajā procesā, skolotāja un skolēnu radošā darbība, tās izvērtēšana.  

L 1; S 3  

8. Pētījuma rezultātu noformēšana un prezentēšana. S 4.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) izpildīti 2 patstāvīgie darbi un mutiski prezentēti semināros – kopā 20% no vērtējuma:  

- skolotāja, bērnu/skolēnu/audzēkľu pētnieciskās darbības pieredzes veidošana pedagoģiskajā 

procesā – 9.nedēļa;  

- pētījuma apraksta, referāta, raksta vai projekta izveidošana un prezentēšana. Tematika un forma 

– docētāja ieteikta un pēc studentu izvēles – 15.nedēļa.  

2) Viens sekmīgs starppārbaudījums - tests – 8. nedēļā - 20%.  

3) Regulārs darbs semināros un praktiskajās nodarbībās, izveidots portfolio – 30% no  

kopvērtējuma.  

4) Sekmīgs noslēguma pārbaudījums - eksāmens vai projekta prezentācija (pēc studentu  

izvēles) - 30% no vērtējuma.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā. Mācību grāmata. - R.:, 1998.  

2. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas. - R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

3. Bell J. Doing Your Research Project. - Open University Press. Buckingham, UK, 1993.  

4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. - R.: Turība, 2008.  

Papildliteratūra 

1. Hellsten, M., Reid, A. (Eds). Researching International Pedagogies. - Springer, 2008.  

2. Huber A. Das Wissensquintett funf Intelligenzen fuer das 21.Jahrhundert. Psychologie heute. - 

Juli, 2009. S.36-39.  

3. Izdales materiāli, t.sk. Comenius - 2 projektā TISSNTE izstrādātie materiāli. (2006.-2009.)  

4. Tuning Educational Structure in Europe. 2007. http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu  

5. Ţogla I. (2007). Teachers as researchers in the era of tests. ATEE Spring University. 

Starptautiskas konferences materiāli. - R.: LU Apgāds.  

6. Izglītības kvalitātes vērtēšana pamatskolā. - R.: ISEC, 1995  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

2. Laikraksts ―Izglītība un kultūra‖  

3. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums 
Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes 

izglītībā 

Kursa kods PedaP636 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Fizikas doktors, prof. Andris Grīnfelds 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Andrejs Geske 

Aivars Lasmanis | asoc.prof. 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP636 [2PEDP507] Metodoloģija 

un zinātniski pētnieciskās metodes 

izglītībā [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespējas studentiem veidot izpratni par zinātniskās pētniecības procesu un 

apgūt prasmes, kuras nepieciešamas izglītības pētījumu sagatavošanai un veikšanai, pētījumu 

rezultātu apkopošanai un zinātnisku pārskatu sagatavošanai. Iegūtā kompetence izglītības 

pētniecībā dos iespēju īstenot pētījumu diplomdarbā, veikt pētījumus izglītības iestādēs un 

sekmīgi studēt augstāka līmeľa studiju programmās. Studiju darbā studenti praktiski pielieto 

apgūtās zināšanas un prasmes  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  

 

zināšanas un izpratni par  

zinātniskās pētniecības pamatprincipiem, izglītības pētījumu organizēšanu un norisi, kvalitatīvo 

un kvantitatīvo paradigmu pētniecībā, vienkāršākajiem pētījumu veidiem un atbilstošām datu 

iegūšanas un apstrādes metodēm,  

kompetences  

izvirzīt pētījuma mērķus un uzdevumus; kritiski analizēt zinātnisko literatūru; izvēlēties mērķiem 

atbilstošu pētījumu veidu un metodes; iegūt un analizēt empīriskus datus, diskutēt par pētījuma 

rezultātiem, sagatavot pētījumu pārskatu.  

Kursa plāns 

1. Zinātniskās pētniecības būtība. Pētniecības principi. Pētījuma plānošana un īstenošana. 

Pētījuma problēmas, mērķu un pētniecisko jautājumu izvirzīšana un formulēšana 4L, 2S  



2. Izglītības pētījumu klasifikācija. Izglītības pētījumu veidi. 2L  

3. Literatūras atlases un kritiskās analīzes principi izglītības pētniecībā 2S  

4. Informācijas iegūšanas instrumenti un metodes pētījumos, kvalitatīvā un kvantitatīvā 

paradigma 6L, 2S  

5. Kvantitatīvo datu apstrādes metodes un analīze 6L  

6. Kvalitatīvo datu analīze 2L  

7. Pētījuma rezultātu analīze, diskusija par pētījuma rezultātiem un secinājumi 2S  

8. Pētnieciskā vērtēšana klasē – problēmas, organizēšana, norise, rezultāti 2L  

9. Starptautiskie salīdzinošie izglītības pētījumi 2L  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studenta semestra vērtējumu veido:  

- semestra laikā students sekmīgi sagatavojis, piedalījies un līdzdarbojies četrās semināra 

nodarbībās (20%),  

- izstrādāts un iesniegts studiju darbs (40%),  

- rakstveida eksāmens (40%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. A.Geske, A.Grīnfelds. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006., 261 lpp. 

42 eks.  

2. A.Cropley Qualitative research methods, Zinātne, 2002, 20 eks.  

3. Popham W.J. Classroom Assessment. What Teachers Need to Know. Allyn and Bacon, 2 eks.  

4. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga, ―Izglītības soļi‖, 2000. – 

356 lpp, 17 eks  

 

Papildliteratūra 

1. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. М. Логос, 2000, 

319 ст., 1 eks.  

2. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: Raka, 2005, 18 

eks.  

3. Arhipova I., Bāliľa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsft Excel. Rīga: 

Datorzinību centrs, 2003., 13 eks  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

http://www.pdfqueen.com/pdf/cl/classroom-assessment:-what-teachers-need-to-know/3/  

datubazes.lanet.lv  

 

Piezīmes 

Kursa ietvaros studenti izstrādā studiju darbu  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Kursa nosaukums 
Izglītības un mācību programmu veidošana 

Kursa kods Peda2081 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Rudīte Andersone 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Dainuvīte Blūma 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2081 [2PED2081] Izglītības un 

mācību programmu veidošana [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem veidot izpratni par skolas izglītības programmu veidošanu 

un apgūt prasmes izstrādāt vai izvēlēties mācību programmas. Kursa ietvaros paredzēts izzināt 

izglītības un mācību programmu būtību, to veidošanas nosacījumus.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

- zināšanas un izpratni par:  

izglītības būtību, lomu, saturu;  

izglītības globālajiem mērķiem;  

Latvijas izglītības situāciju starptautiskajā kontekstā;  

kontekstu daţādību;  

nacionālās un priekšmetu izglītības programmu savstarpējām saiknēm;  

izglītības standartu lomu;  

priekšmetu izglītības programmu veidošanu;  

priekšmetu izglītības programmu īstenošanu.  

 

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

daţādu valstu izglītības mērķus;  

Latvijas izglītības tagadējos un perspektīvos mērķus;  

izglītības standarta īstenošanas iespējas savā priekšmetā;  

mācību saturu priekšmeta izglītības programmā;  

priekšmeta izglītības programmas īstenošanas iespējas;  



konkrēto situāciju klasē .  

 

- prasmes zināšanas pielietot:  

izvirzīt izglītības un mācību mērķus un uzdevumus;  

paredzēt skolēnu sagaidāmos mācīšanās un personības pilnveides rezultātus; plānot to 

sasniegšanu;  

izstrādāt vai izvēlēties mācību programmas;  

izvēlēties un/vai veidot mācību līdzekļus, saturu, metodes, formas u.c.  

radoši organizēt izglītības procesu priekšmetā;  

veicināt audzēkľu profesijas un karjeras izvēli izmantojot priekšmeta iespējas.  

 

- komunikācijas prasmes:  

izskaidrot izglītības mērķu un sistēmu struktūru;  

izskaidrot priekšmeta izglītības programmu vecākiem;  

pierādīt savas priekšmeta izglītības programmas priekšrocības;  

sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem starppriekšmetu sakaru realizēšanā;  

vadīt starppriekšmetu projektu darbus.  

 

- ievirzes tālākām mācīšanās prasmēm:  

patstāvīgi izpētīt citu valstu pieredzes;  

analizēt un izvērtēt citu valstu pieredţu lietderību.  

 

- citas vispārējas prasmes:  

modificēt priekšmeta izglītības programmas elementus atbilstoši katras klases vajadzībām;  

atbildēt par savas priekš 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Izglītības vadlīnijas pasaulē, Eiropā un Latvijā. Globālie mērķi un uzdevumi. 2 (L)  

2. Izglītības un mācību programmu veidošanas pieejas pasaulē. To humāmpedagoģiskie un 

iekļaujošās izglītības aspekti. 2 (L)  

3. Izglītības standartu un programmu būtība, struktūra un savstarpējās attiecības. 2 (L)  

4. Izglītības jomām – dabaszinātnēm, valodām un sociālām zinātnēm raksturīgās īpatnības 

izglītības un mācību programmu struktūrā. 2 (L)  

5. Mērķu un uzdevumu mijattiecības, noteikšana un formulēšana.(lekcija +seminārs). 4 (2L; 2S)  

6. Mācību satura atlase: pamatprincipi jomās, pēctecība, iekšējā un ārējā integrācija, atbilstība 

mērķiem un uzdevumiem, vecumposma īpatnībām un vajadzībām, paredzamajam rezultātam. 

(lekcija + seminārs) 4 (2L; 2S)  

7. Mācību satura tematiskais plānojums.(lekcija +seminārs) 4 (2L; 2S)  

8. Mācību materiālu un līdzekļu izvēle: izvēles kritēriji, novērtējums. (lekcija + seminārs) 4 (2L; 

2S)  

9. Mācību metoţu atlases īpatnības izglītības jomās: to būtība, klasifikācija, efektivitātes 

novērtējums atbilstoši jomas uzdevumiem. (lekcija + seminārs). 4 (2L; 2S)  

10. Programmu un mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paľēmieni izglītības 

jomās. (lekcija + seminārs) 4 (2L; 2S)  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1. izpildīti patstāvīgie darbi - 20% no kopējā vērtējuma;  

2. sekmīgi veikti starppārbaudījumi - 40% no kopējā vērtējuma:  

- eseja par izglītības mērķu un satura atbilstību un to saistība ar konkrētā priekšmeta mērķiem un 

saturu (10 %.);  



- referāts: sava priekšmeta specifikas izvērtējums kopējā standarta kontekstā (10 %);  

- projekta darbs: satura un metoţu atlasi ietekmējošo faktoru izvērtēšana – izstrāde un 

prezentācija (10%);  

- rakstveida ziľojums: mācību metoţu atlases īpatnības priekšmetā sasaistē ar sagaidāmajiem 

rezultātiem (10%);  

3. eksāmens - kombinēts pārbaudījums - 40% no kopējā vērtējuma:  

- studiju darba izstrāde: priekšmeta izglītības programmas vispārējā projekta izstrāde PP;  

- tā prezentācija.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. R.:RaKa, 2007. (24eks)  

2. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas. R. Zvaigzne ABC, 1998..(30eks)  

3. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. R.: Zvaigzne ABC, 2000. (6eks.)  

4. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. R.: RaKa, 2000 (41eks)  

 

Papildliteratūra 

1. Broks A., Geske A.,Grīnfelds A., Kangro A., Valbis J. Izglītības indikatoru sistēmas. R.: 

Mācību grāmata, 1998.  

2. Delors Ţ.u.c. Mācīšanās ir zelts. Ziľojums, ko starptautiskā komisija par izglītību divdesmit 

pirmajam gadsimtam sniegusi UNESCO. R.: UNESCO LNK, 2001.  

3. Dale L., Bruckbacker S. Curriculum Planning. London: Falmer Press, 2002.  

4. Eiropas Komisija. Mācīšana un mācīšanās – ceļš uz izglītotu sabiedrību. Akadēmisko 

programmu aģentūra,1998.  

5. Geidţs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

6. Fjelds S.E. No parlamenta līdz klasei. Rīgas pilsētas skolu valde, 1998.  

7. Izglītības kvalitātes vērtēšana pamatskolā. R.: ISEC, 1995.  

8. Maslo I. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija. R.: RaKa, 1995.  

9. Meyer H. Schulpädagogik. – Berlin: Cornelsen Scriptor, 1997.  

10. Meyer H. Unterrichts Methoden. – Berlin: Cornelsen Scripton, 1994.  

11. Vispārējās izglītības programmu paraugi. – R.: IZM VID, 1999.  

12. Wellington J. Secondary Education. The Key Concepts. London: Routledge, 2006.  

13. Normatīvie dokumenti. – www.isec.gov.lv  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

2. Laikraksts ―Izglītība un kultūra‖  

3. Ţurnāls „Skolotāja almanahs‖  

4. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

5. Valsts izglītības satura centra mājas lapa: http://www.visc.gov.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Valsts eksāmens [2MAK2225*Peda4094] 2MAK2225 

Kursa kods Peda4203 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
80 

Kursa apstiprinājuma datums 26.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4094 [2MAK2094] Valsts 

eksāmens [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Valsts eksāmens ir viens no gala pārbaudījumiem.  

Kvalifikācijas pārbaudījuma mērķis - vispārināt, sistematizēt un integrēt studiju kursos apgūtās 

zināšanas un prasmes un novērtēt studenta gatavību skolotāja profesionālajai darbībai. Valsts 

eksāmenā students apliecina savu kompetenci pedagoģijā, psiholoģijā un mācību metodikā 

izvēlētajā nozarē. Studentam jāparāda prasme formulēt stundas mērķi, ľemot vērā klases skolēnu 

vecuma īpatnības un temata specifiku, mācību pieejas un metodes, stundas organizācijas formas 

un skolēna sasniegumu vērtēšanas kritērijus. Valsts eksāmenā integrētā veidā pārbauda studiju 

laikā apgūtās zināšanas un prasmes, dodot studentam iespēju parādīt izpratni par pedagoģijas, 

psiholoģijas un metodikas jautājumiem, spēju teorētiskās zināšanas pielietot praksē un apliecina 

studenta atbilstību skolotāja kvalifikācijai atbilstošajā nozarē.  

Rezultāti 

Sekmīgi izpildot valsts eksāmena prasības students apliecina savas prfesionālās spējas izvēlētajā 

studiju virzienā. 

Kursa plāns 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti un vērtējums 10 baļļu sistēmā tiek piešķirts par:  

1) atbildēm uz teorētiskajiem jautājumiem (50%),  

2) sagatavotā stundas plāna izklāstu un aizstāvēšanu (50%).  

 

Līdz valsts eksāmenam ir sekmīgi jānokārto visi programmā paredzētie kursi  



Mācību pamatliteratūra 

Visu programmas kursu aprakstos norādītā mācību literatūra.  

Papildliteratūra 

1. Visu programmas kursu aprakstos norādītā literatūra.  

2. Skolas mācību grāmatas.  

3. IZM normatīvie dokumeti.  

Periodika un citi informācijas avoti 

Visu programmas kursu aprakstos norādītā ieteicamā periodika un interneta resursi. 

Piezīmes 

Valsts eksāmena saturs atšķiras katrā studiju virzienā, un tiek gatavots atbilstoši studiju virzienu 

specifikai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Diplomdarbs [SkVi P] 

Kursa kods PedaP478 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Kopējais auditoriju stundu skaits 160 

Kursa apstiprinājuma datums 20.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filozofijas doktors, prof. Vladimirs Kincāns 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP478 [2PEDP647] Diplomdarbs 

[SkVi P] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Diplomdarbs veido studiju programmu noslēdzošo daļu. Diplomdarbs apliecina studējošā 

kompetenci veikt patstāvīgu zinātniski pētnieciskā, metodiskā un pedagoģiskā rakstura pētījumu, 

parādīt pētnieciskās iemaľas un prasmes, kas balstās uz studiju procesā apgūtajām teorētiskajām 

zināšanām un pedagoģiskajās praksēs gūtajām prasmēm.  

Diplomdarbs tiek noformēts atbilstoši diplomdarba izstrādes metodiskajām prasībām un 

saglabāts uz elektroniskajiem informācijas nesējlīdzekļiem. Diplomdarba izpildei paredzētas 400 

patstāvīgā darba stundas (10 kredītpunkti).  

Rezultāti 

Diplomdarba sekmīga aizstāvēšana apliecina studenta teorētisko zināšanu un praktisko iemaľu 

bāzi atbilstoši profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „skolotājs‖ 

prasībām. Diplomdarba pozitīvais vērtējums demonstrē studenta kompetenci veikt patstāvīgu 

pētījumu, kas ietver tēmas izvēli, pētāmās problēmas formulējumu, pētnieciskā darba un 

praktisko pasākumu plānošanu, literatūras analīzi, rezultātu iegūšanu, apstrādi un to kritisku 

analīzi. Students demonstrē profesionāls kompetences attiecīgajā pedagoģijas nozarē un spēju 

veikt skolotāja darbu.  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Diplomdarba izstrādāšana atbilstoši pieľemtiem PPMF skolotāju izglītības nodaļā diplomdarba 

izstrādes un aizstāvēšanas metodiskiem norādījumiem un tā sekmīga aizstāvēšana Valsts 

pārbaudījuma komisijā. Gala atzīmi veido:  

1.Diplomdarba uzdevumu izpilde (70%).  

2.Darba atbilstība saturiskajām un formālajām prasībām (10%).  

3.Prasme aizstāvēt diplomdarbu atklātā sēdē (20%).  

Diplomdarba uzdevumu izpilde tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: darba apjoma atbilstība 

prasībām, darba mērķa atbilstība tematam, darba uzdevumu atbilstība mērķim, darba satura 

atbilstība tematam, darba satura atbilstība mērķim un uzdevumiem, pētīšanas metodes atbilstība 

darba mērķim, darba mērķa sasniegšana, darbā, autora ieguldījums, darbā konstatētās kļūdas un 



nepilnības, secinājumu un priekšlikumu pamatotība. Ar diplomdarba izstrādes un noformējuma 

prasībām students iepazīstas metodiskajos norādījumos, kas pieejami SIN PPMF.  

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Pamata literatūras avoti atbilstīgi diplomdarba tematam.  

2. LU Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība (LU 04.07.2006.  

rīkojums Nr.1/180).  

3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo 

zinātľu studiju programmu studentiem. - Rīga : BA Turība, 2008. – 352 lpp.  

LUB:Centr.bibl. krājums -60.eks.  

4. Geske A., Grīnfelds A., 2001., Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes., RaKa, Rīga, 108 

lpp. LUB:Centr.bibl. krājums -350.eks  

 

Papildliteratūra 

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Humanitārās zinātnes. – Rīga : Jāľa Rozes apgāds, 2006. – 

319 lpp  

2. Meloy, J.M. Writing the Qualitative Dissertation: Understanding by Doing. Mahwah, London: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002. - 224 p.  

3 Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. - Санкт- 

Петербург : Речь, 2008 -175 с.  

4. Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. 

Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums./Sastādījis K. Krūzs. – Rīga: LU Ekonomikas un 

vadības fakultāte. Tautsaimniecības institūts, 2006. – 68 lpp. LUB:Centr.bibl. krājums -115.eks 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Skolotāja prakse I 

Kursa kods SDSKP036 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
160 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa anotācija 

Prakses mērķis ir dot iespēju studentiem iepazīt izglītības iestādi un pedagoģisko procesu kā 

izglītības sistēmas sastāvdaļu.  

Prakses uzdevumi studentiem:  

1. iepazīties ar izglītības iestādes dokumentāciju un darba organizāciju;  

2. iepazīt izglītības iestādes sociālo vidi;  

3. iepazīt un analizēt pedagoģisko procesu un skolēnu un skolotāju mijdarbību.  

Skolotāja prakse I dod studentiem iespēju sagatavoties specializācijas metodikas kursa apguvei. 

Rezultāti 

Prakses laikā studenti iegūst:  

1. izpratni par darba organizāciju izglītības iestādēs daţādās izglītības pakāpēs;  

2. prasmi vērot un analizēt skolotāja un skolēnu darbību mācību stundās un ārpusstundu darbā;  

3. prasmi veikt vērojumus un dokumentēt tos prakses dienasgrāmatā;  

4. prasmi izvērtēt savus vērojumus, izjūtas un pārdomas. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Prakses vērtējumu veido: prakses dienasgrāmatas vērtējums (30%), skolas mentora vērtējums 

(40%) un prakses izvērtēšana un aizstāvēšana (30%). Praksi neieskaita, ja kādā no prakses galīgā 

vērtējuma komponentiem nav saľemts pietiekams vērtējums. Prakses galīgo vērtējumu – atzīmi 

izliek prakses vadītājs universitātē.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Odiľa I., Grigule, L.(2011). Studenta rokasgrāmata Skolotāja praksei I. Latvijas Universitāte  

2. Odiľa I., Grigule, L. (2011). Studenta dienasgrāmata Skolotāja praksei I. Latvijas Universitāte  

3. Wragg E.C. (1994). An Introduction to Classroom Observation. Routledge.  

4. Noteikumi par vispārējās izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo 

obligāto dokumentāciju. (MK 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr. 779). (www.likumi.lv) 

Papildliteratūra 

1.Geidţs N. L., Berliners D. C. (1998) Pedagoģiskā psiholoģija. Zvaigzne ABC, R.  

2.Odiľa I., Grigule, L. (2011). Mentora rokasgrāmata Skolotāja praksei I. Latvijas Universitāte  

3.Cohen L., Manion L., Morrison K.R.B. (2000). Research Methods in Education. 5th edition. 

London & New York: Routledge/ Falmer  

4.Vispārējās vidējās izglītības programmu paraugs (apstiprināts ar IZM 2003. gada 15. jūlija 

rīkojumu Nr. 341). (www.izm.gov.lv) 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.ppmf.lu.lv  

2. www.gordontraining.com/  

3. www.visc.gov.lv  

 

 



Kursa nosaukums Skolotāja prakse II 

Kursa kods SDSKP037 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
160 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa anotācija 

Prakses mērķis ir dot iespēju studentiem iepazīt klases audzinātāja darbu, izvēlētā specializācijas 

priekšmeta skolotāja darbu, ārpusstundu darba sistēmu izglītības iestādē.  

Prakses uzdevumi studentiem:  

1. iepazīt klases audzinātāja darbības sistēmu pamatizglītības un vidējās izglītības posmā;  

2. izzināt skolēnu vajadzības, intereses un attieksmes audzināmajā klasē;  

3. sagatavot un vadīt audzinātāja stundas un ārpusstundu pasākumus audzināmajā klasē un skolā;  

4. vērot skolotāja darbu izvēlētajā specializācijas priekšmetā;  

5. vadīt un analizēt mācību un sociālās mijdarbības situācijas audzināmajā klasē;  

6. analizēt savu darbību un veikt pašnovērtējumu. 

Rezultāti 

Praksē studenti iegūst:  

• izpratni par klases audzinātāja darbības sistēmu;  

• izpratni par ārpusstundu darba sistēmu izglītības iestādē;  

• izpratni par skolēnu vajadzībām, interesēm un attieksmēm;  

• izpratni par skolotāja darbību izvēlētās specializācijas priekšmeta mācību stundās;  

• prasmi plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt ārpusstundu pasākumus klases un skolas mērogā;  

• prasmi plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt audzinātāja stundu;  

• prasmi analizēt pedagoģiskās situācijas audzināšanas darbā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Prakses vērtējumu veido: prakses dienasgrāmatas vērtējums (20%), skolas mentora vērtējums 

(50%) un prakses izvērtēšana un aizstāvēšana (30%). Praksi neieskaita, ja kādā no prakses galīgā 

vērtējuma komponentiem nav saľemts pietiekams vērtējums. Prakses galīgo vērtējumu – atzīmi 

izliek prakses vadītājs universitātē.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Koncepcija audzināšanas darbībai pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs (apstiprināta ar 

IZM 1999. gada 25. oktobra rīkojumu Nr. 565). (www.izm.gov.lv)  

2.Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. – 2013.gadam  

3.Izmēģinājuma projekts izglītībā. 2006. Raka  

4.Audzināšanas darbības prioritātes 2009. – 2010.gadam IZM VISC  

5.Audzināšanas darbības programma 2007. – 2013.gadam  

6.LU PPMF Skolotāja prakses II rokasgrāmata studentiem:  

1. pielikums.Klases audzinātāja darbību reglamentējošo dokumentu saraksts.  

2. pielikums.Vispārizglītojošās skolas klases audzinātāja darba paraugnoteikumi.  

3. pielikums. Ieteikumi klases audzinātāja darbībai.  

4. pielikums. Pedagogu profesionālās ētikas pamatprasības.  

7.Mackenzie J. R. (2003) Setting Limits in the Classroom. NY: Three River Press 

Papildliteratūra 



1.24.11.2009. MK noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos" ("LV", 187 (4173), 27.11.2009.) [spēkā ar 28.11.2009.] 

(www.likumi.lv)  

2.Izglītības likums (29.10.1998.) (www.likumi.lv)  

3.Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998.) (www.likumi.lv)  

4.Barnes R. (2006) The Practical Guide to Primary Classroom Management. Paul Chapman 

Publishing. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Konvencija par bērnu tiesībām (20.11.1989.)  

2.Bērnu tiesību deklarācija (20.11.1959.)  

3.http://www.gordontraining.com/schoolteacher.html  

4.http://www.naturalchild.com/guest/thomas_gordon2.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Skolotāja prakse III 

Kursa kods SDSKP038 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
400 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa anotācija 

Prakses mērķis ir dot iespēju studentiem veidot izvēlētā/o mācību priekšmeta/u skolotāja 

profesionālo kompetenci.  

Prakses uzdevumi studentiem:  

1. izprast mācību priekšmeta/u nozīmi mācību procesā;  

2. izprast mācību priekšmeta/u apguves pedagoģiskos mērķus, norisi, plānošanu un vadīšanu 

daţāda vecuma skolēniem;  

3. plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt mācību procesu izvēlētās/o specializācijas/u priekšmeta/u 

stundās,  

4. vērtēt audzēkľu mācību sasniegumus, to dinamiku;  

5. izvērtēt savu darbu un plānot tā pilnveidi. 

Rezultāti 

Praksē studenti attīsta prasmes:  

• plānot, organizēt un izvērtēt mācību procesu atbilstošajā/os mācību priekšmetā/os;  

• izstrādāt mācību stundas komplektus un metodiski – didaktisko nodrošinājumu mācību 

stundām pamata un/vai vidējās izglītības pakāpei specializācijai atbilstošajā/os mācību 

priekšmetos;  

• izstrādāt pārbaudes darbus, vadīt tos un novērtēt skolēnu mācību sasniegumus un dinamiku 

specializācijai atbilstošajā/os mācību priekšmetos;  

• veicināt skolēnu izziľas un sociālās prasmes;  

• izvērtēt mācību darba efektivitāti un pilnveidot mācību procesu;  

• izvērtēt savas darbības rezultātus un pilnveidot savu profesionālo kompetenci. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Prakses vērtējumu veido: skolas mentora/u vērtējums (60%), prakses mapes un prakses 

izvērtēšana un aizstāvēšana (40%). Praksi neieskaita, ja kādā no prakses galīgā vērtējuma 

komponentiem nav saľemts pietiekams vērtējums. Prakses galīgo vērtējumu – atzīmi izliek 

prakses vadītājs universitātē. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Geidţs N. L., Berliners D. C. (1998) Pedagoģiskā psiholoģija. Zvaigzne ABC, R.  

2. Attiecīgās klases mācību grāmatas atbilstošajā mācību priekšmetā un attiecīgā papildliteratūra.  

3. IZM normatīvie dokumenti par attiecīgā mācību priekšmeta saturu un mācīšanu pamatskolā un 

vidusskolā.  

4. Tilestone D.W. (2004) What Every Teacher Should Know About Classroom Management and 

Discipline. USA: Corwin Press.  

5. Attiecīgās specializācijas studentu rokasgrāmatas Skolotāja praksei III. / Corresponding 

specialisation Students' Handbooks for Teacher's Practice III. 

Papildliteratūra 



1. Rubana I.M. (2004) Mācīties darot. – R: RaKa.  

2. Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem. – R: IZM, (2009).  

3. Joyce B. (2009) Models of Teaching. London: Allyn & Bacon. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http:/www.izm.gov.lv  

2. Mācību priekšmetu programmu paraugi un izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana: 

www.visc.gov.lv  

3. Ţurnāls „Skolotājs"  

4. http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Skolotāja prakse IV 

Kursa kods SDSKP039 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Kredītpunkti 8 

ECTS kredītpunkti 12 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
320 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa anotācija 

Prakses mērķis ir specializācijai atbilstošā/o priekšmeta/u skolotāja profesionālās kompetences 

pilnveide.  

Prakses uzdevumi studentiem:  

1. patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt mācību procesu specializācijai atbilstošajā/os mācību 

priekšmetos;  

2. izvēlēties mācību metodes un līdzekļus specializācijai atbilstošajā/os mācību priekšmetos;  

3. novērtēt skolēnu sasniegumus, izmantojot daţādus vērtēšanas instrumentus;  

4. izvērtēt sava darba rezultātus un plānot profesionālo pilnveidi;  

5. veikt pētniecisko darbu. 

Rezultāti 

Praksē studenti:  

1. padziļina izpratni par mācību priekšmeta/u mērķi un nozīmi izglītības programmā;  

2. pilnveido prasmi mācību priekšmeta/u satura apguves plānošanā, mācību metoţu un 

paľēmienu izvēlē, realizēšanā un novērtēšanā daţāda vecuma skolēnu grupās;  

3. attīsta prasmes pētnieciskajā darbībā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Prakses vērtējumu veido: skolas mentora/u vērtējums (60%), prakses mapes un prakses 

izvērtēšana un aizstāvēšana (40%). Praksi neieskaita, ja kādā no prakses galīgā vērtējuma 

komponentiem nav saľemts pietiekams vērtējums. Prakses galīgo vērtējumu – atzīmi izliek 

prakses vadītājs universitātē. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Geidţs N. L., Berliners D. C. (1998) Pedagoģiskā psiholoģija. Zvaigzne ABC, R.  

2.Attiecīgās klases mācību grāmatas atbilstošajā mācību priekšmetā un attiecīgā papildliteratūra.  

4.IZM normatīvie dokumenti par attiecīgā mācību priekšmeta saturu un mācīšanu pamatskolā un 

vidusskolā.  

5.Dann R. (2002) Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process. London 

& New York: Routledge Falmer (Google Books)  

6.Hopkins D. (2002) A Teacher Guide to Classroom Research. Open University Press.  

7.Attiecīgās specializācijas studentu rokasgrāmatas Skolotāja praksei IV. / Corresponding 

specialisation Students' Handbooks for Teacher's Practice IV. 

Papildliteratūra 

1.Rubana I.M. (2004) Mācīties darot. RaKa.  

2.Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem. (2009) IZM  

3.Creswell J.W. (2005) Educational Research. Pearson Education International. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: www.izm.gov.lv  



2.Mācību priekšmetu programmu paraugi un Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana – 

www.visc.gov.lv  

3.http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary  

4.Ţurnāls „Skolotājs‖ 
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Latviešu valodas un literatūras skolotājs 



  

Kursa nosaukums Vispārīgā valodniecība I** 

Kursa kods Valo1407 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Jānis Valdmanis 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1259 [2LIT1297] Valodniecības 

pamati 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot izpratni par valodas būtību, valodas funkcionēšanas pamatlikumībām un 

izpratni par mūsdienu valodniecības pamatjēdzieniem un pamatprincipiem, lai sagatavotu 

studentus valodniecības speciālo kursu studijām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta valodas 

īpatnībām un to atspoguļojumam valodnieciskajā literatūrā (vārdnīcās un gramatikās) un šīs 

korelācijas aplūkojumam skolas praksē.  

Rezultāti 

 

Studiju kursa rezultātā tiek iegūtas šādas akadēmiskās kompetences:  

- zināšanas un izpratne par valodu, tās īpašībām, no vienas puses, un valodniecību, tās 

pamatjēdzieniem un pamatprincipiem, no otras puses;  

- izpratne par valodu kā sistēmu ar tās komponentiem un to atspoguļojumu valodniecībā 

(vārdnīcās un gramatikās);  

- zināšanas par valodu daudzveidību pasaulē, valodu funkcionēšanu sabiedrībā, par valodas 

variantiem un pārmaiľām, valodas attīstību un attīstības koncepcijām.  

 

Profesionālās kompetences:  

- prasme salīdzināt un izskaidrot cilvēka valodas unikalitāti;  

- prasme izskaidrot sazināšanās būtību, spēju analizēt valodas zīmes no gramatiskās formas un 

semantiskās puses;  

- prasme izvērtēt pēc būtiskākajiem kritērijiem vārdnīcas un gramatikas kā galvenos valodas 

aprakstus;  

- prasme patstāvīgi izstrādāt referātu par noteiktu tēmu un sniegt tā prezentāciju.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Uzstāšanās vismaz vienā no semināriem (10%).  



2. Argumentētā eseja (10%).  

3. Referāts par noteiktu tēmu (30%).  

4. Eksāmens rakstveidā (50%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Kļaviľa S. Valodas daba: Ievads vispārīgajā valodniecībā. Lielvārde, 1997.  

• LLU Krātuve – 1  

• LNB Arhīvs – 1  

• LNB Galvenā grāmatu krātuve – 3  

• LNB Humanit. zin.lit. lasītava – 1  

• LUB Centr.bibl. krājums – 1  

• LUB Humanitārā las. – 12  

• LUB Izgl.zin. un psihol. bibl. – 8  

• RSU Filiāle – 1  

• RSU Informācijas centrs – 2  

• RSU Mācību literatūras abonements – 33  

• RSU Zinātn. lit. abonements – 3  

 

 

2. Nītiľa D. Valodniecības jautājumi. Rīga, 2007.  

• LNB Arhīvs – 1  

• LNB Galvenā grāmatu krātuve – 2  

• LNB Letonikas lasītava – 1  

• LUB Centr. bibl. krājums – 1  

• RTU Centrālā bibliotēka – 5  

• RTU Centrālās bibl. krātuve – 2  

• LUB Centr. bibl. krājums – 1  

 

 

3. Nītiľa D. Ievads valodniecībā. Rīga, 1991.  

• LNB Arhīvs – 1  

• LNB Galvenā grāmatu krātuve – 4  

• LNB Letonikas lasītava – 1  

• LUB Centr. bibl. krājums – 3  

• LUB Humanitārā las. – 3  

• LUB Izgl.zin. un psihol. Bibl. – 6  

• LUB Latv.-ārz. fil. nod. – 1  

• LUB Salaspils gr. krātuve – 1  

 

 

4. Hudson G. Essential Introductory Linguistics. Blackwell Publishers, 2006.  

 

* Studentiem tiek sagatavotas arī literatūras kopijas.  

Papildliteratūra 

1. Druviete I. Skatījums: valoda, sabiedrība, politika. Rīga, 2010.  

2. Druviete I. Valoda un etnoss. Rīga, 1990.  

3. Druviete I. Valodas politika: pasaules pieredze Latvijai. Rīga, 1994.  

4. Breidaks A. Valodas izcelšanās. Rīga, 1981.  

5. Karulis K. Raksti un rakstīšanas līdzekļi gadu tūkstošos. Rīga, 1962.  

6. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge, 1997.  

7. Paiders J. Senlatviešu rakstības noslēpumi. Rīga, 2003.  

8. Līkijs R., Levins R. Sākotne. Rīga, 1983.  



9. Lomba K. Par valodām man nāk prātā... Rīga, 1990.  

10. Roze L. Pasaule vārdnīcas skatījumā. Rīga, 1981.  

11. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2007.  

12. Akmajian A., Demers R. A., Harnish R. M. Linguistics: An Introduction to Language and 

Communication. Cambridge: MIT Press, 1995.  

Periodika un citi informācijas avoti 

www.linguist.emich.edu/pubs/index.html 

Kursa plāns Veids Stundas 

1. 1. Valoda, tās būtība un izpausmes. Verbālā un neverbālā komunikācija. 

Valoda un valodniecība. Valoda un dzīvnieku sazināšanās veidi. Komunikācijas 

sistēmas.  

L 2 

1. 2. Valoda, tās būtība un izpausmes. Verbālā un neverbālā komunikācija. 

Valoda un valodniecība. Valoda un dzīvnieku sazināšanās veidi. Komunikācijas 

sistēmas.  

S 2 

2. 1. Valodas sistēma.Valodas skaľas: fonētika. Valodas skaľu modeļi: 

fonoloģija. Vārds: morfoloģija, morfēmika, vārddarināšana. Teikums: sintakse.  
L 4 

2. 1. Valodas sistēma.Valodas skaľas: fonētika. Valodas skaľu modeļi: 

fonoloģija. Vārds: morfoloģija, morfēmika, vārddarināšana. Teikums: sintakse.  
S 2 

3.1. Valoda un sabiedrība. Pasaules valodu daudzveidība.  L 4 

3.2. Valoda un sabiedrība. Pasaules valodu daudzveidība.  S 2 

4. Valoda un domāšana. Valodas funkcijas.  L 2 

5. Valodas varianti un valodas pārmaiľas.  L 2 

6. 1. Valodas apraksti: vārdnīcas un gramatikas.  S 2 

6. 2. Valodas apraksti: vārdnīcas un gramatikas.  L 2 

7. Valoda un rakstība. Valoda un mūsdienu informāciju tehnoloģijas.  S 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Sociolingvistika 

Kursa kods Valo5422 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
4 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Ina Druviete 

Priekšzināšanas 

Valo1009, Valodniecības pamati I [SkLa P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo3102 [2PED3102] Bilingvālās 

izglītības sociolingvistiskie aspekti 

[SkLa P] 

 

Kursa anotācija 

Sociolingvistikas kursā tiek sniegtas zināšanas par lingvistisko un sociālo struktūru mijiedarbību, 

par sociolingvistikas vietu humanitāro un sociālo zinātľu sistēmā, tās attīstības vēsturi, 

nozīmīgākajām skolām un pētniekiem, par speciālo terminoloģiju. Kursa ietvaros tiek apgūta 

sociolingvistisko pētījumu veikšanas metodika, tiek analizēta indivīda lingvistiskā socializācija, 

komunikācija mazās sociālās grupās, sniegts ieskats valodu kontaktu un konfliktu problemātikā, 

lingvistisko cilvēktiesību un valodas politikas pamatprincipos. 

Rezultāti 

Pēc kursa apguves gūta izpratne par valodas un sabiedrības mijiedarbību, kā arī valodas politikas 

teorētisko pamatojumu un praktisko darbību lingvistiskajā likumdošanā. Attīstīta informativa 

bāze salīdzinšu secinājumu izdarišanai, iegūtas valodas situācijas analīzes iemaľas. Kurss sniedz 

pamatiemaľas sociolingvistisku pētījumu veikšanā un valodas situācijas analīzē, vērtēt 

sociolingvistiskos procesus daţādās valstīs. 

Kursa plāns 

1.Sociolingvistikas priekšmets, svarīgākie jēdzieni un termini. Sociolingvistikas vēsture un 

saistība ar citām zinātnes nozarēm. L2  

2.Mikrosociolingvistika un makrosociolingvistika. Sociolingvistisko pētījumu metodes. L2  

3.Komunikācijas etnogrāfija. Komunikatīvā kompetence. D. Haimza komunikatīvo situāciju 

modeļi. L2  

4.Runas situācija, runas fakts un runas akts Dţ.Serla runas aktu tipoloģija. L2  

5.Valoda un sociālā stratifikācija. Valoda un sociālā mobilitāte. Valodas eksistences 

paveidi(standartvaloda, teritoriālie un sociālie varianti). L2  

6.B.Bernsteina deficīta hipotēze. B.Bernsteina teorijas kritika un tās turpmākā attīstība. L2  



7.V.Labova variabilitātes teorija. Jēdziens par sociolingvistisko maiľelementu (variable). L1 S1  

8.Uzrunas formu varas un solidaritātes semantika. S.Ērvinas-Tripas saskaľotības likumi. L2  

9.Dzimte un valoda. Sociolingvistiskie dzimtes modeļi. L2  

10.Valodu un valodu paveidu kontakti. Sociālā tīkla teorija. L2  

11.Diglosija. Bilingvisms indivīda un sabiedrības līmenī. L1 S1  

12.Lingvistiskā asimilācija. Valodu zudums un revitalizācija. Valodu pidţinizācija un 

kreolizācija. L2  

13.Valodas situāciju tipoloģija. Valodas politika (juridiskais, pedagoģiskais un lingvistiskais 

aspekts). Lingvistiskās cilvēktiesības. L2  

14.Valodu apguve. Bilingvālās izglītības pamatnostādnes. L2.  

15.Valodas situācija un valodas politika multilingvālās valstīs. L1 S1  

16.Valodas politika Eiropas Savienībā un Latvijā. L1 S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Uzdevumu izpilde semināros (30% atzīmes)  

- Patstāvīgais darbs par mikrosociolingvistikas tematiku (30% atzīmes)  

- Rakstisks eksāmens makrosociolingvistikā (40% atzīmes). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Druviete I. Skatījums. Valoda, sabiedrība, politika. R.: LU akadēmiskais apgāds, 2010.  

2.Kulturoloģisks ţurnāls "Kentaurs XXI". Sociolingvistika. Sast. I.Druviete. R.: Minerva, 2003  

3.Latviešu valodas 15 neatkarības gados. R.: Zinātne, 2007.  

4. K.Beikers. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati. R: Nordik,. 2002.  

5. Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. E.: Zinātne, 2008.  

Papildliteratūra 

1.Paulston C.B., Tucker G.R.(eds.) The Early Days of Sociolinguistics Memories and 

Reflections. Summer Institute of Linguistics, 1997.  

2.Paulston C.P. Linguistic Minorities in Multilingual Settings. 

Amsterdam/Philadelphia:J.Benjamins,1994.  

3.Druviete I.Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā.- R.:LZA Ekonomikas 

institūts, 1999.  

4.Saville-Troike M. The Ethnography of Communication. Oxford: Blackwell, 1989.  

5.Sholfield P.Quantifying Language. Clevedon: Multilingual Matters, 1994.  

6. Fasold R. The Sociolinguistics of Language. Oxford: Blackwell,1992.  

7.Pinker S. The Language Instinct. HarperPerennial, 1995.  

8. Dţ. Dţozefs. Valoda un politika. E.: Zinātne, 2008.  

9. The Routledge Companion to Sociolinguistics. Ed. by C.Llamas. London/New York: 

Routledge, 2007.  

10. M.Meyerhoff. Introducing Sociolinguistics. London/New York: Routledge, 2007. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics  

2.Language Policy  

3.International Journal of the Sociology of Language  

4.www.ethnologue.org  

5.www.ciemen.org/mercator/index-gb.htm.  

6.www.efnil.org  

7. Journal of Multilingual & Multicultural Development.  

8. Sociolinguistics.  

Piezīmes 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Latviešu valodas didaktika 

Kursa kods Peda3020 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 05.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pielidz.magistram(līm.), lekt. Ārija Zaiceva 

Priekšzināšanas 

Valo2074, Mūsdienu latviešu valoda III: leksikoloģija [SkLa P] [14.09.2010] 

Valo3187, Mūsdienu latviešu valoda IV: morfēmika un vārddarināšana [slēgts 03.09.2010] 

Valo3229, Mūsdienu latviešu valoda VI: morfoloģija II [slēgts 03.09.2010] 

Valo4072, Mūsdienu latviešu valoda VII: sintakse [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2277 [2PED2277] Latviešu 

valodas mācību metodika [Skol P] 

Peda3020 [2PED3030] Latviešu 

valodas didaktika [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir padziļināt skolotājiem latviešu valodas skolotāja profesionālo 

kompetenci, t.i.:  

• palīdzēt noskaidrot un izprast konceptuālus lingvodidaktikas jēdzienus;  

• radīt iespējas analizēt jaunāko dzimtās valodas mācību saturu izglītības satura dokumentos un 

jaunākajos mācību līdzekļu komplektos;  

• palīdzēt izprast jaunākās lingvodidaktiskās teorijas par dzimtās valodas apguvi un izmantot tās 

pedagoģiskajā procesā;  

• veicināt izpratni par dialoģiskas, interaktīvas skolotāja un skolēnu sadarbības nepieciešamību 

mācībās, kā arī iepazīstināt ar daudzveidīgiem sadarbības organizēšanas pedagoģiskajiem 

līdzekļiem;  

• veicināt prasmi modelēt daudzveidīgas latviešu valodas stundas pamatskolas klasēs, īstenot tās 

pedagoģiskajā procesā un kritiski izvērtēt to efektivitāti;  

• padziļināt izpratni par skolēnu mācību sasniegumu un sadarbības vērtēšanas un pašizvērtēšanas 

problemātiku, kā arī sekmēt prasmi izveidot vērtēšanas un pašizvērtēšanas kritērijus konkrētam 

uzdevumam vai mācībsituācijai. 



Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, topošie latviešu valodas un literatūras skolotāji  

• zinās konceptuālus latviešu valodas didaktikas jēdzienus un orientēsies to saturā;  

• zinās jaunāko dzimtās valodas mācību saturu izglītības satura dokumentos un pratīs analizēt to 

daţādos mūsdienu mācību līdzekļu komplektos, argumentēti mācību saturu izvēlēties darbam 

konkrētā klasē, respektējot skolēnu vispārīgās un individuālās vecumposma īpatnības, kā arī 

skolēnu intereses un mācīšanās vajadzības;  

• zinās un izpratīs jaunākās lingvodidaktiskās teorijas par dzimtās valodas apguvi, kā arī pratīs 

tās izmantot pedagoģiskajā procesā;  

• pratīs veidot interaktīvu mācīšanās vidi;  

• pratīs modelēt daudzveidīgas dzimtās valodas stundas, īstenot tās pedagoģiskajā procesā un 

kritiski izvērtēt to efektivitāti jaunāko lingvodidaktisko teoriju kontekstā;  

• izpratīs skolēnu mācību sasniegumu un sadarbības vērtēšanas un pašizvērtēšanas nozīmi 

pedagoģiskajā procesā, kā arī pratīs izveidot vērtēšanas un pašizvērtēšanas kritērijus konkrētam 

mācību uzdevumam vai mācībsituācijai. 

Kursa plāns 

1. Latviešu valodas didaktikas kā pedagoģijas apakšnozares vispārīgs raksturojums. (L 2) 

2. Latviešu valodas mācību saturs izglītības satura dokumentos un jaunākajos mācību līdzekļu 

komplektos. Kompetenču pieeja u.c. mācību satura strukturējumā un mācību procesā. 

Kompetences izpratne psiholoģiskajā un pedagoģiskajā literatūrā. Komunikatīvā kompetence. 

Valodas kompetence. Sociokultūras kompetence. Mācīšanās kompetence. (L 8; P 8) 

3.Interaktīvās mācību metodes. (S 2 ) 

4. Mūsdienīga mācību stunda: mūsdienīgu mācību stundu modelēšana, prezentēšana un 

izvērtēšana. (L 2; P 10) 

5. Kooperētās mācības. (L 2; P 2) 

6. Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas veicināšanai. (L2; P 2) 

7. Diktāts kā būtisks rakstu darbu sistēmas elements. (L 2; P 2) 

8. Skolēnu sasniegumu un sadarbības vērtēšana un pašizvērtēšana. (L2; P 2) 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums vēlams, bet nav obligāts; piedalīšanās praktiskajās nodarbībās obligāta.  

Starpvērtējums: piedalīšanās seminārā (20%).  

Mācību programmas vai tematiskā plāna izveide par plašāku valodas mācības tematu ( temata 

izvēle pēc studentu ieskata); mācību uzdevumu kopas kādas kompetences satura apguvei izveide 

(20%); vienas mācību stundas konspekta izveide un prezentēšana auditorijā (20%); kompleksa 

pārbaudes darba ar vērtēšanas kritērijiem izveide (20%).  

Rakstisks eksāmens par kursa teorētisko daļu (20%) 

Mācību pamatliteratūra 

1. Beļickis I. Vērtīborientēta mācību stunda. – RaKa, 2000 

2. Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas tautas dvēsele… Sociokultūras kompetences 

veidošana skolēniem latviešu valodas apguves procesā. – R.: SIA Mācību grāmata, 2008 

3. Laiveniece D. Valodas mācības pusaudzim. – R.: RaKa, 2003 

4. Ţogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. – R.: RaKa, 2001 soļi, 2001 

5. Jank W. , Meyer H. Didaktische Modelle. – Hamburg: Cornelsen Scriptor, 2001 

Papildliteratūra 

1.Laiveniece D. Valodas metodikas didaktiskie jautājumi. – R.: RaKa, 2001  

2.Rubana I.M. Mācīties darot. – R.: RaKa, 2000 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Ţurnāls ―Skolotājs‖  

2.Ţurnāls "Skolotāja Almanahs"  



3.Kulturoloģisks ţurnāls ―Kentaurs XXI‖  

4.Latviešu valodas pamatizglītības standarts 1.- 9.klasei. Mācību programmas paraugs. 

http://www.visc.gov.lv/saturs/program1.shtml 

 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu literatūras didaktika 

Kursa kods Peda3022 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
22 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 14.04.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asist. Elita Stikute 

Priekšzināšanas 

LitZ1068, Latviešu literatūras vēsture I [SkLa P] [2VAL1541*LitZ1123] 2VAL1541 

LitZ2010, Latviešu literatūras vēsture III [SkLa P] 

LitZP013, Latviešu literatūras vēsture II [SkLa P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2278 [2PED2278] Latviešu 

literatūras mācību metodika 
 

Kursa anotācija 

Topošo literatūras skolotāju teorētiska un praktiska sagatavošana darbam skolā. Studentu 

pedagoģiski mākslinieciskās domāšanas un attiecīgo prasmju attīstīšanas sekmēšana.  

Rezultāti 

Tiks noskaidroti konceptuāli jēdzieni, iepazītas interaktīvas, vērtīborientētas sadarbības iespējas 

daţāda ţanra daiļdarbu apguvē, skolēnu un skolotāja sadarbības veidi, daţādi literatūras stundu 

plānojumi.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Latviešu literatūras didaktikas kā pedagoģiskas disciplīnas raksturojums. Literatūras 

didaktikas attīstība. Ārzemju pieredze. L2  

2. Latviešu literatūras mācībpriekšmets skolā. Latviešu literatūras mācību procesa būtība. 

Konceptuālo jēdzienu satura atklāšana. Literatūras stunda pamatskolā un vidusskolā.  

Aktuālas mācību problēmas. L2  

3. Ar literatūras mācībām saistītie Valsts dokumenti. Pētniecības metodes. Mācību satura 

tematiska plānošana. Mācību programmas. Tematiskais un kalendārais mācību plāns. Stundas 

uzbūve, struktūra. Jautājumi stundai. Stundas analīze un skolotāja darba pašanalīze. L2; S2  

4. Literatūras mācību saturs. Mācību komplektizdevumu un metodiskās literatūras praktiska 

iepazīšana, analīze, vērtējums, izmantošanas iespējas skolā. L2; S2  



5. Literatūras mācību koncepcijas pamattēţu izstrāde. L2; S2  

6. Latviešu literatūras mācību procesa dalībnieku sadarbība, tās dialoģiskais, vērtīborientējošais 

raksturs. Emocionālais pārdzīvojums, pašaktualizācija literatūras stundās. L2; S2  

7. Daţādu mācību uzdevumu sagatavošana un izmantošanas iespējas literatūras stundās. 

Problēmsituācijas literatūras mācībās. Skolēnu-skolotāja sadarbības iespējas. L2; S2  

8. Latviešu literatūras stundu tipoloģija. Folkloras apguves iespējas. L2; S2  

9. Prozas, dramaturģijas darbu apguves iespējas. Dzejas stundas. L2; S2  

10. Latviešu literatūras mācību principi, darba organizācijas formas, metodes, metodiskie 

paľēmieni. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana literatūrā. L2; S2  

11. Literatūras mācību daţādošana: kritiskās domāšanas pieejas, interaktīvo, kooperatīvo 

mācību, teksta interpretācijas pieeju izmantošanas iespējas literatūras stundās. L2; S2  

12. Pedagoģisku mākslinieciskā saskarsme literatūras stundās. Skolēnu runas un rakstu kultūras 

attīstīšana un pilnveidošana. L2  

13. Mācību stundas plānojums. Stundas uzbūve, struktūra. Jautājumi stundai. Literatūras stundas 

analīze un skolotāja darba pašanalīze. L1; S4  

14. Skolotāja personības spēks.  

Literatūras skolotāja kompetences pilnveide. Tālākizglītības iespējas. L1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studenta izstrādāta literatūras mācību koncepcija (25%), literatūras stundas plānojums (20%), 

radošu/vērtīborientētu/problēmuzdevumu sērija darbam ar skolēniem literatūras stundās (25%), 

eksāmens rakstveidā (30%). 

Mācību pamatliteratūra 

1.Albrehta Dz. Didaktika. Didaktika. R. : RaKa, 2001. (LUB 82 eks.)  

2. Gaile M. Literatūras mācīšanas metodika.- R.: Zvaigzne, 1973. (LUB 9 eks.)  

3. Literatūras mācīšanas metodika. – R.: Zvaigzne, 1991. (LUB 26 eks.)  

4. Rudzītis J. Literatūras mācības skolā. – R.: RaKa, 2000. (LUB 15 eks.)  

5. Rune M. Stratēģijas literatūras stundā pamatskolā. – R.: RaKa, 2003. (LUB 39 eks.)  

6. Ausekle D. Daiļdarba interpretācija skolā. – Apgāds Garā pupa, 2003. (LUB 41 eks.)  

7. Elaine Showalter. Teaching Literature. Blackwell Publishing, 2003. (LUB 2 eks.)  

Papildliteratūra 

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. – R.:RaKa, 2000.  

2. Jungs K. G. Dvēseles pasaule. R.: Spektrs, 1994.  

3. Rudzītis J. Latviešu tautas pedagoģija. R.: RaKa, 2006.  

4. Rudzītis J. Problēmisks dialogs ar daiļdarbu klasē. R.: Pedagogu izglītības atbalsta centrs, 

1995.  

5. Rudzītis J. Vērtīborientējoši uzdevumi literatūras apguvei. - R.: RaKa, 1997.  

6. Rubana I. M. Mācīties darot. Interaktīvas mācības. R. : RaKa, 2004.  

7. Rudzītis J. Humānistiskās pedagoģijas un psiholoģijas atziľas literatūras mācību kontekstā. 

Literatūra un skola: problēmas, izpratne, popularizēšana. – R.: Apgāds Garā pupa, 2003.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Rudzītis J.Pašaktualizācija literatūras mācību kontekstā.- Skolotājs, 2003.  

2. Klusters D. Kas ir kritiskā domāšana?/ Vēstis skolai, 2001.g. aprīlis.  

3. Stikute E. Kritiskās domāšanas pieeja mācībās vidusskolā. Skolotājs, 2(62) 2007., 94.-97.lpp.  

4. Stikute E. „Latviešu literatūras didaktika: vēsturiskā pieredze‖. Publikācija ţurnālā 

„Skolotājs‖ 2(62)2009., 7.-21.lpp.  

5. Stikute E. Latviešu literatūras didaktika: vēsturiskā pieredze. R.: LU, Promocijas darbs, 2010.  

6. http://visc.gov.lv/pedagogiem/standprog.shtml  

7. http://visc.gov.lv/normdok/mk061027.htm#13  

 



 

Kursa nosaukums Latviešu folklora [SkLa P.]  

Kursa kods Folk1009 

Zinātnes nozare Folkloristika 

Zinātnes apakšnozare Latviešu folkloristika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Stikāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Folk1008 [2FOL1008] Latviešu 

folklora [Skol P] 

Folk1066 [2VAL1066] Latviešu 

folklora [SkLa P.] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – dot iespēju studentiem attīstīt izpratni par folkloristikas teorijas 

pamatjautājumiem, par folkloras lomu un nozīmi latviešu kultūras attīstības procesā un saistību 

ar mūsdienu kultūras parādībām, veidot analītiskas prasmes poētiskās folkloras materiāla 

apguves un analīzes procesā, saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi, iepazīt un mācīties izvērtēt 

problēmas, kas saistītas ar folkloras iepazīšanu skolā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

• zinās folkloristikas teorijas pamatjautājumus (folkloras būtība, klasifikācija, funkcijas, vēsture, 

saistība ar mitoloģiju un maģiju, ētiski estētiskās vērtības u.c.),  

• padziļinās sapratni par folkloras lomu un nozīmi latviešu kultūras attīstības procesā un saistību 

ar mūsdienu kultūras parādībām,  

• pilnveidos prasmi vērtēt un analizēt poētiskās folkloras daţādu ţanru sacerējumus,  

• būs guvuši iemaľas teorijas un metodoloģijas adaptēt un īstenot praksē,  

• būs guvuši iemaľas studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu skolotāja uzdevumu 

risinājumu, mācību uzdevumu un materiālu izstrādi,  

• pratīs analizēt un izvērtēt mācību materiālus,  

• pilnveidos prasmi iesaistīties dialogā par folkloras sacerējumu saturu un vērtībām,  

• pilnveidos prasmi prezentēt savu pētījumu rezultātus. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Paredzētais apjoms stundās  

1. Folkloras un folkloristikas jēdzieni. Folkloras klasifikācija (veidi un ţanri), specifika, 

funkcijas. L 2  



2. Ieskats daţās nozīmīgākajās folkloristikas teorijās XIX un XX gadsimtā. L 2  

3. Folklora un vēsture. L 2  

4. Latviešu folkloristikas vēsture. L 2  

5. Dziesmu folklora. Tautasdziesmu saturs, forma. L2, S 6  

6. Gadskārtu ieraţu folklora. S 2  

7. Ģimenes ieraţu folklora. S 2  

8. Latviešu vēstītāja folklora. S 2  

9. Brahiloģismi. S 2  

10. Mitoloģija un folklora. L 2, S 2  

11. Maģija un folklora. Buramvārdi, ticējumi. L 2  

12. Ētiski estētiskās vērtības folklorā. Folklora un literatūra. L 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semināru apmeklējums obligāts + 1 referāts seminārā (pilna laika studentiem) vai eseja (nepilna 

laika stud.) par tematu „Ētiski estētiskās vērtības .. [vienā tautasdziesmu, pasaku, teiku, 

anekdošu, sakāmvārdu un parunu, mīklu grupā pēc izvēles]‖, apjoms ~ 1500 vārdu + mūsdienu 

folkloras vākums (minimums 10 vienības) – 50%.  

Kontroldarbs „Tautasdziesmas analīze‖ – 20 %  

Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz 2 teorētiskiem jautājumiem – 30 %.  

Studiju darbs (pēc izvēles) 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ambainis O. Latviešu folkloristikas vēsture. Rīga, 1989. (LUB: 71 eks.)  

2. Arājs K. Krišjānis Barons un "Latvju dainas". Rīga, 1985. (LUB: 4 eks.)  

3. Bērziľš L. Ievads latviešu tautas dzejā. Metrika un stilistika. Rīga, 1940. (LUB: 8 eks.)  

4. Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē. Rīga,1999. (LUB: 17 eks.)  

5. Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga, 1996. (LUB: 25 eks.)  

6. Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. Rīga,1999. (LUB: 19 eks.)  

7. Latviešu folklora: tradicionālais un mainīgais. Rīga, 1992. (LUB: 27 eks.)  

8. Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā. Rīga, 1988. (LUB: 11 eks.) 

Papildliteratūra 

1. Anss Lerhis-Puškaitis atmiľās un stāstos / Sast. G.Pakalns. Rīga: Madris, 2000.  

2. Bērziľš L. Greznas dziesmas. Rīga: Zinātne, 2007.  

3. Biezais H. Seno latviešu debesu dievu ģimene. Rīga, 1998. u.c.  

4. Bula D. Dziedātājtauta. Rīga, 2000.  

5. Līdeks O. Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas. Rīga,1944. (1991.)  

6. Straubergs K. Pār deviľi novadiľi. Rīga, 1985.  

7. Vīķe-Freiberga V. Trejādas saules. Rīga, 1997.,1999.,2002.  

8. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi. Rīga, 1992. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Letonica (ţurn.)  

2. Karogs (ţurn.)  

3. Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. (ţurn.)  

4. Meklējumi un atradumi. 2004. - 2010. Rīga: Zinātne.  

5. Aktuālas problēmas literatūrzinātnē. 1.- .16. Liepāja: LiePA  

6. www.lfk.lv , www.dainuskapis.lv, www.liis.lv/folklora, www.baronamuzejs.lv, 

www.folklora.lv 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Mūsdienu latviešu valoda II: fonētika 

Kursa kods Valo1072 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.05.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Hd. Filoloğijas habil.doktors, pasn Dace Markus 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1526 [2VAL1526] Latviešu 

valodas fonētika 
 

Kursa anotācija 

Kursā tiek apgūta latviešu valodas fonētikas un fonoloģijas vēsture, pētīšanas metodes, fonētikas, 

ortoēpijas, ortogrāfijas un galvenās fonoloģijas kategorijas, izanalizēta fonētiskā sistēma, 

ortoēpijas un ortogrāfijas normas, raksturīgākās kļūdas un pārrunāta to novēršana, tādējādi 

apgūstot akadēmisko filoloģisko kompetenci fonētikā un pedagoģisko kompetenci apgūtā 

izmantošanai skolotāja darbā. 

Rezultāti 

Kursā studenti apgūst fonētikas, ortoēpijas, ortogrāfijas un fonoloģijas analīzes un pētīšanas 

(akadēmisko) un mācīšanas (profesionālo) kompetenci. Rezultātā ir iegūtas zināšanas kursa 

saturā un spējas un prasme to izmantot pedagoģiskajā darbā. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Fonētikas jēdziens, pētījumi, to autori, pētīšanas metodes. 2L  

2. Fonoloģijas jēdziens, pētījumi latviešu un lietuviešu fonoloģijā. 2L  

3. Fonēmas jēdziens, fonēmu identifikācija, fonēmu varianti – alofoni. 2S  

4. Latviešu valodas alfabēts. Fonēmu un grafēmu attieksmes. 2S  

5. Fonēmu un to variantu apzīmējumi. Runas orgāni. 2L  

6. Uzsvars un zilbe. Transkripcija. 4S  

7. Monoftongu, diftongu un konsonantu klasifikācija. 4L  

8. Artikulācijas kļūdas. Skaľu pārmaiľas, to klasifikācija, atspoguļojums ortogrāfijā. 2L  

9. Latviešu ortogrāfijas principi. Intonācijas jēdziens, zilbes un runas intonācija. Tonēmas un 

intonēmas jēdziens. Metatonija. 4L  

10. Problēmas literārās valodas intonāciju lietojumā, intonāciju apzīmējumi. Kontroldarbs 

transkripcijā. 2S  

11. Dialektu izrunas īpatnības. Aktuāli ortoēpijas un ortogrāfijas jautājumi. 4S  



12. Grūtākie latviešu valodas skaľu mācīšanas gadījumi mazākumtautību skolās, kļūdu 

novēršana. Interference. Komplekss kontroldarbs. 2S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa pārbaudījums: kombinēts mutisks un rakstisks eksāmens (50%)  

Nosacījumi: aktīva piedalīšanās diskusijās, veidojot fonētisko līdzekļu analīzes un pētniecības 

kompetenci, kā arī pedagoģisko kompetenci (10%), sekmīga kompleksā kontroldarba izpildīšana 

(10%), sagatavots referāts(10%), 2 runas vingrinājumu kartotēkas sagatavošana(20%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bušs o., Joma D., Kalnača A., Lokmane I., Markus D., Pūtele I., Skujiľa V. Valodniecības 

pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Madonas poligrāfists, 2007.- 623 lpp.  

2. Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika.-R.: Zvaigzne,1969.-156 lpp.  

3. Markus D., Grigorjevs J. Fonētikas pētīšanas metodes. Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas 

metodes I.-R.: Rasa ABC, 2002.-80 lpp.  

4. Markus D., Grigorjevs J. Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas metodes. Fonētikas un 

vizualizēšanas metodes II.-R.: Rasa ABC, 2003.- 80 lpp. 

Papildliteratūra 

1.Markus D. Zilbes intonācija latviešu valodas skaľu mācībā.R.:LU,1993.-144 lpp.  

2.Ladefoged P. A Course in Phonetics.Orlando,Florida,1982.- 300 p.  

3.Girdenis A. Fonologija.Vilnius:Mokslas,1981.-217 pl.  

4.Цеплитис Л. Анализ речевой интонации. Рига.: Zinātne,1974.- 272 lpp.  

5. Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viľu valoda. Rīga: LZA Vēstis, 2010. -216 lpp. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

Piezīmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Mūsdienu latviešu valoda III: leksikoloģija 

Kursa kods Valo2074 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
22 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 22.04.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs, lekt. Lilija Jurğīte 

Priekšzināšanas 

Valo1072, Mūsdienu latviešu valoda II: fonētika [SkLa P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1524 [2VAL1524] Leksikoloģija  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot studentiem objektīvu skatījumu uz mūsdienu latviešu valodas sistēmu, 

padziļināt zināšanas par leksikas līmeľa struktūru un tās valodas vienību funkcionālajām 

iespējām, veidot prasmi izmantot tās savā runā un profesionālajā darbībā, izstrādājot un īstenojot 

latviešu valodas mācību saturu skolā, kā arī attīstīt studentu analītiskās un pētnieciskās spējas, 

pilnveidot viľu lingvistisko, komunikatīvo, kulturoloģisko un pragmatisko kompetenci; attīstīt 

prasmi iegūt un izmantot skolotāja profesionālās kompetences pilnveidošanai nepieciešamos 

lingvistiskos teorētiskos avotus. 

Rezultāti 

Studenti gūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas skolotājam latviešu valodas standartā 

izvirzīto prasību sekmīgai īstenošanai: 

·       padziļinās zināšanas par mūsdienu latviešu valodas leksikas un frazeoloģijas sistēmu; 

·       izpratīs leksēmu un frazeoloģismu funkcionālo nozīmīgumu daţādu nozīmes nianšu 

izteikšanā un autora komunikatīvā nolūka 

·       īstenošanā; 

·       padziļinās zināšanas par latviešu valodas leksikogrāfiju; 

·       pilnveidos prasmi strādāt ar uzziľu literatūru; 

·       attīstīs prasmi skatīt valodas parādības kopsakarībās un zinātniski argumentēt savu 

viedokli par valodas vienību izmantojuma 

·       lietderīgumu, savu un citu cilvēku runas kvalitāti; 

·       gūs priekšstatu par latviešu valodas leksikas, frazeoloģijas un leksikogrāfijas pētniecību; 

·       attīstīs prasmi kritiski vērtēt daţāda veida lingvistiskos resursus, leksikogrāfiskos 

avotus; 

·       pratīs izmantot gūtās zināšanas un prasmi daţādās saziľas situācijās un profesionālajā 

darbībā; 

·       attīstīs prasmi pētīt valodas parādības un prezentēt savu pētījumu rezultātus. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Vērtējums par aktīvu līdzdalību semināros (20%), sekmes 3 rakstiskos kontroldarbos (15%), 

patstāvīga pētījuma izveide un prezentācija semestra laikā – 40%,  rakstisks eksāmena darbs  – 

25%. 

  

Mācību pamatliteratūra 

1. Nītiľa D., Iļjinska L., Platonova M. Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie 

aspekti. Rīga: RTU, 2008.  

2. Laua A.  Latviešu leksikoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 

3. Laua A. Latviešu valodas frazeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1992. 

4. Nītiľa D. Valodniecības jautājumi. Rīga: RTU, 2007. 

  

Papildliteratūra 

1. Chierchia G. & S.McGonnell-Ginet. Meaning and Grammar: an introduction to 

semantics. Cambridge, MA: MIT Press, 1990. 

2. Cruse A. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 

3. Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda.  Rīga: LU Akad.apgāds. 2006. 

4. Jakaitiene E. Leksikologija. Studijų knyga.Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 

5. Leech G. Semantics.  Penguin Books, 1977. 

6. Naciscione A. Phraseological Units in Discourse. Rīga: Latvian Academy of Culture, 

2001. 

7. Nītiľa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004. 

8. Nītiľa D.  Valsts valodas kvalitāte. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004. 

9. Palmer F.R. Semantics. Cambridge University Press, 1976, 1981. 

10. Skujiľa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga: LVI, 2002. 

11. Veidemane R. Izteikt neizsakāmo.  Rīga: Liesma, 1977.  

12. Veisbergs A. Latvian Idioms. Rīga: LU, 1993.  

  

   

  

  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Rakstu krājumi: Baltu filoloģija. I-X 1992 –..;  Latviešu valodas un literatūras 

aktualitātes. 1993-1996;  Linguistica Lettica. 1997-..; Valoda un literatūra kultūras 

apritē. 1997- 2001;Valodas aktualitātes.1983 – 1989.;  Vārds un tā pētīšanas 

aspekti.1994 - ...  . ž.(LPSR) ZA Vēstis. 

2. Valsts valodas komisijas mājas lapā: 

http://www.vvk.lv/?sadala=122&PHPSESSID=7722b6e064b8babf2abeca2c5d684ff0 

3. LZA Terminoloģijas komisijas mājas lapā: http://termini.lza.lv/ 

4. Valsts valodas centrs http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html 

5. Valsts valodas centra terminu datu bāze 

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/meklet_terminus.html 

6. Valsts valodas aģentūras mājas lapā: http://www.valoda.lv/ 

7. Mājas lapa: http://www.letonika.lv/;    www.vvk.lv;  www.liis.lv; http://vva.valoda.lv; 

http://ai1.mii.lu.lv/vardnica.htm. 

8. LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas mājas lapa: http://www.ailab.lv/ 

http://www.vvk.lv/?sadala=122&PHPSESSID=7722b6e064b8babf2abeca2c5d684ff0
http://termini.lza.lv/
http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/meklet_terminus.html
http://www.valoda.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.vvk.lv/
http://www.liis.lv/
http://vva.valoda.lv/
http://ai1.mii.lu.lv/vardnica.htm
http://www.ailab.lv/


9. Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē: http://www.lu.lv/filol/valoda/ 

10. Latviešu valodas korpuss – www.korpuss.lv 

11. Linguistics and Philosophy  

Natural Language Semantics  

Journal of Semantics  

Mind and Language 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Vārds leksikas un semantikas līmenī. L 18 

2.Vārds leksikas un semantikas līmenī. S 14 

3.Frazeoloģija teorētiskā un funkcionālā aspektā. L 4 

4.Frazeoloģija teorētiskā un funkcionālā aspektā. S 4 

5.Leksiskās un frazeoloģiskās sistēmas atspoguļojums daţāda tipa vārdnīcās. L 4 

6.Leksiskās un frazeoloģiskās sistēmas atspoguļojums daţāda tipa vārdnīcās. S 4 

 

 

http://www.lu.lv/filol/valoda/
http://www.korpuss.lv/


 

Kursa nosaukums 
Mūsdienu latviešu valoda IV: morfēmika un 

vārddarināšana 

Kursa kods Valo3187 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Anna Vulāne 

Priekšzināšanas 

Valo1072, Mūsdienu latviešu valoda II: fonētika [SkLa P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo3187 [2VAL3194] Mūsdienu 

latviešu valoda IV: morfēmika un 

vārddarināšana [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir attīstīt studentu lingvistisko, pragmatisko un kulturoloģisko kompetenci, sniegt 

teorētiskas zināšanas par mūsdienu latviešu valodas morfēmisko un derivatīvo sistēmu un attīstīt 

prasmi izmantot tās savā valodas lietotāja un latviešu valodas un literatūras skolotāja pieredzē; 

veidot priekšstatu par latviešu tautas pasaulainu un tās atspoguļojumu latviešu valodas 

derivatīvajā sistēmā, skolotāja profesionālās kompetences pilnveidošanai nepieciešamajiem 

lingvistiskajiem un lingvokulturoloģiskajiem teorētiskajiem avotiem.  

Kurss tiek piedāvāts arī e-universitātes versijā. 

Rezultāti 

Studenti, apgūstot šo kursu, pilnveidos savu profesionālo kompetenci, t.i.:  

 

padziļinās zināšanas par latviešu valodas morfēmisko un vārddarināšanas sistēmu un 

vārddarināšanas normām, pratīs noteikt vārda morfēmisko un derivatīvo struktūru,  

izpratīs vārddarināšanas paľēmienu un līdzekļu nozīmi valodas nominatīvās sistēmas 

paplašināšanā,  

veidos priekšstatu par latviešu pasaulainas atspoguļojumu latviešu valodas derivatīvajā sistēmā, 

pratīs salīdzināt to ar citu tautu valodas pasaulainu,  

attīstīs prasmi saskatīt kopsakarības starp daţādiem valodas līmeľiem, izmantot šīs zināšanas 

skolēnu valods un kulturoloģiskās kompetences attīstīšanā,  

pilnveidos savu lingvistisko, pragmatisko, kulturoloģisko un mācību kompetenci,  

pratīs izmantot savas zināšanas profesionālajā darbībā, saistīt studiju kursā gūtās zināšanas ar 



konkrētu pedagoģisku uzdevumu risināšanu un mācību uzdevumu un materiālu izstrādi,  

pilnveidos prasmi prezentēt savu pētījumu rezultātus. 

 

Kursa plāns 

 

1. Valodas morfēmiskais un vārddarināšanas līmenis. Vārds morfēmikas līmenī. Morfēmikas 

pamatjēdzieni. Morfēmu sistēma, nozīme un funkcijas. L2 /S 2  

2. Vārds vārddarināšanas līmenī. Vārddarināšana valodniecības nozaru kontekstā. Pētījumi. L2/S 

2  

3. Vārddarināšanas paľēmieni un līdzekļi. Bezafiksu un afiksālā vārddarināšana. 

Morfonoloģiskie procesi vārddarināšanā. Pētījumi. L4 /S 4  

4. Lietvārdu darināšana. Paľēmieni un līdzekļi. Pētījumi. L4 /S 6  

5. Īpašības vārdu darināšana. Pētījumi. L4 /S 4  

6. Vietniekvārdu cilme un darināšana. Skaitļa vārdu cilme un darināšana. L2 /S 2  

7. Apstākļa vārdu cilme un darināšana. Adverbizācija. L2 /S 2  

8. Darbības vārdu darināšana. L2 /S 2  

9 Saikļu, partikulu, prievārdu cilme. Izsauksmes vārdu cilme un darināšana. L2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums, teorētiskās literatūras studijas un iegūtās informācijas argumentēta 

analīze, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās (25%), sekmīga 3 patstāvīgo darbu un 2 

kontroldarbu veikšana (25%), eksāmens – mutiski/rakstiski (50%).  

Studentiem ir iespēja rakstīt studiju darbu, kas aizstāj 1 patstāvīgo darbu.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Bergmane, A. e. a., eds. 1959. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. 1. daļa. Rīga.  

2. Kalme, V., Smiltniece, G. 2001. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloģija. 

Liepāja.  

3. Kalme, V. 2001. Nelokāmās vārdšķiras latviešu literārajā valodā. Liepāja.  

4. Kalnača, A. 2004. Morfēmika un morfonoloģija. Rīga.  

5. Pokrotniece, K. (atb. red.) 2002., 2007. Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas 

attīstība. I, II d. Rīga.  

6. Soida, E. 2009. Vārddarināšana. Rīga.  

7. Soida , E. 1991. Adverbs un adverbēšanās mūsdienu latviešu valodā. Rīga.  

8. Vulāne, A. 2009. Morfēmika. Vārddarināšana. Latviešu valodas gramatika: koncepcija, 

prospekts, atsevišķu nodaļu pirmvarianti, diskusijas materiāli. Rīga. 70.-99.lpp.  

Papildliteratūra 

1. Chierchia G. & S.McGonnell-Ginet. Meaning and Grammar: an introduction to semantics. 

Cambridge, MA: MIT Press, 1990.  

2. Jackendoff R. Foundations of language: brain, meaning, grammar, evolution. Oxford : Oxford 

University Press , 2002.  

3. Kušķis, J. 1976. Ģenitīveľu tipi. Valodas sistēma. Rīga: Latvijas Universitāte. 121-147.  

4. Nītiľa, D. 2004. Moderna cilvēka valoda. Rīga.  

5. Nītiľa, D. 2004. Valsts valodas kvalitāte. Rīga.  

6. Ozols, A. 1993. Latviešu tautasdziesmu valoda. 2. izd. Rīga.  

7. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2007.  

8. Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. Rīga: Liesma, 1977.  

9. Rūķe-Draviľa, V. 1959. Diminutive im Lettischen. Lund.  

10. Soida, E. 1974. Ģenitīveľi. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 10. laid. Rīga: Liesma. 114.-

128.  

11. Soida, E. 1970. Vārddarināšanas analīzes principi mūsdienu valodniecībā un valodā. 

Latviešu valodas un literatūras problēmas. Rīga. 75.- 94. lpp.  



12. Veisbergs, A. 1997. English and Latvian Word-Formation. Contrastive Analysis. Rīga.  

13. Vulāne, A. 1994. Morfēmikas un vārddarināšanas termini. Tabulas un shēmas latviešu  

valodas morfoloģijā. Māc. līdz. Rīga. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Rakstu krājumi:  

Baltu filoloģija. I-X 1992 –..;  

Latviešu valodas un literatūras aktualitātes. 1993-1996;  

Linguistica Lettica. 1997-..;  

Valoda un literatūra kultūras apritē. 1997- 2001;  

Valodas aktualitātes.1983 – 1989.;  

Vārds un tā pētīšanas aspekti.1994 - ... .  

ţ.(LPSR) ZA Vēstis;  

Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīga. 1965. - 1993.  

2. Valsts valodas komisijas mājas lapā: http://www.vvk.lv  

3. LZA Terminoloģijas komisijas mājas lapā: http://termini.lza.lv/  

4. Valsts valodas centrs http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html  

5. Valsts valodas centra terminu datu bāze 

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/meklet_terminus.html  

6. Valsts valodas aģentūras mājas lapā: http://www.valoda.lv/  

7. Mājas lapa: http://www.letonika.lv/; www.liis.lv; http://vva.valoda.lv;  

8. LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas mājas lapa: http://www.ailab.lv/  

9. Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē: http://www.lu.lv/filol/valoda/;  

10. Latviešu valodas korpuss – www.korpuss.lv  

11. Linguistics and Philosophy  

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I 

Kursa kods Valo3188 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Anna Vulāne 

Priekšzināšanas 

Valo3187, Mūsdienu latviešu valoda IV: morfēmika un vārddarināšana 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1521 [2VAL1521] Latviešu 

valodas morfoloģija I [Skol P] 

Valo3188 [2VAL3195] Mūsdienu 

latviešu valoda V: morfoloģija I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot studentiem mūsdienu latviešu valodas morfoloģiskās sistēmas izpratni, 

padziļināt zināšanas par vārdformu un morfoloģijas kategoriju funkcionālajām iespējām, 

pilnveidot prasmi izmantot gūtās zināšanas profesionālajā darbībā, izstrādājot un īstenojot 

latviešu valodas mācību saturu pamatskolā un vidusskolā, kā arī attīstīt studentu analītiskās un 

pētnieciskās spējas, pilnveidot skolotāja darbam nepieciešamo lingvistisko, komunikatīvo, 

kulturoloģisko un pragmatisko kompetenci, kā arī attīstīt prasmi iegūt, kritiski vērtēt un izmantot 

skolotāja profesionālās kompetences pilnveidošanai nepieciešamos lingvistiskos un 

lingvokulturoloģiskos teorētiskos avotus. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti gūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas skolotājam 

latviešu valodas standartā izvirzīto prasību sekmīgai īstenošanai pamatskolā, proti:  

• padziļinās zināšanas par mūsdienu latviešu valodas nomenu un pronomenu sistēmu, vārdformu 

un gramatisko kategoriju funkcionālo nozīmīgumu,  

• pilnveidos prasmi skatīt valodas parādības kopsakarībās un zinātniski argumentēt savu viedokli 

par valodas vienību izmantojuma lietderīgumu un savu un citu runas kvalitāti,  

• pilnveidos prasmi strādāt ar nozares speciālo literatūru, kritiski vērtēt daţāda veida 

lingvistiskos resursus, leksikogrāfiskos avotus,  

• pratīs izmantot gūtās zināšanas, analizējot, izstrādājot un pilnveidojot latviešu valodas standarta 

īstenošanai nepieciešamo mācību saturu,  



• attīstīs prasmi pētīt valodas parādības un prezentēt savu pētījumu rezultātus.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids L, S Plānotais apjoms stundās  

1. Vārds morfoloģijas līmenī. L2  

2. Latviešu valodas vārdšķiru sistēma. L2  

3. Vārdšķiru iedalījums un vārdšķiru robeţas. S2  

4. Priekšmetiskuma nojēgums: lietvārds. Lietvārda gramatiskās kategorijas un formu sistēma, to 

funkcionālās iespējas. L4  

5. Lietvārda loma nominācijā un komunikācijā. Lietvārds skolas mācību saturā: problēmas un 

risinājums. Lietvārda morfoloģiskā analīze. Lietvārda pilna morfoloģiskā analīze. S4  

6. Pazīmes nojēgums: īpašības vārds, tā kategorijas un funkcijas L4  

7. Īpašības vārda loma pasaules raksturošanā. Īpašības vārdu morfoloģiskā analīze. Vārdšķiras 

centrs un perifērija. Īpašības vārdu pilna morfoloģiskā analīze. S4  

8. Daudzuma nojēgums un skaitļa vārds. L2  

9. Skaitļa vārds skolas mācību saturā, tā pilna morfoloģiskā analīze. S2  

10. Vietniekvārds (pronomens) - deiktiska zīme L2  

11. Vietniekvārda loma tekstā. Vietniekvārdu morfoloģiskā analīze. S2  

12. Latviešu valodas pasaulaina un morfoloģiskā sistēma L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju apmeklējums, teorētiskās literatūras studijas un iegūtās informācijas argumentēta 

analīze, aktīva līdzdalība semināros (25%), sekmīga 2 patstāvīgo darbu un 2 kontroldarbu 

veikšana (25%), eksāmens – mutiski/rakstiski (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Bergmane, A. e. a., eds. 1959. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. 1. daļa. Rīga.  

2. Fennell, T.G., Gelsen, H.A. 1980. A Grammar of Modern Latvian. The Hague: Mouton.  

3. Freimane, I. 2008. Trešā persona latviešu verbu sistēmā. Rīga.  

4. Kalme, V., Smiltniece, G. 2001. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloģija. 

Liepāja.  

5. Latviešu valodas gramatika: koncepcija, prospekts, atsevišķu nodaļu pirmvarianti, diskusijas 

materiāli. Rīga, 2008.  

6. Nītiľa, D. 2001. Latviešu valodas morfoloģija (konspektīvs lokāmo vārdšķiru apskats). 

Mācību līdzeklis. Rīga.  

7. Paegle, Dz. 2003. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I d. Rīga.  

8. Pokrotniece, K. (atb. red.) 2002., 2007. Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas 

attīstība. I, II d. Rīga.  

Papildliteratūra 

1. Endzelīns, J. 1951. Latviešu valodas gramatika. Rīga  

2. Freimane, I. 1993. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga.; www.vvk.lv  

3. Īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas ekspertu komisija. I.Druvietes vad. Rīga. 1998.  

4. Kalnača, A. 2000. Formveidošanas līdzekļi mūsdienu latviešu valodā – tradīciju kritiska 

analīze. Vārds un tā pētīšanas aspekti.4. Liepāja. 90-96.  

5. Kalnača, A. 1999. Lietvārdu locījumu formu paradigmātika latviešu valodā. Vārds un tā 

pētīšanas aspekti. 3. Liepāja. 81-99.  

6. Nītiľa, D. 2001. Vārdu un vārdformu semantikas pragmatiskie aspekti. Linguistica Lettica. 8. 

Rīga. 78-86.  

7. Nītiľa, D. 1994. Ģenitīveľi (ģenitīvs kā nelokāma vārdšķira latviešu valodā). Latvijas Zinātľu 

akadēmijas Vēstis. 3. nr. 21-25.  



9. Ozols, A. 1961. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga.  

10. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā./A.Blinkena, O.Bušs, 

I.Druviete u.c. Rīga. 1999.  

11. Paulauskienė, A. 1994. Lietuvių kalbos morfologija. Vilnius.  

12. Chierchia G. & S.McGonnell-Ginet. Meaning and Grammar: an introduction to semantics. 

Cambridge, MA: MIT Press, 1990.  

13. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2007.  

14. Kalnača, A. 2004. Morfēmika un morfonoloģija. Rīga. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Rakstu krājumi: Baltu filoloģija. I-X 1992 –..; Latviešu valodas un literatūras aktualitātes. 

1993-1996; Linguistica Lettica. 1997-..; Valoda un literatūra kultūras apritē. 1997- 2001;Valodas 

aktualitātes.1983 – 1989.; Vārds un tā pētīšanas aspekti.1994 - ... . ţ.(LPSR) ZA Vēstis.  

2. Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīga. 1965. - 1993.  

3. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga, kopš 2005.g.  

4. Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana. Atbalsta materiāli skolotājiem / A. 

Rāta, L. Grigule, S. Zusina, Z. Matesoviča, M. Gavriļina, A. Vulāne u.c. Rīga. 2004.  

5. Valsts valodas komisijas mājas lapā: 

http://www.vvk.lv/?sadala=122&PHPSESSID=7722b6e064b8babf2abeca2c5d684ff0  

6. LZA Terminoloģijas komisijas mājas lapā: http://termini.lza.lv/  

7. Valsts valodas centrs http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html  

8. Valsts valodas centra terminu datu bāze 

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/meklet_terminus.html  

9. Valsts valodas aģentūras mājas lapā: http://www.valoda.lv/  

10. Mājas lapas: http://www.letonika.lv/; www.vvk.lv; www.liis.lv; http://vva.valoda.lv; 

http://ai1.mii.lu.lv/vardnica.htm; FrameNet: http://framenet.icsi.berkeley.edu/  

11. LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas mājas lapa: http://www.ailab.lv/  

12. Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē: http://www.lu.lv/filol/valoda/;  

13. Latviešu valodas korpuss – www.korpuss.lv  

14. The World Atlas of Language Structures Online – http://wals.info/index  

15. Linguistics and Philosophy  

Natural Language Semantics  

Journal of Semantics  

Mind and Language  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Mūsdienu latviešu valoda VI: morfoloģija II 

Kursa kods Valo3229 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Anna Vulāne 

Priekšzināšanas 

Valo1072, Mūsdienu latviešu valoda II: fonētika [SkLa P] [slēgts 03.09.2010] 

Valo2074, Mūsdienu latviešu valoda III: leksikoloģija [SkLa P] [14.09.2010] 

Valo3187, Mūsdienu latviešu valoda IV: morfēmika un vārddarināšana [slēgts 03.09.2010] 

Valo3188, Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1522 [2VAL1522] Latviešu 

valodas morfoloģija II [Skol P] 

Valo3229 [2VAL3238] Mūsdienu 

latviešu valoda VI: morfoloģija II 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot studentiem mūsdienu latviešu valodas morfoloģiskās sistēmas izpratni, 

padziļināt zināšanas par adverba un verba formu un gramatisko kategoriju, kā arī palīgvārdu un 

izsauksmes vārda funkcionālajām iespējām, pilnveidot prasmi izmantot gūtās zināšanas 

profesionālajā darbībā, izstrādājot un īstenojot latviešu valodas mācību saturu pamatskolā un 

vidusskolā, kā arī attīstīt studentu analītiskās un pētnieciskās spējas, padziļināt skolotāja darbam 

nepieciešamo lingvistisko, komunikatīvo, kulturoloģisko un pragmatisko kompetenci un 

pilnveidot prasmi iegūt, kritiski vērtēt un izmantot skolotāja profesionālās kompetences 

attīstīšanai nepieciešamos lingvistiskos un lingvokulturoloģiskos teorētiskos avotus. 

Rezultāti 

Studenti, apgūstot šo kursu, pilnveidos savu profesionālo kompetenci, t.i.:  

• padziļinās zināšanas par mūsdienu latviešu valodas adverbu, verbu, palīgvārdu un izsauksmes 

vārdu sistēmu, vārdformu un gramatisko kategoriju funkcionālo nozīmīgumu,  

• pilnveidos prasmi skatīt valodas parādības kopsakarībās un zinātniski argumentēt savu viedokli 

par valodas vienību izmantojuma lietderīgumu,  

• pilnveidos prasmi strādāt ar nozares speciālo literatūru, kritiski vērtēt daţāda veida 

lingvistiskos resursus, leksikogrāfiskos avotus,  

• pratīs izmantot gūtās zināšanas, analizējot, izstrādājot un pilnveidojot latviešu valodas standarta 



īstenošanai nepieciešamo mācību saturu.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids L, S Plānotais apjoms stundās  

1. Pazīmes nojēgums: apstākļa vārds. L2  

2. Apstākļa vārds tekstā: pilna morfoloģiskā analīze. S2  

3. Darbības, procesa nojēgums: darbības vārds. L2  

4. Darbības vārds tekstā: vārdšķiru robeţas. S2  

5. Darbības vārdu leksiski gramatiskās un gramatiskās kategorijas. L4  

6. Darbības vārda kārtas un izteiksmes formas un funkcionālās īpatnības. Darbības vārda laika, 

personas, skaitļa formu analīze. S4  

7. Latviešu valodas divdabju sistēma. L4  

8. Divdabju funkcijas tekstā un morfoloģiskais raksturojums. S4  

9. Darbības vārda konjugāciju sistēma. L2  

10. Darbības vārds skolās mācību saturā. Darbības vārda pilna morfoloģiskā analīze. S2  

11. Latviešu valodas palīgvārdu sistēma. Izsauksmes vārds. L2  

12. Palīgvārdu un izsauksmes vārdu morfoloģiskais raksturojums, loma tekstā. S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju apmeklējums, teorētiskās literatūras studijas un iegūtās informācijas argumentēta 

analīze, aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās (25%), sekmīga patstāvīgo darbu 

un kontroldarbu veikšana (25%), eksāmens – mutiski/rakstiski (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1.1. Bergmane, A. e. a., eds. 1959. Mūsdienu laFreimane, I. 2008. Trešā persona latviešu verbu 

sistēmā.  

2. Rīga.tviešu literārās valodas gramatika. 1. daļa. Rīga.  

3. Holvoet, A. 2001. Studies in the Latvian Verbs. Kraków. Wydawnictwo Universytetu 

Jagiellońskiego.  

4. Kalme, V., Smiltniece, G. 2001. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloģija. 

Liepāja.  

5. Latviešu valodas gramatika: koncepcija, prospekts, atsevišķu nodaļu pirmvarianti, diskusijas 

materiāli. Rīga, 2008.  

6. Nītiľa, D. 2001. Latviešu valodas morfoloģija (konspektīvs lokāmo vārdšķiru apskats). 

Mācību līdzeklis. Rīga.  

8. Nītiľa, D. 1997. Prievārdu sistēma latviešu rakstu valodā. Rīga.  

9. Paegle, Dz. 2003. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I d. Rīga.  

10. Pokrotniece, K. (atb. red.) 2002., 2007. Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas 

attīstība. I, II d. Rīga. 

Papildliteratūra 

1. 1. Endzelīns, J. 1951. Latviešu valodas gramatika. Rīga  

2. Freimane, I. 1993. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga.; www.vvk.lv  

 

3. Īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas ekspertu komisija. I.Druvietes vad. Rīga. 1998.  

4. Kalnača, A. 2000. Formveidošanas līdzekļi mūsdienu latviešu valodā – tradīciju kritiska 

analīze. Vārds un tā pētīšanas aspekti.4. Liepāja. 90-96.  

5. Kalnača, A. 1999. Lietvārdu locījumu formu paradigmātika latviešu valodā. Vārds un tā 

pētīšanas aspekti. 3. Liepāja. 81-99.  

6. Nītiľa, D. 2001. Vārdu un vārdformu semantikas pragmatiskie aspekti. Linguistica Lettica. 8. 

Rīga. 78-86.  

7. Nītiľa, D. 1994. Ģenitīveľi (ģenitīvs kā nelokāma vārdšķira latviešu valodā). Latvijas Zinātľu 

akadēmijas Vēstis. 3. nr. 21-25.  



8. Ozols, A. 1961. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga.  

9. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā./A.Blinkena, O.Bušs, 

I.Druviete u.c. Rīga. 1999.  

10. Paulauskienė, A. 1994. Lietuvių kalbos morfologija. Vilnius.  

11. Chierchia G. & S.McGonnell-Ginet. Meaning and Grammar: an introduction to semantics. 

Cambridge, MA: MIT Press, 1990.  

12. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2007.  

13. Fennell, T.G., Gelsen, H.A. 1980. A Grammar of Modern Latvian. The Hague: Mouton.  

14. Kalnača, A. 2004. Morfēmika un morfonoloģija. Rīga.  

15. Kalnača, A. 2001. Gramatisko formu polisēmija, sinonīmija un homonīmija - izpausme un 

attieksmes latviešu valodā. Linguistica Lettica 9. Rīga. 176-186. (u.c. autores raksti) 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Rakstu krājumi: Baltu filoloģija. I-X 1992 –..; Latviešu valodas un literatūras aktualitātes. 

1993-1996; Linguistica Lettica. 1997-..; Valoda un literatūra kultūras apritē. 1997- 2001;Valodas 

aktualitātes.1983 – 1989.; Vārds un tā pētīšanas aspekti.1994 - ... . ţ.(LPSR) ZA Vēstis.  

2. Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīga. 1965. - 1993.  

3. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga, kopš 2005.g.  

4. Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana. Atbalsta materiāli skolotājiem / A. 

Rāta, L. Grigule, S. Zusina, Z. Matesoviča, M. Gavriļina, A. Vulāne u.c. Rīga. 2004.  

5. Valsts valodas komisijas mājas lapā: 

http://www.vvk.lv/?sadala=122&PHPSESSID=7722b6e064b8babf2abeca2c5d684ff0  

6. LZA Terminoloģijas komisijas mājas lapā: http://termini.lza.lv/  

7. Valsts valodas centrs http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html  

8. Valsts valodas centra terminu datu bāze 

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/meklet_terminus.html  

9. Valsts valodas aģentūras mājas lapā: http://www.valoda.lv/  

10. Mājas lapas: http://www.letonika.lv/; www.vvk.lv; www.liis.lv; http://vva.valoda.lv; 

http://ai1.mii.lu.lv/vardnica.htm; FrameNet: http://framenet.icsi.berkeley.edu/  

11. LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas mājas lapa: http://www.ailab.lv/  

12. Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē: http://www.lu.lv/filol/valoda/;  

13. Latviešu valodas korpuss – www.korpuss.lv  

14. The World Atlas of Language Structures Online – http://wals.info/index  

15. Linguistics and Philosophy  

Natural Language Semantics  

Journal of Semantics  

Mind and Language  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Mūsdienu latviešu valoda VII: sintakse 

Kursa kods Valo4072 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
36 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 24.03.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Nozares atbildīgais Indra Karapetjana  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Jānis Valdmanis 

Priekšzināšanas 

Valo3187, Mūsdienu latviešu valoda IV: morfēmika un vārddarināšana [slēgts 03.09.2010] 

Valo3188, Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I [14.09.2010] 

Valo3229, Mūsdienu latviešu valoda VI: morfoloģija II [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo4115 [2VAL3115] Mūsdienu 

latviešu valoda VII: sintakse 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot izpratni par valodas sintaktisko uzbūvi no tradicionālās gramatikas 

viedokļa un no posttradicionālās gramatikas viedokļa, kā arī veidot prasmi analizēt praktiski 

teksta vienības sintaktiski gan tradicionālā, gan mūsdienu teorijas aspektā.  

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par valodas sintaktisko uzbūvi, par teikumu 

u.c. sazināšanās konstrukciju struktūru, tradicionālajiem principiem un metodēm šo konstrukciju 

analīzē, par mūsdienu gramatikas kategorijām, principiem, metodēm teksta analīzē un tā 

veidošanā (sintēzē).  

 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta izpratnei par tradicionālās gramatikas stiprajām un vājajām pusēm, 

prasmi tās fiksēt valodas materiālā un sagatavoties izmantot šīs zināšanas un prasmes skolā, kā 

arī izmantot posttradicionālās gramatikas teorētiskās un praktiskās iespējas skolā.  

Rezultāti 

Studiju kursa rezultātā tiek iegūtas šādas akadēmiskās kompetences:  

- padziļinātas zināšanas un izpratne par valodas sintaktisko uzbūvi un konstrukcijām 

tradicionālās gramatikas interpretācijā;  

- iegūta izpratne un spējas izskaidrot valodas sintaktisko uzbūvi un konstrukciju struktūru no 

mūsdienu valodniecības teorijas viedokļa;  

- iegūtas zināšanas par tradicionālajām un mūsdienīgajām metodēm un to sniegtajām iespējām 

teksta analīzē;  

- iegūtas zināšanas un izpratne par sintaktisko konstrukciju un daţādu tekstu izveidi.  



 

Profesionālās kompetences:  

- spēja izskaidrot un sniegt piemērus par valodas sintaktisko konstrukciju uzbūvi, tās 

komponentiem un tipiem gan no tradicionālās gramatikas, gan mūsdienu gramatikas teorijas 

viedokļa;  

- spēja analizēt sintaktiskās konstrukcijas;  

- spēja praktiskajā analīzē izmantot gan tradicionālās, gan mūsdienu metodes un paľēmienus;  

- spēja salīdzināt tradicionālās gramatikas un mūsdienu sintakses teorijas praktiskos ieguvumus.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklējums obligāts.  

3 kontroldarbi (60%).  

Eksāmens rakstveidā (40%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Ceplītis L., Rozenbergs J., Valdmanis J. Latviešu valodas sintakse. Rīga, 1989.  

• LKA Bibliotēka – 1  

• LNB Galvenā grāmatu krātuve – 3  

• LNB Humanit. zin.lit. lasītava – 1  

• LNB Letonikas lasītava – 1  

• LUB Centr. bibl. krājums – 2  

• LUB Humanitārā las. - 36  

• LUB Izgl.zin. un psihol. bibl. – 37  

• LUB Latv.-ārz. fil. nod. – 1  

• LUB Salaspils gr. krātuve – 3  

 

 

2. Latviešu valodas sintakses materiāli/ Sast. J.Valdmanis. Rīga, 1998.  

• LUB Centr. bibl. krājums – 1  

• LUB Humanitārā las. - 1  

• LUB Izgl.zin. un psihol. bibl. – 43  

 

 

3. Beitiľa M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse. Liepāja, 2009.  

• LNB Arhīvs – 1  

• LNB Galvenā grāmatu krātuve – 1  

• LNB Humanit. zin.lit. lasītava – 1  

• LNB Letonikas lasītava – 1  

• LU AB Misiľa bibliotēka – 2  

• LUB Humanitārā las. – 1  

 

 

4. Mathiassen T. A. Short Grammar of Latvian. Slavica Publishers, 1997.  

• LNB Letonikas lasītava – 1  

 

 

* Studentiem tiek arī sagatavotas literatūras kopijas.  

Papildliteratūra 

1. Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga, 2009.  

2. Valodniecības pamattterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2007.  

3. Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga, 1991.  

4. Kārkliľš J. Infinitīva sintaktiskās potences. Rīga, 1976.  

5. Moze M. Latviešu valodas interpunkcijas prakse. Liepāja, 1997.  



6. Romane A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas. Shēmas. Rīga, 2000.  

7. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1997.  

8. Ambrazas V., Geniušienė E., Girdenis A., Sliţienė N., Tekorienė E., Valeckienė A., Valiulytė 

E. Lithuanian Grammar. Baltos lankos, 1997.  

9. Stockwell R. P. Foundations of Syntactic Theory. Englewood cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977.  

10. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. - 2. Rīga, 1962.  

11. Lauze L. Ikdienas saziľa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. Liepāja, 2004.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Linguistica Lettica. Rīga: 1997.-  

2. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. Liepāja, 1997.-  

3. Baltu filoloģija. Rīga, 1999.-  

4. LZA Vēstis (A daļa).  

5. Syntax. Blackwell Publishing.  

Kursa plāns Veids Stundas 

1. Sintakses priekšmets. L 2 

2. 1. Vienkāršs teikums tradicionālajā gramatikā. Sintaktiskie sakari.  L 2 

2. 2. Vienkāršs teikums tradicionālajā gramatikā. Sintaktiskie sakari.  P 6 

3. 1. Vienkārša teikuma komponenti (teikuma locekļi).  L 2 

3. 2. Vienkārša teikuma komponenti (teikuma locekļi).  P 4 

4. Vienkārša teikuma tipi. P 2 

5. 1. Vienkāršs teikums posttradicionālajā gramatikā. Sintaktiskais saistījums. L 4 

5. 2. Vienkāršs teikums posttradicionālajā gramatikā. Sintaktiskais saistījums. P 2 

6. 1. Vienkārša teikuma modelis. L 4 

6. 2. Vienkārša teikuma modelis. P 4 

7. 1. Vienkārša teikuma komponenti. L 2 

7. 2 . Vienkārša teikuma komponenti. P 4 

8. 1. Salikts teikums tradicionālajā gramatikā.  L 2 

8. 2. Salikts teikums tradicionālajā gramatikā.  P 4 

9. 1. Teikumu kombinācija posttradicionālajā gramatikā.  L 4 

9. 2 . Teikumu kombinācija posttradicionālajā gramatikā.  P 6 

10. 1. Teksta sintakse. L 6 

10. 2. Teksta sintakse. P 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu literatūras vēsture I [SkLa P] 

Kursa kods LitZ1123 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Māra Grudule 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZ1123 [2VAL1123] Latviešu 

literatūras vēsture I [SkLa P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt ieskatu latviešu literatūras attīstībā no 16. līdz 19.gs.vidum, kā arī 

nostiprināt zināšanas par latviešu literatūras sākotni Eiropas, galvenokārt vācu, literatūras 

kontekstā, raksturojot tās vispārīgās iezīmes, virzienus un ţanrus. Sniegt ieskatu nozīmīgāko 

rakstnieku personībā un daiļradē. 

Rezultāti 

Akadēmiskās un profesionālās kompetences – izpratne par latviešu literatūras attīstības procesu 

senākajos laikos, priekšstats par 16. –18.gadsimta daiļliteratūras stilu, tā veidošanās gaitu; 

uzlabotas skolā iegūtās teksta analīzes un vērtēšanas iemaľas; stiprināta spēja veidot un formulēt 

savu viedokli par daiļdarbu kopumā. 

Kursa plāns 

1. Literatūrzinātnes jēdziens. Literatūras vēsture, literatūras teorija, literatūras kritika. Literatūras 

vēstures attīstība daţādos laika periodos. Nozīmīgākie latviešu literatūras vēstures izdevumi. L2, 

S2  

2. Latviešu literatūras sākotne. Pirmās hronikas. L1  

3. Latviešu literatūras pirmsākumi. Garīgo tekstu pieraksti. Baznīcas literatūras veidošanās. L1  

4. Garīgās rakstniecības uzplaukums. G. Mancelis., J. F. Bankavs u.c. L1  

5. Latviešu literārās dzejas tradīcijas. Ieskats Ieskats K. Fīrekera un J. Reitera darbībā. L1  

6. E. Gliks un Bībeles tulkojums. L2  

7. Laicīgās literatūras sākotne. Vārdnīcas, gramatikas un ābeces. L1  

8. Ieskats Eiropas kultūrvēsturē 18.gs. Apgaismība un latviešu literatūra 18.gadsimtā. G.F. 

Stendera uzskati un literārā darbība. L2, S2  

9. Ieskats J. G. Herdera darbībā. G.Merķeļa dzīve un daiļrade. L2, S2  

10. Kultūras dzīve 19.gs. Latviešu literārās biedrības ieguldījums literatūras attīstībā. Rakstu 



krājums „Magazīnas‖. Ieskats J. F. Lundberga un K. Hūgenbergera literārajā darbībā. L1  

11. Hernhūtisms. Brāļu draudţu literatūra. Latviešu zemnieku rokraksta literatūra. Ķikuļa Jēkabs. 

L1  

12. Pirmie latviešu tautības autori un viľu devums. Ieskats Neredzīgā Indriķa, Anša Leitāna, 

Anša Līventāla, Jāľa Ruģēna, E. Dinsberģa devumā. L2, S2  

13. Latviešu nacionālās atmodas laika literatūra. Jaunlatviešu kustība un prese. L2  

14. Ievērojamākie jaunlatvieši un viľu devums: Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons u.c. J. 

Alunāns - valodnieks un dzejnieks L3, S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīva piedalīšanās un darbs semināros (30%), patstāvīgais darbs (studenta sagatavota 

prezentācija par docētāja norādītu tematu vai autoru pēc izvirzītām prasībām (30%); sekmīgi 

nokārtots eksāmens rakstveidā (30%); prasme lasīt tekstu vecajā drukā (10%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Čakars O., Grigulis A. Losberga M. Latviešu literatūras vēsture no pirmsākumiem līdz 

19.gadsimta 80. gadiem. R.: Zvaigzne, 1987. LUB 50 eks.  

2. Latviešu literatūras vēsture. 1.sēj., Apgāds Zvaigzne ABC, 1998. LUB 22 eks.  

Papildliteratūra 

Zeiferts T. Latviešu rakstniecības vēsture. R. 1922.-1925.  

Latviešu literatūras vēsture docenta L. Bērziľa virsredakcijā. R.: Literatūra, 1935.  

Latviešu literatūras sākotne / sakārtojušas: H. Grase, Ē. Zimule. Rīga: Zvaigzne, 1982.  

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts, R.: Latvijas 

enciklopēdija, 1992.  

Literatūras kritika/ A. Griguļa, V. Austruma sak.; 2 sējumos. – R., 1956.  

Berelis G. Latviešu literatūras vēsture no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam. R.: Zvaigzne 

ABC, 1999.  

Zelče V. Latviešu avīţniecība: Laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā. 1822 – 1865. R.: Zinātne, 

2009.  

Volfarte K. Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905.gadam. R.: 

LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  

Hausmanis V. Latviešu drāmas sākotne. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 

institūts. R.: Zinātne, 2009.  

Frīde Z.. Latvis. Gothards Frīdrihs Stenders. R.: Zinātne, 2003.  

Stenders G.F.. Dzeja. R.: Zvaigzne ABC, 2001.  

Stenders G.F.. Augstas gudrības grāmata. R.: Liesma, 1988.  

Leitāns A.. Autobiogrāfija. Grāfa lielmāte Genoveva. R.: Liesma, 1980  

Ruģēns J. Kad atnāks latviešiem tie laiki? – R.: Grāmatu Zieds, 1939.  

Neredzīgā Indriķa dzīve un dziesmas. – R.: Kaija, 1938.  

Merķelis G. Izlase. R.: Liesma, 1969.  

Herders J.G. Darbu izlase. R.: Zvaigzne ABC, 1995.  

Johansons A. Vecrīgas ziľģu grāmata. R.: Zinātne, 1994. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Karogs  

Literatūra un Māksla  

Literatūra. Māksla. Mēs  

Literatūra un Māksla Latvijā  

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts  

Daugava  

Austrums  

Latvijas Zinātľu akadēmijas vēstis. Humanitārajam zinātnēm veltītie krājumi  

http://www.liis.lv  



http://www.ailab.lv/Senie/static/Reit1675_OD.html  

www.eraksti.lv/index.php?autors  

www5.acadlib.lv/pvp/  

http://jonins.mii.lu.lv/ia/Muzeji.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu literatūras vēsture II [SkLa P]  

Kursa kods LitZP013 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs filoloğijā , lekt. Ēvija Mitjkova 

Priekšzināšanas 

LitZ1123, Latviešu literatūras vēsture I [SkLa P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZP013 [2LITP013] Latviešu 

literatūras vēsture II [SkLa P] 

[14.09.2010] 

LitZ1124 [2VAL1124] Latviešu 

literatūras vēsture II [SkLa P]* 

 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz ieskatu literatūras attīstībā 19.gadsimta otrajā pusē un 20.gadsimta sākumā. Tiek 

noskaidrotas šā perioda rakstnieku personības, pētītas īpatnības viľu daiļradē, analizēti attiecīgie 

daiļdarbi, kā arī apgūti literāra darba pamati un mācīts uztvert un pamatot kopīgo un atšķirīgo 

daţādo viena laikmeta rakstnieku darbos. 

Rezultāti 

Studenti  

• Apzinās latviešu literatūras vēsturi Latvijas vēstures kopainā 19.gadsimta beigās, 20.gadsimta 

sākumā;  

• uztvers un pamatos kopīgo un atšķirīgo daţādu viena laikmeta rakstnieku darbos;  

• būs priekšstats par latviešu literatūras vēsturi kā Eiropas kultūras vēstures sastāvdaļu un 

atsevišķu ideju un virzienu atspoguļotāju;  

• pārzinās latviešu literatūras vēstures attīstības tendences līdz 20.gadsimta sākumam;  

• zinās galvenos literatūras virzienus, nozīmīgāko rakstnieku personības un daiļrades apskatu, kā 

arī daiļdarbu mākslinieciskā veidojuma īpatnības. 

Kursa plāns 

1. Pārskats par kultūras un literatūras attīstības tendencēm Latvijā 19.gadsimta 70.- 80.gados. 

Nozīmīgākie rakstnieki un publicisti: Auseklis, A. Pumpurs, Jēkabs Lautenbahs – Jūsmiľš, 

Esenberģu Jānis, Ā. Alunāns, J. Neikens, brāļi Kaudzītes, Apsīšu Jēkabs. L5, S2  

2. Politiski ekonomiskā situācija Latvijā 19.gadsimta 80.-90.gados. Prese un literatūras kritika 



Jaunās strāvas laikā. Ieskats nozīmīgāko literatūras vērtētāju veikumā. Ievirze 20.gadsimta 

sākuma situācijā. L1  

3. Augusta Deglava personība un daiļrade. L2, S2  

4. Eduarda Veidenbauma personība un daiļrade. L2, S2  

5. Rūdolfa Blaumaľa personība un daiļrade. L4, S2  

6. Kārļa Skalbes personība un daiļrade. L2, S2  

7. Friča Bārdas personība un daiļrade. L2, S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīva piedalīšanās un darbs semināros (30%), patstāvīgais darbs (studenta sagatavota 

prezentācija par docētāja norādītu tematu vai autoru (30%); sekmīgi nokārtots eksāmens 

rakstveidā (40%).  

Mācību pamatliteratūra 

Latviešu literatūras vēsture no pirmsākumiem līdz 19.gs. 80.gadiem.-R.: Zvaigzne, 1987. LUB 

50 eks.  

Latviešu literatūras vēsture. 1.sēj. LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts.-R.: Zvaigzne 

ABC, 1999. LUB 22 eks.  

Papildliteratūra 

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts.-R.: Latvijas 

enciklopēdija, 1992.  

Latviešu literatūras vēsture/virsred. L.Bērziľš; 6 sējumos. - R., 1935-1937.  

Literatūras kritika/A.Griguļa, V.Austruma sak.; 2 sējumos. - R., 1956.  

Valeinis V. Latviešu lirikas vēsture. - 1976.  

Valeinis V. Latviešu lirika 20.gs. sākumā (1900-1917) - R., 1973.  

Zeiferts T. Latviešu rakstniecības vēsture. - R.: Zvaigzne, 1993.Latvju lirika/sak. R.Egle.  

Dzejas antoloģija. - 1934.  

Smilktiľa B. Latviešu novele. - 1985.  

Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. – Zinātne, 2003.  

Kiršentāle I., Smilktiľa B., Vārdaune Dz. Prozas ţanri. - R., Zinātne, 1991.  

Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. – Zinātne, 2003.  

Krekle M. Manas dzīvības saknes tevī. – Apgāds Vērtums, 2003.  

Hausmanis V. Latviešu drāmas sākotne. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 

institūts. R. : Zinātne, 2009. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli "Grāmata", "Kentaurs", "Karogs"  

LU Zinātniskie raksti  

"Literatūra un Māksla"  

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu literatūras vēsture III [SkLa P] 

Kursa kods LitZ2010 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 30 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs filoloğijā , lekt. Ēvija Mitjkova 

Priekšzināšanas 

LitZP013, Latviešu literatūras vēsture II [SkLa P] 

LitZ1123, Latviešu literatūras vēsture I [SkLa P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZ2010 [2LIT2010] Latviešu 

literatūras vēsture III [SkLa P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursā tiek noskaidrots literatūras procesa attīstības tendences, sniegts ieskats (19.gadsimta beigu, 

20.gadsimta sākuma) rakstnieku personībā un daiļradē. 

Rezultāti 

Studenti  

• apzinās latviešu literatūras vēsturi Latvijas vēstures kopainā 19.gadsimta beigās, 20.gadsimta 

sākumā;  

• uztvers un pamatos kopīgo un atšķirīgo daţādu viena laikmeta rakstnieku darbos;  

• būs priekšstats par latviešu literatūras vēsturi kā Eiropas kultūras vēstures sastāvdaļu un 

atsevišķu ideju un virzienu atspoguļotāju;  

• pārzinās latviešu literatūras vēstures attīstības tendences no 19.gadsimta beigām līdz 

20.gadsimta sākumam;  

• zinās galvenos literatūras virzienus, nozīmīgāko rakstnieku personības un daiļrades apskatu, kā 

arī daiļdarbu mākslinieciskā veidojuma īpatnības; 

Kursa plāns 

1.Sociālā, garīgā un kultūras situācija Latvijā 20.gadsimta sākumā. Literatūras un mākslas 

galvenās attīstības problēmas un tendences. Novitātes ţurnālistikā. "Dzelmes" grupa un tās 

darbības izvērtējums. Literatūras kritikas attīstības tendences. L2  

2. Jāľa Poruka personība un daiļrade. L4, S2  

3. Viļa Plūdoľa personība un daiļrade. L2, S2  

4. Augusta Saulieša personība un daiļrade. L2, S2  



5. Jēkaba Janševska personība un daiļrade. L2, S2  

6. Latviešu pirmie modernisti - Viktors Eglītis, Haralds Eldgasts, Fallijs. Spilgtāko dekadences 

pārstāvju portretējums un atstātā literārā mantojuma analīze. L2, S2  

7. Andrieva Niedras personība un daiļrade. L2, S2  

8. Raiľa un Aspazijas personība un biogrāfija. L4  

9. Aspazijas daiļrade. L4, S2  

10. Raiľa daiļrade. L6, S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāta piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās (30%); patstāvīgo darbu izstrāde 

(atbilstīgi docētāja norādītajām tēmām un izvirzītajām prasībām (30%); sekmīgi nokārtots 

eksāmens rakstveidā (40%). 

Mācību pamatliteratūra 

Latviešu literatūras vēsture no pirmsākumiem līdz 19.gs. 80.gadiem.-R.: Zvaigzne, 1987. LUB 

50 eks.  

Latviešu literatūras vēsture. 2.sēj. LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts.-R.: Zvaigzne 

ABC, 1999. LUB 23 eks. 

Papildliteratūra 

Materiāli par latviešu literatūras grupējumiem.-R., 1993.  

Materiāli par radošajiem meklējumiem 20.gs. latviešu literatūrā.-R., 1996.  

Latviešu rakstnieku portreti . Tradicionālisti un modernisti. R.: 1996.  

Johansons A. Latviešu literatūra: no viduslaikiem līdz 1940.g.-Stokholma, 1953.  

Latviešu literatūras vēsture / virsred. L.Bērziľš); 6 sējumos.-R., 1935-1937.  

Latviešu literatūras kritika /A.Griguļa, V.Austruma sak.; I, II sēj. - R., 1956.  

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts.-R.: Latvijas 

enciklopēdija, 1992.  

Knope E. Latviešu literatūras kritika 19.gs. otrajā pusē.-R.: LPSR ZA, 1962. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli "Grāmata", "Kentaurs", "Karogs"  

LU Zinātniskie raksti  

ZA Vēstis  

"Varavīksne: literārā mantojuma gadagrāmata"  

Raiľa traģēdija "Jāzeps un viľa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos. Rakstu krājums. - R.: 

Pils, 2004. 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Latviešu literatūras vēsture IV 

Kursa kods LitZ2166 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 19.04.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

Nozares atbildīgais Ausma Cimdiľa  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Dagmāra Ausekle 

Priekšzināšanas 

LitZ2010, Latviešu literatūras vēsture III [SkLa P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZ2126 [2VAL2126] Latviešu 

literatūras vēsture IV 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis - aplūkot galvenos literatūras virzienus un noskaidrot literatūras procesa attīstības 

tendences 20. gs. 20. gados uz laikmeta sabiedriski politisko un ekonomisko notikumu fona. 

Rakstnieku personības un daiļrades iepazīšanas gaitā rosināt studentus pievērsties daţādu 

metodoloģisko pieeju izmantošanai daiļdarbu interpretācijā. 

Rezultāti 

Studenti • būs iepazinuši noteiktu literatūras virzienu idejiski estētiskās tradīcijas un rakstnieku 

daiļrades individuālo  

savdabību,  

• pratīs analizēt, sintezēt un izvērtēt daţādus literatūrzinātnieku un rakstnieku viedokļus par 

literatūru,  

• pilnveidos prasmi vērtēt, analizēt un interpretēt daiļdarbus,  

• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu pedagoģisku uzdevumu risinājumu un 

mācību  

uzdevumu un materiālu izstrādi,  

• pilnveidos prasmi iesaistīties dialogā par literāru darbu problēmām un vērtībām.  

Kursa plāns 

1.Literārā procesa dinamika 20. gadsimta 20. gadu sākuma latviešu literatūrā. L 4  

2.Pasaules skatījuma daţādība un atšķirīgu ideoloģisku tendenču izpausme reālistiskas ievirzes 

darbos. L 12 S 8  

3.Prasība pēc garīguma un augstiem ideāliem – galvenais romantisma varoľu tēlojumā. L 4 S 4  

4.Straujais noveles uzplaukums un ţanra modifikācijas gadsimtu mijā un 20.gs.20.gados. L 10 S 



2  

5. Dzejas motīvi un mākslinieciskais veidojums. L 2 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts semināru apmeklējums un aktīva līdzdalība (pilna un nepilna laika studentiem) – 30 

procenti  

1 referāts, kura tēma saskaľojama ar docētāju – 20 procenti  

Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz diviem jautājumiem – 50 procenti  

Attaisnoti kavētās semināra nodarbības students var ieskaitīt,uzrakstot eseju (500 – 600 vārdu) 

par atbilstošu tematu 

Mācību pamatliteratūra 

1. Latviešu literatūras vēsture./zin.vad. V. Hausmanis. 1., 2. sēj. R.: Zvaigzne ABC,1999-2000.  

2. Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

3. Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. R.: Zinātne, 2003.  

4. Andrups J., Kalve V. Latvian literature : essays. Stockholm: M. Goppers (Zelta ābele), 1954. 

Papildliteratūra 

1. Hausmanis V., B. Kalnačs Latviešu drāma 20.gadsimta pirmā puse. R.: Zinātne, 2004.  

2. Smilktiľa B. Novele. R.: Zinātne, 2001.  

3. Kiršentāle I. Latviešu romāns. R: Zinātne, 1979.  

4. Bičolis J. Ievads latviešu literatūrā. ASV: Ramave, 1991. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Latvijas literatūras centra datu bāze "Latviešu literatūras vēsture", pieejama tiešsaistē: 

http://www.literature.lv/his_lv/index.html  

2. Letonica  

3. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. I –XII. 

Daugavpils: Saule, 1997 -2009.  

4. Aktuālas problēmas literatūrzinātnē. Rakstu krājumi. 1.-14. Liepāja: LiePA, 1995-2009.  

5. Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas datubāze "Latviešu literāti", pieejama tiešsaistē 

www.liis.lv/latvlit 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu literatūras vēsture V [SkLa P]  

Kursa kods LitZ3050 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.03.2003 

Atbildīgā struktūrvienība #Literatūras un kultūras nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Dagmāra Ausekle 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZ3050 [2LIT3055] Latviešu 

literatūras vēsture V [SkLa P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis - dot iespēju studentiem gūt izpratni par latviešu literatūras attīstības procesu 20. 

gadsimta 30. gados laikmeta kultūrainas kontekstā, noskaidrot galvenās tematiskās līnijas lirikā, 

epikā un dramaturģijā, patstāvīgā pētnieciskā darbībā gūt ieskatu rakstnieku personībā, daiļdarbu 

formas meklējumos un jaunu mākslas kvalitāšu sintēzē aplūkojamos literāros darbos un mācīties 

izvērtēt problēmas, kas saistītas ar literatūras apguvi skolā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

* izpratīs aplūkojamā latviešu literatūras posma attīstības procesu mūsdienīgā skatījumā,  

* spēs izvērtēt sakarības starp notikumiem Latvijas un Eiropas kultūrtelpā pasaules notikumu 

kontekstā,  

* būs iepazinuši daţādu literatūras virzienu idejiski estētiskās tradīcijas un to izpausmes saistībā 

ar konkrētā  

rakstnieka individuālo savdabību,  

* spēs izvērtēt no daţādiem avotiem iegūto informāciju par literatūras teorijas  

un vēstures jautājumiem un sintezēt to vienotā skatījumā,  

* būs gatavi iesaistīties dialogā par literatūru un pamatot savu viedokli,  

* spēs studiju procesā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaľas izmantot praktiskā pedagoģiskā 

darbībā. 

Kursa plāns 

1.temats. Valsts kultūrpolitika un kultūras dzīves aktivizēšanās 30. gadu pirmajā pusē L 2  

2. temats.Daţādu literatūras virzienu koeksistence, ţanriskā sazarotība un tematiskā  

daudzveidība epikā, lirikā un drāmā L 12, S 10  

3.temats. Neierastas mākslinieciskas izteiksmes meklējumi un mākslas estetizācijas  



tendences L 6, S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts semināru apmeklējums un aktīva līdzdalība– 30 procenti  

Referāts, kura tēma saskaľojama ar docētāju – 20 procentu  

Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz 2 jautājumiem – 50 procenti  

Attaisnoti kavētās semināru nodarbības students var ieskaitīt, uzrakstot eseju (500 – 600 vārdu) 

par atbilstošu tematu  

(temats tiek saskaľots ar docētāju konsultāciju laikā)  

Mācību pamatliteratūra 

1. Latviešu literatūras vēsture./zin. vad. V.Hausmanis. 2. sēj. R.: Zvaigzne ABC, 1999 – LUB – 

28 eks.  

2. Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1999 – LUB – 27 eks.  

3. Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. R.: Zinātne, 2003 –LUB – 16 eks., 2008 – 

LUB – 6 eks.  

4. Andrups J., Kalve V. Latvian literature: essays. Stockholm: M.Goppers (Zelta ābele), 1954 – 

LUB – 2 eks.  

Papildliteratūra 

1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - R.: Zinātne, 2003.  

2. Latviešu literatūras kritika. Rakstu kopojums. - R.: LVI, 3.sēj. - 1958.; 4.sēj. - 1960.  

3. Hausmanis V., Kalnačs B. Latviešu drāma, 20. gadsimta pirmā puse. R.: Zinātne, 2004.  

4. Smilktiľa B. Novele. R.: Zinātne, 2001.  

5.. Aleksandra Čaka gadagrāmata. - R.: Pils, 2001.-2004.  

6. Kalnačs B. Tradīcijas un novatorisms Mārtiľa Zīverta drāmas struktūrā. - R.: Zinātne, 1998.  

7. Kiršentāle I. Latviešu romāns. R.: Zinātne, 1997.  

8. Latviešu literatūras vēsture/ virs. red. L.Bērziľš. R.: 1935-1937. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Latvijas literatūras centra datu bāze "Latviešu literatūras vēsture", pieejama tiešsaistē: 

http:/www.literature.lv /his_lv/index.html  

2. Letonica  

3. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. I-XII. 

Daugavpils: Saule, 1997-2009  

4. Aktuālas problēmas literatūrzinātnē. Rakstu krājumi. 1 - 14. Liepāja: LiePA, 1995 - 2009  

5. Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas datu bāze "Latviešu literāti", pieejama tiešsaistē 

www.liis.lv/latvlit 



 

 

 

 

Kursa nosaukums Latviešu literatūras vēsture VI 

Kursa kods LitZ4030 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 36 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Latvistikas un baltistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Mārīte Āboltiľa 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju iepazīt latviešu padomju literatūras attīstību, kā arī 

konkrētu rakstnieku dzīvi un daiļradi laikā no 1917. – 1970.gadam. Mācību procesā īpaša 

uzmanība tiek pievērsta šā perioda literāro darbu analīzei un interpretācijai skolā. 

Rezultāti 

 

Studiju rezultātā topošie latviešu valodas un literatūras skolotāji apgūs un pratīs demonstrēt:  

zināšanas un izpratni par:  

apskatāmā perioda latviešu padomju  

literatūras saistību ar sociālās dzīves  

norisēm;  

noteiktu literatūras virzienu idejiski  

estētiskajām tradīcijām;  

rakstnieku daiļrades individuālo savdabību;  

prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

daţādus, pat pretrunīgus viedokļus par  

latviešu padomju literatūras attīstības gaitu  

laikā no 1917. – 1970.gadam;  

literatūrzinātnieku un rakstnieku izteiktos  

spriedumus par šā perioda literāro darbu  

idejisko un māksliniecisko savdabību;  

literatūras mācību grāmatās un metodiskajos  

materiālos rodamo informāciju par šajā laikā  

tapušo daiļdarbu analīzi un interpretāciju  



skolā;  

prasmes gūtās zināšanas pielietot:  

mācību stundu plānošanā;  

mācību materiālu izvēlē un izveidē;  

literāro darbu analīzē un interpretācijā;  

komunikatīvās prasmes:  

izvērsti argumentēt savu viedokli , vērtējot  

literāros darbus un zinātnieku izteiktos  

atzinumus;  

pārliecinoši prezentēt mācību procesā  

izstrādātos radošos darbus;  

citas vispārējās prasmes:  

izmantot daudzveidīgas mācību metodes un  

paľēmienus, organizējot literāro darbu  

analīzi un interpretāciju skolā;  

izmantot daudzveidīgus papildmateriālus  

rakstnieku dzīves un daiļrades raksturojumā;  

ievirze mācīšanās prasmju pilnveidei:  

patstāvīgi noskaidrot sociālistiskā reālisma  

virzienam raksturīgo arhetipu realizāciju  

apskatāmā perioda tēlotājas mākslas darbos.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma. Nodarbības veids. Plānotais apjoms stundās  

 

1.Latviešu padomju literatūras attīstība 1917 – 1941. L 8  

2.Latviešu literatūras attīstība 1941– 1945. L 8  

3. Latviešu padomju literatūras attīstība 1945 - 1956. L 8  

4. Latviešu padomju literatūras attīstība 1956 – 1970. L12  

5. Starppārbaudījums. Rakstiskais kontroldarbs. P 2  

6. A.Upīša un M.Ķekpes sabiedriski politiskā un  

literārā darbība padomju varas apstākļos. S 2  

7. V.Lāča un A.Sakses sabiedriski politiskā un  

literārā darbība padomju varas apstākļos. S 2  

8. O.Vācieša personība un daiļrade. S 2  

9. I.Ziedoľa personība un daiļrade. S 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums obligāts + 1 starppārbaudījums, t.i., 

rakstiskais kontroldarbs, kurā studenti raksturo un izvērtē literāro procesu (50%). Kursa 

pārbaudījums – eksāmens (50%), kurā studenti rakstveidā atbild uz 2 jautājumiem ( 1.jautājums 

saistīts ar norisēm literārajā procesā; 2.jautājums – ar konkrētu daiļdarbu analīzi un interpretāciju 

skolā). 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Latviešu literatūras vēsture. 2.sēj. – R.: Zvaigzne ABC, 1999; LUB: 25 eks.  

2.Latviešu literatūras vēsture. 3.sēj. – R.: Zvaigzne ABC, 2001; LUB: 25 eks.  

3.Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. – R.: Zvaigzne ABC, 1999; LUB: 22 eks.  

4.Mūsdienu latviešu padomju literatūra: 1960 – 1980. – R.: Zinātne, 1985; LUB: 17 eks.  

5.Back to Baltic Memory : Lost and Found in Literature 1940 - 1968. – R.: LU Literatūras, 

folkloras un  



mākslas institūts, 2008; LUB: 2eks. 

 

Papildliteratūra 

 

1.Latviešu rakstnieku portreti . Laikmeta krustpunktos. – R.: Zinātne, 2001.  

2.Briedis R. Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā 1888 – 

1944.  

1.sēj.– R.: Valters un Rapa, 2006.  

3.Briedis R. Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā 1945 – 

2005.  

2.sēj. – Valters un Rapa, 2006.  

4.Hausmanis V., Kalnačs B. Latviešu drāma 20.gadsimta 2.puse. – R.: Zinātne, 2006.  

5.Ekmanis R. Latvian Literature Under the Soviets 1940 – 1975. – Belmont, Mass. :  

Nordland Publishing Company, 1978. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1.Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – R.: Zinātne, 2003.  

2.Ţurnāls „Karogs‖.  

3.Laikraksts „Kultūras Forums‖.  

4.Periodiskais izdevums „Letonica‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu literatūras vēsture VII 

Kursa kods LitZ4032 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 30 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Mārīte Āboltiľa 

Priekšzināšanas 

LitZ1031, Literatūras teorija* [slēgts 03.09.2010] 

LitZ4030, Latviešu literatūras vēsture VI [14.09.2010] 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju iepazīt latviešu padomju literatūras attīstību, kā arī 

konkrētu rakstnieku dzīvi un daiļradi laikā no 20.gs. 70.gadiem līdz 21.gs.sākumam. Mācību 

procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta šā perioda literāro darbu analīzei un interpretācijai skolā 

Rezultāti 

 

Studiju rezultātā topošie latviešu valodas un literatūras skolotāji apgūs un pratīs demonstrēt:  

zināšanas un izpratni par:  

apskatāmā perioda latviešu  

literatūras saistību ar sociālās dzīves  

norisēm;  

noteiktu literatūras virzienu idejiski  

estētiskajām tradīcijām;  

rakstnieku daiļrades individuālo savdabību;  

prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

daţādus, pat pretrunīgus viedokļus par  

latviešu padomju literatūras attīstības gaitu  

laikā no 20.gs.70.gadiem līdz 21.gs.  

sākumam;  

literatūrzinātnieku un rakstnieku izteiktos  

spriedumus par šā perioda literāro darbu  

idejisko un māksliniecisko savdabību;  

literatūras mācību grāmatās un metodiskajos  

materiālos rodamo informāciju par šajā laikā  

tapušo daiļdarbu analīzi un interpretāciju  

skolā;  



prasmes gūtās zināšanas pielietot:  

mācību stundu plānošanā;  

mācību materiālu izvēlē un izveidē;  

literāro darbu analīzē un interpretācijā;  

komunikatīvās prasmes:  

izvērsti argumentēt savu viedokli , vērtējot  

literāros darbus un zinātnieku izteiktos  

atzinumus;  

pārliecinoši prezentēt mācību procesā  

izstrādātos radošos darbus;  

citas vispārējās prasmes:  

izmantot daudzveidīgas mācību metodes un  

paľēmienus, organizējot literāro darbu  

analīzi un interpretāciju skolā;  

izmantot daudzveidīgus papildmateriālus  

rakstnieku dzīves un daiļrades raksturojumā;  

ievirze mācīšanās prasmju pilnveidei:  

patstāvīgi noskaidrot daţādiem mākslas  

virzieniem raksturīgo estētisko tradīciju  

mijiedarbību šā perioda tēlotājas mākslas  

darbos.  

Kursa plāns 

Nr. p.k.Tēma. Nodarbības veids. Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Latviešu literatūras attīstība 20. gs. 70. gados. L 8  

2. Latviešu literatūras attīstība 20. gs. 80. gados. L 8  

3. Latviešu literatūras attīstība 20. gs. 90. gados. L 6  

4. Latviešu literatūras attīstība 21. gs. sākumā. L 8  

5. Starppārbaudījums. Rakstisks kontroldarbs. P 2  

6. R.Ezeras , Z.Skujiľa personība un daiļrade. S 2  

7. I.Auziľa , J.Petera, M.Čaklā, V.Belševicas  

radošās darbības raksturojums. S 2  

8. G.Priedes, M.Zālītes personība un daiļrade. S 2  

9. P.Pētersona, P.Putniľa, H.Gulbja dramaturģija. S 2  

10. U.Bērziľa, K.Skujenieka, L.Brieţa daiļrade. S 2  

11. A.Aizpurietes, K.Elsberga, A.Rancānes dzeja. S 2  

12. N.Ikstenas, G.Repšes, I.Ābeles radošā darbība. S 2  

13. I.Rozes, E.Raupa, M.Salēja daiļrade. S 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums obligāts + 1 starppārbaudījums, t.i., 

rakstiskais kontroldarbs, kurā studenti raksturo un izvērtē literāro procesu (50%). Kursa 

pārbaudījums – eksāmens (50%), kurā studenti rakstveidā atbild uz 2 jautājumiem ( 1.jautājums 

saistīts ar norisēm literārajā procesā; 2.jautājums – ar konkrētu daiļdarbu analīzi un interpretāciju 

skolā). 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Latviešu literatūras vēsture. 3.sēj. – R.: Zvaigzne ABC, 2001.; LUB: 25 eks.  

2.Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.; LUB: 22 eks.  

3.Mūsdienu latviešu padomju literatūra: 1960 – 1980. – R.: Zinātne, 1985.; LUB: 17 eks.  



 

Papildliteratūra 

1.Berelis G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs. – R.: Atēna, 2001.  

2. Lūse D. Latviešu literatūra un 20.gadsimta politiskās kolīzijas. – R.: Valters un Rapa, 2008.  

3. Briedis R. Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā 1945 – 

2005.  

2.sēj. – Valters un Rapa, 2006.  

4. Hausmanis V., Kalnačs B. Latviešu drāma 20.gadsimta 2.puse. – R.: Zinātne, 2006.  

5.Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. – R.: Zinātne, 2003.  

6. Versija par... Latviešu literatūra 2000 - 2006. - R.: Valters un Rapa, 2007.  

7. We have Something in Common: The Baltic Memory. - Tallin, The Literature Centre of the 

Estonian Academy of Sciences and  

Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia, 2007. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – R.: Zinātne, 2003.  

2. Ţurnāls „Karogs‖.  

3. Laikraksts „Kultūras Forums‖.  

4. Periodiskais izdevums „ Jaunākā latviešu literatūra‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu literatūras vēsture VIII: trimdas literatūra 

Kursa kods LitZ4033 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 12.04.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Nozares atbildīgais Ausma Cimdiľa  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Stikāne 

Priekšzināšanas 

LitZ1068, Latviešu literatūras vēsture I [SkLa P] [2VAL1541*LitZ1123] 2VAL1541 

LitZ2010, Latviešu literatūras vēsture III [SkLa P] 

LitZP013, Latviešu literatūras vēsture II [SkLa P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZ2177 [2LIT2177] Mūsdienu 

latviešu literatūra II 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – dot iespēju studentiem attīstīt izpratni par latviešu trimdas literatūru (1945 - 

2000) kā nozīmīgu latviešu literatūras vēstures procesa daļu, par trimdas literatūras pasaules 

izjūtas savdabību, veidiem, ţanriem, mākslinieciskajiem meklējumiem, veidot analītiskas 

prasmes ievērojamāko rakstnieku (Anšlavs Eglītis, Andrejs Eglītis, G. Janovskis, J. Klīdzējs, I. 

Šķipsna, V. Strēlerte, Z. Lazda, L.Tauns, G. Saliľš u.c.) daiļrades analīzes procesā, iepazīt un 

mācīties izvērtēt problēmas, kas saistītas ar trimdas literatūras apguvi skolā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

- iepazīs daţādus literatūrzinātnieku un rakstnieku viedokļus par latviešu trimdas literatūru;  

- zinās trimdas literatūras teorijas un vēstures pamatjautājumus (pasaules izjūtas savdabība, 

modernisma virzienu izpausmes, literatūras veidi, ţanri, problemātika, mākslinieciskie 

meklējumi, ievērojamāko rakstnieku daiļrade u.c.);  

- pilnveidos prasmi vērtēt, analizēt un interpretēt daiļdarbus,  

- pratīs kritiski izvērtēt daţādas teorētiskās koncepcijas un argumentēt savu viedokli;  

- pratīs studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu literatūras skolotāja uzdevumu 

risinājumu, mācību uzdevumu un materiālu izstrādi,  

- pilnveidos prasmi iesaistīties dialogā par literāru darbu problēmām un vērtībām,  

- pilnveidos prasmi prezentēt savu pētījumu rezultātus. 

 



Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Paredzētais apjoms stundās  

1. Latviešu trimdas literatūras procesa vispārīgs pārskats. 4 L, 2 S  

2. Latviešu trimdas dzeja Eiropā 1945 – 1955 (Vācijā un Zviedrijā). 2 L, 2 S  

3. Latviešu modernās trimdas dzejas sākums Zviedrijā un citur. 2 L, 2 S  

4. „Elles ķēķis‖ – jaunu dzejas meklējumu centrs. 2 L, 2 S  

5. Latviešu dzeja trimdā 70. - 90. gados. 2 L  

6. Latviešu trimdas proza. Tradicionālā reālpsiholoģiskā proza. 2 L, 4 S  

7. 60. gadu „jaunā proza‖. 2 L, 2 S  

8. Latviešu trimdas drāma. 2 S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pilna laika studentiem - obligāts semināru apmeklējums + 3 kontroldarbi – 70 %. Rakstisks 

pārbaudījums - eksāmens, kurā jāatbild uz 2 jautājumiem – 30 %.  

Nepilna laika studentiem - eseja par tematu „Dzīves jēgas problēma .. [vienā latviešu trimdas 

rakstnieka darbā pēc izvēles]‖, apjoms ~ 1300 vārdu – 51 %.  

Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz 2 jautājumiem – 49 %. 

Mācību pamatliteratūra 

1. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu literatūras vēsture 3.sēj. Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2001. (LUB: 31 eks.)  

2. Daukste-Silasproģe I. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā 1944 - 

1950. Rīga: Zinātne, 2002. (LUB: 9 eks.)  

3. Daukste-Silasproģe I. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā 1950 – 1965. Rīga: 

Valters un Rapa, 2007. (LUB: 6 eks.)  

4. Hausmanis V. Kas tie tādi … trimdas lugu rakstītāji? Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. (LUB: 11 

eks.)  

5. Kārkliľš V. Mājupceļš. Sarunas ar rakstniekiem trimdā. Rīga: Daugava, 2003. (LUB: 12 eks.)  

6. Latviešu rakstnieku portreti: Trimdas rakstnieki. [I-II]. Rīga: Zinātne, 1994., 1999. (LUB: 6 + 

6 eks.)  

7. Lūse D. Latviešu trimdas proza. Rīga: Jumava, 2000. (LUB: 28 eks.)  

8. Ruľģe V., Zariľš A., Abula B. Latviešu literātūras darbinieki Rietumu pasaulē. Jaunākais 

posms. Itaka: Meţābele, 1991. (LUB: 9 eks.) 

Papildliteratūra 

1. Gudriķe B. Starp divām rītausmām. Alfreda Dziļuma dzīve un literārā daiļrade. Rīga: 

Daugava, 2004.  

2. Hausmanis V. Anšlavs Eglītis. Rīga: Zinātne, 2005.  

3. Hausmanis V. Mārtiľš Zīverts. Rīga: Zinātne, 2003.  

4. Hausmanis V. Latviešu teātris trimdā. Rīga: Zinātne, 2005.  

5. Kalnačs B. Tradīcijas un novatorisms Mārtiľa Zīverta drāmas struktūrā. Rīga: Zinātne, 1998.  

6. Ķuzāne L. Saules koka meklētājs: Romāns par rakstnieka Jāľa Veseļa dzīvi. Rīga: Daugava, 

2000.  

7. Lasmanis M. Aplūkojumi. Rīga: Nordik, 2004.  

8. Roţkalne A. Palma vējā. Rīga: Pētergailis, 1998.  

9. Rudzītis J. Raksti. Vesterosa: Ziemeļblāzma, 1977.  

10. Ruľģe V. Uzticības rūgtā cena. I-III. Kalamazū: DEG, 1996.-2000.  

11. Vīķe-Freiberga V. Pret straumi: Runas un raksti par latvietības tēmām 1968 – 1991. Rīga: 

Karogs, 1995. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis (ţurnāls)  

2. Karogs (ţurnāls)  

3. Letonica (ţurnāls)  



4. Jaunā Gaita (ţurnāls)  

5. Treji Vārti (ţurnāls)  

6. http://zagarins.net/JG, www.dpalbums.lv, www.liis.lv/latvlit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Bērnu literatūra [Skol P] 

Kursa kods LitZ1176 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Latviešu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Latvistikas un baltistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Stikāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZ1176 [2LIT1176] Bērnu literatūra 

[Skol P] [slēgts 03.09.2010] 

LitZP002 [2LITP002] Bērnu 

literatūra [PamIzglSkol P] [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP067 [2PED1073] Nozaru 

pedagoģija II (Bērnu grāmata 

pedagoģijā) 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – dot iespēju studentiem attīstīt izpratni par bērnu literatūras būtību, specifiku, 

nozīmi personības veidošanās procesā, par latviešu un ārzemju bērnu literatūras klasikas un 

spilgtāko mūsdienu rakstnieku darbu vērtību sistēmu un problemātiku, par latviešu bērnu 

literatūras vēsturi, veidiem, ţanriem, mākslinieciskajiem meklējumiem, veidot analītiskas 

prasmes ievērojamāko daiļdarbu analīzes procesā, iepazīt un mācīties izvērtēt problēmas, kas 

saistītas ar bērnu literatūras iepazīšanu skolā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

• zinās bērnu literatūras teorijas un vēstures pamatjautājumus (bērnu literatūras būtība, specifika, 

vērtēšanas kritēriji, veidi, ţanri, mākslinieciskie meklējumi, vērtību sistēma, ievērojamāko 

rakstnieku devums bērniem u.c.),  

• iepazīs un pratīs vērtēt daţādus literatūrzinātnieku un rakstnieku viedokļus par bērnu literatūru,  

• padziļinās sapratni par bērnu literatūras lomu un nozīmi bērna personības attīstībā un vērtību 

sistēmas izveidē,  

• pilnveidos prasmi vērtēt, analizēt un interpretēt daiļdarbus,  

• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu literatūras skolotāja uzdevumu 

risinājumu, mācību uzdevumu un materiālu izstrādi,  

• pilnveidos prasmi iesaistīties dialogā par literāru darbu problēmām un vērtībām,  

• pilnveidos prasmi prezentēt savu pētījumu rezultātus. 



Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Temats Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Bērnu literatūras būtība un specifika, aktualitātes pasaulē un Latvijā. L 4, S 2  

2. Bērnu folklora S 2  

3. Ieskats latviešu bērnu literatūras vēsturē. L 2  

4. Literārā pasaka un fantāzijas literatūra. L 2, S 4  

5. Dzeja bērniem un pusaudţiem L 2, S 2  

6. Bērnības atmiľu grāmatas L 2, S 2  

7. Reālo dzīvi tēlojošā proza bērniem un pusaudţiem. L 2, S 4  

8. Latviešu trimdas literatūra bērniem. L 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pilna laika studentiem - obligāts semināru apmeklējums + 1 referāts, nepilna laika studentiem - 

patstāvīgais darbs (eseja) par tematu „Pasaules apguve .. [vienā bērnu grāmatā pēc izvēles]‖, 

apjoms - ~ 1500 vārdu – 50% .  

Jāizlasa vismaz 30 bērnu un pusaudţu grāmatas (latviešu un ārzemju, pēc izvēles) – 20%.  

Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz 2 jautājumiem – 30 %  

Studiju darbs (pēc izvēles). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Stikāne I. Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. Rīga, 2005. (LUB: 80 eks.)  

2. Stikāne A. Latviešu bērnu literatūra. Rīga, 1977. (LUB: 13 eks.)  

3. Stikāne I., Tretjakova S., Zandere I. Zirgs, kas naktī dzied. Rīga, 2006. (LUB: 12 eks.)  

4. Bērnu literatūra: vērtējumi, pārdomas, atzinības, lasīšanas veicināšana. Rakstu krājums. Rīga, 

2005. (LUB: 12 eks.)  

5. Rodari Dţ. Fantāzijas gramatika. Rīga, 2009. (LUB: 7 eks.)  

6. Padoms: Atziľu krājums par literatūru bērniem. Rīga, 1986., 1988. (LUB: 5 eks.)  

7. Simsone B. Iztēles ģeogrāfija. Mītiskā paradigma 20. gadsimta fantāzijas prozā. Rīga: LU, 

2010. (LUB: 6 eks.)  

8. Vecgrāve A. Ceļvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi. Rīga, 2005. (LUB: 6 eks.); vai: Kā 

man saprast savu bērnu. Rīga, 1996. (LUB: 6 eks.) 

Papildliteratūra 

1. Andersens Ē.S. Ietērp vārdos savu pasauli. Rīga: Garā pupa, 1995.  

2. Bērnu rakstnieki stāsta par sevi: Mazā biogrāfiju bibliotēka. 1., 2. Rīga: Garā pupa, 1998., 

2000.  

3. Brīdaka L. Mūţs kā pasaka. Margarita Stāraste. Rīga: Annele, 2004.  

4. Gadamers H.G. Spēle kā ontoloģiskās eksplikācijas vadmotīvs // Kentaurs XXI. 1994. Nr.7.  

5. Heizinga J. Spēle un poēzija // Kentaurs XXI. 1994. Nr.7.  

6. Jaunākā latviešu bērnu literatūra. 2003 – 2005. R. krāj. Rīga: Garā pupa, 2006.  

7. Korčaks J. Kā mīlēt bērnu. Rīga: Zvaigzne, 1986.  

8. Latviešu bērnu folklora / Sak. V.Greble. R.: Zinātne, 1973., 1993.  

9. Padoms: Atziľu krājums par literatūru bērniem. Rīga: Liesma, 1986., 1988.  

10. Penaks D. Kā romāns. Rīga: Omnia mea, 1999.  

11. Roze L. Brīnumu aijātā: Biogrāfiska pasaka par Margaritu Stārasti. Rīga: V. Belokoľa izd., 

1996.  

12. Rungulis M. Turēt aiz astes laiku. Bērnības atmiľas, esejas, uzrunas, intervijas un 

portretējumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.  

13. Sudrabotais vārds: Raksti par bērnu un jaunatnes literatūru. Rīga: Liesma, 1966., 1977., 

1982.  

14. Treimane M. Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 



Periodika un citi informācijas avoti 

1. Skolotājs  

2. Bookbird  

3. Tagad  

4. Kentaurs XXI  

5. Aktuālas problēmas literatūrzinātnē. 1.-16. Liepāja: LiePA  

6. www.ibby.org , www.lnb.lv, www.dainuskapis.lv, www.alma.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



Angļu valodas skolotājs 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem 

Kursa kods ValoP194 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Elīna Rihtere-Zunte 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

 

ValoP044 [2VALP045] Angļu 

valodas praktiskā fonētika II [SkAn 

P] 

ValoP194 [2VALP198] Angļu 

valodas teorētiskā fonētika 

skolotājiem [14.09.2010] 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par daţādiem angļu valodas izrunas aspektiem, kā arī attīstīt 

studentu prasmi uzstāties publiski angļu valodā.  

Kursa uzdevumi:  

1) veicināt valodas kompetences un izrunas pilnveidi,  

2) veicināt studentu izpratni par skolotāja balss nozīmību,  

3) rosināt studentus izprast izrunas nozīmību,  

4) veicināt studentu izpratni par atšķirībām starp daţādiem valodas dialektiem un atšķirību starp 

valodas rakstību un izrunu,  

5) veicināt publiskās uzstāšanās prasmes pilnveidi angļu valodā. 

 

Rezultāti 

 

Apgūstot kursu, studentiem veidojas izpratne par izrunu angļu valodā, kā arī attīstās publiskās 

uzstāšanās prasmes angļu valodā.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1) zināšanas par daţādiem angļu valodas izrunas aspektiem,  

2) zināšanas par saistītās runas aspektiem,  

3) zināšanas par runas orgānu darbību un skaľu veidošanu,  



4) zināšanas par pareizrakstību un izrunu,  

5) zināšanas par angļu valodas dialektiem.  

 

Profesionālās kompetences:  

1) studenti spēj analizēt un kritiski izvērtēt savas angļu valodas izrunas īpatnības un nepilnības,  

2) izmantojot apgūtās zināšanas, studenti pilnveido savu angļu valodas izrunu,  

3) studenti spēj analizēt izrunas īpatnības valodas dialektos,  

4) studenti spēj analizēt tekstu no vairākiem fonētiskajiem aspektiem un spēj sagatavot to 

lasīšanai,  

5) studenti spēj uzstāties publiski angļu valodā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Semestra laikā ir plānoti 12 semināri, 5 praktiskie darbi, 1 diktāts un 1 prezentācija.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1) sekmīgi novērtēti 5 praktiskie darbi – 15% no gala vērtējuma,  

2) sekmīgi novērtēta piedalīšanās 12 semināros – 15% no gala vērtējuma,  

3) sekmīgi novērtēts 1 diktāts – 10% no gala vērtējuma,  

4) sekmīgi novērtēta prezentācija – 20% no gala vērtējuma,  

5) sekmīgs noslēguma pārbaudījums (eksāmens – tests un mutiskā daļa) – 40% no gala 

vērtējuma. 

 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Kelly, G. How to Teach Pronunciation. Longman; Pearson Education, 2000 – 7 eksemplāri.  

2. Roach, P. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000 – 32 eksemplāri.  

3. Celce-Murcia, M., Briton, D.M., Goodwin J.M. Teaching Pronunciation. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996 – 6 eksemplāri.  

4. Cruttenden, A. Gimson‘s Pronunciation of English. London: Hodder Education, 2008 – 2 

eksemplāri. 

 

Papildliteratūra 

 

1. Леонтьева, С. Ф. A Theoretical Course of English Phonetics. Издательсво „Менеджер‖, 

Москва, 2004  

2. Jenkins, J. The Phonology of English as an International Language. Oxford: Oxford 

University Press, c2000 – 2 eksemplāri.  

3. Wells, J,C. Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2009  

4. Swan, M. Practical English Usage. Oxford; New York: Oxford University Press, c2005 – 8 

eksemplāri. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Connected speech  

http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/case-studies/received-pronunciation/connected-speech/  

2. English Pronunciation. http://www.soundsofenglish.org/pronunciation/index.htm  

3. Received Pronunciation Phonology. http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/case-

studies/received-pronunciation/vowel-sounds-rp/  

http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/case-studies/received-pronunciation/vowel-sounds-rp/
http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/case-studies/received-pronunciation/vowel-sounds-rp/


Kursa plāns Veids Stundas 

1. Ievads. Fonētika kā viena no lingvistiskas nozarēm. Skolotāja balss. S 1 

2. Runas orgāni. Skaľu veidošana. S 1 

3. Zilbes jēdziens angļu valodā. Vārdu dalīšana zilbēs. S 1 

4. Vārdu stiprās un vājās formas.  S 1 

5. Uzsvars vārdos. Primārais un sekundārais vārdu uzsvars. S 2 

5. Uzsvars vārdos. Primārais un sekundārais vārdu uzsvars. P 2 

6. Uzsvars un ritms teikumos. S 2 

7. Intonācija. S 2 

8. Asimilācija. S 2 

9. Elīzija. Neizrunājamie burti. S 2 

9. Elīzija. Neizrunājamie burti. P 2 

10. Saistītā runa. S 2 

11. Homofoni. P 2 

12. Pareizrakstība un izruna. Diktāts. P 2 

13. Britu un amerikāľu angļu valoda.  S 2 

13. Britu un amerikāľu angļu valoda.  P 2 

14. Prezentācijas. S 4 

 



 

Kursa nosaukums Modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā 

Kursa kods Peda4185 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Mācību metodika# 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
22 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Peda2034, Informātika izglītībā (I) 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP027 [2PEDP680] Internets un 

modernās informāciju tehnoloģijas 

svešvalodu skolotāja darbā 

 

 

Kursa anotācija 

 Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu svešvalodu 

mācīšanā, kā arī prasmes, lai tās izmantotu svešvalodu mācīšanā konkrētā mērķauditorijā. Kursa 

uzdevumi: 1) apgūt terminus, teorētiskās zināšanas par konstruktīvismu kā zināšanu apguves metodi, 

kā arī CALL –tehnoloģiju izmantošanas metodikas attīstību un īpatnībām svešvalodu mācīšanā; 2) 

iepazīt daţādu Eiropas valstu mācību iestāţu tehnoloģiju izmantošanas veidu pieredzi svešvalodu 

mācīšanā; 3) lietot gūtās teorētiskās zināšanas praktiskā darba aktivitātēs, lai padziļinātu priekšstatu 

par tehnoloģiju izmatošanu konkrētā mērķauditorijā; 4) izmantot teorētiskās zināšanas konkrētas 

skolēnu grupas vajadzībām un mācību mērķiem atbilstošu, ar tehnoloģijām uzlabotu mācību 

materiālu atlasē, adaptēšanā un izveidē. 

 

Rezultāti 

 Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par tehnoloģiju izmantošanas attīstības metodiku 

svešvalodu mācīšanā to izmantošanu konkrētā mērķauditorijā. Sekmīgi apgūstot studiju kursu 

studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Tiek iegūtas teorētiskās zināšanas par konstruktīvismu kā zināšanu apguves metodi; 2. Padziļinās 

zināšanas par CALL, tehnoloģiju izmantošanas metodikas attīstību svešvalodu mācīšanā; 3. Tiek 

iegūtas teorētiskas zināšanas par tehnoloģiju izmantošanas veidu jaunāko pieredzi svešvalodu 

mācīšanā daţādu Eiropas valstu mācību iestādēs. 

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj konstatēt tehnoloģiju izmantošanas metodikas atšķirības daţādās mērķauditorijās; 

2. Studentiem ir iemaľas izvēlēties un pielietot tehnoloģijas konkrētu mācību mērķu sasniegšanai, lai 



pilnveidotu mērķauditorijas svešvalodas prasmes:  3. Studenti spēj atlasīt, adaptēt un izveidot ar 

tehnoloģijām uzlabotus mācību materiālus daţādām mērķauditorijām.   

Kursa plāns 

  

Nr. 

p.k. 
Temats 

Nodarbības 

veids 

  

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1.        Zināšanu apguve informatizācijas laikmetā. 

Ieskats interneta vēsturē. Datortermini. 

L 

P 

2 

2 

2.        Informācijas izplatīšana, pieejamība. Tīkla 

etiķet. 

S 2 

3.        Konstruktīvisma virziens izglītībā. Skolotāja loma 

mūsdienu informatīvajā vidē. Heiristiskās izziľas 

prasmes. 

L 2 

4.        Tehnoloģiju izmantošanas attīstība un īpatnības 

svešvalodu mācīšanā (CALL) 

L  2 

5.        Modernā mācību vide. Skoltāja loma. Klases 

(studentu grupas) vadības principi. Studenta 

(skolēna) autonomija 

L 

S 

P 

2 

2 

2 

6.        Interneta un programmatūru izmantošanas 

iespējas daţādu valodas prasmju (runāšanas, 

klausīšanās, rakstīšanas, lasīšanas) 

pinveidošanā. Mācību maeriālu atlase un 

analīze. Ar tehnoloģijām uzlabot valodas 

prasmju pilnveides aktivitāšu adaptēšana un 

izveide. 

L 

S 

P 

2 

2 

4 

7.        Komunikatīvās darbības un stratēģijas, izmantojot 

modernās informācijas tehnoloģijas stundās, 

inteaktīvā tāfele svešvaldu mācīšanā. 

S 2 

8.        Modernās tehnoloģijas skolotāja ikdienas darbā. 

Mācību materiālu atlase un sagatavošana. Mācību 

stundas plāna izveide un prezentēšana, izmantojot 

modernās informācijas tehnoloģijas. 

S 

P 

2 

4 

  Stundas kopā   32 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 10 semināri 

un 4 praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi, jāiesniedz to protokoli, aktīvi un sekmīgi 

jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (30%), 

atzīmes par piedalīšanos semināros (10%), darbu portfelis (20%) un eksāmena (mutiski) rezultāts 

(40%). 

 

 

 



 

Mācību pamatliteratūra 

 1.      Anderson, . E-Learning in the 21st Century. Taylor&Francis Group, 2003. LUB 5 

eks. 

2.        Rubene, Z. u.c. Mēdiju pedagoģija. Rīga, 2008. LUB 30 eks. 

3.        Salmon G., E-moderating: the key to teaching and learning online London; New 

York: RouledgeFalmer, 004. LUB 3 eks. 

  

Mācību pamatliteratūra (vācu valodā) 

 4.        Salmon G., E-tivities: Der Schlüssel zu aktivem Online-Lernen. Orell Füssli Verlag 

AG, Zürich, 2004. LUB 1 eks. 

5.        Roche J. M. Mediendidaktik Femdsprachen. Hueber. 208. LUB 1 eks 

6.        Anderson, E. E-Learning in the 21st Century. Taylor&Francis Group, 2007. 5 eks. 

7.        Kron, F.W., Sofos, A. Mediendidaktik. Neue Medien in Lehr- und Lernprozessen. 

E.Reinhardt Verlag, 2003. 1 eks. 
 

 

Papildliteratūra 

 1.      Richardsn, V. Constructivist Teacher Education. (Kindle Edition). Taylor&Francis 

Group. 2007 

2.        Constructivism in Teacher Education: Considerations for Those Who Would Link 

Practice to Theory. ERIC Digest.  

http://www.ericdigests.org/1999-3/theory.htm 

3.        Kangro A., Kangro I. Integration of ICT in Teacher Education and Different School 

Subjects in Latvia.// Educational Media International, Routledge, Volume 41, Nr. 

2004.P. 3942. ( arī: ww.ppf.lu.lv) 

4.        Watkins, R. 75 e-Learning Activities: Making Online Learning Interactive (Kindle 

Edition). Pfeiffer. 2005 

    5. Rüschoff B., Wolff  D. Fremdsprachenlernen in der Wissensgesellschaft. Zum Einsatz 

der Neuen Technologie in Schule und Unterricht. Max Hueber Verlag, 1999. 

   6. Chapelle, C.A Computer Application in Second Language Acquisition. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. 
 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 1.                 

  

Constructivism as a Paradigm for Teaching and Learning 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html 

2.                 

  

Eiropas Moderno valodu centrā izstrādātie materiāli un metodiskie 

norādījumi www.ecml.at 

3.                 

  

Constructivism in Teacher Education: Considerations for Those Who Would Link 

Practice to Theory. ERIC Digest. http://www.ericdigests.org/1999-3/theory.htm 

4.                 

  

Language Learning and Technology http://llt.msu.edu/default.html 

5.                 

  

Journal of Computer-Mediated Communication http://jcmc.indiana.edu/ 

6.                 

  

Internet TESL Journal http://iteslj.org/ 

7.                 

  

http://www.swisseduc.ch/informatik/internet/internet_recherche/docs/infobeschaffung.pdf 

  

 

http://www.ericdigests.org/1999-3/theory.htm
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html
http://www.ecml.at/
http://www.ericdigests.org/1999-3/theory.htm
http://llt.msu.edu/default.html
http://jcmc.indiana.edu/
http://iteslj.org/


 

Kursa nosaukums Angļu valodas aspektu mācību metodika  

Kursa kods Peda1223 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Mācību metodika# 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir, integrējot studentu zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, kas papildinātas ar 

atziľām no novērošanas prakses, dot studentiem iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes angļu 

valodas mācību metodikā un veidot attieksmi pret izvēlēto profesiju, rosinot viľus radīt savu 

personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju. Kursa uzdevumi:  

1)palīdzēt studentiem veidot izpratni par angļu valodas stundu plānošanu (tās gaitu, mērķiem, 

skolēnu sasniegumiem, izmantotajiem mācību līdzekļiem); 2) palīdzēt studentiem izprast angļu 

valodas aspektu (gramatika, izruna, leksika) mācīšanas specifiku. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti izprot angļu valodas stundu plānošanas pamatprincipus un angļu 

valodas aspektu (gramatika, izruna, leksika) mācīšanas specifiku, un sāk veidot savu personīgo 

angļu valodas mācību metodikas filozofiju.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Spēju sintezēt savas iepriekšējās zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, kā arī pieredzi, ar 

jaunām teorētiskām zināšanām par angļu valodas stundu plānošanas pamatprincipiem un angļu 

valodas aspektu (gramatika, izruna, leksika) mācīšanas specifiku.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj noteikt angļu valodas stundas plāna pamatkomponentus.  

2. Studenti pazīst un prot izvēlēties mācību līdzekļus noteiktu angļu valodas stundas mērķu 

sasniegšanai.  

3. Studentiem ir iemaľas izveidot atbilstošu aktivitāšu gaitu angļu valodas aspektu (gramatika, 

izruna, leksika) mācīšanas stundā.  

4. Studenti spēj pamatot savus pedagoģiskos lēmumus un darbību, kā arī tos izvērtēt, izmantojot 

European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL). 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Studentu priekšzināšanu un pieredzes (pedagoģijā, psiholoģijā, novērošanas praksē) 

aktivizēšana. Angļu valodas skolotāja darbu reglamentējošie nacionālā un Eiropas līmeľa 

dokumenti. Iepazīšanās ar kursa pamatterminiem. S 2  

2. Angļu valodas stundu plānošanas komponenti (gaita, mērķi, skolēnu sasniegumi). Angļu 



valodas aspektu mācīšanas (gramatika, izruna, leksika) specifika angļu valodas stundu 

plānošanā. S 4  

3. Starpkultūru komunikatīvā kompetence angļu valodas mācīšanās procesā. S 2  

4. Mācību grāmatu un citu materiālu (piemēram, autentiskie materiāli, internetā pieejamie 

materiāli) izvēle un adaptēšana angļu valodas stundās. Mācību palīglīdzekļu izmantošana angļu 

valodas stundās. S 2  

5. Gramatikas iemaľu veidošana. S 10  

6. Izrunas iemaľu veidošana. S 5  

7. Leksisko iemaľu veidošana. S 5  

8. Kursa apkopojums. S 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko nodarbību-semināru apmeklējums obligāts  jābūt klāt 80% nodarbību. Ja, neatkarīgi 

no iemesla, kavētas 50% nodarbības, kurss ir jāatkārto.  

Kredītpunktu iegūšanai studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās, jāizpilda un, ja norādīts, 

jāiesniedz visi patstāvīgie uzdevumi, jāiegūst sekmīgs vērtējums pārbaudes darbos un eksāmenā.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

• laicīgi izpildīti un iesniegti patstāvīgie uzdevumi  patstāvīgi lasīto materiālu konspekti un ar to 

saistītie mājasdarbi (10%);  

• pārbaudes darbi  mini stundu plāni aktivitātēm ar instrukcijām un materiāliem, mini stundas 

aktivitāšu prezentācija un tās pašizvērtējums (60%);  

• eksāmens – darba mapes prezentācija un viena teorijas jautājuma mutiska atbilde (30%).  

Darba mapē ietilpst:  

studentu patstāvīgi lasīto materiālu konspekti un ar to saistītie mājasdarbi,  

mini stundu plāni aktivitātēm ar instrukcijām un materiāliem,  

vienas mini stundas aktivitāšu prezentācija un tās pašizvērtējums,  

atspoguļojums patstāvīgajam darbam ar EPOSTL,  

papildus materiāli saistībā ar kursa tēmām. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Harmer, J. (2007) The Practice of English Language Teaching. 4th Edition. – England: 

Pearson Education Limited. (1 eksemplārs lasītavā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.) BET: pasūtīti 

20 eksemplāri LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., pasūtījums akceptēts 2010.08.10 13:34:17)  

 

2. Scrivener, J. (2005) Learning Teaching. 2nd Edition. – Oxford: Macmillan. (1 eksemplārs 

lasītavā un 19 eksemplāri bibliotēkā LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.; 1 eksemplārs lasītavā LUB: 

Humanitārā las.)  

3. (2006) Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana 

/[Eiropas Padome]. Skolas, ārpusskolas un augstākās izglītības direktorāts. Valodas politikas 

nodaļa, Strasbūra; Rīga: [b.i.], (SIA "Madonas poligrāfists"). (5 eksemplāri bibliotēkā un 1 

eksemplārs lasītavā LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.) 

Papildliteratūra 

1. McGrath, I. (2002) Materials Evaluation and Design for Language Teaching. - Edinburgh: 

Edinburgh University Press.  

2. Sercu, L., Bandura, E. et. al. (2005) Foreign Language Teachers and Intercultural 

Competence: an International Investigation. - Clevedon, UK; Buffalo, N.Y.: Toronto: 

Multilingual Matters.  

3. Thornbury, S. (2006) An A-Z of ELT. – England: Pan Books.  

4. Woodward, T. (2001) Planning Lessons and Courses: Designing Sequences of Work for the 

Language Classroom. - Cambridge: Cambridge University Press.  

5. (2001) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. Ed. by 

Carter, R. and Nunan, D. - Cambridge: Cambridge University Press. 



Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off (noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu un pamatizglītības priekšmetu standartiem; svešvaloda 12. pielikums)  

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=181216 (noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem; svešvaloda 2. 

pielikums)  

3. http://visc.gov.lv  

 

4. B.Blūma taksonomija:  

http://www.officeport.com/edu/blooms.htm; 

http://www.teachers.ash.org.au/researchskills/dalton.htm; 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html  

 

5. (CEFR) http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp  

 

6. (EPOSTL) http://www.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_E_internet.pdf  

 

7. http://www.carolread.com/  

 

8. http://www.jeremy-harmer.com/  

 

9. http://www.thornburyscott.com/  

 

10. http://www.onestopenglish.com/  

 

11. http://iteslj.org/Lessons/  

 

12. Huber-Kriegler, M., Lázár, I. and Strange, J. (2003) Mirrors and Windows. An Intercultural 

Communication Textbook. Graz: Council of Europe. 

http://www.ecml.at/doccentre/RegPub.asp?id=41〈=E 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas prasmju mācību metodika  

Kursa kods Peda4179 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Mācību metodika# 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju papildināt zināšanas un uzlabot prasmes angļu valodas 

mācību metodikā un rosināt viľus pilnveidot savu personīgo angļu valodas mācību metodikas 

filozofiju. Kursa uzdevumi:  

1) palīdzēt studentiem padziļināt izpratni par angļu valodas stundu plānošanu (tās gaitu, 

mērķiem, skolēnu sasniegumiem, izmantotajiem mācību līdzekļiem); 2) palīdzēt studentiem 

izprast angļu valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas 

specifiku. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti padziļina izpratni par angļu valodas stundu plānošanas pamatprincipiem 

un angļu valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas specifiku un 

pilnveido savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Spēju sintezēt savas iepriekšējās zināšanas angļu valodu mācību metodikā ar jaunām 

teorētiskām zināšanām par angļu valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) 

mācīšanas specifiku, skolēnu sasniegumu vērtēšanu un angļu valodas skolotāja darba specifiku, 

strādājot ar jaunākā skolas vecuma skolēniem.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Studentiem ir iemaľas izveidot atbilstošu aktivitāšu gaitu angļu valodas prasmju (lasīšanas, 

klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas stundā.  

2. Studenti prot noteikt un izvēlēties vērtēšanas formas atbilstoši angļu valodas stundu 

noteiktajiem mērķiem.  

3. Studenti spēj saskatīt atšķirības angļu valodas skolotāja darbā, kādas jāľem vērā, strādājot ar 

jaunākā skolas vecuma skolēniem.  

4. Studenti pilnveido prasmi pamatot savus pedagoģiskos lēmumus un darbību, kā arī tos 

izvērtēt, izmantojot European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL). 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Studentu priekšzināšanu un pieredzes angļu valodas mācību metodikā aktivizēšana. Angļu 

valodas prasmju mācīšanas (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) specifika angļu 



valodas stundu plānošanā. Iepazīšanās ar kursa pamatterminiem. S 2  

2. Klausīšanās prasmju attīstība. S 10  

3. Lasīšanas prasmju attīstība. S 4  

4. Runātprasmju attīstība. S 4  

5. Rakstītprasmju attīstība. S 4  

6. Angļu valodas prasmju integrēšana angļu valodas stundās. S 2  

7. Skolēnu sasniegumu vērtēšana. S 2  

8. Angļu valodas apguve jaunākajā skolas vecumā. 2  

9. Kursa apkopojums. S 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko nodarbību-semināru apmeklējums obligāts  jābūt klāt 80% nodarbību. Ja, neatkarīgi 

no iemesla, kavētas 50% nodarbības, kurss ir jāatkārto.  

Kredītpunktu iegūšanai studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās, jāizpilda un, ja norādīts, 

jāiesniedz visi patstāvīgie uzdevumi, jāiegūst sekmīgs vērtējums pārbaudes darbos un eksāmenā.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

• laicīgi izpildīti un iesniegti patstāvīgie uzdevumi  patstāvīgi lasīto materiālu konspekti un ar to 

saistītie mājasdarbi (10%);  

• pārbaudes darbi  mini stundu plāni ar instrukcijām un materiāliem, mini stundas prezentēšana 

un tās pašizvērtējums (60%);  

• eksāmens – darba mapes prezentācija un viena teorijas jautājuma mutiska atbilde (30%).  

Darba mapē ietilpst:  

studentu patstāvīgi lasīto materiālu konspekti un ar to saistītie mājasdarbi,  

mini stundu plāni ar instrukcijām un materiāliem,  

vienas mini stundas prezentēšana un tās pašizvērtējums,  

atspoguļojums patstāvīgajam darbam ar EPOSTL,  

papildus materiāli saistībā ar kursa tēmām. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Harmer, J. (2007) The Practice of English Language Teaching. 4th Edition. – England: 

Pearson Education Limited. (1 eksemplārs lasītavā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.) BET: pasūtīti 

20 eksemplāri LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., pasūtījums akceptēts 2010.08.10 13:34:17)  

 

2. Scrivener, J. (2005) Learning Teaching. 2nd Edition. – Oxford: Macmillan. (1 eksemplārs 

lasītavā un 19 eksemplāri bibliotēkā LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.; 1 eksemplārs lasītavā LUB: 

Humanitārā las.)  

3. (2006) Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana 

/[Eiropas Padome]. Skolas, ārpusskolas un augstākās izglītības direktorāts. Valodas politikas 

nodaļa, Strasbūra; Rīga: [b.i.], (SIA "Madonas poligrāfists"). (5 eksemplāri bibliotēkā un 1 

eksemplārs lasītavā LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.) 

Papildliteratūra 

1. Griffee D. T. Songs in action /Dale T. - New York [etc.]: Prentice Hall, 1992.  

2. Maley A. and Duff A. Drama Techniques in Language Learning: a Resource Book of 

Communication Activities for Language Teachers. - Cambridge [etc.]: Cambridge University 

Press, 1991.  

3. Thornbury, S. (2006) An A-Z of ELT. – England: Pan Books.  

4. Woodward, T. (2001) Planning Lessons and Courses: Designing Sequences of Work for the 

Language Classroom. - Cambridge: Cambridge University Press.  

5. (2001) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. Ed. by 

Carter, R. and Nunan, D. - Cambridge: Cambridge University Press.  

6. (2004) Rokasgrāmata valodas testu veidotājiem . Tulkoja un adaptēja latviešu val. Blūma, D. 

... etc.]. Rīga: LR Naturalizācijas pārvalde. 



Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off (noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu un pamatizglītības priekšmetu standartiem; svešvaloda 12. pielikums)  

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=181216 (noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem; svešvaloda 2. 

pielikums)  

3. http://visc.gov.lv  

 

4. B.Blūma taksonomija:  

http://www.officeport.com/edu/blooms.htm; 

http://www.teachers.ash.org.au/researchskills/dalton.htm; 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html  

 

5. (CEFR) http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp  

 

6. (EPOSTL) http://www.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_E_internet.pdf  

 

7. http://www.carolread.com/  

 

8. http://www.jeremy-harmer.com/  

 

9. http://www.thornburyscott.com/  

 

10. http://www.onestopenglish.com/  

 

11. http://iteslj.org/Lessons/  

 

12. Subhan S. Integrated Language Experiences. In English Teaching Professional. Issue 66, 

January 2010, pp 25-25.  

13. Integrated skills:  

http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/skills.htm; 

http://www.slideshare.net/idiomaspoli/integrating-skills 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas mācību metodes 

Kursa kods Peda4205 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kurss studentiem dos iespēju papildināt zināšanas, prasmes un iemaľas svešvalodu mācību 

metodikā. Kursā uzsvars tiek likts uz studentu pašizvērtējuma prasmju attīstību, valodas mācību 

metodikas attīstības vēsturiskajiem aspektiem. Kursa ietvaros studenti turpina veidot un pamatot 

savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju. 

Rezultāti 

Apgūstot šo kursu, studenti iegūs:  

Akadēmiskās kompetences:  

• Izpratni par angļu valodas mācību metoţu vēsturisko attīstību;  

• Priekšstatu par vēsturisko metoţu ietekmi uz angļu valodas mācīšanas metodiku mūsdienās  

Profesionālās kompetences:  

• Prasme izvēlēties un pamatot atbilstošu metoţu izvēli  

• Prasme adaptēt izvēlētās teorijas un metodes praksei.  

• Patstāvīgi analizēt, vērtēt un pamatot mācību uzdevumu izvēli un atbilstību konkrētajai mācību 

situācijai  

• Prasme izvērtēt savu pedagoģisko darbību  

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Angļu valodas skolotāja profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences. S 4  

2. Svešvalodu apguves teorijas un mācību metodes. S 2  

3. Mācīšanās teorijas: biheiviorisms, kognitīvisms, humānisms, konstruktīvisms. S 4  

4. Gramatiskā tulkošanas metode. S 2  

5. Tiešā metode S 2  

6. Audio lingvālā metode S 2  

7. Valodas mācīšanās darbībā. S 2  

8. Klusā mācīšanās S 2  

9. Valodas mācīšanās grupā. S 2  

10. Suģestēšana S 2  

11. Komunikatīvā mācīšanās pieeja S 2  

12. Daba mapes prezentācija S 4  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklējums obligāts, ja, neatkarīgi no iemesla, ir kavētas 50% nodarbības, kurss ir 



jāatkārto.  

Kursa pārbaudījums – eksāmens, kura atzīmi veido semestra darbs (50%) un skolotāja darba 

mapes prezentācija (50%).  

Semestra darba atzīmi veidos studenta aktīva piedalīšanās nodarbībās un patstāvīgo darbu 

sekmīga un savlaicīga izpilde; patstāvīgās nodarbības novadīšana.  

Skolotāja darba mapē tiks vērtēti:  

Patstāvīgi lasīto materiālu konspekti;  

Mini stundu plāni ar instrukcijām un materiāliem;  

Vadītās mini stundu pašizvērtējums;  

Izvērsts stundas plāns;  

Pārskata tabula par metodēm;  

Eseja- Mana mācīšanas filozofija 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ellis, R. (2005) Understanding Second Language Acquisition. OUP. 3 eks.  

2. Larsen-Freeman, D. (2001) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford 

University Press. 14 eks.  

3. Nunan, D. (2003) Language Teaching Methodology. Prentice Hall. 1 .eks  

4. L. Grigules un I. Silovas redakcijā (1998). Mācīsimies sadarbojoties. Mācību grāmata, Rīga. 

26 eks.  

Papildliteratūra 

Papildliteratūra  

1. Brandes, D. and Ginnis, P. (2001) A Guide to Learner-Centred Teaching.  

2. Moskowitz, G. (1978) Caring and Sharing in the Foreign Language Class. Newbury House.  

3. Richardson, V. Constructivist Teacher Education. (Kindle Edition). Taylor&Francis Group. 

2007 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Teeler, D. with Grey, P. (2000) How to Use Internet in ELT. London: Longman. Pearson 

Education Ltd.  

2. Williams, M. and Burden, R. L. (1997) Psychology for Language Teachers. CUP.  

3. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 

(2001) CUP: Council of Europe.  

4. Eiropas Moderno valodu centrā izstrādātie materiāli un metodiskie norādījumi. Adrese 

internetā: www.ecml.at  

5. Eiropas valodu portfelis. (2008) Valsts valodas aģentūra  

6. Valsts Izglītības Satura Centrs www.visc.gov.lv  

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Angļu valodas mācību modeļi [LPED1204*Peda1204] 

LPED1204 

Kursa kods Peda1233 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

 

Kursā studenti iepazīsies ar jaunākajām tendencēm un mācību modeļiem angļu valodas apguvē 

un mācīšanā vidusskolā, kas dos iespēju turpināt savu kā skolotāja profesionālo pilnveidi. Kursa 

ietvaros studenti turpinās veidot un pamatot savu personīgo angļu valodas mācību metodikas 

filozofiju, ko arī praktiski demonstrēs mini nodarbībās, diskusijās, kritiskos izvērtējuma darbos, 

pašizvērtējumos un video sesijās. Kursa nodarbību saturs veicinās studentu refleksiju par 

personīgo un profesionālo izaugsmi, būs praktiski izmantojams klasē un pilnveidos mācību 

metoţu repertuāru.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par jaunākajām metodikas tendencēm un 

valodas mācību modeļu integrācijas iespējām angļu valodas stundās vidusskolā.  

Studenti spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt un pamatot mācību modeļa izvēli un atbilstību 

konkrētajai mācību situācijai un skolēnu vecumposmam.  

Kursa apguve dod iespēju sagatavoties pedagoģiskajai praksei vidusskolā un valsts 

pārbaudījumiem.  

Kursa plāns 

1. Simulācija un lomu spēle. L2 S2  

2. Diskusija un debates. L2 S2  

3. Koncepcijas veidošana un koncepcijas  

sasniegšana. L2 S2  

4. Kooperatīvā mācīšanās. L4 S 8  

5. Projektu metode. S2  

6. Patstāvīgā mācīšanās.S2  

7.E-mācības. L2 S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa pārbaudījums – eksāmens, kura atzīmi veido semestra darbs (50%) un kursa darba mapes 

prezentācija (50%).  

 

Semestra atzīmi veido studenta piedalīšanās nodarbībās un 2 mini nodarbību novadīšana, no 

kurām vienas nodarbības filmēšana.  

 

Kursa darba mapē tiek vērtēti:  

Mini stundu plāni ar instrukcijām un materiāliem;  



Vadīto mini stundu pašizvērtējumi;  

Grupas biedru vadīto mini stundu izvērtējumi;  

Pieredzes analīzes darbs.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Cohen, E. G. (2004) Designing Groupwork: Strategies for Heterogeneous Classroom. 

Teachers College Press: New York, USA  

2. Ellis, S.S., Whalen, S.F. (2000) Cooperative Learning: Getting Started. Scholastic: New York, 

USA  

3. Hyman, R. (2003) Improving Discussion Leadership. Teachers College Press: New York, 

USA  

4. Johnson, D., R. Johnson & E. Johnson Holubec (2003) Circles of Learning: Cooperation in the 

Classroom. Interaction Book Company: MN, USA  

5. Joyce, B. R., Weil, M., Calhoun, E. (2000) Models of Teaching. (6th ed.). USA: Allyn & 

Bacon.  

6. L. Grigules un I. Silovas redakcijā (1998). Mācīsimies sadarbojoties. Mācību grāmata, Rīga.  

Papildliteratūra 

1. Bennett B., Rolheiser - Bennett C., Stevahn L. (2004) Cooperative Learning: Where Heart 

Meets Mind. Ontario, Canada: Educational Connections.  

2. Kagan L., Kagan M., Kagan S. (1997) Cooperative Learning Structures for Teambuilding. 

Kagan Cooperative Learning.  

3. Lindsay, C. & Knight, P. (2006) Learning and Teaching English: A Course for Teachers, OUP  

4. Slavin R. E. (2001) Cooperative Learning – Theory, Research and Practice. Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice Hall.  

5. Spratt, M., Pulverness, A. & Williams, M. (2005) The TKT Course, CUP  

6. Watkins, P. (2005) Learning to Teach English - A Practical Introduction for New Teachers, 

Delta  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.teachingenglish.org.uk  

2. www.developingteachers.com  

3. www.onestopenglish.com  

4. http://www.britishcouncil.org/languageassistant/website.html  

5. www.english-to-go.com  

6. www.tedpanitz.com 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Praktiskā angļu valoda skolotājiem I 

Kursa kods ValoP181 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
64 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 23.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ira Ērika Kivrane 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Anita Auziľa 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Rita Skara-Mincāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP040 [2VALP041] Angļu 

valodas praktiskā gramatika II [SkAn 

P] 

ValoP181 [2VALP184] Praktiskā 

angļu valoda skolotājiem I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par angļu valodas gramatikas likumiem, kā arī attīstīt studentu 

prasmi izmantot apgūtos likumus atbilstošā valodas kontekstā.  

Kursa uzdevumi:  

1) veicināt valodas kompetences pilnveidi,  

2) veicināt studentu izpratni par gramatikas likumiem,  

3) rosināt studentus izprast gramatikas nozīmību,  

4) veicināt studentu izpratni par atšķirībām starp gramatikas likumiem angļu valodā un viľu 

dzimtajā valodā. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem veidojas izpratne par gramatikas likumiem angļu valodā, kā arī 

attīstās spēja uztvert valodu kā sistēmu.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1) zināšanas par vārdu kārtību teikumā,  

2) zināšanas par kvantitātes norādītājiem,  

3) zināšanas par konstrukciju „ there is/are‖,  

4) zināšanas par nolieguma teikumiem;  

5) zināšanas par jautājumu veidošanu;  

6) zināšanas par darbības vārda kategorijām un laikiem darāmajā un ciešamajā kārtā.  

 



Profesionālās kompetences:  

1) studenti spēj analizēt un kritiski izvērtēt savas angļu valodas gramatikas pielietošanas 

nepilnības,  

2) studenti pilnveido savas gramatikas zināšanas angļu valodā,  

3) studenti spēj saskatīt un labot savas kļūdas gramatikā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra laikā ir plānoti 15 semināri, 7 praktiskie darbi, 5 kontroldarbi, 1 strappārbaudījums un 

1 ieskaite.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1) sekmīgi novērtēti 7 praktiskie darbi – 5% no gala vērtējuma,  

2) sekmīgi novērtēta piedalīšanās 15 semināros – 5% no gala vērtējuma,  

3) sekmīgi novērtēti 5 kontroldarbi – 5% no gala vērtējuma,  

4) sekmīgi novērtēts strappārbaudījums – 50% no gala vērtējuma,  

5) sekmīgi novērtēta ieskaite - 15% no gala vērtējuma,  

6) sekmīgs noslēguma pārbaudījums (rakstisks eksāmens) – 20% no gala vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2000 – 38 

eksemplāri  

2.Foley, M., Hall, D. Advanced Learner's Grammar. Harlow: Longman, 2003 – 6 eksemplāri  

3.Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001 – 16 eksemplāri  

4.Side, R. Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency. Harlow: 

Longman, 1999 – 20 eksemplāri  

5.Swan, M. Practical English Usage. Oxford; New York: Oxford University Press, c2005 – 8 

eksemplāri  

6.Vince, Michael. Advanced language practice: with key. Oxford: Macmillan: Heinamann ELT, 

1998 – 14 eksemplāri 

Papildliteratūra 

1.Alexander, L. G. Longman English grammar. Harlow: Longman, 1998 – 1 eksemplārs  

2.Hashemi, L. English grammar in use supplementary exercises: with answers. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998 – 1 eksemplārs  

3.Thomson, A.J., Martinet, A.V. Practical English Grammar. Oxford University Press, 2000  

4.Thomson, A.J., Martinet, A.V. A Practical English Grammar: Exercises 1. Oxford University 

Press, 1986  

5.Thomson, A.J., Martinet, A.V. A Practical English Grammar: Exercises 2. Oxford University 

Press, 2000 – 13 eksemplāri  

6.Vince, M. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Education, 2003 – 1 

eksemplārs 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.ESL Learning Center, http://www.englishclub.com/grammar/  

2.British Council, Learn English: Grammar and Words. 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-words 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Ievads praktiskajā angļu valodā skolotājiem. S 2 

2.Vārdu kārtība vienkāršā paplašinātā teikumā. Konstrukcijas "There is/are", "It 

is". 
S 2 

3.Lietvārdu norādāmie vārdi un kvantitātes norādītāji (few, a few u.c.). S 2 

3.Lietvārdu norādāmie vārdi un kvantitātes norādītāji (few, a few u.c.). P 2 

4.Nolieguma teikumi. S 2 

4.Nolieguma teikumi. P 2 



5.Jautājuma teikumi (vispārējie, speciālie, izvēles un šķiramie). S 4 

5.Jautājuma teikumi (vispārējie, speciālie, izvēles un šķiramie). P 4 

6."To have" daţādas nozīmes, jautājumu veidošana ar to. S 2 

7.Darbības vārds, tā kategorijas. Regulārie un neregulārie darbības vārdi, to 

veidošana un pamatformas. 
S 2 

8.Tagadnes laiki, to veidošana un lietošana. S 4 

8.Tagadnes laiki, to veidošana un lietošana. P 4 

9.Pagātnes laiki, to veidošana un lietošana. S 4 

9.Pagātnes laiki, to veidošana un lietošana. P 4 

10.Veidi, kā izteikt darbību nākotnē. S 4 

10.Veidi, kā izteikt darbību nākotnē. P 4 

11.Darbības vārda ciešamā kārta, tās veidošana. S 4 

11.Darbības vārda ciešamā kārta, tās veidošana. P 4 

12.Atkārtojums: jautājumu veidošana. S 2 

13.Atkārtojums: darbības vārda laiki darāmajā kārtā. S 2 

14.Atkārtojums: darbības vārda laiki ciešamajā kārtā. S 2 

15.Ieskaites darbs par izľemto vielu. S 2 

 



 

Kursa nosaukums Praktiskā angļu valoda skolotājiem II 

Kursa kods ValoP182 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
64 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ira Ērika Kivrane 

Priekšzināšanas 

ValoP181, Praktiskā angļu valoda skolotājiem I [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1138 [2VAL1038] Angļu 

valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze II [SkAn P] 

ValoP119 [2VALP119] Angļu 

valodas praktiskā gramatika III* 

ValoP182 [2VALP185] Praktiskā 

angļu valoda skolotājiem II [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju pilnveidot gramatiskās iemaľas apgūstamā vārdu krājuma 

un gramatikas tēmu ietvaros, saprast runu, lasīt, tulkot, atpazīstot un izprotot apgūstamo 

gramatisko formu jēgu, kā arī salīdzināt tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā.  

Kursa uzdevumi ir: 1) padziļināt studentu studentu izpratni un zināšanas par laiku saskaľošanu 

saliktos teikumos, netiešo runu, īpašības vārdiem, apstākļa vārdiem, lietvārda noteiktības un 

nenoteiktības kategorijām (artikulu lietošana), vietniekvārdiem un prievārdiem, 2) palīdzēt 

studentiem izprast gramatikas mācīšanas specifiku. 

Rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst sekojošas kompetences:  

Akadēmiskās kompetences: 1) Iegūst un padziļina zināšanas par angļu valodas gramatisko formu 

struktūrām, 2) spēj izmantot gramatikas zināšanas lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas uzdevumu 

veikšanai;  

Profesionalās kompetences: 1) lietot apgūtās gramatikas konstrukcijas rakstos un mutvārdos 

ikdienā, 2) prezentēt gramatiskās stuktūras izmantojot daţādus tehniskos līdzekļus, 3) izskaidrot 

gramatikas likumus vienkāršā un saprotamā veidā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās, jāiegūst sekmīgs vērtējums 

pārbaudes darbos un eksāmenā.  

Studenta semestra vērtējumu veido:  

- 4 kontroldarbi par noteiktām gramatiskām tēmām (50%),  

- rakstveida un mutvārdu eksāmens (50%).  



Praktisko nodarbību kavejuma gadījumā students mācās patstāvīgi un pārrunā apgūto ar 

pasniedzēju konsultāciju laikā. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2000 – 38 

eksemplāri  

2.Foley, M., Hall, D. Advanced Learner's Grammar. Harlow: Longman, 2003 – 6 eksemplāri  

3.Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001 – 16 eksemplāri  

4.Side, R. Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency. Harlow: 

Longman, 1999 – 20 eksemplāri  

5.Swan, M. Practical English Usage. Oxford; New York: Oxford University Press, c2005 – 8 

eksemplāri  

6.Vince, Michael. Advanced language practice: with key. Oxford: Macmillan: Heinamann ELT, 

1998 – 14 eksemplāri 

Papildliteratūra 

1.Alexander, L. G. Longman English grammar. Harlow: Longman, 1998 – 1 eksemplārs  

2.Hashemi, L. English grammar in use supplementary exercises: with answers. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998 – 1 eksemplārs  

3.Thomson, A.J., Martinet, A.V. Practical English Grammar. Oxford University Press, 2000  

4.Thomson, A.J., Martinet, A.V. A Practical English Grammar: Exercises 1. Oxford University 

Press, 1986  

5.Thomson, A.J., Martinet, A.V. A Practical English Grammar: Exercises 2. Oxford University 

Press, 2000 – 13 eksemplāri  

6.Vince, M. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Education, 2003 – 1 

eksemplārs 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.ESL Learning Center, http://www.englishclub.com/grammar/  

2.British Council, Learn English: Grammar and Words. 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-words  

3.http://www.onestpoenglish.com  

4.http://www.oup.com/elt/ 

 

 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Darbības vārdu saskaľošanas likumi. P 2 

2.Tiešā un netiešā runa. P 1 

3.Netiešās runas izklāstījums, tajā lietojamie darbības vārdi. P 2 

4.Netiešie vispārējie jautājumi. P 2 

5.Netiešie speciālie jautājumi, tajos lietojamie darbības vārdi. P 3 

6.Pavēles un lūgumi netiešajā runā, tajā lietojamie darbības vārdi. P 2 

7.Izsaukuma teikumi netiešajā runa, tajos lietojamie darbības vārdi. P 2 

8.Kontroldarbs. Tiešā un netiešā runa. P 1 

9.Lietvārdu iedalījums un kategorijas. P 2 

10.Lietvārda vienskaitlis un daudzskaitlis. P 2 

11.Lietvārda piederības locījums. P 1 

12.Artikulu lietošana ar sugas vārdiem. P 2 

13.Artikulu lietošana ar vielas vārdiem. P 2 



14.Artikulu lietošana ar dienu, mēnešu, gadalaiku un dienas daļu nosaukumiem. P 2 

15.Artikulu lietošana ar īpašvārdiem. P 2 

16.Artikulu lietošana ar abstraktiem vārdiem. P 2 

17.Artikulu lietošana izteicienos. P 2 

18.Kontroldarbs. Lietvārdi. Artikuli. P 1 

19.Īpašības vārdi, to iedalījums un vieta teikumā. P 2 

20.Īpašības vārdu salīdzinājuma pakāpes. P 2 

21.Apstākļa vārdi, to iedalījums un vieta teikumā. P 2 

22.Apstākļa vārdu salīdzinājuma pakāpes. P 2 

23.Kontroldarbs. Īpašības vārds. Apstākļa vārds. P 1 

24.Vietniekvārdi: personu, piederības un norādāmie. P 1 

25.Vietniekvārdi: nenoteiktie. P 1 

26.Vietniekvārdi: atgriezeniskie, attieksmes. P 2 

27.Vietniekvārdi: jautājamie, konjunktīvie. P 2 

28.Vietniekvārdi: every, each, both, either. P 2 

29.Vietniekvārdi: all, other, another, one. P 2 

30.Nolieguma vietniekvārdi. P 1 

31.Skaitļa vārdi, to iedalījums un pareizrakstība. P 2 

32.Modālie darbības vārdi tagadnē un to funkcijas. P 2 

33.Modālie darbības vārdi pagātnē un to funkcijas. P 2 

34.Izteicieni ar modālajiem darbības vārdiem to be to, to have to. P 2 

35.Prievārdi, to veidi. P 1 

36.Izteicieni ar prievārdiem. P 1 

37.Kontroldarbs. Vietniekvārdi. Modālie darbības vārdi. Prievārdi. P 1 

 



 

Kursa nosaukums Praktiskā angļu valoda skolotājiem III 

Kursa kods ValoP183 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ira Ērika Kivrane 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Anita Auziľa 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Rita Skara-Mincāne 

Priekšzināšanas 

ValoP182, Praktiskā angļu valoda skolotājiem II [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP134 [2VALP134] Angļu 

valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze III* [slēgts 03.09.2010] 

ValoP183 [2VALP186] Praktiskā 

angļu valoda skolotājiem III 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu praktiskās angļu valodas mutvārdu un rakstu valodas 

izteiksmes līdzekļu bagātināšanos, izmantojot darbības vārda nenoteiksmi, gerundiju, divdabjus 

un to konstrukcijas. Kursā studenti apgūst prasmes izskaidrot gramatikas likumus un prasmes 

sastādīt metodiski izstrādātus vingrinājumus ar daţādām grūtības pakāpēm.  

Kursa uzdevums ir dot studentiem iespēju veidot iemaľas saprast angļu valodas darbības vārda 

nenoteiksmes, gerundija un divdabju kategoriju gramatisko formu jēgu un salīdzināt tās ar 

attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā.  

Rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs parādīt sekojošas kompetences:  

Akadēmiskās kompetences:1) studenti padziļinās zināšanas angļu valodas gramatikā; 2) 

pilnveidos zināšanas par darbības vārda formām un to pielietojumu angļu valodā.  

Profesionālās kompetences: 1) studenti spēs pareizi lietot pagūtās gramatiskās konstrukcijas 

praksē; 2) studenti spēst izskaidrot angļu valodas gramatikas likumus; 3) studenti spēs sastādīt 

vingrinājumus ar daţādas grūtības pakāpes vingrinājumiem. 

Kursa plāns 

1. Darbības vārdi, klasifikācija, kategorijas. P 2st.  

2. Darbības vārdu nenoteiksme, tās formas. P 2st.  

3. Nenoteiksmes lietošana bez partikulas ''to". P 2st.  

4. Darbības vārdu korelācijas kategorija. P 2st.  

5. Saliktais papildinātājs (The Objective-with-the Infinitive). P 2st.  



6. Konstrukcija "The Subjective-with-the Infinitive". P 2st.  

7. Konstrukcija "The For-with-the Infinitive". P 2st.  

8. Nenoteiksmes konstrukciju pārveidošana. P 2st.  

9. Nenoteiksmes un nenoteiksmes konstrukciju funkcijas teikumā. P 2st.  

10. Gerundijs, tā formas darāmajā un ciešamajā kārtā. P 2st.  

11. Konstrukcijas ar gerundiju. Gerundija lietošana. P 2st.  

12. Gerundija funkcijas teikumā. P 2st.  

13. Izvēle starp gerundiju un nenoteiksmi. P 2st.  

14. Divdabis. Tagadnes divdabis. Pagātnes divdabis. P 2st.  

15. Saliktais papildinātājs ar divdabi un nenoteiksmi. P 2st.  

16. Ieskaites darbs. P 2st. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās,jāizpilda un, ja ir noradīts, 

jāiesniedz visi patstāvīgie uzdevumi, jāiegūst sekmīgs vērtējums pārbaudes darbos un eksāmenā.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

- 3 pārbaudes darbi (50%);  

- rakstisks un mutisks eksāmens (50%).  

Nodarbību kavējuma gadījumā studenti praktiskos darbus veic patstāvīgi un to izpildi pārrunā ar 

pasniedzēju konsultāciju laikā. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2000 - 38 

eksemplāri  

2. Foley, M., Hall, D. Advanced Learner's Grammar. Harlow: Longman, 2003 - 6 eksemplāri  

3. Vince, M. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan:Heinemann ELT, 1998 -14 

eksemplāri  

4. Swan, M. Practical English Usage. Oxford: New York: Oxford University Press, 2005 - 8 

eksemplāri  

5. Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001 - 16 eksemplāri  

6. Side, R. Grammar and Vocabulary for Cambridge, Advanced and Proficiency. Harlow: 

Longman, 1999 - 20 eksemplāri 

Papildliteratūra 

1. Alexander, L.G. Longman English Grammar. Harpw: Longman, 1998 - 1 eksemplārs  

2. Hashemi, L. English Grammar in Use. Supplementary exercises. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998 - 1 eksemplārs  

3. Thomson, A.J., Martinet, A.V. Practical English Grammar.Oxford University Press, 2000 - 1 

eksemplārs  

4. Thomson, A.J.,Martinet, A.V. A Practical English Grammar: Exercises 1. Oxford University 

Press, 1986  

5. Thomson, A.J., Martinet, A.V. A Practical English Grammar: Exercises 2. Oxford University 

Press, 2000 -13 eksemplāri  

6. Vince, M. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Education, 2003 - 1 

eksemplārs 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ESL Learning Center, http://www.englishclub.com/grammar/  

2. British Council, Learn English: Grammar and Words. 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-words 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Praktiskā angļu valoda skolotājiem IV 

Kursa kods ValoP184 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ira Ērika Kivrane 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Anita Auziľa 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Rita Skara-Mincāne 

Priekšzināšanas 

ValoP183, Praktiskā angļu valoda skolotājiem III [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP184 [2VALP187] Praktiskā 

angļu valoda skolotājiem IV [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: veicināt studentu praktiskās angļu valodas izteiksmes līdzekļu pilnveidi, 

izmantojot teksta modalitāti un tās daţādās izteiksmes formas.  

Kursa uzdevums: rosināt studentus izprast angļu valodas teikumu klasifikāciju un analīzi, dodot 

pārskatu par sintakses un morfoloģijas saistību. 

Kursa plāns 

1. Modalitātes jēdziens, tā izteiksme angļu valodā.  

2. Darbības vārda izteiksmes. Vēlējuma izteiksme.  

3. Vēlējuma izteiksmes sintētiskās un analītiskās formas.  

4. Vēlējuma izteiksmes lietošana nosacījuma palīgteikumos.  

5. Vēlējuma izteiksmes lietošana papildinātāja palīgteikumos.  

6. Vēlējuma izteiksme teikuma priekšmeta un apstākļu palīgteikumos.  

7. Modālo darbības vārdu primārās un sekundārās nozīmes.  

8. Modālo darbības vārdu must, can un may sekundārā nozīme.  

9. Teikums, tā definīcija un teikumu klasifikācija.  

10. Teikuma priekšmeta un izteicēja saskaľojums.  

11. Gramatiskā un stilistiskā inversija.  

12. Izteicējs, tā veidi.  

13. Papildinātājs, tā veidi.  

14. Apstāklis, tā veidi. Apzīmētājs.  

15. Teikumu analīze no sintakses un morfoloģijas viedokļa.  

16. Ieskaites darbs. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību (75%) apmeklējums, studenta aktīvs darbs mācību procesā, praktisko darbu 

savlaicīga un sekmīga izpilde, 3 kontroldarbu pozitīvs vērtējums, eksāmens. Eksāmens sastāv no 



rakstiska eksāmena darba un mutiskas atbildes par apgūto gramatikas vielu. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2000 - 38 

eksemplāri  

2. Foley, M., Hall, D. Advanced Learner's Grammar. Harlow: Longman, 2003 - 6 eksemplāri  

3. Vince, M. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan:Heinemann ELT, 1998 -14 

eksemplāri  

4. Swan, M. Practical English Usage. Oxford: New York: Oxford University Press, 2005 - 8 

eksemplāri  

5. Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001 - 16 eksemplāri  

6. Side, R. Grammar and Vocabulary for Cambridge, Advanced and Proficiency. Harlow: 

Longman, 1999 - 20 eksemplāri 

Papildliteratūra 

1. Alexander, L.G. Longman English Grammar. Harpw: Longman, 1998 - 1 eksemplārs  

2. Hashemi, L. English Grammar in Use. Supplementary exercises. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998 - 1 eksemplārs  

3. Thomson, A.J., Martinet, A.V. Practical English Grammar.Oxford University Press, 2000 - 1 

eksemplārs  

4. Thomson, A.J.,Martinet, A.V. A Practical English Grammar: Exercises 1. Oxford University 

Press, 1986  

5. Thomson, A.J., Martinet, A.V. A Practical English Grammar: Exercises 2. Oxford University 

Press, 2000 -13 eksemplāri  

6. Vince, M. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Education, 2003 - 1 

eksemplārs 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. ESL Learning Center, http://www.englishclub.com/grammar/  

2. British Council, Learn English: Grammar and Words. 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-words 

 



 

Kursa nosaukums 
Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem* 

[2PED1224*Peda1224] 2PED1224 

Kursa kods Valo1824 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
64 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu prasmes un iemaľas, kuras iegūtas angļu valodas stundās 

atbilstoši vidējās izglītības standartam.  

Kursa uzdevumi:  

1) dot studentiem iespēju apgūt jaunu leksiku un vārdu polisēmiju;  

2) pilnveidot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas , rakstīšanas prasmes, prezentēšanas un 

kopsavilkuma veidošanas prasmes, tādējādi sagatavojot studentus turpmākajam studiju procesam 

izvēlētajā studiju programmā;  

3) rosināt studentus mācīties patstāvīgi un sadarbībā ar citiem attīstīt valodas, sociālās, 

vispārīgās, emocionālās un vērtēšanas prasmes. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  

1) akadēmiskās kompetences:  

zināšanas un izpratni par  

izvēlēto specialitāti, izmantojot angļu valodu kā darba valodu.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt: prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – tajā 

skaitā apkopot daţādas teorijas un dot savu vērtējumu un secinājumus, veicot pašnovērtēšanu un 

savstarpējo vērtēšanu, kā arī analizēt un izvērtēt mācīšanās rezultativitāti;  

2) profesionālās kompetences:  

prasmes valodas zināšanas pielietot mācīšanā, saziľai, prezentācijām, anotēšanai un referēšanai 

profesionālā vidē, zinātniskajam darbam un pētījumiem; prasmes izmantot angļu valodu 

komunikācijai profesionālā vidē;  

3) prasmes virzīt savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, izmantojot kursa gaitā apgūto 

angļu valodu. 

Kursa plāns 

1. Lomas un attiecības sabiedrībā. Sasveicināšanās, īsas sadzīviskas sarunas, lomu spēles. 

Personas raksturojums – mutvārdos un rakstos. S 4  

2. Atgrieţoties pagātnē. Sadzīviskas telefonsarunas- lomu spēles . Attieksme pret laiku, laika 

plānošana. S 4  

3. Ceļošana un laiks. Klausīšanās: intervija. Tematiskais vārdu krājums. S 2  

4. Patstāvīgā lasīšana. Teksts pēc studenta izvēles S 2  

5.Ceļošana un laiks. Tikšanās organizēšana. Vārdu krājuma aktivizācija, frāzes verbi. S 2  

6. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (1) S 2  

7.Saskarsme. Sadarbības prasmes. Video konference .. Rakstīšana: vienkārši un saprotami. S 4  

8.Patstāvīgā lasīšana. O.Henrijs. „Pēdējā lapa ‖ ( ‖Last Leaf‖ by O. Henry) Darbs ar vārdu 



krājumu. Diskusija. S 2  

9. Internets .Lasīšana un klausīšanās. Ar internetu saistīts vārdu krājums; e- pasta rakstīšana. 

Frāzes verbi ar let/make/get. S 4  

10.Starppārbaudījums: Kontroldarbs. S 2  

11.Bagātība, nauda. Statistikas datu interpretācija. Diskusija par tēmu – kukuļdošana un 

korupcija .Mutiska prezentācija. S 4  

12.Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (2) S 2  

13.Izglītība. Intervija. Informācijas organizēšana (pierakstu veidošana, pārfrāzēšana). Projektu 

darbs. S 4  

14.Komunikācija bez aizspriedumiem. Uzvedības kultūra. Diskusiju vadīšana. Projektu darbs. 

Morfoloģija –priedēkļi un piedēkļi. S 6  

15. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (3) S 2  

16.Viesmīlība. Ielūgums, plānu saskaľošana, viesu sagaidīšana un pavadīšana. Lomu spēles. S 2  

17.Patstāvīgā lasīšana. O.Henrijs „ Gudro dāvana‖ ( ‖The Gift by the Magi‖ by O. Henry) 

Prezentācija. S 2  

18.Viesmīlība. Ēdienu un dzērienu nosaukumu vārdu krājums. Ēšanas paradumi, kultūra. S 4  

19.Raugoties nākotnē. Diskusijas par ētiskiem jautājumiem. Patstāvīgs darbs ar nezināmu tekstu. 

Rakstīšana – eseja par nākotnes sapľiem. S 4  

20.Kontroldarbs (4). S 2  

21.Patstāvīgā lasīšana. O.Henrijs „ Humorista atzīšanās‖ (‖ Confessions of a Humourist‖ by O. 

Henry). Darbs ar tekstu. Prezentācija. S 2  

22.Kursa izvērtējums. S 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgs starppārbaudījums: kontroldarbs rakstveidā (30%);  

2. Sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi (20 %);  

3. Patstāvīgās lasīšanas materiāla 2 sekmīgas prezentācijas (20%);  

4. Sekmīgi novērtēts eksāmens – mutiskais un rakstveida (30%).  

 

Nav paredzēts atkārtoti rakstīt kontroldarbus vai prezentēt patstāvīgās lasīšanas materiālus. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Wallwork, A., International Express: upper-intermediate student's book [with pocket book , 

Oxford University Press, 2001. 137 lpp. : il. + piel. (1 gr.). (36 eksemplāri bibliotēkā; 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

2.Wallwork, Adrian, International Express: upperintermediate workbook, Oxford University 

Press, 2001. 77 lpp. (36 eksemplāri bibliotēkā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

3.Hornby, A. S. ed. by Wehmeier, S., phonetics ed. Ashby, M. (2000) Oxford advanced learner's 

dictionary of current English. Oxford University Press, 1600 p. (8 eksemplāri bibliotēkā, 2 

eksemplāri lasītavā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

4.Jordan, R. R. (2001) Academic Writing Course: study skills in English. Harlow: Longman-

Pearson Education, 160 p. (1 eksemplārs lasītavā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

5.Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson, Oxford practice grammar: basic with answers , 

Oxford University Press, c2006. 296 lpp : il. + 1 CD-ROM (4¾") (1 eksemplārs lasītavā; 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

6.Yule, George, Oxford practice grammar : advanced , with answers, Oxford University Press, 

c2006. 280 lpp. : il. + 1 CD-ROM (4¾"). (1 eksemplārs lasītavā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

Papildliteratūra 

1.Fitikides, T. J. Common Mistakes in English. Harlow: Pearson Education Limited, 2000.  

2.Parsons. J. et. al. (2007) Success. Coursebook (intermediate, upper-intermediate, advanced). 

Longman.  

3.MacAndrew, R., Martinez, R. Taboos and Issues. London: LTP, 2001.  

4.O. Henry, Selected Stories. Edited by E.M.Mednikova. Moscow: Progress Publishers, 1977. 



Periodika un citi informācijas avoti 

1.Daily Mail  

2.The Times  

 



 

Kursa nosaukums Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem I 

Kursa kods LitZP185 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lilita Linde 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZP185 [2VALP188] Angliski 

runājošo valstu literatūra skolotājiem I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursā studenti iepazīstas ar agrīno viduslaiku kultūru un literatūru, ar sabiedriski-

ekonomiskajiem priekšnoteikumiem, lai rastos un attīstītos angļu nacionālā literatūra. Kursā tiek 

analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar agrīnajiem viduslaiku sacerējumiem 

(Beowulf) līdz Renesances darbiem, kursā tiek studēti literārie procesi to vēsturiskā secībā, tiek 

apskatīti svarīgāko literāro ţanru un tēmu veidošanās un transformācija (piem. pāreja no 

mutvārdu tradīcijas uz rakstītu literatūru utt.). Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem attīstīt 

literāro tekstu analīzes un interpretācijas iemaľas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un 

novērtēt klasiskās angļu literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot 

prasmes pareizi un pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem 

un tajos izteiktajām atziľām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot 

daţādu autoru daiļradi, to stilistiku.  

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt :  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Iegūst vispusīgas zināšanas par kursa vielu –– Lielbritānijas literatūru.  

2. Attīsta un uzlabo vispārīgās angļu valodas zināšanas.  

3. Pilnveido literāro, poētisko vārdu krājumu.  

4. Apgūst daţādu literāro ţanru stilistiskās īpatnības.  

5. Attīsta kritisko domāšanu.  

Profesionālās kompetences:  

1. Attīsta iemaľas un prasmes strādāt ar plašu materiālu klāstu , to sameklēt, atlasīt un 

sistematizēt.  

2. Attīsta iemaľas un prasmes runāt auditorijas priekšā.  

3. Attīsta iemaľas prezentēt sagatavotos projektus.  



4. Praktizējas mikro-mācīšanā ( mācot viens otru) 

Kursa plāns 

 

Kultūrvēsturiskie, sociāli-ekonomiskie un politiskie priekšnosacījumi angļu nacionālās 

literatūras dzimšanā. L 2  

Ķeltu literārā tradīcija Britu salas agrīnajos viduslaikos. L 2  

Anglo-sakšu literārā tradīcija. L 2  

Eposs Beovulfs kā mutvārdu daiļrades paraugs. S 2  

Beda Godājamais. Prozas aizsākumi. – karalis Alfrēds. L 2  

Britu literatūra pēc Normāľu iebrukuma. L 2  

Bruľinieku literatūra. Leģendas par karali Artūru. L 2  

Viduslaiku antiklerikālā un antifeodālā literatūra. L 2  

Dţons Viklifs.V. Lenglanda Pētera Arāja Vīzijas. L 2  

Dţefrijs Čosers – angļu nacionālās literatūras tēvs. S 2  

Kenterberijas stāsti. S 2  

Renesance –tās izpratne, būtība un īpatnības Anglijā. L 2  

Tomass Mors – ―Utopija‖. L 2  

Angļu liriskā dzeja Renesances periods. S 2  

Sonetu ēra Anglijā. S 2  

Projektu aizstāvēšana, analīze un vērtēšana. P 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums obligāts.  

Semestra laikā ir plānoti 5 semināri un 1 praktiskais darbs.  

Kredītpunku iegūšanai ir jāizpilda uzdotie mājas darbi (sameklēt papildmateriālus par lekcijā 

izrunāto vielu, atrast atbildi uz problēmu jautājumiem.) Studentiem aktīvi jāpiedalās 

semināros,pārrunās un diskusijās. Studentiem semestra gaitā jāsagatavo materiālu mapi.  

Semestra starppārbaudījumu veido:  

Atzīmes par piedalīšanos semināros un materiālu mape 25%  

Tests – rakstiski 25%  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1) atzīmes par piedalīšanos semināros un materiālu mape 25%  

2) tests – rakstiski 25%  

3)) projekta sagatavošana un prezentācija 20% (mutiski),  

4) eksāmens – tests (rakstiski) rezultāts 30% 

Mācību pamatliteratūra 

Pamatliteratūra  

1. Ankrava, S., Penēze,I. (1998) An Anthology of English Medieval and Renaissance Literature. 

Rīga:LU .  

2. Blake, Robert (1982) The English world : history, character and people. London : Thames and 

Hudson.  

3. Chaucer, G. (1989) The Canterbury Tales. GB:. Cambridge Univ. Press  

4. More, T.(1997) Utopia. New York : Dover Publications, Inc.,  

Papildliteratūra 

1. Sampson, George, ( 1961) The concise Cambridge history of English literature . Cambridge : 

University Press,  

2. Rogers, P. (1999) The Oxford Illustrated History of English Literature.Oxford:Oxford 

University Press.  

3. Halliday, F.E. (1987) An Illustrated Cultural History of England.London: Thames and 

Hudson.  

4. Ousby, I. ( 1996)The Wordsworth Companion to Literature in English.Cambridge:Cambridge 



University Press.  

5. Baker, D.J.,Maley,W. (2002) British Identities and English Renaissance literature.Cambridge: 

Cambridge University Press.  

6. Krueger,R.L., (2000) The Cambridge Companion to Medieval Romance..Cambridge: 

Cambridge University Press.  

7. Wallace,D.(2002) The Cambridge History of Medieval English literature.Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

1. Pieejamā periodika (Britu prese) – raksti par literatūru un kultūru.;ţurnāls''History Today''  

2. Plaši interneta resursi. 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem II 

Kursa kods LitZP025 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lilita Linde 

Priekšzināšanas 

Peda4206, Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZP025 [2LITP025] Angliski 

runājošo valstu literatūra skolotājiem 

II [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa student iepazīstas ar viduslaiku un renesances kultūru un literatūru, akcentējot cilvēka 

nozīmi. Kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar renesances darbiem 

līdz 18.gadsimtam. Kursā tiek studēti literārie procesi to vēsturiskā secībā, tiek apskatīti 

svarīgāko literāro ţanru un tēmu veidošanās un transformācija.  

Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem attīstīt literāro tekstu analīzes un interpretācijas iemaľas 

un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās angļu literatūras saturisko nozīmi 

un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un pamatoti formulēt savus 

vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām atziľām,4) palīdzēt 

studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot daţādu autoru daiļradi, to stilistiku.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt :  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Iegūst vispusīgas zināšanas par kursa vielu –– Lielbritānijas literatūru.  

2. Attīsta un uzlabo vispārīgās angļu valodas zināšanas.  

3. Pilnveido literāro, poētisko vārdu krājumu.  

4. Apgūst daţādu literāro ţanru stilistiskās īpatnības.  

5. Attīsta tēlaino un kritisko domāšanu.  

Profesionālās kompetences:  

1. Attīsta iemaľas un prasmes strādāt ar plašu materiālu klāstu , to sameklēt, atlasīt un 

sistematizēt.  

2. Attīsta iemaľas un prasmes runāt auditorijas priekšā.  

3. Attīsta iemaľas prezentēt sagatavotos projektus.  

4. Praktizējas mikro-mācīšanā ( mācot viens otru) 



Kursa plāns 

 

1. E. Spensera ―Feju Karaliene‖. Alegorijas nozīme. L 2  

2. Viduslaiku teātris, teātra attīstība Anglijā. Elizabetes laika  

teātris. L 2  

3. V.Šekspīra daiļrade. Hamlets S 2  

4. V.Šekspīra soneti. S 2  

5. Angļu literatūra pēc V. Šekspīra. L 2  

6. Puritāľu un rojālistu kultūra un literatūra 17.gadsimtā. L 2  

7. Metafiziķu dzeja. L 2  

8. Dţona Miltona daiļrade. L 2  

9. Dţ. Miltona ―Zudusī Paradīze‖ S 2  

10. Restaurācijas dramaturģija. L 2  

11. Baroks Anglijas kultūrā un mākslā. L 2  

12. Apgaismība tās attīstība mākslā un literatūrā. L 2  

13. Dţ. Draidena, R. Stīla, A. Poupa daiļrade. L 2  

14. Reālistiskā romāna aizsākumi – D. Defo, Dţ, Svifts. S 2  

15. 18.gadsimta reālistiskais romāns-S. Ričardsons, H. Fīldings. S 2  

16. Projektu aizstāvēšana , analīze un vērtēšana. P 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI  

Lekciju apmeklējums – 75%.  

Semināru apmeklējums obligāts.  

Semestra laikā ir plānoti 4 semināri, 1 praktiskais darbs  

Kredītpunku iegūšanai ir jāizpilda uzdotie mājas darbi (sameklēt papildmateriālus par lekcijā 

izrunāto vielu, atrast atbildi uz problēmu jautājumiem.)  

Studentiem aktīvi jāpiedalās semināros,pārrunās un diskusijās.  

Studenti semestra gaitā gatavo materiālu mapi.  

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti (projekta sagatavošana un prezentācija) 

30%  

Aktīva piedalīšanās semināros un projekta darbu analīzē un vērtēšanā 10%  

Materiālu mape 10%  

Eksāmens (rakstveidā) rezultāts 50% 

Mācību pamatliteratūra 

Mācību pamatliteratūra  

1. Ankrava, S., Penēze,I. (1998) An Anthology of English Medieval and Renaissance Literature. 

Rīga:LU.  

2. Blake, Robert (1982) The English world : history, character and people. London : Thames and 

Hudson.  

3. Shakespeare, W. (1996) Sonnets. Cambridge ;New York ;Melbourne : Cambridge University 

Press,  

4. Shakespeare, W.(1984) Hamlet, Prince of Denmark. Pelican Books.  

5. Milton,J.(1992) The complete English poems. London : David Campbell Publishers, 1992.  

6. Milton,J.(2005) Milton‘s paradise lost. London : Arcturus Publishing Limited  

7. Pope, A.(1966) Poetical works . London [etc.] : Oxford University Pres.  

8. Swift, J. (2003)‗‘Gulliver‘s Travels‘‘ London : Penguin Books.  

9. Defo, D.(1987) The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, 

mariner. Oxford ;New York : Oxford University Press. 

Papildliteratūra 

Papildliteratūra  

1. Drabble, M., Stringer,(1990) J. The Concise Oxford Companion to English Literature. 



Oxford:Oxford University Press.  

2. Baker, D.J., Maley, W.(2002) British Identities and English Renaissance Literature. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

3. Trussler, S.(2000) The Cambridge Illustrated History of British Theatre.Cambridge: 

Cambridge University Press.  

4. Wells, S.,Orlin, L.C.(2003) Shakespeare: an Oxford guide. Oxford:Oxford University Press.  

5. Wallace, D.(2002) The Cambridge History of Medieval English literature. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Halliday, F.E. (1987) An Illustrated Cultural History of England.London: Thames and Hudson. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

1. Pieejamā periodika (Britu prese) – raksti par literatūru un kultūru.  

2. Plaši interneta resursi. 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem III 

Kursa kods LitZP026 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lilita Linde 

Priekšzināšanas 

LitZP025, Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem II 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZP026 [2LITP026] Angliski 

runājošo valstu literatūra skolotājiem 

III [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursā studenti iepazīstas ar 19.gadsimta reālistisko literatūru, kā arī ar 20.gadsimta sākuma un 

starpkaru (I. un 2.pasaules kari) perioda kultūru un literatūru, akcentējot šīs paaudzes traģiku un 

likteľus, kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar 19. gadsimtu un 

gadsimtu mijas darbiem līdz 20.gadsimta vidējam posmam. Kursā tiek studēti literārie procesi to 

vēsturiskā secībā, tiek apskatīti svarīgāko literāro ţanru un tēmu veidošanās un transformācija.  

Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem pilnveidot literāro tekstu analīzes un interpretācijas 

iemaľas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās un laikmetīgās angļu 

literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un 

pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām 

atziľām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot daţādu autoru daiļradi, 

to stilistiku.  

Rezultāti 

Rezultāi  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt :  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Iegūst vispusīgas zināšanas par kursa vielu –– Lielbritānijas literatūru.  

2. Pilnveido vispārīgās angļu valodas zināšanas.  

3. Pilnveido literāro, poētisko vārdu krājumu.  

4. Apgūst daţādu literāro ţanru stilistiskās īpatnības.  

5. Attīsta tēlaino un kritisko domāšanu.  

Profesionālās kompetences:  

1. Pilnveido iemaľas un prasmes strādāt ar plašu materiālu klāstu , to sameklēt, atlasīt un 

sistematizēt.  



2. Pilnveido iemaľas un prasmes runāt auditorijas priekšā.  

3. Pilnveido iemaľas prezentēt sagatavotos projektus.  

4.Praktizējas mikro-mācīšanā ( mācot viens otru) 

Kursa plāns 

Kursa plāns  

1. Romantisms, tā filozofiskās un estētiskās saknes. L 2  

2. Viljama Bleika māksla un dzeja. L 2  

3. Ezeru skolas dzeja. V.Vordsvorts. L 2  

4. S.T. Koulridţs. Dţ.G. Bairona dzeja. P.B. Šellija dzeja.  

Dţ.Kītsa dzeja. S 2  

5. Vēsturiskā un romantiskā ţanra attīstība romānos. L 2  

6. V.Skota un Dţ.Ostinas daiļrade. L 2  

7. 19. gadsimta reālistiskā romāna īpatnības L 2  

8. Č. Dikensa daiļrade. S 2  

9. V.Tekerija un māsu Š.un E. Brontē daiļrade. S 2  

10. T. Hārdija daiļrade. S 2  

11. Gadsimtu mijas literatūras tendences L 2  

12. Estētisma filozofija O.Vailda daiļradē. L 2  

13. 20.gadsimta pirmās puses māksla un literatūra. L 2  

14. Modernisms, tā daţādās izpausmes literatūrā. L 2  

15. Dţ.Dţoisa, V.Vulfas, D.H.Lourensa u.c. daiļrade. S 2  

16. Projektu aizstāvēšana , analīze un vērtēšana. P 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI  

Lekciju apmeklējums – 75%.  

Semināru apmeklējums obligāts.  

Semestra laikā ir plānoti 5 semināri un 1 praktiskais darbs.  

Kredītpunku iegūšanai ir jāizpilda uzdotie mājas darbi (sameklēt papildmateriālus par lekcijā 

izrunāto vielu, atrast atbildi uz problēmu jautājumiem.)  

Studentiem aktīvi jāpiedalās semināros,pārrunās un diskusijās.  

Studenti semestra gaitā gatavo materiālu mapi.  

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti (projekta sagatavošana un prezentācija) 

30%  

Aktīva piedalīšanās semināros un projekta darbu analīzē un vērtēšanā 10%  

Materiālu mape 10%  

Materiālu mapes vērtē: pēc to daudzpusības, loģiskas sakārtotības, studentu komentāriem, 

pierakstiem  

Eksāmens (rakstveidā) rezultāts 50% 

Mācību pamatliteratūra 

Mācību pamatliteratūra  

1. Sturrock, J. (1997) The Oxford Guide to Contemporary World Literature. Oxford: Oxford 

University Press.  

2. Rogers, P.(1990) The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford 

University Press.  

3. Ousby, I. (1996) Cambridge paperback guide to literature in English. Cambridge : Cambridge 

University Press  

4. O‘ Neill, M.(1998) Literature of the Romantic period : a bibliographical guide. Oxford: 

Clarendon Press  

5. Dickens, Ch. (1994)‗‘Oliver Twist‘‘ .London : Penguin Books  

6. Dickens, Ch. (1991) ‗‘ David Copperfield‘‘. London : David Campbell.  

7. Austin, J (1994) ‗‘Pride and Prejudice‘‘. London : Routledge : Thoemmes Press.  



8. Bronte, Ch. (1994.) ‗‘Jane Eyre‘ London : Penguin Books.  

9. Bronte, E. (1994.) ‗‘Wuthering Heights‘‘. London : Penguin Books.  

10. Wilde, O.( 2003).Collins Complete works of Oscar Wilde. Glasgow : HarperCollins.  

11. Thackeray, W.M.(1994.)‗‘Vanity Fair‘‘. London : Penguin Books, .  

12. Hardy, Th.(1994)..‗‘Tess of the d'Urbervilles‘‘. London: Penguin Books  

13. Woolf, V.(1996.) ‗‘Mrs. Dalloway‘‘. London : Penguin Books.  

14. Lawrence, D.H. (1995 )‗‘Sons and Lovers‘‘. London : Penguin Books.  

15. Shaw, G.B‖.(2003).‗‘ Pygmalion. London : Penguin Books.  

16. Bloom, H. (1973.) Romantic poetry and prose. New York ;London ;Toronto : Oxford 

University Press.  

17. The Cambridge companion to British romantic poetry( 2008./) edited by James Chandler and 

Maureen N. McLane. Cambridge, UK ;New York : Cambridge University Press,  

Papildliteratūra 

Papildliteratūra  

1. Drabble, M., Stringer,(1900) J. The Concise Oxford Companion to English Literature. Oxford: 

Oxford University Press.  

2. Head, D.(2002) The Cambridge Introduction to Modern British Fiction. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

3. Trussler, S.(2000) The Cambridge Illustrated History of British Theatre. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

4. Halliday, F.E. (1987) An Illustrated Cultural History of England. London: Thames and 

Hudson.  

5. Ameļina, T. A., Djakonov, (1983) N. J. An Anthology of English Literature 20th c. Maskava. 

Visšaja škola.  

6. The Selected poems by the Romantics. Any Edition,  

7. Halliday, F. E. (2000) Thomas Hardy : his life and work / F.E. Halliday. Thirsk (North 

Yorkshire) : The House of Stratus, 2000.  

8. Sampson, G.(1961.)‘ The concise Cambridge history of English literature. Cambridge : 

University Press,  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

1. Pieejamā periodika (Britu prese) – raksti par literatūru un kultūru.  

2. Plaši interneta resursi. 

 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas praktiskā fonētika skolotājiem 

Kursa kods ValoP179 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 19.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Elīna Rihtere-Zunte 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par angļu valodas skaľām un to izrunu, kā arī attīstīt studentu 

prasmi uzstāties publiski angļu valodā.  

Kursa uzdevumi:  

1) veicināt valodas kompetences un izrunas pilnveidi, izmantojot izrunas vingrinājumus,  

2) dot iespēju studentiem pilnveidot angļu valodas transkripcijas rakstīšanas prasmi,  

3) veicināt dzejas un prozas darbu apguvi,  

4) apgūt publiskās uzstāšanās prasmes angļu valodā. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem veidojas izpratne par angļu valodas skaľu sistēmu un skaľu izrunu, 

kā arī attīstās publiskās uzstāšanās prasmes angļu valodā.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1) zināšanas par angļu valodas skaľu sistēmu, kā arī par patskaľu, divskaľu un līdzskaľu izrunu,  

2) zināšanas par transkripcijas simboliem un transkripcijas rakstīšanas likumiem,  

3) zināšanas par lietvārda daudzskaitļa galotnes izrunas likumiem,  

4) zināšanas par regulāro darbības vārdu pagātnes galotnes izrunas likumiem,  

5) zināšanas par lugas iestudēšanu angļu valodā.  

 

Profesionālās kompetences:  

1) Studenti spēj analizēt un kritiski izvērtēt savas angļu valodas skaľu izrunas īpatnības un 

nepilnības.  

2) Izmantojot apgūtās zināšanas, studenti pilnveido savu angļu valodas patskaľu, divskaľu un 

līdzskaľu izrunu.  

3) Studenti spēj strādāt grupā un kopējiem spēkiem izveidot priekšnesumu (lugu).  

4) Studenti spēj uzstāties publiski angļu valodā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra laikā ir plānoti 5 semināri un 5 praktiskie darbi.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1) sekmīgi novērtēti 5 praktiskie darbi – 25% no gala vērtējuma,  

2) sekmīgi novērtēta piedalīšanās 5 semināros – 25% no gala vērtējuma,  



3) sekmīgs noslēguma pārbaudījums (eksāmens-luga) – 50% no gala vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Kelly, G. How to Teach Pronunciation. Longman; Pearson Education, 2000 – 7 eksemplāri.  

2.Roach, P. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000 – 32 eksemplāri.  

3.Celce-Murcia, M., Briton, D.M., Goodwin J.M. Teaching Pronunciation. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996 – 6 eksemplāri.  

4.Baker, A. Ship or Sheep. Cambridge University Press, 1981 – 2 eksemplāri 

Papildliteratūra 

1.Леонтьева, С. Ф. A Theoretical Course of English Phonetics. Издательсво „Менеджер‖, 

Москва, 2004  

2.Henning, R. Phonetics: Transcription, Production, Acoustics and Perception. Oxford UK: 

Wiley-Blackwell, c2009 – 5 eksemplāri.  

3.Wells, J,C. Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2009  

4.Swan, M. Practical English Usage. Oxford; New York: Oxford University Press, c2005 – 8 

eksemplāri. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Pronunciation tips. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/  

2.English Pronunciation. http://www.soundsofenglish.org/pronunciation/index.htm  

3.Phonemic Chart. http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities/phonemic-chart  

4.Received Pronunciation Phonology. http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/case-

studies/received-pronunciation/vowel-sounds-rp/ 

Kursa plāns Veids Stundas 

1. Alfabēts. Skaľas un burti. Transkripcija.  S 2 

2. Angļu valodas patskaľi. Vienskaľu un divskaľu izruna. S 4 

3. Angļu valodas līdzskaľi. Balsīgie un nebalsīgie līdzskaľi. S 4 

4. Lietvārda daudzskaitļa galotnes izruna. Regulāro darbības vārdu pagātnes 

galotnes izruna. 
S 2 

5. Dzejoļa izvēle, transkripcija, analīze no fonētiskā viedokļa, apgūšana un 

prezentēšana. 
P 2 

6. Prozas fragmenta izvēle, transkripcija, analīze no fonētiskā viedokļa, apgūšana 

un prezentēšana. 
P 2 

7. Lugas izvēle vai izveide, lomu un pienākumu sadale. S 4 

8. Lugas transkripcija, analīze no fonētiskā viedokļa, apgūšana. P 4 

9. Lugas mēģinājums, muzikālais un mākslinieciskais noformējums. P 6 

10. Lugas ģenerālmēģinājums. P 2 



 

Kursa nosaukums 
Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija 

skolotājiem I 

Kursa kods ValoP185 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 20.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Sandra Kalniľa 

Izglītības zinātľu mağistra grāds, lekt. Gunta Takere 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lilita Linde 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Rita Skara-Mincāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1137 [2VAL1037] Angļu 

valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze I [SkAn P] 

ValoP185 [2VALP189] Leksiski 

stilistiskā angļu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju veidot un attīstīt prasmes analizēt autentiskus tekstus 

leksiski stilistiskā aspektā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu krājuma, gramatiskās kompetences, 

daţādu reģistru atšķirību, semantisko un fonoloģisko kompetenču veidošanai.  

Kursa laikā tiek veidotas studenta prasmes lasīt, izprast un analizēt daţāda veida un sareţģītības 

pakāpes tekstus, kā arī attīstīta studenta vispārējā valodas izpratne. Uzmanība tiek pievērsta 

leksikai (polisēmija, sinonīmi, antonīmi, frazeoloģija) un tās lietošanai daţādās dzīves situācijās 

un reģistros. Tiek pilnveidots studentu runas raitums un precizitāte diskutējot, stāstot un 

debatējot par daţādām tēmām. Kursa laikā studenti gūst pedagoģiskās iemaľas darbam ar tekstu 

– sastāda vingrinājumus un pārbaudes darbus, ko veic strādājot gan individuāli, gan pāros un 

grupās. Kursa laikā studenti attīsta prasmi strādāt ar daţāda veida vārdnīcām. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūs izpratni par autentisku tekstu jēdzienu un darbu ar tiem; 

būs papildinājuši savu vārdu krājumu; spēs patstāvīgi veikt teksta analīzi, t.i., pratīs atpazīt vārda 

nozīmi kontekstā, gramatiskās formas, frazeoloģismus un idiomas; būs ieguvuši zināšanas par 

angļu valodas reģistriem un to atšķirībām pamatlīmenī.  

Studenti gūs pedagoģiskās iemaľas darbā ar tekstu veidojot uzdevumus atbilstoši teksta 

sareţģītības pakāpei.  

Studenti pratīs pielietot jaunapgūto leksiku daţādās dzīves situācijās un sarunvalodā. 



Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads teksta analizēšanas metodikā; darbs ar monolingvālām vārdnīcām. P 2  

2. Tik daudz vārdos – daţādas sareţģītības teksti par literatūru. Jautājumi ar atbilţu variantiem. P 

4  

3. Tik daudz vārdos. Darbs ar vārdu krājumu. Frazālie darbības vārdi ar to hold. P 2  

4. Tik daudz vārdos. Vārdu krājuma paplašināšana. Izteicieni, salīdzinājumi, vārdkopu 

veidošana. P 2  

5. Kontroldarbs 1 P 2  

6. Skati un skaľas – teksti par kino un mūziku. P 4  

7. Skati un skaľas. Darbs ar vārdu krājumu. Izteicieni un idiomas, kas saistītas ar mūziku, 

izteicieni ar to be, kino un teātra termini. P 2  

8. Skati un skaľas. Izteicieni un idiomas ar to make un to do, vārdkopas, frazālie darbības vārdi 

ar to run. P 2  

9. Kontroldarbs 2 P 2  

10. Lielāks kā dzīve – teksti par daţādiem cilvēkiem. Jautājumi ar atbilţu variantiem. 

Kopsavilkuma rakstīšana. P 4  

11. Lielāks kā dzīve. Darbs ar vārdu krājumu. Antonīmi, īpašības vārdi, kas apzīmē rakstura 

īpašības.  

P 2  

12. Lielāks kā dzīve. Darbs ar vārdu krājumu. Idiomas ar ķermeľa daļu nosaukumiem, frazālie 

darbības vārdi un izteicieni ar to come. P 2  

13. Kontroldarbs 3 P 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieteicamais nodarbību apmeklējums – 75%  

50% neapmeklētu nodarbību gadījumā kurss jāatkārto.  

Sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi- 30%  

2 patstāvīgie darbi – 40%  

Nokārtots rakstisks un mutisks eksāmens – 30% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Stephens, M. New Proficiency Reading: For the Revised CPE Exam. UK: Longman, 2002. 

Papildliteratūra 

1. Alexander, L.G.Right Word, Wrong Word. UK: Longman, 1994.  

2. Mc Carthy, M., O‘Deil, F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate & Advanced. UK: 

Cambridge University Press, 2007.  

3. Mc Carthy, M., O‘Deil, F. English Phrasal Verbs in Use: Self-study and classroom use. UK: 

Cambridge University Press, 2007.  

4. Watcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary. UK: Peguin English, 2004. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Dictionary of Synonyms and Antonyms (or a Thesaurus)  

2. Oxford Advanced Learner‘s Dictionary (or a similar monolingual dictionary)  

3. Phrasal Verbs Dictionary 

 



 

Kursa nosaukums 
Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija 

skolotājiem II  

Kursa kods Valo4221 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju nostiprināt prasmes analizēt daţādu stilu autentiskus 

angļu valodas tekstus leksiski stilistiskā aspektā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu krājuma 

bagātināšanai (vārdu polisēmijai, sinonīmiem, antonīmiem, frazeoloģijai) – tā lietošanai 

formālos un neformālos kontekstos kā mutvārdos, tā arī rakstiski.  

Kursa uzdevumi: 1) turpināt veicināt studentu prasmes lasīt, izprast un analizēt daţādu stilu un 

sareţģītības pakāpes autentiskus angļu valodas tekstus, attīstot studentu valodas kompetenci; 2) 

palīdzēt studentiem turpināt bagātināt savu vārdu krājumu angļu valodā un nodrošināt iespēju tā 

praktiskai lietošanai formālos un neformālos kontekstos gan mutvārdos, gan rakstiski; 3) palīdzēt 

studentiem nostiprināt prasmi strādāt ar daţādām vārdnīcām atbilstoši izvirzītajam darba mērķim 

un sasniedzamajam rezultātam.  

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par daţādu stilu autentisku angļu valodas 

tekstu analizēšanu leksiski stilistiskā aspektā – par leksikas daudznozīmību katrā konkrētā 

kontekstā.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprināts priekšstats par autentisku tekstu angļu valodā jēdzienu un darbu ar tiem;  

2. Padziļinātas zināšanas par daţādu stilu autentisko tekstu angļu valodā raksturojošām iezīmēm.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj patstāvīgi noteikt atšķirības starp daţādu stilu autentiskiem tekstiem angļu 

valodā un spēj veikt to analīzi leksiski stilistiskā aspektā.  

2. Studentiem prot patstāvīgi izvēlēties jaunapgūto vārdu krājumu tā lietošanai formālos un 

neformālos kontekstos kā mutvārdos, tā arī rakstiski.  

3. Studenti spēj patstāvīgi izlemt, ar kādu vārdnīcu strādāt - atbilstoši izvirzītajam darba mērķim 

un sasniedzamajam rezultātam.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Atkārtojums par iepriekšējā kursā (Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija 

skolotājiem I) apgūto. S 2  

2. Radības - lielas un mazas – daţādas sareţģītības un stilu tekstu par dzīvnieku pasauli 

analizēšana. S 6  

3. Radības - lielas un mazas. Darbs ar vārdu krājumu. S 6  

4. Pārbaudes darbs - kontroldarbs. (1) S 2  



5. Mācīšanās prieki – daţādas sareţģītības un stilu tekstu par skolas dzīvi analizēšana. S 6  

6. Mācīšanās prieki. Darbs ar vārdu krājumu. S 6  

7. Pārbaudes darbs - kontroldarbs. (3) S 2  

8. Noslēguma nodarbība. S 2  

STUNDAS KOPĀ: 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

80% semināru apmeklējums ir obligāts. Ja nokavēti 50% no semināriem, tad kurss ir jāatkārto.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1. Sekmīgs starpvērtējums - uzrakstīti 2 kontroldarbi un izpildīti kursa gaitā uzdotie patstāvīgie 

darbi (2) (70%);  

2. Eksāmens – integrēts mutvārdu un rakstisks eksāmens (30%).  

 

Kontroldarbus rakstīt atkārtoti nav paredzēts.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Stephens, M. (2002) New Proficiency Reading: For the Revised CPE Exam. UK: Longman, 

175 p. (45 eksemplāri bibliotēkā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.) 

Papildliteratūra 

1. Clark, S., Poiton, G. (2003) Word for Word. Oxford: OUP.  

2. Mc Carthy, M., O‘Deil, F. (2007) English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate & 

Advanced. UK: Cambridge University Press.  

3. Mc Carthy, M., O‘Deil, F. (2007) English Phrasal Verbs in Use: Self-study and classroom use. 

UK: Cambridge University Press.  

4. Watcyn-Jones, P. (2004) Test Your Vocabulary. UK: Peguin English. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Advanced Learner‘s Dictionaries (different monolingual dictionaries: Longman, Macmillan, 

Oxford, etc.)  

2. Phrasal Verbs Dictionaries  

3. Dictionaries of Synonyms and Antonyms (or a Thesaurus)  

4. Dictionaries of collocations 

 



 

Kursa nosaukums 
Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija 

skolotājiem III 

Kursa kods Valo4224 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Valo4221, Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem II  

ValoP185, Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I [14.09.2010] 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem sagatavoties teksta lingvistiski stilistiskajai interpretācijai 

angļu valodā, pamatojoties uz teksta stilistikas un lingvistikas teoriju.  

Kursa uzdevumi:  

1) turpināt veicināt studentu autentisku angļu valodas tekstu leksiski stilistiskās analīzes prasmju 

pilnveidi;  

2) palīdzēt studentiem apgūt prasmes analizēt un interpretēt daţādus tekstus atbilstoši to 

formālās un saturiskās struktūras hierarhiskajai uzbūvei, atklāt tekstiem piemītošās raksturīgās 

stila iezīmes;  

3) attīstīt patstāvīgu domāšanu un kritisku pieeju teksta leksiskajai un stilistiskajai informācijai. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnveidos savu akadēmisko un profesionālo kompetenci:  

- izpratīs un interpretēs autentiskus tekstus angļu valodā;  

- attīstīs un padziļinās zināšanas un prasmes darbā ar leksiku (polisēmija, sinonīmi, antonīmi, 

frazeoloģija, vārdu konotatīvā un denotatīvā nozīme, konteksta loma, situatīvā gramatika 

tekstuālajā kontekstā), tādējādi bagātinot vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas apgūtās 

leksikas lietojumam daţādās komunikatīvajās situācijās;  

- pratīs izmantot savas zināšanas profesionālajā darbībā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

80% semināru apmeklējums ir obligāts. Ja nokavēti 50% no semināriem, tad kurss ir jāatkārto.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1. Sekmīgs starpvērtējums - uzrakstīti 3 kontroldarbi un izpildīti kursa gaitā uzdotie 3 patstāvīgie 

darbi (70%);  

2. Eksāmens – teksta mutiska un rakstiska analīze (30%).  

 

Kontroldarbus rakstīt atkārtoti nav paredzēts. 

Mācību pamatliteratūra 

Treilona, M. (2005) English for Advanced Studies. - Rīga: Zvaigzne ABC, 255 lpp. (30 

eksemplāri bibliotēkā; LUB: Izgl. zin. & psihol. bibl.) 

Papildliteratūra 



1. Načisčione, A. (2001) Phraseological Units in Discourse: towards applied stylistics. - Riga: 

Latvian Academy of Culture.  

2. Brumfit, C., Carter, R. (1986) Literature and Language Teaching. - Oxford: Oxford University 

Press.  

3. Mc Carthy, M., O‘Deil, F. (2007) English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate & 

Advanced. - UK: Cambridge University Press.  

4. Mc Carthy, M., O‘Deil, F. (2007) English Phrasal Verbs in Use: Self-study and classroom use. 

- UK: Cambridge University Press. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Advanced Learner‘s Dictionaries (different monolingual dictionaries: Longman, Macmillan, 

Oxford, etc.)  

2. Phrasal Verbs Dictionaries  

3. Dictionaries of Synonyms and Antonyms (or a Thesaurus)  

4. Dictionaries of Collocations  

5. Harris, R.A. (2009) A Handbook of Rherotorical Devices. Available: 

http://www.virtualsalt.com/rhetoric.htm 

Kursa plāns Veids Stundas 

1. Ievads literāra teksta analīzē. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu veidi un to 

raksturojums. 
S 2 

2. Oscar Wilde ―The Birthday of the Infanta‖. Iepazīšanās ar tekstu, vispārēja 

teksta interpretācija. 
S 2 

3. Oscar Wilde ―The Birthday of the Infanta‖. Vārdu polisēmija, sinonīmi, 

idiomas. 
S 2 

4. Oscar Wilde ―The Birthday of the Infanta‖. Teksta stilistiskā analīze.  S 2 

5. Pārbaudes darbs – 1. kontroldarbs. S 2 

6. Charles Dickens ―The Bleak House‖. Iepazīšanās ar tekstu, vispārēja teksta 

interpretācija. Teksta struktūra stilistiskajā skatījumā. 
S 2 

7. Charles Dickens ―The Bleak House‖. Vārdu polisēmija, sinonīmi, idiomas, 

homofoni. 
S 4 

8. Charles Dickens ―The Bleak House‖. Darbs ar vārdu krājumu. S 2 

9. Pārbaudes darbs – 2. kontroldarbs. S 2 

10. John Steinback ―The Pearl‖. Iepazīšanās ar tekstu, vispārēja teksta 

interpretācija. 
S 2 

11. John Steinback ―The Pearl‖. Vārdu polisēmija, sinonīmi, idiomas, 

sakāmvārdi un citāti. 
S 4 

12. John Steinback ―The Pearl‖. Darbs ar vārdu krājumu. S 2 

13. Pārbaudes darbs – 3. kontroldarbs. S 2 

14. Noslēguma nodarbība. S 2 

 



 

Kursa nosaukums 
Angliski runājošo valstu ģeogrāfija,kultūrvēsture un 

izglītība. 

Kursa kods Peda4207 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Kursa apgūšanas gaitā studenti iegūst plašas zināšanas par Lielbritānijas vēsturi, kultūru un 

izglītību. Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem attīstīt kultūrvēsturiskā materiāla apguves un 

analīzes iemaľas un prasmes, palīdzēt studentiem veidot pamatotus un patstāvīgus secinājumus 

par kultūrvēsturiskiem parādībām un sakarībām, rosināt un attīstīt studentu kritisko domāšanu.  

Kursa uzdevumi:1) sniegt iespēju studentiem iepazīties ar Britu salu ģeogrāfiju , Lielbritānijas kā 

valsts dibināšanos un attīstību, tās veidošanos par Britu impēriju , Britu impērijas varenību un 

sabrukumu, Britānijas attīstību 20.gadsimtā, palīdzēt veidot izpratni par daţādiem mākslas 

ţanriem un virzieniem,izglītības loma nacionālajā kultūrā.2) veicināt aktīvu un radošu 

kultūrvēsturiskā materiāla analīzi un diskusijas par notikumiem, cēloľsakarībām,3) saskatīt 

kultūrvēsturiskās paralēles un konsekvences, 4) pilnveidot studentu projektu prezentācijas 

prasmes uz kultūrvēsturiskā materiāla bāzes. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt :  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Iegūst vispusīgas zināšanas par kursa vielu – Lielbritānijas vēsturi, kultūru ,izglītību, mākslu.  

2. Attīsta un uzlabo vispārīgās angļu valodas zināšanas.  

3. Apgūst speciālo vēsturisko, kultūras un mākslas vārdu krājumu.  

4. Attīsta kritisko domāšanu.  

Profesionālās kompetences:  

1. Attīsta iemaľas un prasmes strādāt ar plašu materiālu klāstu , to sameklēt, atlasīt un 

sistematizēt.  

2. Attīsta iemaľas un prasmes runāt auditorijas priekšā.  

3. Attīsta iemaľas prezentēt sagatavotos projektus.  

Praktizējas mikro-mācīšanā ( mācot viens otru) 

Kursa plāns 

Vispārīgs ieskats par Lielbritāniju. Britu salu ģeogrāfiskias stāvoklis. Britu salas priekšvēsture. L 

2  

Ibēru, ķeltu un romiešu iekarojumi un to sekas. L 2  

Anglo-sakšu iebrukums, tā sekas. Anglo-sakšu Britānija. Feodālisma rašanās un attīstība Anglijā. 

L 2  



Skandināvu, vikingu iebrukums un tā sekas. Normāľu iebrukums un tā sekas. Karaļa Alfrēda 

valdīšanas laiks. L 2  

Anglijas parlamenta veidošanās un attīstība , kultūras dzīve viduslaikos. L 2  

Britānija 14.gadsimtā, Buboľu mēris un tā sekas. 100-gadu karš. L 2  

Britānija 16.gadsimtā.Tjudoru dinastija.  

Reformācija Britānijā. Karalienes Elizabetes I valdīšanas laiks. S 2  

Britānijas kultūra 16.gadsimtā.Renesance. S 2  

Britānija 17.gadsimtā.Puritānisms,tā saknes un attīstība. Pilsoľu karš. O. Kromvels. Monarhijas 

restaurācija un slavenā revolūcija. L 2  

Britānija 18.gadsimtā. Rūpnieciskā revolūcija, tās sekas. L 2  

Britānija 19.gadsimtā – Liberālisma un demokrātijas veidošanās valstī.Viktorijas laikmets. S 2  

Lielbritānija 20.gadsimta sākumā,impērijas sabrukšanas iemesli un sekas. L 2  

Britānija 20.gadsimtā. Britānija starp diviem pasaules  

kariem. S 2  

Lielbritānija mūsdienās. Kultūrvēsturiskais mantojums. L 2  

Lielbritānija mūsdienās. . Galvenie sasniegumi un problēmas. S 2  

Projektu aizstāvēšana, analīze un vērtēšana P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju un semināru apmeklējums obligāts.  

Semestra laikā ir plānoti 5 semināri un 1 praktiskais darbs.  

Kredītpunku iegūšanai ir jāizpilda uzdotie mājas darbi (sameklēt papildmateriālus par lekcijā 

izrunāto vielu, atrast atbildi uz problēmu jautājumiem.) Studentiem aktīvi jāpiedalās 

semināros,pārrunās un diskusijās. Studentiem semestra gaitā jāsagatavo materiālu mapi.  

Semestra starppārbaudījumu veido:  

Atzīmes par piedalīšanos semināros un materiālu mape 25%  

Tests – rakstiski 25%  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1) projekta sagatavošana un prezentācija 20% (mutiski),  

2) eksāmens – tests (rakstiski) rezultāts 30% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Baranovsky, L.S., Kozins, (1997) D. Panorama of Great Britain. Minsk:Vysheishaya 

shkola.343 lpp. (63)  

2. Blake, Robert (1982) The English world : history, character and people. London : Thames and 

Hudson, 268.lpp. (1)  

3. Powell, T. G. E. (Thomas George Eyre), (1995 ) The Celts. London : Thames a. Hudson, 232 

lpp.(2)  

4. Sampson, George, (1961) The concise Cambridge history of English literature . Cambridge : 

University Press, 1071 lpp (2)  

5. Morton, A. L. (Arthur Leslie), (1974)-A people‘s history of England. Berlin : Seven Seas 

Publ. 565 lpp. (4) 

Papildliteratūra 

21. Trevelyan, G.M.(1973) A Shortened History of England.GB:Penguin Books.  

22. The Wordsworth Book of the Kings and Queens of Britain.(1999) Britain:Cambridge 

University Press.  

23. Trussler, S.(2000) The Cambridge Illustrated History of British Theatre.Cambridge: 

Cambridge University Press.  

24. Snyder,C.A.(2003) The Britons.Malden, MA: Blackwell Publ.  

25. Trussler, S.(2000) The Cambridge Illustrated History of British Theatre.Cambridge: 

Cambridge University Press.  



26. Gardiner, J. British History.(2002) The Penguin Dictionary.GB: Penguin Books.  

27. Halliday, F.E.(1987) An Illustrated Cultural History of England.London: Thames and 

Hudson.  

28. Wheeler, Mortimer. (1971 )Roman art and architecture London Thames a. Hudson 1971  

29. McDonall, D.(1997) An Illustrated History of Britain.GB: Longman.  

30. The Wordsworth Dictionary of British History.(2000) GB: Market House Books Ltd.  

11. Trevelyan, G.M.(1973) A Shortened History of England.GB:Penguin Books.  

12. 12 Snyder,C.A.(2003) The Britons.Malden, MA: Blackwell Publ. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. History Today. GB - ţurnāls  

2. Cita veida pieejamā periodika (Britu prese) – raksti par vēsturi un kultūru.  

3. Plaši interneta resursi. 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda I 

Kursa kods ValoP195 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Elīna Rihtere-Zunte 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Indra Odiľa 

Filozofijas mağistra grāds, lekt. Sanita Rieksta 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP115 [2VALP115] Akadēmiskā 

angļu rakstu valoda I* 

ValoP195 [2VALP199] Pedagoģisko 

pētījumu angļu rakstu valoda I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju nostiprināt un padziļināt zināšanas un iemaľas angļu rakstu 

valodā, lai sagatavotos akadēmisko pētījuma darbu rakstīšanai.  

Kursa uzdevumi ir pilnveidot studentu iemaľas daţādu tekstu rakstīšanā, kopsavilkumu rakstīšanā, 

referātu rakstīšanā, sniegt informāciju par reģistriem, saikļu un pieturzīmju lietošanu akadēmiskos 

rakstos.  

Kursā studenti trenē savas prasmes rakstīt vienotu un saistītu rakstu, lietojot atbilstošus saikļus un 

pieturzīmes. Studenti mācās organizēt savas domas rakstos efektīvi un saskaľā ar akadēmiskās 

rakstības normām. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūs zināšanas, izpratni un prasmi pielietot zināšanas par angļu 

valodas rakstu reģistriem un interpunkciju akadēmiskajos rakstos, teikumu sasaisti ar saikļu 

palīdzību; spēs atšķirt rakstu stilus un reģistrus, akadēmiska un pētnieciska teksta struktūru un 

rakstīšanas pamatprincipus, kā arī spēs patstāvīgi sastādīt rakstu darba plānu un pratīs uzrakstīt 

tekstu (vēstuli, kopsavilkumu, referātu) atbilstoši plānam un prasībām. 

Kursa plāns 

 

1.Akadēmiskās un pētnieciskās rakstīšanas auditorija un mērķis. P 2  

2. Stils un reģistrs. Formalitāte rakstos. P 2  



3. Rakstu skaidrība un vienotība. P 4  

4. Saistvārdi un pieturzīmes akadēmiskajos rakstos. P 6  

5. Rindkopas rakstīšana. P 2  

6. Ar pētījumiem saistīta sarakste. P 6  

7. Kopsavilkuma rakstīšana. P 4  

8. Pētnieciskā darba rakstīšana. P 6 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Regulārs lekciju apmeklējums (75%);  

2 kontroldarbi – 20%  

6 patstāvīgie rakstu darbi – 60%  

Rakstisks eksāmens – 20% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Jordan, R.R. Academic writing course: study skills in English. Longman, 2001. LUB – 11 eks.  

2. McCarthy, M., O'Dell, F. Academic vocabulary in use.  

Cambridge : Cambridge University Press, 2008. LUB – 3 eks.  

3. Oshimanna, A., Hogue, A. Writing Academic English. New York : Pearson Longman, 2006. LUB 

– 1 eks.  

4. Swales, J. M. Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. University of 

Michigan Press, 2004. LUB – 3 eks.  

5. Štrauhmane, G., Vinčela, Z. Mutvārdu un rakstveida saziľa angļu valodā =spoken and written 

communication in English. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. LUB – 3 eks. 

Papildliteratūra 

1. Belcher, D. and Braine, G. Academic Writing in a Second Language. Essays on Research and 

Pedagogy. Norwood, N 7. Ablex Publishing Corparation, 1995.  

2. Mc Arthur, T. The Written Word: A Course in Controlled Composition. OUP, 1995.  

3. O‘Dell, F. CAE Writing Skills. UK: CUP, 1996.  

 

4. Reid, J. M. The Process of Composition. Longman, 2000.  

5. Stephens, M. Practise Advanced Writing: Analysis and Practice for CAE and Proficiency. 

London: Longman, 1992.  

 

6. Teacher's Handbook of Advanced Writing. Tallin, 1999. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. owl.english.purdue.edu  

2. www.bbc.co.uk  

3. www.englishclub.com/writing/  

4. www.englishforums.com 

 



 

Kursa nosaukums Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda II 

Kursa kods ValoP443 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Indra Odiľa 

Filozofijas mağistra grāds, lekt. Sanita Rieksta 

Priekšzināšanas 

ValoP195, Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda I [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP443 [2VAL3228] Pedagoģisko 

pētījumu angļu rakstu valoda II 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem apgūt studiju darba iemaľas, kas nepieciešamas 

akadēmisko un pētniecisko darbu rakstīšanā.  

Kursa uzdevumi: veicināt studentu zinātniskā darba praktisko iemaľu apguvi, datu vākšanas 

metoţu (anketu, interviju, vērošanas) izstrādes paľēmienu praksi un zinātniskā darba teorētisko 

iemaľu veidošanos - darbs ar literatūras avotiem bibliotēkā un informācijas tīklā. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti  

1. spēj noteikt pētījuma problēmu un izvēlēties risinājumu atbilstoši pētāmajai grupai;  

2. prot noformulēt pētījuma mērķi, uzdevumus un pētījuma jautājumus;  

3. pārzina pētījuma metodes un prot izvēlēties un pielietot pētījuma metodei atbilstošas datu 

vākšanas metodes;  

4. prot korekti veidot atsauces literatūras apskatā;  

5. var izstrādāt pētījuma ievadu un teorijas daļu. 

Kursa plāns 

1. Ievads pētnieciskajā darbā. L 2 S 2  

2. Pētnieciskā darba ievada izstrāde. L 2 S 4  

3. Pētījuma metodes. L 2 S 4  

4. Darbs ar avotiem. Plaģiātisms un atsauces. L 2 S 2  

5. Datu vākšanas metoţu izvēle. L 1 S 2  

6. Anketu sastādīšana un anketēšana. L 1 S 2  

7. Interviju jautājumu formulēšana un intervēšana. L 1 S 2  



8. Vērošanas lapu izstrāde un vērošanas veikšana. L 1 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa vērtējumu veido:  

izpildīti patstāvīgie darbi un regulārs darbs praktiskajās nodarbībās (30% no kopvērtējuma);  

pētnieciskā darba melnraksts (40% no kopvērtējuma);  

sekmīgs noslēguma pārbaudījums – teorijas eksāmens un saruna par pētniecisko darbu (30% no 

kopvērtējuma).  

 

Pētnieciskā darba melnrakstā ir jābūt: darba satura rādītājam, ievadam, teorijas apskatam un 

praktiskā pētījuma plānam. Teorijas apskats ir vismaz 12 lpp. un praktiskā pētījuma plāns ir sīki 

izstrādāts vienas lappuses apjomā.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Behrens, L., Rosen, L. I. (2001). A Sequence for Academic Writing. London: Longman.  

2. Kačkere, A., Odiľa, I., Rieksta, S., Skara-Mincāne, R. (Revised 2010). Conventions for 

Writing the Term Paper. Riga.  

3. Rose, J. (2001).The Mature Student's Guide to Writing. Houndmills ... [et al.]: Palgrave.  

4. Roberts, C.M. (2004). The Dissertation Journey: a Practical and Comprehensive Guide to 

Planning, Writing, and Defending Your Dissertation. Thousand Oaks, CA : Corwin Press.  

5. Teacher‘s Handbook of Advanced Writing. (1999). Tallin: Advanced Writing Project,  

6. Wallace, M.G. (1998). Action Research for Language Teachers. CUP.  

Papildliteratūra 

1. Booth, W.C., Colomb, G.G. and Williams, J.M. (1995). The Craft of Research. USA: The 

University of Chicago Press.  

2. Fink, A. and Kosecoff, J. (1998). How to Conduct Surveys: A Step-by-Step Guide. USA: 

SAGE Publications.  

3. Robson, C. (1999). Real World Research. USA: Blackwell.  

4. Swetnam, D. (2005). Writing Your Dissertation. Crowell Press Ltd, Trowbridge, Wiltshire. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Magazine The English Teaching Forum USA  

2. www.writing.utoronto.ca/advice  

3. www.yourdictionary.com/.../academic-writing-skills.html  

4. www.uefap.com/writing/writfram.htm  

5. www.uefap.com/writing/feature/featfram.htm  

6. www.suite101.com/academicwriting  

7. unilearning.uow.edu.au/academic/1a.html 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda III 

[LVAL3282*Valo3282] LVAL3282 

Kursa kods Valo3397 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar zinātniski-pētnieciskā darba uzbūvi un tā rakstīšanas un 

prezentēšanas procesu.  

Kursa uzdevumi: dot iespēju studentiem strādāt ar literatūru kursa darba teorētiskā un praktiskā 

pētījuma izstrādei, veicināt zinātniskā darba prezentācijas prasmju attīstību, pilnveidot prasmes 

uzstāties ar ziľojumu plenārsēdē, ziľojumu sekcijā, darbnīcā, diskusijā un plakātu prezentācijā.  

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti  

izstrādā pētniecisko darbu 30 līdz 35 lappušu apjomā;  

piedalās starptautiskās studentu pētnieciskās konferences organizēšanā;  

uzstājas un līdzdarbojas starptautiskajā studentu pētnieciskā darba konferencē;  

izvērtē savas un kolēģu prezentācijas prasmes.  

Kursa plāns 

1. Konferences organizācijas pamatprincipi. L 1 S 1  

2. Prezentācijas struktūra un prasmes. L 1 S 3  

3. Vizuālo materiālu izmantošana prezentācijās. L 1 S 1  

4. Daţādi uzstāšanās veidi: runa, diskusija, darbnīca, plakātprezentācija. L 2 S 4  

5. Vadīšanas, organizēšanas un vērtēšanas prasmes konferencē.L 1 S 3  

6. Konference. S 10  

7. Statistiskas datu apstrāde, kodēšana, analīze, interpretācija. Zinātniskā darba anotācija.L 2 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa vērtējumu veido:  

izpildīti patstāvīgie darbi un regulārs darbs praktiskajās nodarbībās (20% no kopvērtējuma);  

Konferences organizēšana (20% no kopvērtējuma);  

Pētnieciskais darbs (30% no kopvērtējuma);  

Uzstāšanās konferencē (30% no kopvērtējuma);  

Eksāmena saruna par pētniecisko darbu. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Burns, R. D. (2000) Introduction into Research Methods. London: SAGE Publications  

2. Giving Presentations. (2007). Boston: Harvard Business School Press.  

3. Kačkere, A., Odiľa, I., Rieksta, S., Skara-Mincāne, R. (Revised 2010). Conventions for 

Writing the Term Paper. Riga: LU  

4. Learning to Speak in Public. (2000) Moscow.  



5. Robson, C. (1999) Real World Research. NY: Blackwell. 

Papildliteratūra 

1. Cropley, A. (2002) Qualitative Research Methods. LU: Zinātne.  

2. Stanton, N. (1996) Mastering Communication. Macmillan.  

3. Swetnam, D. (2005) Writing Your Dissertation. OUP. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.americanrhetoric.com  

2. www.biztimes.com  

3. www.presentersonline.com  

4. www.presentationhelper.co.uk  

5. www.nwlink.com  

6. www.see.ed.ac.uk  

7. www.presentations.com  

8. www.presentationskills.ca 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Profesionālās svešvalodas mācību metodika [SkAn P] 

Kursa kods PedaP038 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Indra Odiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP038 [2PEDP029] Profesionālās 

svešvalodas mācību metodika [SkAn 

P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar profesionālās angļu valodas mācību metodiku un tās 

atšķirību no vispārējās angļu valodas mācīšanas un mācīšanās metodikas. Kursa ietvaros 

studentiem tiek dota iespēja apgūt profesionālo mācību metodiku, lai sagatavotos mācīt angļu 

valodu pieaugušajiem profesionālā/biznesa vidē. Kā topošajiem profesionālās angļu valodas 

skolotājiem studentiem jāprot plānot kursu, kā arī izvēlēties mācību materiālus un izstrādāt 

mācību stundu gaitu, kas atbilst klientu vajadzību analīzei viľu darba vietā (bankā, slimnīcā, 

daţādās organizācijās un firmās). 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūs izpratni par profesionālās svešvalodas metodikas jēdzienu 

un tās klasifikāciju, kā arī spēs patstāvīgi veikt vajadzību analīzi, izveidot vajadzību analīzei 

atbilstošu mācību programmu, pratīs izvēlēties un izvērtēt autentiskus materiālus un to 

izmantošanas iespējas stundās, mācēs izstrādāt kursa izvērtēšanas kritērijus un kursa reklāmu. 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Profesionālās svešvalodas definīcija, klasifikācija, vēsturiskais apskats. L2  

2. Angļu valoda akadēmiskiem mērķiem. L2  

3. Angļu valoda biznesa mērķiem. L2  

4. Vajadzību analīze un izvērtējums. L2, S2  

5. Mācību programmas plānošana. L2, S2  

6. Kursa programma un mācību plāns. L2, S2  

7. Mācību materiāli un to novērtējums. L2, S2  

8. Mācību materiālu izveide. S2  

9. Novērtēšana un testēšana. L2  

10. Kursa reklāmas materiāli. S2  



11. Kursu izstrāde un aizstāvēšana. S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgs starpvērtējums: 1) patstāvīgi lasīto materiālu konspekti – 10%  

2) darba mape (sastāv no vajadzību analīzes anketas vienai profesijai, kursa programmas, 1 

stundas izstrādes, kursa izvērtēšanas veidlapas un kursa reklāmas ) – 50%  

Rakstisks eksāmens – 40% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Dudley-Evans, T.,ST John, M. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A 

multi-disciplinary approach. Cambridge University Press. 5 eks. LUB  

2. Ellis, M., Johnson, C. (2005) Teaching Business English. Oxford University Press. 3 eks. LUB  

3. Holme, R. (1996) ESP Ideas. Longman. 1 eks. LUB  

4. Hutchinson, Tom & Waters, Alan (1987). English for Specific Purposes: A learner-centered 

approach. Cambridge University Press. 5 eks. LUB  

5. Nunan, D. (2004) Syllabus Design. Oxford University Press. 1 eks. LUB 

Papildliteratūra 

1. Forsyth, I., Jolliffe, A. (2003) Preparing a Course. London:Kogan Page.  

2. Gibson, R. (2006) Intercultural Business Communication. Oxford University Press. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Journal English Teaching Professional  

2. Journal English for Specific Purposes  

3. www.teachingenglish.org.uk  

4. www.esp-world.info/  

5. iatefl.britishcouncil.org 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas fonētika [Skol P] 

Kursa kods Valo1545 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 19.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Elīna Rihtere-Zunte 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1545 [2VAL1545] Angļu 

valodas fonētika [Skol P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par angļu valodas skaľām un fonētiskajiem aspektiem, kuri 

studentiem būs nepieciešami darbā ar skolēniem angļu valodas stundās.  

Kursa uzdevumi:  

1) veicināt valodas kompetences un izrunas pilnveidi, izmantojot izrunas vingrinājumus par 

valodas skaľām un iepazīstoties ar angļu valodas izrunu ietekmējošiem aspektiem;  

2) rosināt studentus izprast izrunas nozīmību, atšķirību starp daţādiem valodas dialektiem un 

atšķirību starp angļu valodas rakstību un izrunu 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem veidojas izpratne par angļu valodas skaľu sistēmu un fonētiskajiem 

aspektiem.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1) zināšanas par angļu valodas skaľu sistēmu, izrunu un transkripciju,  

2) zināšanas par izrunas likumiem un fonētiskajiem aspektiem,  

3) zināšanas par angļu valodas dialektiem un to galvenajām atšķirībām, kā arī par angļu valodas 

rakstības un izrunas atšķirībām.  

 

Profesionālās kompetences:  

1) studenti spēj analizēt un kritiski izvērtēt savas izrunas īpatnības un nepilnības,  

2) izmantojot apgūtās zināšanas un izpratni par daţādajiem fonētiskajiem aspektiem, studenti 

pilnveido savu izrunu un prot izmantot atbilstošus fonētiskos aspektus atkarībā no konkrētās 

situācijas,  

3) studenti pazīst daţādus angļu valodas dialektus un prot paskaidrot to īpatnības un atšķirības. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra laikā ir plānoti 6 semināri, 5 praktiskie darbi un 1 tests (strappārbaudījums).  



Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1) sekmīgi novērtēti 5 praktiskie darbi – 20% no gala vērtējuma,  

2) sekmīgi novērtēta piedalīšanās 6 semināros – 20% no gala vērtējuma,  

3) sekmīgs starppārbaudījums (tests) – 20% no gala vērtējuma,  

4) sekmīgs noslēguma pārbaudījums (eksāmens – tests un mutiskā daļa) – 40% no gala 

vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Kelly, G. How to Teach Pronunciation. Longman; Pearson Education, 2000 – 7 eksemplāri.  

2.Roach, P. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000 – 32 eksemplāri.  

3.Celce-Murcia, M., Briton, D.M., Goodwin J.M. Teaching Pronunciation. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996 – 6 eksemplāri.  

4.Baker, A. Ship or Sheep. Cambridge University Press, 1981 – 2 eksemplāri 

Papildliteratūra 

1.Леонтьева, С. Ф. A Theoretical Course of English Phonetics. Издательсво „Менеджер‖, 

Москва, 2004  

2.Henning, R. Phonetics: Transcription, Production, Acoustics and Perception. Oxford UK: 

Wiley-Blackwell, c2009 – 5 eksemplāri.  

3.Cruttenden, A. Gimson‘s Pronunciation of English. London: Hodder Education, 2008 – 2 

eksemplāri.  

4.Swan, M. Practical English Usage. Oxford; New York: Oxford University Press, c2005 – 8 

eksemplāri. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.The Organs of Speech – hhttp://www.rsc-ne-

scotland.ac.uk/eolympics/organs_of_speech/index.htm  

2.Pronunciation tips http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/  

3.Intonation and Stress – Key to Understanding and Being Understood – 

http://esl.about.com/od/speakingadvanced/a/timestress.htm  

4.Silent letters – http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/spelling/soundandspell/silentletters/  

5.International Dialects of English Archive – 

http://web.ku.edu/~idea/europe/england/england.htm 

Kursa plāns Veids Stundas 

1. Fonētika un izruna. Runas orgāni. S 2 

2. Alfabēts. Transkripcija. Skaľas. P 10 

3. Lietvārda daudzskaitļa galotnes izruna. Regulāro darbības vārdu pagātnes 

galotnes izruna. 
P 1 

4. Zilbes. Uzsvars vārdos. Vārdu stiprās un vājās formas. Uzsvars teikumā.  S 2 

4. Zilbes. Uzsvars vārdos. Vārdu stiprās un vājās formas. Uzsvars teikumā.  P 4 

5. Homofoni. S 2 

6. Intonācija. S 2 

7. Asimilācija. S 1 

8. Elīzija. S 2 

9. Angļu valodas dialekti. Britu un amerikāľu angļu valoda. P 4 

10. Rakstības un izrunas atšķirības angļu valodā.  P 2 

 



 

Kursa nosaukums Anglijas kultūrvēsture skolotājiem [PmSkAn] 

Kursa kods SDSK1026 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Vēsture, Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 22.04.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lilita Linde 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SDSK1026 [2SDS1026] Anglijas 

kultūrvēsture skolotājiem [PmSkAn] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa apgūšanas gaitā studenti iegūst vispārīgas zināšanas par Lielbritānijas vēsturi, kultūru un 

literatūru.Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem attīstīt kultūrvēsturiskā materiāla apguves un 

analīzes iemaľas un prasmes, palīdzēt studentiem veidot pamatotus un patstāvīgus secinājumus 

par kultūrvēsturiskiem parādībām un sakarībām, rosināt un attīstīt studentu kritisko domāšanu  

Kursa uzdevumi ir:1) sniegt iespēju studentiem iepazīties ar Lielbritānijas kultūrvēsturi un 

literatūru,2) veicināt aktīvu, radošu un kritisku kultūrvēsturiskā materiāla analīzi un diskusijas par 

notikumiem, cēloľsakarībām, 3) palīdzēt saskatīt kultūrvēsturiskās paralēles un konsekvences, 4) 

pilnveidot studentu projektu prezentācijas prasmes uz kultūrvēsturiskā materiāla bāzes. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt :  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Vispārīgas zināšanas par kursa vielu – Lielbritānijas vēsturi, kultūru , mākslu, literatūru.  

2.Pilnveido vispārīgās angļu valodas zināšanas.  

3. Apgūst plašu vēsturisko, kultūras un mākslas vārdu krājumu  

4. Attīsta kritiskās domāšanas prasmes un iemaľas.  

Profesionālās kompetences:  

1. Attīsta iemaľas un prasmes strādāt ar plašu materiālu klāstu ,to sameklēt, atlasīt un sistematizēt.  

2. Attīsta iemaľas un prasmes runāt auditorijas priekšā.  

3. Attīsta iemaľas prezentēt sagatavotos projektus.  

4. Praktizējas mikro-mācīšanā ( mācot viens otru) 

Kursa plāns 

Vispārīgs ieskats par Lielbritāniju. L 2  

Īss ieskats Britu salu priekšvēsturē. Ķeltu iekarojums un tā sekas . Ķeltu kultūrmantojums S 2  

Romiešu iekarojums un tā sekas. L 2  

Anglo-sakšu iebrukums, tā sekas. Kultūrmantojums. Anglo-sakšu literatūra. Beovulfs L 2  



Vikingu kultūrmanotjums, Karaļa Alfrēda laika literatūra. L 2  

Normāľi un to kultūrmantojums. S 2  

Kultūras dzīve viduslaiku Anglijā. L 2  

Agrīnā renesance -Dţefrijs Čosers. L 2  

Tjudoru Anglija. Reformācija un renesance. S 2  

Anglija pilsoľu karā. Puritāľu un restaurācijas kultūra. L 2  

Anglija 18.gadsimtā. Glezniecība un literatūra. L 2  

19. gadsimta romantisma literatūra. S 2  

Viktorijas laikmeta kultūra, literatūra. L 2  

Pirmskara Britānija, kultūra un literatūra. L 2  

Lielbritānijas kultūra un literatūra pēckaru periodā. S 2  

Projektu aizstāvēšana, analīze un vērtēšana. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums obligāts.  

Semestra laikā ir plānoti 5 semināri un 1 praktiskais darbs.  

Kredītpunku iegūšanai ir jāizpilda uzdotie mājas darbi (sameklēt papildmateriālus par lekcijā 

izrunāto vielu, atrast atbildi uz problēmu jautājumiem.) Studentiem aktīvi jāpiedalās 

semināros,pārrunās un diskusijās. Studentiem semestra gaitā jāsagatavo materiālu mapi.  

Semestra starppārbaudījumu veido:  

Atzīmes par piedalīšanos semināros un materiālu mape 25%  

Tests – rakstiski 25%  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1) projekta sagatavošana un prezentācija 20% (mutiski),  

2) eksāmens – tests (rakstiski) rezultāts 30% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Barakovsky, L.S., Kozins, (1997) D. Panorama of Great Britain. Minsk:Vysheishaya shkola.  

2. Blake, Robert (1982) The English world : history, character and people. London : Thames and 

Hudson,  

3. Sampson, George, (1961) The concise Cambridge history of English literature . Cambridge : 

University Press,  

4. Ankrava, S., Penēze, I. An Anthology of English Medieval and Renaissance Literature. 

Rīga:LU ,1998  

5. Shakespeare, W. (1996) Sonnets. Cambridge ;New York ;Melbourne : Cambridge University 

Press,  

6. Shakespeare, W.(1984) Hamlet, Prince of Denmark. Pelican Books.  

7. Chaucer, G. (1989) The Canterbury Tales. GB:. Cambridge Univ. Press 

Papildliteratūra 

1. Trevelyan, G.M.(1973) A Shortened History of England.GB:Penguin Books.  

2. The Wordsworth Book of the Kings and Queens of Britain.(1999) Britain:Cambridge 

University Press.  

3. Trussler, S.(2000) The Cambridge Illustrated History of British Theatre.Cambridge: Cambridge 

University Press.  

4. Snyder,C.A.(2003) The Britons. Malden, MA: Blackwell Publ.  

5. Morton, A.L.(1984) A People‘s History of England. London: Lawrence Wishart Ltd.  

6. Halliday, F.E.(1987) An Illustrated Cultural History of England.London: Thames and Hudson.  

7. Gardiner, J. British History.(2002) The Penguin Dictionary.GB: Penguin Books.  

8. McDonall, D.(1997) An Illustrated History of Britain.GB: Longman.  

9. The Wordsworth Dictionary of British History.(2000) GB: Market House Books Ltd.  

10. Drabble, M., Stringer, J. The Concise Oxford Companion to English Literature.Oxford:Oxford 

University Press,1990 



Periodika un citi informācijas avoti 

1. History Today. GB - ţurnāls  

2. Cita veida pieejamā periodika (Britu prese) – raksti par vēsturi un kultūru.  

3. Plaši interneta resursi. 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem  

Kursa kods Peda4206 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Kursā studenti iepazīstas ar nozīmīgakajiem angļu nacionālās literatūras 

sasniegumiem,izcilākajiem darbiem un autoriem ,sākot no agrīnajiem viduslaikiem līdz 

mūsdienām.. Kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi,tiek studēti literārie 

procesi to vēsturiskā secībā, tiek apskatīti svarīgāko literāro ţanru un tēmu veidošanās un 

transformācija. Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem attīstīt literāro tekstu analīzes un 

interpretācijas iemaľas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās angļu 

literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un 

pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām 

atziľām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot daţādu autoru daiļradi, 

to stilistiku.  

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt :  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Iegūst vispusīgas zināšanas par kursa vielu –– Lielbritānijas literatūru.  

2. Attīsta un uzlabo vispārīgās angļu valodas zināšanas.  

3. Pilnveido literāro, poētisko vārdu krājumu.  

4. Apgūst daţādu literāro ţanru stilistiskās īpatnības.  

5. Attīsta kritisko domāšanu.  

Profesionālās kompetences:  

1. Attīsta iemaľas un prasmes strādāt ar plašu materiālu klāstu , to sameklēt, atlasīt un 

sistematizēt.  

2. Attīsta iemaľas un prasmes runāt auditorijas priekšā.  

3. Attīsta iemaľas prezentēt sagatavotos projektus.  

4. Praktizējas mikro-mācīšanā ( mācot viens otru) 

Kursa plāns 

Kultūrvēsturiskie, sociāli-ekonomiskie un politiskie priekšnosacījumi angļu nacionālās 

literatūras dzimšanā.Ķeltu un Anglo-sakšu literārās tradīcijas. Eposs Beovulfs. L 2  

Britu literatūra pēc Normāľu iebrukuma. Bruľinieku literatūra. Leģendas par karali Artūru. L 2  

Dţefrijs Čosers – angļu nacionālās literatūras tēvs. Kenterberijas stāsti. L 2  

Renesance –tās izpratne, būtība un īpatnības Anglijā.  



Sonetu ēra Anglijā. V.Šekspīra soneti. L 2  

Viduslaiku teātris, teātra attīstība Anglijā. Elizabetes laika teātris. V.Šekspīra daiļrade. Hamlets. 

S 2  

Puritāľu un rojālistu kultūra un literatūra 17.gadsimtā. Metafiziķu dzeja.Dţ.Dons. L 2  

Dţona Miltona daiļrade. Dţ. Miltona ―Zudusī Paradīze‖ L 2  

Apgaismība tās attīstība mākslā un literatūrā. L 2  

Reālistiskā romāna aizsākumi – D. Defo, Dţ, Svifts u.c. L 2  

Romantisms, tā filozofiskās un estētiskās saknes..V.Bleiks,V.Vordsvorts, u.c. S 2  

19. gadsimta reālistiskā romāna īpatnības.Č. Dikensa daiļrade. V.Tekerija un māsu Š.un E. 

Brontē daiļrade. S 2  

Vēsturiskā un romantiskā ţanra attīstība romānos. V.Skota un Dţ.Ostinas daiļrade. L 2  

T. Hārdija daiļrade. S 2  

Modernisms, tā daţādās izpausmes literatūrā. L 2  

Dţ.Dţoisa, V.Vulfas, D.H.Lourensa u.c. daiļrade. S 2  

Projektu aizstāvēšana, analīze un vērtēšana. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums obligāts.  

Semestra laikā ir plānoti 5 semināri un 1 praktiskais darbs.  

Kredītpunku iegūšanai ir jāizpilda uzdotie mājas darbi (sameklēt papildmateriālus par lekcijā 

izrunāto vielu, atrast atbildi uz problēmu jautājumiem.) Studentiem aktīvi jāpiedalās 

semināros,pārrunās un diskusijās. Studentiem semestra gaitā jāsagatavo materiālu mapi.  

Semestra starppārbaudījumu veido:  

Atzīmes par piedalīšanos semināros un materiālu mape 25%  

Tests – rakstiski 25%  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1) projekta sagatavošana un prezentācija 20% (mutiski),  

2) eksāmens – tests (rakstiski) rezultāts 30% 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Ankrava, S., Penēze,I. (1998) An Anthology of English Medieval and Renaissance Literature. 

Rīga: LU .  

2. Blake, Robert (1982) The English world: history, character and people. London : Thames and 

Hudson.  

3. Penēze, I. (2000) An anthology of English literature of the earlier 17th century (1603-1660). 

Riga : University of Latvia.  

4. Ousby, I. (1996) Cambridge paperback guide to literature in English. Cambridge : Cambridge 

University Press 

Papildliteratūra 

 

1. Rogers, P. (1999) The Oxford Illustrated History of English Literature.Oxford:Oxford 

University Press.  

2. Halliday, F.E. (1987) An Illustrated Cultural History of England.London: Thames and 

Hudson.  

3. Shakespeare, W. (1996) Sonnets. Cambridge ;New York ;Melbourne : Cambridge University 

Press,  

4. Shakespeare, W.(1984) Hamlet, Prince of Denmark. Pelican Books.  

5. Milton,J.(1992) The complete English poems. London : David Campbell Publishers, 1992.  

6. Swift, J. (2003)‗‘Gulliver‘s Travels‘‘ London : Penguin Books.  

7. Defo, D.(1987) The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, 

mariner. Oxford ;New York : Oxford University Press.  



8. O‘ Neill, M.(1998) Literature of the Romantic period : a bibliographical guide. Oxford: 

Clarendon Press  

9. Dickens, Ch. (1994)‗‘Oliver Twist‘‘ .London : Penguin Books  

10. Dickens, Ch. (1991) ‗‘ David Copperfield‘‘. London : David Campbell.  

11. Austin, J (1994) ‗‘Pride and Prejudice‘‘. London : Routledge : Thoemmes Press.  

12. Bronte, Ch. (1994.) ‗‘Jane Eyre‘ London : Penguin Books.  

13. Bronte, E. (1994.) ‗‘Wuthering Heights‘‘. London : Penguin Books.  

14. Wilde, O.( 2003).Collins Complete works of Oscar Wilde. Glasgow : HarperCollins.  

15. Thackeray, W.M.(1994.)‗‘Vanity Fair‘‘. London : Penguin Books, .  

16. Hardy, Th.(1994)..‗‘Tess of the d'Urbervilles‘‘. London: Penguin Books  

17. Woolf, V.(1996.) ‗‘Mrs. Dalloway‘‘. London : Penguin Books.  

18. Lawrence, D.H. (1995 )‗‘Sons and Lovers‘‘. London : Penguin Books.  

19. Shaw, G.B‖.(2003).‗‘ Pygmalion. London : Penguin Books.  

20. Bloom, H. (1973.) Romantic poetry and prose. New York ;London ;Toronto : Oxford 

University Press.  

21. The Cambridge companion to British romantic poetry( 2008./) edited by James Chandler and 

Maureen N. McLane. Cambridge, UK ;New York : Cambridge University Press,  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

5. Pieejamā periodika (Britu prese) – raksti par literatūru un kultūru.  

6. Plaši interneta resursi. 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas gramatika skolotājiem I 

Kursa kods Valo1437 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 14.02.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Rita Skara-Mincāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1437 [2VAL1369] Angļu 

valodas gramatika skolotājiem I 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu pareizu angļu valodas mutvārdu un rakstu valodas pilnveidi. 

Kurss studentiem dod iespēju veidot iemaľas saprast angļu valodas gramatisko formu jēgu un 

salīdzināt tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu 

kārtībai teikumā un angļu valodas darbības vārdu laiku sistēmai. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās angļu valodas gramatisko terminoloģiju; zinās angļu 

valodas teikuma uzbūvi – vārdu secību tajā un pratīs tos izmantot praksē; zinās jautājuma 

teikumu veidus un pratīs tos pielietot; pārzinās angļu valodas laiku sistēmu darāmajā kārtā; būs 

guvuši izpratni par gramatisko laiku formām un pielietojumu rakstos un runā. Studenti 

pilnveidos savu angļu valodas kompetenci un spēs pielietot iegūtās zināšanas angļu valodas 

gramatikā praksē.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Ievads angļu valodas gramatikā. Iepazīšanās ar angļu valodas gramatikas terminoloģiju. 2  

2. Vārdu secība angļu valodas stāstījuma teikumā. 4  

3. Jautājuma veidi. 8  

4. Iepazīšanās ar angļu valodas laiku sistēmu darāmajā kārtā. 2  

5. Angļu valodas vienkāršās un ilgstošās tagadnes lietošana. 2  

6. Angļu valodas saliktās tagadnes lietošana. 2  

7. Angļu valodas vienkāršās pagātnes lietošana. 2  

8. Angļu valodas ilgstošās pagātnes lietošana. 2  

9. Angļu valodas saliktās (vienkāršās un ilgstošās) pagātnes lietošana. 2  

10. Pārskats, kā izteikt ar pagātni saistītas darbības 1  

11. Pārskats, kā izteikt ar nākotni saistītas darbības 3  

12. Ieskaites darbs 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību (75%) apmeklējums, studenta aktīvs darbs mācību procesā, praktisko darbu 



savlaicīga un sekmīga izpilde. Eksāmens (50 % no kopējā vērtējuma) sastāv no rakstiska 

eksāmena darba. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Thomson, A.J., Martinet, A.V. Practical English Grammar. OUP, 2000.  

2. Swan, M. Practical English Usage. OUP, 1996.  

3. Vince, M. Advanced Language Practise. Macmillan Education, 2003.  

4. Foley, M., Hall, D. Advanced Learner's Grammar. Harlow: Longman, 2003.  

5. Walker, E. Elsworth, S. Grammar Practice for Intermediate Students. Pearson Education 

Limited, 2000.  

6. Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001. 

Papildliteratūra 

1. Swan, M. Practical English Usage. OUP, 1992  

2. Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. OUP, 1999  

3. 2. Schrampfer Azar, B., Understanding and Using English Grammar. Prentice Hall.1989.  

4. Hashemi, L. Englsih Grammar in Use Supplementary Exercises. CUP, 2005  

5. Vince, M. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Education, 1998.  

6. Ward, J.M. One Hundred Useful Exercises in English. London: Penguin English, 1987. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ESL Learning Center, http://www.englishclub.com/grammar/  

2. British Council: Learn English, http://www.learnenglish.org.uk/grammar_home_frame.html 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas gramatika skolotājiem II 

Kursa kods Valo1439 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 14.02.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Rita Skara-Mincāne 

Priekšzināšanas 

Valo1437, Angļu valodas gramatika skolotājiem I [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1439 [2VAL1371] Angļu 

valodas gramatika skolotājiem II 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju pilnveidot gramatikas iemaľas apgūstamo gramatikas 

tēmu ietvaros, saprast runu, lasīt, tulkot, atpazīstot un izprotot gramatisko formu jēgu, kā arī 

salīdzināt tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību darbības vārdu 

ciešamajai kārtai, nosacījuma apstākļa palīgteikumiem, vēlējuma izteiksmei, kā arī netiešajai 

runai. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās nosacījuma palīgteikumu veidus un pratīs tos pielietot 

praksē; zinās vēlējuma izteiksmes pielietojuma veidus un pratīs tos izmantot praksē; zinās 

darbības vārdu formas angļu valodas ciešamajā kārtā un pratīs tās pielietos gan rakstos, gan 

mutvārdos; zinās netiešās runas nozīmi, lietošanu un pratīs to pielietot praksē. Studenti 

pilnveidos savu angļu valodas kompetenci un spēs pielietot iegūtās zināšanas praksē.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Angļu valodas darāmā kārta. 4  

2. Angļu valodas ciešamā kārta – angļu valodas laiku sistēma ciešamajā kārtā.. 6  

3. Nosacījuma palīgteikumi, to veidi un lietošana. 6  

4. Angļu valodas vēlējuma izteiksme 4  

5. Laiku saskaľojums angļu valodā. 4  

6. Angļu valodas netiešā runa. 6  

7. Ieskaites darbs. 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību (75%) apmeklējums, studenta aktīvs darbs mācību procesā, praktisko darbu 

savlaicīga un sekmīga izpilde, 2 pārbaudes darbu.. Eksāmens (50 % no kopējā vērtējuma) sastāv 

no rakstiska eksāmena darba. 



Mācību pamatliteratūra 

1. Swan, M. Practical English Usage. OUP, 1996.  

2. Foley, M., Hall, D. Advanced Learner's Grammar. Harlow: Longman, 2003.  

3. Alexander, L. G. Advanced Grammar. New York: Longman, 1996. - ir līdzīgs nosaukums  

4. Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001. 

Papildliteratūra 

1. Hashemi, L. English Grammar in Use Supplementary Exercises. CUP, 2005  

2. Schampfer Azar, B. Understanding and Using Englsih Grammar. Prentice Hall Regents, 1989  

3. Thomson, A.J. and Martinet, A.V. A Practical English Grammar. Oxford University Press, 

1986  

4. Ward, J.M. One Hundred Useful Exercises in English. London: Penguin English, 1987. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ESL Learning Center, http://www.englishclub.com/grammar/  

2. British Council: Learn English, http://www.learnenglish.org.uk/grammar_home_frame.html 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas gramatika skolotājiem III 

Kursa kods Valo2332 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistra grāds, lekt. Gunta Takere 

Priekšzināšanas 

Valo1437, Angļu valodas gramatika skolotājiem I [slēgts 03.09.2010] 

Valo1439, Angļu valodas gramatika skolotājiem II [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo2332 [2VAL2328] Angļu 

valodas gramatika skolotājiem III 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu angļu valodas kompetences, kā arī praktiskās angļu valodas 

mutvārdu un rakstu valodas apguvi; kā arī rosināt studentus apgūst daţādas angļu valodas 

vārdšķiras un to lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot artikuliem, īpašības vārdiem, apstākļa 

vārdiem un vietniekvārdiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās angļu valodas lietvārdus – pratīs tos lietot un veidot 

daudzskaitļa formas; studenti zinās angļu valodas artikulus – gan noteikto, gan nenoteikto un 

pratīs tos pielietot praksē; zinās angļu valodas apstākļa vārdu izveidi, lietošanu, to vietu teikumā, 

un pratīs tos izmantot praksē; zinās angļu valodas īpašības vārdus – to formas, salīdzināmās 

pakāpes un salīdzinošās konstrukcijas un pratīs tās pielietot praksē; zinās vietniekvārdu veidus, 

rakstību, lietošanu. Studenti pilnveidos savu angļu valodas kompetenci un spēs pielietot iegūtās 

zināšanas angļu valodas praksē.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Lietvārds, tā gramatiskā forma un kategorijas. 2  

2. Angļu valodas norādāmie vārdi.. 2  

3. Nenoteiktais artikuls, tā lietošana. . 4  

4. Noteiktais artikuls, tā lietošana.. 4  

5. Artikulu lietošana īpašie gadījumi. . 4  

6. Apstākļa vārds, tā lietošana. . 4  

7. Īpašības vārds, tā lietošana. 4  

8. Salīdzinošās konstrukcijas. 2  



9. Vietniekvārds, tā lietošana. 4  

10. Ieskaites darbs. 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību (75%) apmeklējums, studenta aktīvs darbs mācību procesā, praktisko darbu 

savlaicīga un sekmīga izpilde, 2 pārbaudes darbu, 1 ieskaites darbs. Eksāmens (50 % no kopējā 

vērtējuma) sastāv no rakstiska eksāmena darba. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Swan, M. Practical English Usage. OUP, 1996.  

2. Foley, M., Hall, D. Advanced Learner's Grammar. Harlow: Longman, 2003.  

3. Alexander, L. G. Advanced Grammar. New York: Longman, 1996. - ir līdzīgs nosaukums  

4. Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001. 

Papildliteratūra 

1. 1. Thomson, A.J. and Martinet, A.V. A Practical English Grammar. Oxford University Press, 

1986.  

2. Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. OUP, 1999  

3. Hashemi, L. Englsih Grammar in Use Supplementary Exercises. CUP, 2005  

4. Vince, M. Advanced Language Practise. Macmillan Education, 2003  

5. Ward, J.M. One Hundred Useful Exercises in English. London: Penguin English, 1987. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ESL Learning Center, http://www.englishclub.com/grammar/  

2. British Council: Learn English, http://www.learnenglish.org.uk/grammar_home_frame.html 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas gramatika skolotājiem IV 

Kursa kods Valo2334 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 14.02.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Rita Skara-Mincāne 

Priekšzināšanas 

Valo1437, Angļu valodas gramatika skolotājiem I [slēgts 03.09.2010] 

Valo1439, Angļu valodas gramatika skolotājiem II [14.09.2010] 

Valo2332, Angļu valodas gramatika skolotājiem III [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo2334 [2VAL2329] Angļu 

valodas gramatika skolotājiem IV 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu angļu valodas kompetences, kā arī praktiskās angļu valodas 

mutvārdu un rakstu valodas apguvi; izmantojot teksta modalitāti un tās daţādās izteiksmes 

formas; kā arī rosināt studentus izprast angļu valodas darbības vārdu nelokāmo formu lietošanu; 

kā arī dot studentiem iespēji apgūt daţādu prievārdu nozīmi angļu valodās, sniedzot pārskatu par 

to lietošanu un atšķirībām to nozīmē. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās angļu valodas prievārdus – pratīs tos lietot daţādos 

kontekstos, piemēram, lai runātu par vietu, laiku, virzienu; studenti zinās angļu valodas darbības 

vārdu nelokāmās formas - gan nenoteiksmi, gan ģerundiju, gan divdabi un pratīs tos pielietot 

praksē; zinās atšķirību angļu valodas darbības vārda nenoteiksmes un ģerundija lietošanā aiz 

noteiktiem darbības; zinās angļu valodas modālos darbības vārdus – to formas, pratīs tās pielietot 

praksē. Spēs salīdzināt ar attiecīgajām formām latviešu valodā. Studenti pilnveidos savu angļu 

valodas kompetenci un spēs pielietot iegūtās zināšanas angļu valodas praksē.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Atkārtojums par angļu valodas laiku sistēmu, darāmo un ciešamo kārtu, laiku saskaľojumu 

likumu. 4  

2. Pārskats par angļu valodas darbības vārdu nelokāmajām formām. 2  

3. Darbības vārda nenoteiksme, tās formas un lietošana. 4  

4. Ģerundijs, tā formas un lietošana. 4  

5. Divdabji, to formas un lietošana. 4  

6. Angļu valodas modālie vārdi, to formas un lietošana. 8  

7. Angļu valodas prievārdi un to lietošana. 6 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību (75%) apmeklējums, studenta aktīvs darbs mācību procesā, praktisko darbu 

savlaicīga un sekmīga izpilde, 2 pārbaudes darbu, 1 ieskaites darbs. Eksāmens (50 % no kopējā 

vērtējuma) sastāv no rakstiska eksāmena darba. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Swan, M. Practical English Usage. OUP, 1996.  

2. Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. OUP, 2000.  

3. Foley, M., Hall, D. Advanced Learner's Grammar. Harlow: Longman, 2003.  

4. Alexander, L. G. Advanced Grammar. New York: Longman, 1996. - ir līdzīgs nosaukums  

5. Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001. 

Papildliteratūra 

1. Thomson, A.J. and Martinet, A.V. A Practical English Grammar. Oxford University Press, 

1986.  

2. Walker, E., Elsworth, S. Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 2000.  

3. Hashemi, L. English Grammar in Use Supplementary Exercises. CUP, 2005  

4. Vince, M. Advanced Language Practise. Macmillan Education, 2003  

5. Ward, J.M. One Hundred Useful Exercises in English. London: Penguin English, 1987. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ESL Learning Center, http://www.englishclub.com/grammar/  

2. British Council: Learn English, http://www.learnenglish.org.uk/grammar_home_frame.html 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze I* 

Kursa kods ValoP132 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Evija Latkovska 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP132 [2VALP132] Angļu 

valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze I* [slēgts 03.09.2010] 

ValoP203 [2VALP208] Angļu 

valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze skolotājiem I** 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju attīstīt autentisku angļu valodas tekstu leksiski 

gramatiskās analizēšanas prasmes un iemaľas.  

Kursa uzdevumi:  

1) palīdzēt studentiem veidot autentisku angļu valodas tekstu lasītprasmi, proti, prasmi izprast un 

analizēt daţāda veida un sareţģītības pakāpes tekstus angļu valodā;  

2) dot studentiem iespēju apgūt jaunu leksiku angļu valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu 

polisēmijai, sinonīmiem, antonīmiem, homonīmiem, kā arī frazeoloģijai, tādējādi bagātinot 

studentu vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas apgūtās leksikas pielietošanai daţādās dzīves 

situācijās (gan formālos, gan neformālos kontekstos);  

3) rosināt studentus kursa apguves laikā darboties ar daţāda veida vārdnīcām. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem veidojas priekšstats par angļu valodas tekstu daţādību gan 

leksiskajā, gan gramatiskajā aspektā.  

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

1)Akadēmiskās kompetences:  

zināšanas un izpratni par angļu valodas lietojumu daţāda stila un satura tekstos;  

prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt daţādu tekstu būtību un dot tiem savu vērtējumu un 

secinājumus.  

2)Profesionālās kompetences:  

autentisku tekstu angļu valodā lasītprasmi un māku to praktiski pielietot, analizējot šos tekstus 

no leksiskā un gramatiskā aspekta; jaunu vārdu krājumu angļu valodā un māku to pielietot 

daţādās dzīves situācijās (gan formālos, gan neformālos kontekstos); prasmi darbam ar tekstiem 

angļu valodā racionāli izvēlēties atbilstošas vārdnīcas atkarībā no uzdevumā uzstādītā mērķa, kā 



arī prasmi tās efektīvi izmantot. 

Kursa plāns 

Nr. p.k Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Studentu priekšzināšanu angļu valodā aktivizēšana. S 2  

2. Lielāks kā dzīve. Daţādas sareţģītības tekstu par komunikāciju starp cilvēkiem analīze. S 6  

3. Darbs ar vārdu krājumu, gramatiskajiem aspektiem. S 6  

4. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (1) S 2  

5. Ceļojuma vietas. Daţādas sareţģītības tekstu par ceļošanu analīze. S 6  

6. Darbs ar vārdu krājumu, gramatiskajiem aspektiem. S 6  

7. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (2) S 2  

8. Noslēguma nodarbība. S 2  

STUNDAS KOPĀ: 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgs starpvērtējums:  

1.1 uzrakstīti 2 leksiski-gramatiskie kontroldarbi (60%);  

2. Eksāmens – integrēts rakstveida un mutvārdu pārbaudījums (40%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Stephens, M. (2002) New Proficiency Reading: For the Revised CPE Exam. UK: Longman, 

175 p. (45 eksemplāri bibliotēkā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

 

2. Jones, L. (2001) New Cambridge advanced English: Student's book. Cambridge: Cambridge 

University Press, 192 p. (1 eksemplārs bibliotēkā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

 

3. Hornby, A. S. ed. by Wehmeier, S., phonetics ed. Ashby, M. (2000) Oxford advanced learner's 

dictionary of current English. Oxford University Press, 1600 p. (8 eksemplāri bibliotēkā, 2 

eksemplāri lasītavā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.) 

Papildliteratūra 

1. Clark, S., Poiton, G. (2003) Word for Word. Oxford: OUP.  

2. Fitikides, T. J. (2000) Common Mistakes in English. Harlow: Pearson Education Limited.  

3. (2004) Really Learn 100 Phrasal Verbs. Oxford: OUP.  

4. Kremptone, Z. (2003) Come in! Grammar – nice and easy! Rīga: Zvaigzne ABC.  

5. Different monolingual dictionaries from CUP, OUP, Longman, MacMillan etc. 

Periodika un citi informācijas avoti 

http://www.onestopenglish.com  

http://esl.about.com/od/englishlessonplans/English_Lesson_Plans_for_ESL_EFL_Classes.htm  

http://www.english-to-go.com  

http://humanities.byu.edu/elc/student/idioms/idiomsmain.html 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze II 

Kursa kods ValoP133 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 20.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Evija Latkovska 

Priekšzināšanas 

ValoP132, Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze I* 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP692 [2PEDP571] Angļu 

valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze skolotājiem II** 

ValoP133 [2VALP133] Angļu 

valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze II [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju uzlabot jau apgūtās autentisku angļu valodas tekstu 

leksiski gramatiskās analizēšanas prasmes un iemaľas.  

Kursa uzdevumi:  

1) palīdzēt studentiem uzlabot autentisku angļu valodas tekstu lasītprasmi, proti, prasmi izprast 

un analizēt daţāda veida un sareţģītības pakāpes tekstus angļu valodā;  

2) dot studentiem iespēju papildināt jau apgūto leksiku angļu valodā, īpašu uzmanību pievēršot 

vārdu polisēmijai, sinonīmiem, antonīmiem, homonīmiem, kā arī frazeoloģijai, tādējādi 

bagātinot studentu vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas apgūtās leksikas pielietošanai daţādās 

dzīves situācijās (gan formālos, gan neformālos kontekstos);  

3) dot studentiem iespēju darboties ar daţāda veida vārdnīcām. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās izveidotais priekšstats par angļu valodas tekstu daţādību 

gan leksiskajā, gan gramatiskajā aspektā.  

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

1)Akadēmiskās kompetences:  

padziļinātas zināšanas un izpratni par angļu valodas lietojumu daţāda stila un satura tekstos; 

uzlabotas prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt daţādu tekstu būtību un dot tiem savu vērtējumu 

un secinājumus.  

2)Profesionālās kompetences:  

pilnveidotu autentisku tekstu angļu valodā lasītprasmi un māku to praktiski pielietot, analizējot 

šos tekstus no leksiskā un gramatiskā aspekta; bagātinātu vārdu krājumu angļu valodā un māku 



to pielietot daţādās dzīves situācijās (gan formālos, gan neformālos kontekstos); attīstītu prasmi 

darbam ar tekstiem angļu valodā racionāli izvēlēties atbilstošas vārdnīcas atkarībā no uzdevumā 

uzstādītā mērķa, kā arī prasmi tās efektīvi izmantot. 

Kursa plāns 

Nr. p.k Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Atkārtojums par iepriekšējā kursā (ValoP132 Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze 

skolotājiem I) apgūto. S 2  

2. Mācīšanās prieki. Daţādas sareţģītības tekstu mācīšanos un izglītību analīze. S 6  

3. Darbs ar vārdu krājumu, gramatiskajiem aspektiem. S 6  

4. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (1) S 2  

5. Viss, kas jāpagūst dienas laikā. Daţādas sareţģītības tekstu par izmaiľām ikdienas rutīnā 20. 

un 21.gs. analīze. S 6  

6. Darbs ar vārdu krājumu, gramatiskajiem aspektiem. S 6  

7. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (2) S 2  

8. Noslēguma nodarbība. S 2  

STUNDAS KOPĀ: 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgs starpvērtējums:  

1.1 uzrakstīti 2 leksiski-gramatiskie kontroldarbi (60%);  

2. Eksāmens – integrēts rakstveida un mutvārdu pārbaudījums (40%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Stephens, M. (2002) New Proficiency Reading: For the Revised CPE Exam. UK: Longman, 

175 p. (45 eksemplāri bibliotēkā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

 

2. Jones, L. (2001) New Cambridge advanced English: Student's book. Cambridge: Cambridge 

University Press, 192 p. (1 eksemplārs bibliotēkā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

 

3. Hornby, A. S. ed. by Wehmeier, S., phonetics ed. Ashby, M. (2000) Oxford advanced learner's 

dictionary of current English. Oxford University Press, 1600 p. (8 eksemplāri bibliotēkā, 2 

eksemplāri lasītavā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.) 

Papildliteratūra 

1. Clark, S., Poiton, G. (2003) Word for Word. Oxford: OUP.  

2. Fitikides, T. J. (2000) Common Mistakes in English. Harlow: Pearson Education Limited.  

3. (2004) Really Learn 100 Phrasal Verbs. Oxford: OUP.  

4. Kremptone, Z. (2003) Come in! Grammar – nice and easy! Rīga: Zvaigzne ABC.  

5. Different monolingual dictionaries from CUP, OUP, Longman, MacMillan etc. 

Periodika un citi informācijas avoti 

http://www.onestopenglish.com  

http://esl.about.com/od/englishlessonplans/English_Lesson_Plans_for_ESL_EFL_Classes.htm  

http://www.english-to-go.com  

http://humanities.byu.edu/elc/student/idioms/idiomsmain.html 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze III* 

Kursa kods ValoP134 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Sandra Kalniľa 

Priekšzināšanas 

ValoP133, Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze II [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP134 [2VALP134] Angļu 

valodas tekstu leksiski gramatiskā 

analīze III* [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem attīstīt un pilnveidot autentisku angļu valodas tekstu 

leksiski gramatiskās analizēšanas prasmes.  

Kursa uzdevumi:  

1) tupināt veicināt studentu autentisku angļu valodas tekstu leksiski gramatiskās analīzes prasmju 

pilnveidi;  

2) palīdzēt studentiem uzlabot autentisku angļu valodas tekstu lasītprasmi, t.i., izprast un analizēt 

daţāda veida un sareţģītības pakāpes tekstus angļu valodā;  

3) palīdzēt pilnveidot prasmi interpretēt daţādus tekstus atbilstoši to formālās un saturiskās 

struktūras hierarhiskajai uzbūvei;  

4) attīstīt patstāvīgu domāšanu un kritisku pieeju teksta leksiskajai un gramatiskajai informācijai.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnveidos savu akadēmisko un profesionālo kompetenci:  

- izpratīs un leksiski un gramatiski analizēs autentiskus tekstus angļu valodā;  

- attīstīs un padziļinās zināšanas un prasmes darbā ar leksiku (polisēmija, sinonīmi, antonīmi, 

frazeoloģija, vārdu konotatīvā un denotatīvā nozīme, konteksta loma, situatīvā gramatika 

tekstuālajā kontekstā), tādējādi bagātinot vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas apgūtās 

leksikas un gramatikas lietojumam daţādās komunikatīvajās situācijās;  

- pratīs patstāvīgi un kritiski izvērtēt daţādu ţanru tekstus;  

- pratīs izteikt un pamatot savu viedokli par apgūtajiem tekstiem;  

- pratīs darbam ar tekstiem angļu valodā racionāli izvēlēties atbilstošas vārdnīcas un efektīvi tās 

izmantot izvirzītā mērķa sasniegšanai;  

- pratīs izmantot savas zināšanas profesionālajā darbībā. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

80% semināru apmeklējums ir obligāts. Ja nokavēti 50% no semināriem, tad kurss ir jāatkārto.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1. Sekmīgs starpvērtējums – uzrakstīti 2 kontroldarbi un izpildīti kursa gaitā uzdotie patstāvīgie 

darbi (70%);  

2. Eksāmens – teksta mutiska un rakstiska analīze (30%).  

 

Kontroldarbus rakstīt atkārtoti nav paredzēts.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Treilona, M. (2005) English for Advanced Studies. - Rīga: Zvaigzne ABC, 255 lpp. (30 

eksemplāri bibliotēkā; LUB: Izgl. zin. & psihol. bibl.)  

2. Swan, M. Practical English usage. Oxford University press, 1996 

Papildliteratūra 

1. Wellman, G. Wordbuilder. Macmillan, Oxford, 2004  

2. McCarthy, M. Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2000  

3. Mc Carthy, M., O‘Deil, F. (2007) English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate & 

Advanced. UK: Cambridge University Press.  

4. Mc Carthy, M., O‘Deil, F. (2007) English Phrasal Verbs in Use: Self-study and classroom use. 

UK: Cambridge University Press. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Advanced Learner‘s Dictionaries (different monolingual dictionaries: Longman, Macmillan, 

Oxford, etc.)  

2. Phrasal Verbs Dictionaries  

3. Dictionaries of Synonyms and Antonyms (or a Thesaurus)  

4. Dictionaries of Collocations  

5. Harris, R.A. (2009) A Handbook of Rherotorical Devices. Available: 

http://www.virtualsalt.com/rhetoric.htm  

6. http://www.onestopenglish.com 

 

 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Atkārtojums par literāra teksta leksiski- gramatisko analīzi. Iepriekš apgūto 

zināšanu un prasmju aktualizēšana 
S 2 

2.Katherine Mansfield ―Sixpense‖ Iepazīšanās ar tekstu, vispārēja teksta izpratne S 4 

3.Katherine Mansfield ―Sixpense‖ Vārdu polisēmija, sinonīmi, izteicieni. S 4 

4.Katherine Mansfield ―Sixpense‖ Teksta leksiski – gramatiskā analīze. Tiešā un 

netiešā runa. 
S 4 

5.Pārbaudes darbs – 1. kontroldarbs. S 2 

6.Oscar Wilde ―The Birthday of the Infanta‖. Iepazīšanās ar tekstu, vispārēja 

teksta izpratne 
S 4 

7.Oscar Wilde ―The Birthday of the Infanta‖. Vārdu polisēmija, sinonīmi, 

idiomas, frazeoloģismi.  
S 4 

8.Oscar Wilde ―The Birthday of the Infanta‖. Teksta leksiski – gramatiskā 

analīze. Prievārdi. 
S 4 

9.Pārbaudes darbs –2. kontroldarbs. S 2 

10.Noslēguma nodarbība. S 2 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas mutvārdu runas prakse 

Kursa kods Valo4225 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot topošajiem angļu valodas skolotājiem iespēju attīstīt un pilnveidot 

savas monoloģiskās runas prasmes, dialogu veidošanas prasmes, prezentācijas prasmes; mācīties 

tekoši un pareizi runāt, izsakot savu viedokli diskusijās par daţādiem jautājumiem saistībā ar 

angļu valodas stundās aplūkojamām tēmām, kā arī starpkultūru tematiku; veicināt skolotāju 

starpkultūru kompetences attīstīšanu, iegūstot zināšanas un izpratni par līdzīgo un atšķirīgo savā 

un citās mērķkultūrās. Kursa mērķis ir radīt mācību vidi, kas veicinātu studentu aktīvu 

iesaistīšanos savā profesionālajā izaugsmes procesā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti attīstīs, pilnveidos un padziļinās komunikatīvo valodas 

kompetenci:  

- izpratīs komunikatīvās darbības un stratēģijas;  

- pratīs veidot skaidru, plūstošu un labi strukturētu runu;  

- paplašinās zināšanas par līdzīgām un atšķirīgām parādībām daţādās kultūrās;  

- izpratīs starpkultūru kompetences būtību un lomu svešvalodu apguvē;  

- pratīs skaidri un detalizēti stāstīt par kursā ietvertajām tēmām;  

- pratīs uzstāties auditorijā ar iepriekš sagatavotu prezentāciju un atbildēt uz klausītāju 

uzdotajiem jautājumiem, raitā valodā brīvi formulējot domu;  

- pratīs prezentācijā izmantot IT. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Regulārs semināru apmeklējums.  

Aktīva līdzdalība semināros – 35%;  

Sekmīgi izpildīti 10 praktiski uzdevumi gan rakstiskā, gan mutiskā formā – 20%;  

Patstāvīgi veikts praktisks pētījums un tā rezultāti sekmīgi atspoguļoti mutiskā prezentācijā – 

20%;  

Kursa noslēgumā mutisks eksāmens – 25%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Wellman, G. (1998) The Heinemann ELT English Wordbuilder: Vocabulary Development 

and Practice for Higher-level Students. - Oxford: Macmillan Heinemann.  

2. Huber-Kriegler, M., Lazar, I., Strange, J. (2003) Mirrors and Windows. An Intercultural 

Communication Textbook. - Graz: Council of Europe.  

3. Sharman, E. (2006) Across Cultures. - Essex: Pearson Education Limited. 

Papildliteratūra 

1. Thornbury, S. (2007) How to Teach Speaking. - Essex: Pearson Education Limited.  

2. Pease, A. and B. (2004, 2006) The Definitive Book of Body Language. - New York: Bantam 



Books.  

3. Ceļvedis starpkultūru izglītībā. - Rīga: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 

sekretariāts, 2004.  

4. Lazar, I. (2003) Incorporating Intercultural Communicative Competence in Language Teacher 

Education. - Kapfenberg: Council of Europe. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Advanced Learner‘s Dictionaries (different monolingual dictionaries: Longman, Macmillan, 

Oxford, etc.)  

2. Dictionaries of Collocations 

Kursa plāns Veids Stundas 

1. Savstarpējā iepazīšanās. Māksla sarunāties. Sarunas dinamika. Monoloģiskā 

un dialoģiskā runa. Sarunvalodas elementi: jautājumi un atbildes, komentāri, 

retoriskie paľēmieni un līdzekļi. 

S 2 

2. Es un mana ikdiena. Brīvais laiks un izklaide. Vaļasprieki un intereses. 

Ģimene un draugi. 
S 4 

3. Starpkultūru komunikācija. Mēs un citi. Daudzveidība un tolerance. 

Nacionalitātes. Nacionālā apziľa. Simulācijas spēles. 
S 4 

4. Kultūras aisberga modelis. Uzvedības normas, daţādu tautu tikumi un parašas. S 4 

5. Ēšanas kultūra. Debates. S 4 

6. Svētku svinēšana un tradīcijas. S 4 

7. Skolotājs un viľa balss. Skolotāja publiskās runas prasmes. Publiska runa. 

Priekšnoteikumi publiskas runas veiksmei. 
S 4 

8. Pētījuma prezentācija par paša izvēlētu kultūras parādību salīdzinošā aspektā. 

Prezentācijas analīze, vērtējums, pašnovērtējums. 
S 6 

 



 

Kursa nosaukums Angļu valodas rakstu runas prakse [Skol P] 

Kursa kods Valo1558 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.02.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Sintija Vaļka 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1558 [2VAL1558] Angļu 

valodas rakstu runas prakse [Skol P] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju kursa laikā attīstīt un nostiprināt iemaľas angļu rakstu 

valodā. Kursa laikā studentiem tiek dota iespēja pilnveidot prasmi rakstīt daţāda veida tekstus, 

kā arī ieteikti temati individuālajām studijām, ľemot vērā studentu profesionālās vajadzības un 

zināšanu līmeni. Uzmanība tiek pievērsta pareizrakstībai, rindkopas rakstīšanai un temata 

teikumam, teksta vienotībai, kā arī daţāda veida eseju, vēstuļu, kopsavilkuma un anotācijas 

rakstīšanai. Kurss noslēdzas ar rakstisku eksāmenu. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūs zināšanas un izpratni par angļu valodas pareizrakstību, 

pieturzīmju un lielo sākuma burtu lietošanu, teikumu strukturēšanu un sasaisti; spēs atšķirt 

daţādus rakstīšanas stilus, tekstu veidus un to rakstīšanas pamatprincipus, kā arī spēs patstāvīgi 

sastādīt rakstu darba plānu un pratīs uzrakstīt tekstu (eseju, vēstuli, CV, kopsavilkumu, recenziju, 

anotāciju) atbilstoši plānam un prasībām. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Pareizrakstības likumi. P 2  

2. Lielo sākuma burtu lietošana. P 2  

3. Pieturzīmju lietošana: kols, semikols, domuzīme, defise. P 2  

4. Pieturzīmju lietošana: komats P 2  

5. Rindkopa, tās uzbūve un rakstīšanas pamatprincipi. Temata teikums. P 2  

6. Rakstu skaidrība, sakarība, vienotība. Saikļu lietošana. Atsauces un norādes tekstā. P 4  

7. Aprakstošās esejas (personu, vietu, priekšmetu, notikumi). P 2  

8. Stāstījuma esejas (stili- oficiālais, neoficiālais, stāsti, ziľojumi). P 2  

9. Oficiālās un neoficiālās vēstules. P 4  

10. Autobiogrāfija (CV) un pieteikuma vēstule. P 2  

11. Recenziju rakstīšana. Mācību grāmatas recenzija. P 2  

12. Kopsavilkuma rakstīšanas pamatprincipi. Pārfrāzēšana. P 4  



13. Diplomdarba anotācijas rakstīšanas pamatprincipi. P 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieteicamais praktisko nodarbību apmeklējums – 75%  

Sekmīgs starpvērtējums:  

1. 2 kontroldarbi – 20%  

2. 6 patstāvīgie rakstu darbi - 60%  

Eksāmens rakstīsks – 20% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Jordan, R.R. Academic writing course: study skills in English. Longman, 2001. LUB – 11 eks.  

2. McCarthy, M., O'Dell, F. Academic vocabulary in use.  

Cambridge : Cambridge University Press, 2008. LUB – 3 eks.  

3. Oshimanna, A., Hogue, A. Writing Academic English. New York : Pearson Longman, 2006. 

LUB – 1 eks.  

4. Swales, J. M.  

Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. University of Michigan Press, 

2004. LUB – 3 eks.  

 

5. Štrauhmane, G., Vinčela, Z. Mutvārdu un rakstveida saziľa angļu valodā =spoken and written 

communication in English. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. LUB – 3 eks. 

Papildliteratūra 

1. Belcher, D. and Braine, G. Academic Writing in a Second Language. Essays on Research and 

Pedagogy. Norwood, N 7. Ablex Publishing Corparation, 1995.  

2. Mc Arthur, T. The Written Word: A Course in Controlled Composition. OUP, 1995.  

3. O‘Dell, F. CAE Writing Skills. UK: CUP, 1996.  

 

4. Reid, J. M. The Process of Composition. Longman, 2000.  

5. Stephens, M. Practise Advanced Writing: Analysis and Practice for CAE and Proficiency. 

London: Longman, 1992.  

 

6. Teacher's Handbook of Advanced Writing. Tallin, 1999. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. owl.english.purdue.edu  

2. www.bbc.co.uk  

3. www.englishclub.com/writing/  

4. www.englishforums.com 

 



 

 

 

Vācu valodas skolotājs 



 

Kursa nosaukums 
Vācu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem 

[2PED2723*Peda2054] 2PED2723 

Kursa kods Valo2682 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Dace Siliniece 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Valentīna Sokolova 

Priekšzināšanas 

Peda2050, Vācu valodas praktiskā fonētika skolotājiem 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2054 [2PED2056] Vācu valodas 

teorētiskā fonētika skolotājiem 

[14.09.2010] 

ValoP050 [2VALP051] Vācu 

valodas praktiskā fonētika II [SkVā 

P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju apmācajam kontingentam apgūt vācu valodas praktisko fonētiku un 

patstāvīgi attīstīt klausīšanās, lasīšanas un it sevišķi pareizas izrunas prasmes, izmantojot 

jaunākos, speciāli fonētikas kursam veidotos oriģinālierakstus kasetēs un CD formātā, kas attīsta 

un pilnveido arī sarunvalodas iemaľas. Kursa uzdevumi: 1) apgūt normai un situācijai atbilstošu 

izrunu, 2) akcentēt pamatzināšanu automatizētu pielietošanu, 3) īpašu vērību pievērst vācu un 

latviešu valodas artikulācijas bāzu atšķirībām, interferences parādībām un paľēmieniem to 

novēršanai, izmantojot integrēto pieeju vācu valodas apmācībā, 4)visas artikulācijas īpatnības 

vācu valodā apgūt un trenēt vai nu runas plūsmā (mutiski), vai arī rakstiski (transkripcijā) 

kontekstā, izmantojot gan daiļliteratūru, gan praktiska rakstura materiālus. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Padziļināts priekšstats par vācu valodas fonētikas īpatnībām;  

2. nostiprināta izpratne par latviešu un vācu valodas fonētiskajām atšķirībām.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst praktiskās fonētikas un intonācijas zināšanas un prasmes;  

2.studenti māk veikt transkripciju un prot automatizēt savas izrunas prasmes;  

3.studenti māk teorētiski pamatot savas praktiskās iemaľas gan mutiski,gan rakstiski. 

 



 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Ievads specialitātē. Vācu valodas skaľu veidošana. Runas aparāts. L 2  

2. Vācu valodas artikulācijas bāzes raksturojums salīdzinājumā ar latviešu valodas artikulācijas 

bāzi. L 1  

P 1  

3. Patskaľu veidošanas pamatprincipi vācu valodā. L 1  

P 1  

4. Garie un īsie patskaľi kontrastīvajā salīdzinājumā ar latviešu valodu. Tekstu lasījums. P 2  

5. Vācu valodas skaľas (patskaľi) artikulatoriskajā, akustiskajā un funkcionālajā aspektā. Runas 

plūsmas praktika. P 2  

6. Umlautu veidošana, to artikulācijas īpatnības. Kontekstuāli lasījumi. P 2  

7. ―e‖-skaľas varianti vācu valodā, to salīdzinājums ar latviešu ―e‖-skaľām. Runas plūsma un 

daiļliteratūras konteksts. P 2  

8. ―i‖skaľas un ―a‖ skaľas. Praktisks pielietojums kontekstā. P 2  

9. ―o‖ skaľu un ―u‖ skaľu varianti. Praktisks pielietojums kontekstā. P 2  

10. Patskaľu skarbais vērums. Praktisks salīdzinājums kontekstā. P 2  

11. Balsīgie un nebalsīgie līdzskaľi vācu valodā. Praktisks salīdzinājums kontekstā. P 2  

12. Vācu valodas līdzskaľi artikulatoriskajā, akustiskajā un funkcionālajā aspektā. P 2  

13. Izskaľas pastiprināšanās vārda un zilbes beigās. Runas plūsmas izmantošana un transkripcija 

(daiļliteratūras kontekstā). P 2  

14. ―h‖ skaľas, ―r‖ skaľu varianti vācu valodā. Runas plūsma un konteksts praksē. P 2  

15. Vācu valodas skaľu koartikulācijas pamatlikumi (asimilācija, akomodācija). Transkripcijas 

vingrinājumi. P 2  

16. Transkripcijas praktiskie uzdevumi. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 27 stundas 

praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi. Studiju kursa gala atzīmi veido 

praktisko darbu rezultāti semestra laikā (50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Phonothek. DaF. Arbeitsbuch. (2000) Hrsg. Eberhard Stock und Ursula Hirschfeld. 

Langenscheidt. Verlag Enzyklopädie. (15 eksemplāri bibliotēkā; LUB: Izgl.zin.&psiholog.bibl.)  

2. Rausch, R. (2001) Deutsche Phonetik für Ausländer.Langenscheidt.  

3. Dieling, H. Hirschfeld, U. (2000)Phonetik lehren und lernen. FSE 21. Langenscheidt.  

4. Die interaktive Einführung in die Linguistik 2.0. Ein interaktiver Kurs für Studierende der 

Sprachwissenschaften.(2000) Hueber.  

Papildliteratūra 

1. Dahlhaus, B. (1999) Fertigkeit Hören.Langenscheidt.  

2. Gübel, H., Graffmann, H., Neumann, E. (1991) Ausspracheschulung. Deutsch.  

3. Vorderwülbecke, K. (2004) Stufen 3-4.Klett Edition Deutsch.  

4. Greisbach, R. (2001) Experimentelle Testmethodik in Phonetik und Phonologie.  

5. Beile, W. (1997) Sprechsituationen aus dem Alltag. Inter Nationes. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Deutsch als Fremdsprache.  

2. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. 



  

Kursa nosaukums Modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā 

Kursa kods Peda4185 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Mācību metodika# 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
22 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Peda2034, Informātika izglītībā (I) 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

 

PedaP027 [2PEDP680] Internets un 

modernās informāciju tehnoloģijas 

svešvalodu skolotāja darbā 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu svešvalodu 

mācīšanā, kā arī prasmes, lai tās izmantotu svešvalodu mācīšanā konkrētā mērķauditorijā. Kursa 

uzdevumi: 1) apgūt terminus, teorētiskās zināšanas par konstruktīvismu kā zināšanu apguves 

metodi, kā arī CALL –tehnoloģiju izmantošanas metodikas attīstību un īpatnībām svešvalodu 

mācīšanā; 2) iepazīt daţādu Eiropas valstu mācību iestāţu tehnoloģiju izmantošanas veidu 

pieredzi svešvalodu mācīšanā; 3) lietot gūtās teorētiskās zināšanas praktiskā darba aktivitātēs, lai 

padziļinātu priekšstatu par tehnoloģiju izmatošanu konkrētā mērķauditorijā; 4) izmantot 

teorētiskās zināšanas konkrētas skolēnu grupas vajadzībām un mācību mērķiem atbilstošu, ar 

tehnoloģijām uzlabotu mācību materiālu atlasē, adaptēšanā un izveidē. 

 

 

Rezultāti 

 

 Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par tehnoloģiju izmantošanas attīstības 

metodiku svešvalodu mācīšanā to izmantošanu konkrētā mērķauditorijā. Sekmīgi apgūstot 

studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Tiek iegūtas teorētiskās zināšanas par konstruktīvismu kā zināšanu apguves metodi; 2. 

Padziļinās zināšanas par CALL, tehnoloģiju izmantošanas metodikas attīstību svešvalodu 

mācīšanā; 3. Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par tehnoloģiju izmantošanas veidu jaunāko 



pieredzi svešvalodu mācīšanā daţādu Eiropas valstu mācību iestādēs. 

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj konstatēt tehnoloģiju izmantošanas metodikas atšķirības daţādās 

mērķauditorijās; 

2. Studentiem ir iemaľas izvēlēties un pielietot tehnoloģijas konkrētu mācību mērķu 

sasniegšanai, lai pilnveidotu mērķauditorijas svešvalodas prasmes:  3. Studenti spēj atlasīt, 

adaptēt un izveidot ar tehnoloģijām uzlabotus mācību materiālus daţādām mērķauditorijām.   

 

Kursa plāns 

  

Nr. 

p.k. 
Temats 

Nodarbības 

veids 

  

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1.        Zināšanu apguve informatizācijas laikmetā. 

Ieskats internet vēsturē. Datortermini. 

L 

P 

2 

2 

2.        Informācijas izplatīšana, pieejamība. Tīkla 

etiķete. 

S 2 

3.        Konstruktīvisma virziens izglītībā. Skolotāja loma 

mūsdienu informatīvajā vidē. Heiristiskās 

zziľas prasmes. 

L 2 

4.        Tehnoloģiju izmantošanas attīstība un īpatnības 

svešvalodu mācīšanā (CALL) 

L 

  

2 

5.        Modernā mācību vide. Skolotāja loma. Klases 

(studentu grupas) vadības principi. Studenta 

(skolēna) autonomija 

L 

S 

P 

2 

2 

2 

6.        Interneta un programmatūru izmantošanas 

iespējas daţādu valodas prasmju (runāšanas, 

klausīšanās, rakstīšanas, lasīšanas) pilnveidošanā. 

Mācību materiālu atlase un analīze. Ar 

tehnoloģijām uzlabotu valodas prasmju pilnveides 

aktivitāšu adaptēšana un izveide. 

L 

S 

P 

2 

2 

4 

7.        Komunikatīvās darbības un stratēģijas, izmantojot 

modernās informācijas tehnoloģijas stundās, 

interaktīvā tāfele svešvalodu mācīšanā. 

S 2 

8.        Modernās tehnoloģijas skolotāja ikdienas darbā. 

Mācību materiālu atlase un sagatavošana. Mācību 

stundas plāna izveide un przentēšana, 

izmantojt modernās informācijas tenoloģijas. 

S 

P 

2 

4 

  Stundas kopā   32 

  

 

 

 

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

  

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 10 

semināri un 4 praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi, jāiesniedz to protokoli, aktīvi un 

sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra 

laikā (30%), atzīmes par piedalīšanos semināros (10%), darbu portfelis (20%) un eksāmena 

(mutiski) rezultāts (40%). 

 

Mācību pamatliteratūra 

  

1.        Anderson, E. E-Learning in the 21st Century. Taylor&Francis Group, 2003. 

LUB 5 ks. 

2.        Rubene, Z. u.c. Mēdiju pedagoģija. Rīga, 2008. LUB 30 eks. 

3.        Salmon G., E-moderating: the key to teaching and learning online. London; 

New York: RoutledgeFalmer, 2004. LUB 3 eks. 

  

Mācību pamatliteratūra (vācu valodā) 

  

 

4.        Salmon G., E-tivities: DerSchlüssel zu aktivem Online-Lernen. Orel 

Füssli Verlag AG, Zürich, 2004. LUB 1 eks. 

5.        Roche J. M. Mediendidaktik Fremdsprachen. Hueber. 2008. LUB 1 eks. 

6.        Anderson, E. E-Learning in the 21st Century. Taylor&Francis Group, 2007. 

5 eks. 

7.        Kron, F.W., Sofos, A. Mediendidaktik. Neue Medien in Lehr- und 

Lernprozessen. E.Reinhardt Verlag, 2003. 1 eks. 
 

 

 

 

Papildliteratūra 

  

1.        Richardson, V. Constructivist Teacher Education. (Kindle Edition). 

Taylor&Francis Group. 2007 

2.        Constructivism in Teacher Education: Considerations for Those Who Would 

Link Practice to Theory. ERIC Digest.  

http://www.ericdigests.org/1999-3/theory.htm 

3.        Kangro A., Kangro I. Integration of ICT in Teacher Education and Different 

School Subjects in Latvia.// Educational Media International, Routledge, 

Volume 41, Nr. 2004.P. 39-42. ( arī: www.ppf.lu.lv) 

4.        Watkins, R. 75 e-Learning Activities: Making Online Learning Interactive 

(Kindle Edition). Pfeiffer. 2005 

    5. Rüschoff B., Wolff  D. Fremdsprachenlernen in der Wissensgesellschaft. 

Zum Einsatz der Neuen Technologien in Schule und Unterricht. Max Hueber 

Verlag, 1999. 

   6. Chapelle, C.A Computer Application in Second Language Acquisition. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
 

 

 

 

http://www.ericdigests.org/1999-3/theory.htm


 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

  

1.               

    

 

Constructivism as a Paradigm for Teaching and Learning 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html 

2.               

    

Eiropas Moderno valodu centrā izstrādātie materiāli un metodiskie 

norādījumi www.ecml.at 

3.               

    

Constructivism in Teacher Education: Considerations for Those Who Would Link 

Practice to Theory. ERIC Digest. http://www.ericdigests.org/1999-3/theory.htm 

4.               

    

Language Learning and Technology http://llt.msu.edu/default.html 

5.               

    

Journal of Computer-Mediated Communication http://jcmc.indiana.edu/ 

6.               

    

Internet TESL Journal http://iteslj.org/ 

7.               

    

http://www.swisseduc.ch/informatik/internet/internet_recherche/docs/infobeschaffung.

pdf 

  

 

 

 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html
http://www.ecml.at/
http://www.ericdigests.org/1999-3/theory.htm
http://llt.msu.edu/default.html
http://jcmc.indiana.edu/
http://iteslj.org/


 

Kursa nosaukums Vācu valodas aspektu mācību metodika  

Kursa kods Peda1211 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes vācu valodas mācību 

metodikā, integrējot studentu zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, kā arī veidot attieksmi pret 

izvēlēto profesiju, rosinot radīt savu personīgo vācu valodas mācību metodikas filozofiju. Kursa 

uzdevumi: 1.veidot studentiem izpratni par vācu valodas stundu plānošanu (palīdzēt izprast 

stundas gaitu, mērķus, skolēnu darbību, pielietotos mācību līdzekļus); 2. palīdzēt studentiem 

izprast vācu valodas aspektu (gramatika, izruna, leksika) mācīšanas specifiku.  

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem izveidojas izpratne par vācu valodas stundu plānošanas 

pamatprincipiem un vācu valodas aspektu (gramatikas, izrunas, leksikas) mācīšanas īpatnībām; 

studenti sāk veidot savu vācu valodas mācību metodikas filozofiju.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Izpratni par vācu valodas aspektu mācīšanas iekļaušanos valodu apguves teoriju un metoţu 

sistēmā, kā arī plašākā mācīšanas/mācīšanās teoriju kontekstā;  

2. Izpratni par vācu valodas stundu plānošanas saistību ar skolēnu mācīšanās procesa vispārējām 

raksturīgajām izpausmēm.  

3. spēju sintezēt savas iepriekšējās zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj noteikt vācu valodas stundas plāna galvenās komponentes.  

2. Studenti pazīst un prot izvēlēties mācību līdzekļus konkrētu vācu valodas stundas mērķu 

sasniegšanai.  

3. Studenti gūst iemaľas veidot atbilstošu aktivitāšu gaitu vācu valodas aspektu mācīšanai.  

Kursa plāns 

1.Studentu priekšzināšanu (pedagoģija, psiholoģija) aktivizēšana, pieredze novērošanas praksē. S 

2  

2.Vācu valodas skolotāja darbu reglamentējošie dokumenti nacionālajā un Eiropas līmenī. 

Iepazīšanās ar kursa terminiem. S 2  

3.Vācu valodas stundas plānošanas sastāvdaļas (gaita, mērķi, skolēnu sasniegumi, darbība). S 2  

4.Vācu valodas aspektu mācīšanas (gramatika, izruna, leksika) īpatnības vācu valodas stundu 

plānošanā. S 4  

5.Starpkultūru komunikatīvā kompetence vācu valodas mācīšanās procesā. S 2  

6.Mācību grāmatu un citu materiālu izvēle un adaptēšana vācu valodas stundās. S 4  

7.Izrunas iemaľu un prasmju veidošana. S 4  

8.Leksisko iemaľu un prasmju veidošana vācu valodas apguves procesā. S 4  

9.Gramatisko iemaľu un prasmju veidošana. Pedagoģiskā gramatika. S 6  



10.Kursa apkopojums. S 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko nodarbību – semināru apmeklējums ir obligāts: jābūt klāt 80% nodarbību. Semestra 

laikā plānoti 2 pārbaudes darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās, jāizpilda un, ja norādīts, 

jāiesniedz visi patstāvīgie uzdevumi, jāiegūst sekmīgs vērtējums pārbaudes darbos un eksāmenā.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

- laicīgi izpildīti un iesniegti patstāvīgie uzdevumi un mājasdarbi (10%);  

- mini stundu plāni ar patstāvīgi izvēlētiem materiāliem, to prezentācija un izvērtēšana (60%)  

- eksāmens: darba mapes- kursa portfolio iesniegšana, kurā apkopoti visi studenta patstāvīgie 

darbi un valodu stundu plāni ar veiktiem nepieciešamajiem pasniedzēja norādītajiem labojumiem 

(30%) un viena teorijas jautājuma mutiska atbilde. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Gerhard Helbig/Lutz Götze/ Gert Henrici / Hans- Jürgen Krumm (Hg.):(2001) Deutsch als 

Fremdsprache. Ein internationales Handbuch Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York  

2.John Trim et.al.:(2001)Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, 

lehren, beurteilen. Berlin  

3.Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. (2006) / 

Eiropas Padome. Skolas, ārpusskolas un augstākās izglītības direktorāts. Valodas politikas 

nodaļa, Strasbūra. Rīga:[b.i] (SIA „Madonas poligrāfists‖)  

Papildliteratūra 

1.Peter Köck (2005) Handbuch der Pädagogik für Studium-Praxis-Prüfung. Auer Verlag GmbH  

2.Gernot Gonschorek/Susanne Schneider (2005) Einführung in die Schulpädagogik und die 

Unterrichtsplanung. Auer Verlag GmbH  

3.Hilbert Meyer (1991) Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung Frankfurt am Main. Cornelsen 

Verlag Scriptor  

4.Bettina Schulz-Wendler (2001):Lernstile und Fremdsprachenlernen. Empirische Studie zum 

computergestützten Grammatiklernen. Bochum.  

5.Wolfgang Klafki (1996)Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Basel. Beltz  

6.Peter Bimmel/Berd Kast/Gerhard Neuner (2003) Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen, Fernstudieneinheit 18, Goethe-Institut Internationales, München  

7.Hermann Funk/Michael Koenig (1999) Grammatik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 1. 

Goethe-Institut, München  

8.Svešvalodas. Pamatizglītības standarts. Rīga, 2002. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht  

2.Deutsch als Fremdsprache  

3.Fremdsprache Deutsch  

4.INFO DAF (Informationen Deutsch als Fremdsprache)  

5.http://epostl2.ecml.at  

6.http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp  

7.http://www.coe.int/portfolio  

8.http://www.isec.gov.lv 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas prasmju mācību metodika 

Kursa kods Peda1227 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju papildināt zināšanas un uzlabot prasmes vācu valodas 

mācību metodikā, veidot attieksmi pret izvēlēto profesiju, rosinot pilnveidot savu personīgo vācu 

valodas mācību metodikas filozofiju. Kursa uzdevumi: 1.padziļināt studentu izpratni par vācu 

valodas stundu plānošanu, palīdzēt izprast stundas gaitu, mērķus, skolēnu darbību, pielietotos 

mācību līdzekļus; 2. palīdzēt studentiem izprast vācu valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, 

runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas specifiku.  

Rezultāti 

 

Apgūstot kursu studenti padziļina izpratni par vācu valodas stundu plānošanas pamatprincipiem 

un vācu valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas īpatnībām; 

studenti pilnveido savu vācu valodas mācību metodikas filozofiju.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Spēju sintezēt iepriekšējās zināšanas vācu valodas mācīšanas metodikā ar jaunām teorētiskām 

zināšanām par vācu valodas prasmju mācīšanas specifiku;  

2. Izpratni par vācu valodas skolotāja darba specifiku, strādājot ar jaunākā skolas vecumposma 

skolēniem un skolēnu sasniegumu vērtēšanu.  

Profesionālās kompetences:  

- Studenti apgūst iemaľas veidot atbilstošu aktivitāšu gaitu vācu valodas prasmju (lasīšanas, 

klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) attīstīšanai mācību stundā.  

- Studenti prot izvēlēties vērtēšanas formas atbilstoši vācu valodas stundas noteiktajiem 

mērķiem.  

- Studenti spēj pamatot savus pedagoģiskos lēmumus un izvērtēt tos, izmantojot „Europäische 

Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung‖  

Kursa plāns 

 

1.Studentu priekšzināšanu un pieredzes vācu valodas mācību metodikā aktivizēšana. Iepazīšanās 

ar kursa pamata terminiem. S 2  

2.Vācu valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas īpatnības. S 2  

3.Klausīšanās prasmju attīstība. S 4  

4.Lasīšanas prasmju attīstība. S 6  



5.Runāšanas prasmju attīstība. S 4  

6.Rakstītprasmju attīstība. S 4  

7.Vācu valodas prasmju veidošana un integrēšana vācu valodas stundās. S 2  

8.Vācu valodas apguve jaunākajā skolas vecumā. S 4  

9.Skolēnu sasniegumu vērtēšana. S 2  

10.Kursa apkopojums. S 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Praktisko nodarbību – semināru apmeklējums ir obligāts: jābūt klāt 80% nodarbību.  

Kredītpunktu iegūšanai studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās, jāizpilda un, ja norādīts, 

jāiesniedz visi patstāvīgie uzdevumi, jāiegūst sekmīgs vērtējums pārbaudes darbos un eksāmenā.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

- laicīgi izpildīti un iesniegti patstāvīgie uzdevumi un mājasdarbi (10%);  

- mini stundu plāni ar patstāvīgi izvēlētiem materiāliem, to prezentācija un izvērtēšana (60%);  

- eksāmens: darba mapes- kursa portfolio iesniegšana, kurā apkopoti visi studenta patstāvīgie 

darbi un valodu stundu plāni ar veiktiem nepieciešamajiem pasniedzēja norādītajiem labojumiem 

un viena teorijas jautājuma mutiska atbilde (30%). 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Gerhard Helbig/Lutz Götze/ Gert Henrici / Hans- Jürgen Krumm (Hg.):(2001) Deutsch als 

Fremdsprache. Ein internationales Handbuch Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York  

2.Günther Storch (1999)Deutsch als Fremdsprache- Eine Didaktik Wilhelm Fink Verlag GmbH 

&Co.KG  

3.Gert Henrici/ Claudia Riemer (Hrsg.) mit Arbeitsgruppe Bielefeld.Jena (1996) Einführung in 

die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen Band I,II Schneider 

Verlag Hohengehren GmbH  

4.Susan Kaufmann/ Erich Zehnder/ Elisabeth Vanderheiden/ Winfried Frank (2008) Fortbildung 

fur Kursleitende Deutsch als Zweitsprache. Band 2. Hueber Verlag, 85737 Ismaning 

Papildliteratūra 

 

1.(2006) Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana 

/[Eiropas Padome]. Skolas, ārpusskolas un augstākās izglītības direktorāts. Valodas politikas 

nodaļa, Strasbūra; Rīga: [b.i.], (SIA "Madonas poligrāfists")  

2.John Trim et.al.: (2001) Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, 

lehren, beurteilen. Berlin  

3.Barbara Dahlhaus (1994) Fertigkeit Hören, Fernstudieneinheit 5, Goethe-Institut, München  

4.Heide Schatz (2006) Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt Verlag Berlin u.a.  

5.Bernd Kast (1999) Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt Verlag Berlin u.a.  

6.Gerard Westhoff (2207) Fertigkeit Lesen FSE 17. Langenscheidt Verlag Berlin u.a.  

7.Karin Kleppin. (2002) Fehler und Fehlerkorrektur. FSE. Langenscheidt /  

8.Rainer Bohn (1999) Probleme der Wortschatzarbeit. Fernstudieneinheit 22, Goethe-Institut, 

München  

9.Sibylle Bolton (2000) Probleme der Leistungsmessung FSE 10. Langenscheidt Verlag Berlin 

u.a. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1.Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht  

2.Deutsch als Fremdsprache  

3.Fremdsprache Deutsch  



4.INFO DAF (Informationen Deutsch als Fremdsprache)  

5.http://epostl2.ecml.at  

6.http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp  

7.http://www.coe.int/portfolio  

8.http://www.isec.gov.lv  

9.http://www.likumi.lv/doc.php?id=14020, noteikumi par valsts pamatizglītības standartu  

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas mācību metodes 

Kursa kods Peda1228 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju papildināt zināšanas, prasmes un iemaľas vācu valodas 

mācību metodikā ar uzsvaru uz metodikas attīstības vēsturiskajiem aspektiem. Studenti veido 

attieksmi pret izvēlēto profesiju, izvērtē savu prasmju attīstību un mācās pamatot savu vācu 

valodas mācību metodikas filozofiju.  

Rezultāti 

 

Apgūstot kursu studenti padziļina izpratni par vācu valodas mācīšanas metodikas vēsturiskajiem 

aspektiem.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Izpratni par vācu valodas mācību metoţu vēsturisko attīstību.  

2. Izpratni par vācu valodas mācīšanas metodikas iekļaušanos valodu apguves teoriju un metoţu 

sistēmā, kā arī plašākā mācīšanas/mācīšanās teoriju kontekstā;  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst prasmi izvēlēties un pamatot atbilstošu metoţu izvēli.  

2.Studenti prot adaptēt izvēlētās teorijas un metodes praksei.  

3.Studenti spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt un pamatot mācību metoţu izvēli un atbilstību 

konkrētajai mācību situācijai.  

4.Studenti spēj pamatot savus pedagoģiskos lēmumus un izvērtēt tos, izmantojot „Europäische 

Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung‖. 

Kursa plāns 

 

1.Vācu valodas skolotāja profesionālās zināšanas prasmes un kompetences. S 4  

2.Svešvalodu apguves teorijas un mācību metodes. S 2  

3.Mācīšanās teorijas: biheiviorisms, kognitīvisms, konstruktīvisms, humānisms. S 4  

4.Gramatiskā tulkošanas metode. S 2  

5.Tiešā metode. S 2  

6.Audio-lingvālā un audio-vizuālā metode S 4  

7.Pastarpinātā metode. S 2  

8.Komunikatīvā didaktika. Komunikatīvā mācīšanās pieeja. S 4  

9.Valodas mācīšanās grupā S 2  

10.Starpkultūru metode. S 2  

11.Darba mapes prezentācija S 4  



Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts, ja ir kavētas 50% nodarbības, kurss ir jāatkārto.  

Kredītpunktu iegūšanai studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās, jāizpilda un, ja norādīts, 

jāiesniedz visi patstāvīgie uzdevumi, jāiegūst sekmīgs vērtējums pārbaudes darbos un eksāmenā.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

- patstāvīgi lasīto materiālu konspekti (20%);  

- pārskata prezentācija par svešvalodu mācīšanas metodēm (40%)  

- eksāmens: darba mapes- kursa portfolio iesniegšana, kurā apkopoti visi studenta patstāvīgie 

darbi un vadīto mini stundu plāni ar pašizvērtējumu, kā arī veiktiem nepieciešamajiem 

pasniedzēja norādītajiem labojumiem, un viena teorijas jautājuma mutiska atbilde (40%). 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Werner Jank/Hilbert Meyer (2002) Didaktische Modelle. Cornelsen Verlag Scriptor  

2.Hilbert Meyer (2003) Unterrichtsmethoden II: Praxisband. Cornelsen Verlag Scriptor  

3.Gerhard Neuner/ Hans Hunfeld (1999) Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. 

Eine Einfuhrung. Langenscheidt Verlag Berlin u.a.  

4.Gerhard Helbig/Lutz Götze/ Gert Henrici / Hans- Jürgen Krumm (Hg.):(2001) Deutsch als 

Fremdsprache. Ein internationales Handbuch Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York 

Papildliteratūra 

 

1.Peter Köck (2005) Handbuch der Pädagogik für Studium-Praxis-Prüfung. Auer Verlag GmbH  

2.Axel Vielau (1997): Methodik des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts. Berlin  

3.Hans Aebli (1991) Zwölf Grundformen des Lehrens Stuttgart. Klett- Cotta  

4.Hilbert Meyer (1991) Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung Frankfurt am Main. Cornelsen 

Verlag Scriptor  

5.Wolfgang Klafki (1996)Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Basel. Beltz  

6.Bettina Schulz-Wendler (2001):Lernstile und Fremdsprachenlernen. Empirische Studie zum 

computergestützten Grammatiklernen. Bochum. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1.Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht  

2.Deutsch als Fremdsprache  

3.Fremdsprache Deutsch  

4.INFO DAF (Informationen Deutsch als Fremdsprache)  

5.http://epostl2.ecml.at  

6.http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp  

7.http://www.coe.int/portfolio  

8.http://www.isec.gov.lv  

9.http://www.likumi.lv/doc.php?id=14020, noteikumi par valsts pamatizglītības standartu  

 

 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas mācību modeļi 

Kursa kods Peda4181 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 25.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju papildināt zināšanas, prasmes un iemaľas vācu valodas 

mācību metodikā ar uzsvaru uz daţādiem valodas mācību modeļiem. Kursa uzdevumi: 1) 

palīdzēt studentiem veidot izpratni par vācu valodas mācību modeļiem saistībā ar jaunākajām 

valodu apguves teorijām un metodēm; 2) radīt studentiem iespēju attīstīt un pilnveidot 

pašizvērtējuma prasmes; 3) dot iespēju veidot un pamatot savu personīgo svešvalodas mācību 

metodikas filozofiju. 

Rezultāti 

 

Apgūstot kursu studenti padziļina izpratni par vācu valodas mācību modeļiem. Sekmīgi apgūstot 

studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Priekšstatu par vācu valodas modeļiem un to attīstību.  

2. Izpratni par vācu valodas mācību modeļu iekļaušanos valodu apguves teoriju un metoţu 

sistēmā, kā arī plašākā mācīšanas/mācīšanās teoriju kontekstā.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst prasmi izvēlēties un pamatot atbilstošu modeļu izvēli.  

2.Studenti prot adaptēt izvēlētos modeļus praktiskā mācību stundā.  

3.Studenti spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt un pamatot mācību modeļu izvēli un atbilstību 

konkrētajai mācību situācijai.  

4.Studenti spēj pamatot savus pedagoģiskos lēmumus un izvērtēt tos, izmantojot „Europäische 

Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung‖. 

Kursa plāns 

 

1.Stundu plānošana. Priekšzināšanu aktivizēšana mācību metodikā. Lekcija 2stundas Seminārs 

2stundas  

2.Didaktiskās koncepcijas veidošana un koncepcijas sasniegšana. (Modelis Didaktiskā Analīze) 

L 1 S 1  

3.Simulācija un lomu spēle. L 2 S 2  

4.Diskusija un debates. L 1 S 1  

5.Kooperatīvā mācīšanās L1 S 1  

6.Projektu metode L 2 S 2  

7.Atvērtā mācību stunda, atvērtas stundas plānošana. L 2 S 2  



8.Patstāvīgā mācīšanās. L 2 S 2  

9.Modernās informāciju tehnoloģijas vācu valodas stundā. Blended learning L 1 S 1  

10.Pedagogu un izglītojamo saskarsme vācu valodas apguves procesā un pozitīvas attieksmes 

veidošana. L 2 S 1  

11.Darba mapes prezentācija un vadīto mini stundu pašizvērtējums. S 1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts, ja ir kavētas 50% nodarbības, kurss ir jāatkārto.  

Kredītpunktu iegūšanai studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās, jāizpilda un, ja norādīts, 

jāiesniedz visi patstāvīgie uzdevumi, jāiegūst sekmīgs vērtējums pārbaudes darbos un eksāmenā.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

- patstāvīgi lasīto materiālu konspekti (10%);  

- pārskata prezentācija par svešvalodu mācīšanas modeļiem (30%)  

- eksāmens: darba mapes- kursa portfolio iesniegšana, kurā apkopoti visi studenta patstāvīgie 

darbi un vadīto mini stundu plāni ar pašizvērtējumu, kā arī veiktiem nepieciešamajiem 

pasniedzēja norādītajiem labojumiem, un viena teorijas jautājuma mutiska atbilde (60%). 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Werner Jank/Hilbert Meyer (2002) Didaktische Modelle. Cornelsen Verlag Scriptor  

2.Hilbert Meyer (2003) Unterrichtsmethoden II: Praxisband. Cornelsen Verlag Scriptor  

3.Gernot Gonschorek/Susanne Schneider (2005) Einführung in die Schulpädagogik und die 

Unterrichtsplanung. Auer Verlag GmbH  

4.Gerhard Helbig/Lutz Götze/ Gert Henrici / Hans- Jürgen Krumm (Hg.):(2001) Deutsch als 

Fremdsprache. Ein internationales Handbuch Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York 

Papildliteratūra 

 

1.Peter Köck (2005) Handbuch der Pädagogik für Studium-Praxis-Prüfung. Auer Verlag GmbH  

2.Axel Vielau (1997): Methodik des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts. Berlin  

3.Hans Aebli (1991) Zwölf Grundformen des Lehrens Stuttgart. Klett- Cotta  

4.Hilbert Meyer (1991) Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung Frankfurt am Main. Cornelsen 

Verlag Scriptor  

5.Wolfgang Klafki (1996)Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Basel. Beltz  

6.Bettina Schulz-Wendler (2001):Lernstile und Fremdsprachenlernen. Empirische Studie zum 

computergestützten Grammatiklernen. Bochum. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1.Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht - ţurnāls  

2.Deutsch als Fremdsprache - ţrunāls  

3.Fremdsprache Deutsch - ţurnāls  

4.INFO DAF (Informationen Deutsch als Fremdsprache) - ţurnāls  

5.http://epostl2.ecml.at  

6.http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp  

7.http://www.coe.int/portfolio  

8.http://www.isec.gov.lv  

9.http://www.likumi.lv/doc.php?id=14020, noteikumi par valsts pamatizglītības standartu  

 

 

 



 

Kursa nosaukums Praktiskā vācu valoda skolotājiem I 

Kursa kods ValoP178 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
64 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Ilze Kangro 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Kangro 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP086 [2VALP086] Vācu valodas 

praktiskā gramatika II [SkVā P] 

ValoP178 [2VALP181] Praktiskā 

vācu valoda skolotājiem I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu vācu valodas mutvārdu un rakstu valodas pilnveidi. Kurss 

studentiem dod iespēju veidot iemaľas saprast vācu valodas gramatisko formu jēgu un salīdzināt 

tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu kārtībai 

teikumā, jautājuma teikumu veidošanai un vācu valodas darbības vārdu laiku sistēmai darāmajā 

kārtā, lietvārdu deklinācijām, locīšanai un artikula lietošanai.  

Apgūstot šo kursu studenti attīstīs savu starpkulturālo komunikatīvo kompetenci. Studenti 

pilnveidos interpersonālo kompetenci – studenti spēs strādāt komandā, uzľemties atbildību. 

Studenti veidos sistēmisko kompetenci – mācīšanās prasmes, prasmi salīdzināt, plānot savu 

laiku, spēju pielietot zināšanas praksē. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti būs ieguvuši akadēmisko kompetenci – zinās vācu valodas 

gramatikas terminoloģiju, zinās vācu valodas teikuma uzbūvi – vārdu secību tajā un pratīs to 

izmantot praksē; zinās jautājuma teikumu veidus un pratīs tos pielietot; pārzinās vācu valodas 

laiku sistēmu darāmajā un ciešamajā kārtās; būs guvuši izpratni par gramatisko laiku formām un 

pielietojumu rakstos un runā. Studenti pilnveidos savu vācu valodas mutvārdu un rakstveida 

kompetenci un spēs pielietot iegūtās zināšanas un prasmes vācu valodas gramatikā praksē.  

Apgūstot šo kursu studenti attīstīs savu interkulturālo komunikatīvo kompetenci. Studenti 

pilnveidos interpersonālo kompetenci – studenti spēs strādāt komandā, uzľemties atbildību. 

Studenti veidos sistēmisko kompetenci – mācīšanās prasmes, prasmi salīdzināt, plānot savu 

laiku, spēju pielietot zināšanas praksē. Studenti pratīs atlasīt un izveidot gramatikas 

vingrinājumus atbilstoši skolēnu vecumam un zināšanu līmenim. 



Kursa plāns 

1. Ievads vācu valodas gramatikā. Iepazīšanās ar vācu valodas gramatikas terminoloģiju. 2  

2. Lietvārdu locīšana. Lietvārdu deklinācijas. Lietvārda dzimtes noteikšana pēc vārda formas un 

nozīmes. 4  

3. Lietvārdu vājā locīšana. 2  

4. Lietvārdu dzimtes noteikšana. Artikula lietošana. Daudzskaitļa veidošana lietvārdiem. 2  

5. Artikula lietošana ar ģeogrāfiskiem nosaukumiem. 2  

6. Personu, piederības un norādāmie vietniekvārdi. 2  

7. Kontroldarbs. 2  

8. Vācu valodas laiku sistēma darāmajā kārtā. Darbības vārdu pamatformas. 2  

9. Vājie darbības vārdi, to locīšana. 2  

10. Darbības vārdu stiprā locīšana. Atdalāmie un neatdalāmie priedēkļi. 2  

11. Vienkāršās tagadnes lietošana. Atdalāmie un neatdalāmie priedēkļi. 2  

12. Vienkāršās pagātnes lietošana. Atdalāmie un neatdalāmie priedēkļi. 2  

13. Perfekts ar haben un sein. 2  

14. Prievārdi ar ģenitīvu, datīvu un akuzatīvu. 2  

15. Kontroldarbs. 2  

16. Teikuma locekļu kārtība vienkāršā paplašinātā teikumā. 2  

17. Vienkārši paplašināti stāstījuma un jautājuma teikumi. Jautājumu veidi. Apzīmētāja, 

papildinātāja un laika  

apstākļa palīgteikumi. 4  

18. Kontroldarbs 2  

19. Pavēles izteiksme. 4  

20. Darbības vārdu klasifikācija. Pamatformu lietojums salikto laika formu veidošanā. 4  

21. Modālie darbības vārdi. Modālo darbības vārdu lietošana modernajā vācu valodā. Perfekts ar 

modālajiem  

darbības vārdiem. 4  

22. Darbības vārdi, kas perfektu veido gan ar haben, gan sein. 2  

23. Nenoteiksmes lietojums ar un bez partikulas „zu‖. Nenoteiksmes konstrukcijas 

um/ohne/anstatt zu  

Infinitiv 2  

24. Kontroldarbs 2  

25. Darbības vārdi ar „sich‖. Pārejošie un nepārejošie darbības vārdi. 2  

26. Ciešamā kārta. 2  

27. Ieskaites darbs 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklējums obligāts (75 %), ja, neatkarīgi no iemesla, ir kavētas 50% nodarbības, 

kurss ir jāatkārto.  

Semestra atzīmi veido studenta piedalīšanās nodarbībās, patstāvīgo darbu savlaicīga un sekmīga 

izpilde (10%), 4 kontroldarbi (katrs 10 %), 1 ieskaites darbs (20%). Eksāmens sastāv no 

rakstiska eksāmena darba (30%). 

Mācību pamatliteratūra 

1.Dreyer, H.; Schmitt, R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München. 

Neubearbeitung. Max Huber Verlag, Ismaning, 2002.  

2.Werner, G. Langenscheidt Grammatiktraining Deutsch. Langenscheidt, Berlin etc. 2001  

3.Helbig G.; Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt, Berlin etc. 2002.  

4.Hering A., Matussek M., Perlmann-Balme M. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. 

Ismaning: Max Hueber, 2004.  

5.Gaigg L. Diese verflixten Artikel. Ismaning: Verlag für Deutsch, 2000.  

Papildliteratūra 

1.Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. Dieter Götz u.a. 



Langenscheidt, Berlin etc. 2003.  

2.Swerlowa, O. Grammatik & Konversation 1 : Arbeitsblätter für den Deutschunterricht für die 

Niveaustufen A1, A2, B1. Berlin : Langenscheidt, 2002.  

3.Appelt, M. Wortschatz und mehr : Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning, Hueber, 

2001.  

4.Duden - Deutsches Universalwörterbuch. 4. Aufl. Mannheim, 2001.  

5.Calmer F., Rüller H., Welter W. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Regeln – Listen – 

Übungen. Meckenheim: Carthaus, 2001.  

6.Grimm H.J., Kempter F. Kleine deutsche Artikellehre für Ausländer. Regeln und Übungen. 

Leipzig: VEB, 1989.  

7.Latzel S. Sprechen von? Sprechen über? Übungen zu sinnverwandten Präpositionalverben. 

Ismaning: Max Hueber, 1996. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Goethe Institut. www.goethe.de  

2. http://www.deutsch-online.com/ 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Praktiskā vācu valoda skolotājiem II 

Kursa kods ValoP196 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
64 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Ilze Kangro 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Laura Tidriķe 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Eleonora Meija 

Priekšzināšanas 

ValoP178, Praktiskā vācu valoda skolotājiem I [14.09.2010] 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1159 [2VAL1159] Vācu valodas 

tekstu leksiski gramatiskā analīze II 

[SkVā P] [02.01.2011] 

Valo2036 [2VAL2036] Vācu valodas 

praktiskā gramatika III [SkVā P]* 

ValoP196 [2VALP200] Praktiskā 

vācu valoda skolotājiem II [slēgts 

03.09.2010] 

 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu vācu valodas mutvārdu un rakstu valodas pilnveidi. Kurss 

studentiem dod iespēju veidot iemaľas saprast vācu valodas gramatisko formu jēgu un salīdzināt 

tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību pievēršot tādām vārdšķirām 

kā īpašības vārdi, apstākļa vārdi, vietniekvārdi, kā arī modalitātes jēdzienam vācu valodā un 

modālajiem vārdiem un to nozīmei komunikācijā, nosacījuma apstākļa palīgteikumiem, vēlējuma 

izteiksmei, kā arī prievārdu lietošanai un darbības vārdu nenoteiksmei, divdabjiem, kā arī 

ciešamajai kārtai. 

 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās vācu valodas gramatikas terminoloģiju; zinās īpašības 

un apstākļa vārdus, to salīdzināmās pakāpes un spēs tās pielietot praksē. Studenti iepazīsies ar 



modalitātes jēdzienu vācu valodā, zinās modālo darbības vārdu können, dürfen un müssen 

primārās un sekundārās nozīmes un spēs tās adekvāti pielietot. Studenti būs guvuši izpratni par 

vietniekvārdiem, to iedalījumu un būs apguvuši ciešamās kārtas laikus. Sekmīgi apgūstot šo 

kursu, studenti zinās nosacījuma palīgteikumu veidus un pratīs tos pielietot praksē; būs guvuši 

izpratni par divdabjiem. Studenti iepazīsies ar vācu valodas prievārdu lietošanas niansēm. 

Studenti pilnveidos savu vācu valodas mutvārdu un rakstveida kompetenci un spēs pielietot 

iegūtās zināšanas un prasmes vācu valodas gramatikā praksē. Studenti pratīs atlasīt un izveidot 

gramatikas vingrinājumus atbilstoši skolēnu vecumam un zināšanu līmenim.  

 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Īpašības vārdi. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Apstākļa vārdi. 8  

2. Ciešamā kārta. 8  

3. Prievārdi. Prievārdi, ko lieto gan ar datīvu, gan akuzatīvu. 4  

4. Kontroldarbs. 1  

5. Modalitātes un modālie darbības vārdi. 8  

6. Vēlējuma izteiksme. 8  

7. Darbības vārda nenoteiksme. Divdabji. 4  

8. Kontroldarbs. 1  

9. Palīgteikumi. Apzīmētāja palīgteikums. Attieksmes vietniekvārdi. Vārdu kārtība saliktā 

sakārtotā un saliktā  

pakārtotā teikumā. 4  

10. Papildinātāja palīgteikums. Laika apstākļa palīgteikums. 4  

11. Pieļāvuma palīgteikums. Nosacījuma palīgteikums. Veida apstākļa palīgteikums. Nolūka 

apstākļa  

palīgteikums. 8  

12. Pārskata nodarbība. Izľemto tēmu atkārtojums un sistematizācija. Metodiskie paľēmieni 

gramatikas  

mācīšanai. 4  

13. Ieskaites darbs. 2 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklējums obligāts (75 %), ja, neatkarīgi no iemesla, ir kavētas 50% nodarbības, 

kurss ir jāatkārto.  

Semestra atzīmi veidos studenta piedalīšanās nodarbībās, patstāvīgo darbu savlaicīga un sekmīga 

izpilde (10%), 2 kontroldarbi (katrs 20 %), ieskaites darbs (20%) rakstisks eksāmens 30 %. 

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Dreyer, H.; Schmitt, R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München. 

Neubearbeitung. Max Huber  

Verlag, Ismaning, 2000.  

2. Werner, G. Langenscheidt Grammatiktraining Deutsch. Langenscheidt, Berlin etc. 2001  

3. Buscha. A.; Friedrich, K. Deutsches Übungsbuch. Langenscheidt, Berlin etc. 1996.  

4. Hering A., Matussek M., Perlmann-Balme M. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. 

Ismaning: Max  

Hueber, 2004.  

5. Gaigg L. Diese verflixten Artikel. Ismaning: Verlag fĽr Deutsch, 2000. 

 

Papildliteratūra 

1.Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. Dieter Götz u.a. 



Langenscheidt, Berlin  

etc. 2003.  

2.Swerlowa, O. Grammatik & Konversation 1 : Arbeitsblätter für den Deutschunterricht für die 

Niveaustufen A1, A2,  

B1. Berlin : Langenscheidt, 2002.  

3.Appelt, M. Wortschatz und mehr : Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning, Hueber, 

2001.  

4. Duden - Deutsches Universalwörterbuch. 4. Aufl. Mannheim, 2001.  

5. Calmer F., Röller H., Welter W. Übungsgrammatik fĽr die Mittelstufe. Regeln – Listen – 

Übungen. Meckenheim: Carthaus, 2001. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Goethe Institut. www.goethe.de  

2. http://www.deutsch-online.com/ 

 

 



 

Kursa nosaukums Praktiskā vācu valoda skolotājiem III 

Kursa kods ValoP197 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Kursa atbildīgais mācībspēks Valentīna Sokolova 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Laura Tidriķe 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Eleonora Meija 

Priekšzināšanas 

ValoP196, Praktiskā vācu valoda skolotājiem II 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP197 [2VALP201] Praktiskā 

vācu valoda skolotājiem III 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķi ir :  

- apgūt normatīvās vācu valodas gramatikas morfoloģijas augstākas grūtību pakāpes struktūras, 

īpašus gadī-  

jumus, atkāpes no normas un izľēmumus;  

- veidot studentos prasmes izskaidrot gramatikas likumus;  

- veidot prasmes sastādīt metodiski izstrādātus vingrinājumus ar daţādu grūtības pakāpi;  

- attīstīt spējas pielietot daţādas alternatīvas ( gramatiskas konstrukcijas ) vienas un tās pašas 

darbības izteikšanai. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst šādas kompetences:  

1)akadēmiskās kompetences:  

-vācu valodas morfoloģijas un gramatikas formu struktūras;  

-metodisko zināšanu svešvalodu gramatikā apgūšana;  

 

2)profesionālās kompetences:  

-morfoloģijas struktūru praktiska pielietošana;  

-vācu valodas gramatikas konstrukciju patstāvīga veidošana. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  



1. Darbības vārdu semantiskais, sintaksiskais un morfoloģiskais iedalījums. P 2  

2. Grūtie darbības vārdi (svārstīgs locījums ). P 2  

3. Grūtie darbības vārdi ( atdalāmie vai neatdalāmie priedēkļi: um-, über-, unter-, durch-). P 2  

4. Saliktie darbības vārdi (rechtfertigen, handhaben u.c.). P 2  

5. Kontroldarbs. P 2  

6. Ciešamās kārtas konkurences formas. P 2  

7. Absolūtais un relatīvais darbības vārdu laiku lietojums. Saliktā nākotne. P 2  

8. Saliktā nenoteiksme, tās sintaktiskās funkcijas. Nenoteiksme kā papildinātājs. P 2  

9. Nenoteiksme kā izteicēja sastāvdaļa. Modālo darbības vārdu fakultatīvās nozīmes. P 2  

10. Nenoteiksme kā apstāklis un apzīmētājs teikumā. P 2  

11. Kontroldarbs. P 2  

12. Vēlējuma izteiksme - atkārtojums. P 2  

13. Vēlējuma izteiksmes lietošana veida apstākļa (… ,ohne dass ) un seku apstākļa (..,als dass ) 

palīgteikumos. P 2  

14. Vēlējuma izteiksmes tagadnes laiku lietošana (Es gedeihe…, Man nehme…). P 2  

15. Vēlējuma izteiksmes lietošana netiešajā runā. P 2  

16. Kontroldarbs. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

saľem studenti, kas semestra laikā ir sekmīgi uzrakstījuši 3 kontroldarbus (50%) un noliek 

rakstisku gala pārbaudījumu (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Wagner, R. (1997) Grammatiktraining Mittelstufe. Verlag für Deutsch.  

2. Schumann, J. (2000) Mittelstufe Deutsch. Max Huber Verlag.  

3. Helbig, B. (1976) Deutsche Übungsgrammatik.VEB Verlag. 

Papildliteratūra 

1. Helbig, K.(1997) Das Passiv. Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.  

2. Griesbach, H. (1977)Deutsche Grammatik im Überblick. Max Huber Verlag.  

3. Der Konjunktiv. (1992) Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.  

4. Der Infinitiv. (1992) Langenscheidt Verlag Enzyklopädie. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sprachnachrichten.  

2. Deutsche Presse. 

 



 

Kursa nosaukums Praktiskā vācu valoda skolotājiem IV 

Kursa kods ValoP198 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Valentīna Sokolova 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Laura Tidriķe 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Eleonora Meija 

Priekšzināšanas 

ValoP197, Praktiskā vācu valoda skolotājiem III 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP198 [2VALP202] Praktiskā 

vācu valoda skolotājiem IV [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir apgūt vācu valodas teikumu uzbūvi, savienojuma un pakārtojuma saikļus, 

saliktos teikumus, īpašu vērību pievēršot saliktiem pakārtotiem teikumiem, to veidiem, kā arī 

teikumu aprakstošām izteiksmes formām ar prievārdu palīdzību. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst šādas kompetences:  

1)akadēmiskās kompetences:  

-padziļinātu priekšstatu par sintakses likumsakarībām;  

-saliktu pakārtotu teikumu uzbūvi;  

2)profesionālās kompetences:  

-vācu valodas palīgteikumu klasifikāciju;  

-praktisku palīgteikumu uzbūvi un analīzi. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Teikuma modalitātes izteiksmes formas (modālie vārdi, modālie darbības vārdi, vēlējuma 

izteiksme). P 2  

2. Teikuma modalitātes izteiksmes formas ( saliktā nākotne, darbības vārdi ar modālu nozīmi ). P 

2  

3. Kontroldarbs. P 2  

4. Salikts sakārtots teikums. Saikļi. P 2  

5. Vārdu kārtība saliktā sakārtotā teikumā. P 2  



6. Saliktu sakārtotu teikumu modeļi. P 2  

7. Kontroldarbs. P 2  

8. Salikts pakārtots teikums. Vārdu kārtība. Izľēmumi ( teikumi ar ―als‖, ar saliktām modālo 

darbības vārdu formām ). P 2  

9. Prievārdi, saikļi, apstākļa vārdi cēlonības izteikšanai. Cēloľa apstākļa palīgteikumi. P 2  

10. Prievārdi, saikļi, apstākļa vārdi nosacījuma izteikšanai. Nosacījuma apstākļa palīgteikumi. P 

2  

11. Prievārdi, saikļi, apstākļa vārdi nolūka izteikšanai. Nolūka apstākļa palīgteikumi. P 2  

12. Prievārdi, saikļi, apstākļa vārdi pieļāvuma izteikšanai. Pieļāvuma apstākļa palīgteikumi. P 2  

13. Kontroldarbs. P 2  

14. Laika apstākļa palīgteikumi. Prievārdi. P 2  

15. Veida un seku apstākļa palīgteikumi. P 2  

16. Atkārtojums- visu veidu palīgteikumi. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

saľem studenti, kas semestra laikā ir sekmīgi uzrakstījuši 3 kontroldarbus (50%) un un 

nokārtojuši rakstisku eksāmenu (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Wagner, R. (1997) Grammatiktraining Mittelstufe. Verlag für Deutsch.  

2. Schumann, J. (2000) Mittelstufe Deutsch. Max Huber Verlag.  

3. Helbig, B. (1976) Deutsche Übungsgrammatik.VEB Verlag.  

4. Buscha, J. (1998) Grammatik in Feldern. Verlag für Deutsch.  

5. Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten. (1986) VEB Bibliographisches Institut. 

Papildliteratūra 

1. Helbig, K.(1997) Das Passiv. Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.  

2. Griesbach, H. (1977)Deutsche Grammatik im Überblick. Max Huber Verlag.  

3. Der Konjunktiv. (1992) Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.  

4. Der Infinitiv. (1992) Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.  

5. Rug, W.; Tomaszewski, A. (2001) Grammatik mit Sinn und Verstand. Ernst Klett 

International.  

6. Schröder, J. (1990) Lexikon deutscher Präpositionen. Leipzig: Verlag Enzyklopädie. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sprachnachrichten.  

2. Deutsche Presse. 

 



 

Kursa nosaukums 
Integrētais kurss vācu valodas skolotājiem 

[2PED1229*Peda1229] 2PED1229 

Kursa kods Valo1842 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
64 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu prasmes un iemaľas, kuras iegūtas vācu valodas stundās 

atbilstoši vidējās izglītības standartam un sagatavot studentus padziļinātām vācu valodas 

studijām.  

Kursa uzdevumi:  

1) dot studentiem iespēju apgūt jaunu leksiku un vārdu polisēmiju;  

2) pilnveidot un sistemātiski vingrināt klausīšanās, runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas prasmes, 

prezentēšanas un kopsavilkuma veidošanas prasmes, sagatavot studentus turpmākajam studiju 

procesam;  

3) rosināt studentus mācīties patstāvīgi un sadarbībā ar citiem attīstīt valodas, sociālās, 

vispārīgās, emocionālās un vērtēšanas prasmes. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1.priekšstatu un izpratni par izvēlēto specialitāti, izmantojot vācu valodu kā darba valodu;  

2.prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – tajā skaitā apkopot daţādas teorijas un dot savu 

vērtējumu un secinājumus, veicot pašnovērtēšanu un savstarpējo vērtēšanu, kā arī analizēt un 

izvērtēt mācīšanās rezultativitāti.  

Profesionālās kompetences:  

1.prasmes valodas zināšanas pielietot mācīšanā, saziľai, prezentācijām un referēšanai 

profesionālā vidē, prasmes zinātniskajam darbam un pētījumiem;  

2.prasmes virzīt savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, izmantojot kursa gaitā apgūto vācu 

valodu. 

Kursa plāns 

 

1.Tēma "Ziľas". Ziľas no visas pasaules. Argumentu vākšana. Lomu spēle "Strīds". S2  

2. Komentārs. Komentāram raksturīgie valodas izteiksmes līdzekļi. Teksta uzbūve: ziľu 

producēšana, teksta reproducēšana. S4  

3. Padomi radio filmu vakaram: informācijas selekcionēšana. Tēma "Sabiedrība". Aizspriedumi 

vai patiesība. S2  

4. Sievietes un vīrieši. Sievietes - Nobela prēmijas laureātes. Nominālais stils. Teksta izpratne, 

domu un faktu lokalizācija. S 4  



5. Lasītāja vēstules producēšana. Vārdu krājuma paplašināšana: vārdu saime, salikteľi. S 2  

6. Pārbaudes darbs – 1.kontroldarbs S 2.  

7. Tēma "Padomdevēji". Formālu un neformālu vēstuļu producēšana. S 2  

8. Sarunvalodas pazīmes. Modālās partikulas. S 2  

9. Darījumi bankā. Vārdu krājums "nauda". Lomu spēle "Padomdevējs - padomu meklētājs". S 2  

10. Tēma "Literatūra". Vecāku cilvēku dzīve. S 2  

11. Bertolds Brehts "Die unwurdige Greisin". S 2  

12. Vārdu krājums "īpašības un aizspriedumi". Izteikt priekšlikumu un to pamatot. Komentēt citu 

priekšlikumus. S 4  

13. Pārbaudes darbs – 2.kontroldarbs. S 2  

14. Tēma "Kriminalitāte". Teksta globāla izpratne. Vārdu krājums "tiesības un kriminalitāte". S 4  

15. Kriminālstāsta producēšana. Melu detektors: par un pret. S 2  

16. Tēma "Psiholoģija". Zigmund Freids. Psihoanalītiķi. Vārdu krājums "gars un dvēsele". S 2  

17. Kreatīvi cilvēki. Domāšanas sešas cepures: diskusiju organizēšana. S 2  

18. Tēma "Teātris". Aktieru skola Vīne: uzľemšanas pārbaudījumi. Bildes un fotogrāfijas: 

pieľēmumi un apraksts. S 4  

19. Pārbaudes - 3. kontroldarbs. S 2  

20. Tēma "Zinātne un pētniecība". Vārdu krājums "zinātne". Baltais pulveris "aspirīns". S 2  

21. Hipotēţu izvirzīšana un pārbaudīšana. Frīdriha Dirremata "Die Physiker". S 2  

22. Diskusija par tēmu "gēni". Tēma "Mutvārdu komunikācija". Mazā retorikas skola. S 4  

23. Projekts "Uzstāšanās auditorijas priekšā". S 2  

24. Vācija: pozitīvais un negatīvais. Vārdu krājums "mutvārdu komunikācija". S 2  

25. Pārbaudes - 4.kontroldarbs. S 2  

26. Kursa izvērtējums. S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1. Sekmīgs starp pārbaudījums: kontroldarbs rakstveidā (30%);  

2. Sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi (20 %);  

3. Patstāvīgās lasīšanas materiāla 2 sekmīgas prezentācijas (20%);  

4. Sekmīgi novērtēts eksāmens – mutiskais un rakstveida (30%). 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. (2002) em Abschlusskurs. Deutsch als 

Fremdsprache fur die Mittelstufe. Ismaning: Max Hueber  

2.Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. (2002) em Abschlusskurs. Deutsch als 

Fremdsprache fur die Mittelstufe. Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber.  

3.Hering A., Matusek M., Perlmann-Balme M., (2002) Ubungsgrammatik. Deutsch als 

Fremdsprache. Wiederholung der Grundstufe Mittelstufe. Max Heuber Verlag, Ismaning 

Papildliteratūra 

 

1.Langenscheids Großworterbuch Deutsch als Fremdsprache. (2002) Das einsprachige 

Worterbuch fur alle, die Deutsch lernen. Berlin und Munchen: Langenscheidt KG.  

2. Dreyer, H., Schmitt, R. (2002) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 

Verlag, Ismaning  

3. Helbig/Buscha (2001) Leitfaden der deutschen Grammatik. Langenscheidt KG, Berlin und 

Munchen  

4. Gerngross G., Krenn W., Puchta H. (2000) Grammatik kreativ. Langenscheidt KG, Berlin und 

Munchen.  

5. Van Eunen K., Moreau J., de Nys F., Stenzel B., Wildenbeest M., (1994) Grammatikbogen. 

Fiktionale Texte mit Aufgaben und Losungsschlusseln fur den Unterricht Deutsch als 

Fremdsprache. Langenscheidt KG, Berlin und Munchen.  



Periodika un citi informācijas avoti 

 

Presse und Sprache - avīze  

Spiegel - ţurnāls  

Stern - ţrunāls  

http://www.esv.info/z/ZfdPh/zeitschriften.html  

http://bfu.goethe.de/a1_sd1/  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5538276,00.html  

http://www.goethe.de/ins/be/bru/ges/dll/deindex.htm  

 



 

Kursa nosaukums 
Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem I 

[2PED2722*Peda2053] 2PED2722 

Kursa kods LitZ2169 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Kangro 

Priekšzināšanas 

Peda1016, Integrētais kurss vācu valodas skolotājiem 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2053 [2PED2055] Vāciski 

runājošo valstu literatūra skolotājiem I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa ietvaros studējošie padziļina savas zināšanas par vācu literatūras attīstībai būtiskiem 

posmiem XVIII gs. otrajā pusē un XIX gs. sākumā – Apgaismības laikmetu, Vētras un dziľu 

laikmetu, Veimāras klasiku un būtiskākajiem J.V.Gētes un F. Šillera šī laikposma darbiem un 

nozīmīgākajiem vācu romantiķiem.  

Kursa uzdevumi ir palīdzēt studentiem gūt priekšstatu par  

1) Apgaismības laikmeta vēsturiskajiem un filozofiskajiem pamatiem, šī laikmeta spilgtāko 

pārstāvju daiļradi;  

2) Vētras un dziľu laikmeta vēsturiskajiem un filozofiskajiem pamatiem, Gētes un Šillera Vētras 

un dziľu laika daiļdarbiem,  

3) Veimāras klasiku un nozīmīgākajiem šī laikposma darbiem;  

4) par nozīmīgākajiem vācu romantiķiem un būtiskākajiem šī laikposma daiļdarbiem.  

5) būtiskākajām metodiskajām pieejām un darba veidiem metodiski pamatotai daiļliteratūras 

izmantošanai vācu valodas kā svešvalodas stundās. 

Rezultāti 

Sekmīgi pabeidzot šo kursu, studenti būs ieguvuši: akadēmisko kompetenci – 

ieguvuši priekšstatu par vācu literatūras attīstībai būtiskiem posmiem XVIII gs. otrajā pusē un 

XIX gs. sākumā. 

komunikatīvo kompetenci – varēs sazināties un diskutēt par agrīno vācu literatūru; 

starpkultūru kompetenci – paplašinās savu kulturoloģisko redzesloku, veidojot zināšanu un 

uzskatu kopumu vācvalodīgo zemju literatūru, kultūru un valodu; 



intelektuālo kompetenci – spēs analītiski domāt, salīdzināt, izvērtēt vācvalodīgo valstu literatūru, 

dot argumentētu vērtējumu kādam procesam vai parādībai. 

metodisko kompetenci – spēs izvēlēties un praktiski pielietot atbilstošos metodiskos paľēmienus 

attiecīgā laika posma daiļliteratūras izmantošanai vācu valodas kā svešvalodas stundās. 

  

Kursa plāns 

1. Apgaismības laikmets, tā vēsturiskie un filozofiskie pamati. L 2 

2. Apgaismības laikmets, tā vēsturiskie un filozofiskie pamati. I.Kanta raksta ―Kas ir 

Apgaismība?‖ analīze un metodiskie paľēmieni tā interpretācijai. S 2 

3. Lesinga dzīve un daiļrade. Lesinga nozīmīgākās lugas "Emīlija Galoti" un "Nātans Gudrais". 

Hamburgas dramaturģija. L 2 

4. Lesinga traģēdija "Emīlija Galoti". Metodiskie paľēmieni XVIII.gs. traģēdijas teksta 

interpretācijai. S 2 

5. Herdera dzīve un darbi. Herders un pasaules tautu folklora. L 2 

6. Herders un latviešu tautas dziesmas. Metodiskie paľēmieni J.G. Herdera latviešu tautas 

dziesmu tulkojumu kritiskai analīzei. S 2 

7. Vētras un dziľu laikmets. Gēte un Šillers. L 2 

8. Vētras un dziľu laikmets. Gēte un Šillers. S 2 

9. Gētes un Šillera balādes. L 2 

10. Gētes un Šillera balādes. Metodiskie paľēmieni Gētes un Šillera balāţu izmantošanai skolas 

literatūras mācību stundās. S 2 

11. Gētes un Šillera literatūrteorētiskais un kultūrvēsturiskais mantojums. L 2 

12. Vācu romantisma filosofiskie un estētiskie pamati. Novalis. L 2 

13. A. Arnims, K.Brentano, brāļi Grimmi un vācu folklora. Metodiskie paľēmieni brāļu Grimmu 

daiļrades fragmentu izmantošanai skolas literatūras mācību stundās. L 2 

14. Šamiso un J. Eihendorfa daiļrade. Metodiskie paľēmieni J.Eihendorfa dzejas izmantošanai 

vācu valodas kā svešvalodas mācību stundās. S 2 

15. Studentu prezentācijas. S 4 

Stundas kopā: 32 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums( vismaz 75%), obligātās literatūras un sekundārās literatūras 

studijas, aktīva līdzdalība diskusijās un prezentācija(referāts) semināra nodarbībā par vienu no 

daiļdarbiem vai literatūrteorētiskajiem rakstiem. Rakstiskajā eksāmenā sekmīgi jāatbild uz 2 

kursā ietvertajiem jautājumiem. 

Studiju kursa gala atzīmi veido: 

-         aktīvs darbs auditorijā lekciju un semināru laikā – 20%, 

-         referāts/prezentācija – 20%  

-         2 kontroldarbi (katrs 15%) –30% 

-         gala pārbaudījums (eksāmens) – 30%. 

Sekmīgi jāatbild uz 2 kursā ietvertajiem jautājumiem.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Deutsche Literaturgeschichte. Dtv-Ausgabe, Bd. 4.-5. München: Dtv, 1998  

2.llustrierte Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 1.,2. Köln: Komet, 2001.  

3.Lessing, G.E. Emilia Galotti. Ein bürgerliches Trauerspiel. München: Dtv, 1997.  

4.Herder, J.G. Die Stimmen der Völker in Liedern. Ditzingen, Reclam, 1975.  

5.Goethe J.W., Schiller F. Sämtliche Balladen und Romanzen. Hrsg. von K.Eibl, Insel 

Taschenbuch, Frankfurt, 1992.  

6.Goethe, J.W. Faust. Erster und zweiter Teil, Dtv, München, 1997.  

7.Arnim, A. von; Brentano, C. Des Knaben Wunderhorn. Hrsg. von F.Ranke, Insel, Frankfurt, 

2000. 



Papildliteratūra 

1.Alt, P. A. Aufklärung. Stuttgart: Metzler Verlag, 2001.  

2.Karthaus, U., Manss, T. Sturm und Drang. München: C.H.Beck, 2000.  

3.Alt, P. A. Friedrich Schiller. München: Beck Verlag, 2004.  

4.Borchmeyer, D. Weimarer Klassik. Weinheim: Beltz Athenaeum, 1998.  

5.Grimm. J., Grimm W. Märchen der Brüder Grimm. Knaur,München, 2003.  

6.Eichendorf, J. von Aus dem Leben eines Taugenichts. Reclam, Ditzingen, 2001. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Kroeger, W. Lektuereschlüssel. Johann Wolfgang Goethe Faust I. Reclam, Ditzingen, 2001.  

2.Gaier, U. Faust, Erläuterungen und Dokumente. Reclam, Ditzingen, 2001.  

3.http://www.wissen-im-netz.info/literatur/goethe/werke/index.htm 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem II 

[2PED3676*Peda3035] 2PED3676 

Kursa kods LitZ3110 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Kangro 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3035 [2PED3047] Vāciski 

runājošo valstu literatūra skolotājiem 

II [29.12.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju topošajiem vācu valodas skolotājiem iepazīties ar 

vācvalodīgās literatūras attīstības pamatjautājumiem 20. gadsimtā. Tiek raksturota T.Manna, 

B.Brehta, F.Direnmata, I. Bahmanes daiļrade. Kursā tiek dots vācu literatūras procesa 

raksturojums rietumos pēc Otrā pasaules kara (grupa 47 un tās spilgtākie pārstāvji). Īsi tiek 

raksturoti svarīgākie VDR literatūras pārstāvji (A.Zēgerse, J.Bobrovskis, K.Volfa u.c.) Kursa 

apguves laikā studenti iepazīsies ar būtiskākajām metodiskajām pieejām un darba veidiem 

metodiski pamatotai daiļliteratūras izmantošanai vācu valodas kā svešvalodas stundās. 

Rezultāti 

Sekmīgi pabeidzot šo kursu, studenti būs ieguvuši:  

akadēmisko kompetenci –  

ieguvuši priekšstatu par vācu literatūras attīstībai būtiskiem posmiem XX gs. sākumā, zinās 

vāciski runājošo valstu literārā procesa svarīgākos posmus XX. gadsimtā; iepazīsies ar 

nozīmīgākajiem autoriem, ţanru attīstības problemātiku un tematiku XX. gadsimta vācu 

literatūrā;  

komunikatīvo kompetenci – pratīs analizēt attiecīgā laika posma daiļdarbus, diskutēt par tiem, 

sagatavot un demonstrēt prezentācijas;  

starpkultūru kompetenci – paplašinās savu kulturoloģisko redzesloku, veidojot zināšanu un 

uzskatu kopumu vācvalodīgo zemju literatūru, kultūru un valodu, gūs priekšstatu par Vācijas 

literāro procesu XX. gadsimtā;  

intelektuālo kompetenci – spēs analītiski domāt, salīdzināt, izvērtēt vācvalodīgo valstu literatūru, 

dot argumentētu vērtējumu kādam procesam vai parādībai;  

metodisko kompetenci – spēs izvēlēties un praktiski pielietot atbilstošos metodiskos paľēmienus 

attiecīgā laika posma daiļliteratūras izmantošanai vācu valodas kā svešvalodas stundās. 



Kursa plāns 

1. Vācu literatūra laika posmā starp diviem pasaules kariem. L1, S1  

2. Jaunā lietišķuma proza un lirika. L1,S1  

3. T.Manna daiļrade. Metodiskie paľēmieni darbam ar T. Manna novelēm. L2,S2  

4. B.Brehts un viľa episkais teātris. L2,S2.  

5. Literatūra no 1933. gada līdz 1945. gadam. Iekšējā un ārējā emigrācija. L1,S1  

6. Grupa 47 un pēckara literatūra rietumos. G.Grasa un H. Bella daiļrade. Metodiskie paľēmieni 

darbam  

ar G.Grasa un H. Bella stāstiem. L2,S2  

7. I.Bahmanes proza un lirika. L1,S1  

8. F.Direnmata dramaturģija. Drāmas fragmentu teatralizēts uzvedums lomās.  

L2,S2  

9. Svarīgākie bijušās VDR rakstniecības pārstāvji. A. Zēgerses,J. Bobrovska, K. Volfas un St.  

Hermlīna daiļrades apskats. Metodiskie paľēmieni darbam VDR rakstnieku darbiem. L2, S2  

10. Studentu prezentācijas/referāti. S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students varētu kārtot eksāmenu, jāapmeklē lekcijas un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās 

(jāstudē atbilstošie literatūrvēsturiskie, literatūrkritiskie avoti un jālasa daiļliteratūra). Jāsagatavo 

un jādemonstrē prezentācija par vienu literāro darbu un autora daiļradi. Eksāmenā jādemonstrē 

prasme diskutēt par literārā procesa jautājumiem vāciski runājošajās valstīs, iesaistoties 

eksāmena sarunā- diskusijā. Darbs semināros – 30%, prezentācija – 40%, mutisks eksāmens – 

30%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Die deutsche Literatur in Text und Darstellung. Bd.1-3. Mūnchen: Ditzinger, 1994.  

2. Deutsche Literaturgeschichte.Dtv-Ausgabe,Bd.5-8. Mūnchen: Ditzinger, 1998.  

3. Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur.Bd.3-5. Köln: Komet, 1998.  

4. Brigzna, I., Kreye, H. Deutsche Texte. Eine Anthologie. Riga : LU, 1996.  

Papildliteratūra 

1. Bachmann, I. Undine geht. Drei Erzāhlungen. Stuttgart: Reclam, 1984.  

2. Mann, T. Buddenbrooks. Frankfurt: Fischer, 1989.  

3. Mann, T. Erzāhlungen und Novellen. Frankfurt: Fischer, 1984.  

4. Brecht, B. Mutter Courage und ihre Kinder. Frankfurt: Suhrkamp, 2001.  

5. Frisch M. Homo Faber. Frankfurt: Suhrkamp, 2002.  

6. Brecht, B., Hinderer, W. Brechts Dramen, Interpretationen 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.literaturkritik.de  

2. www.perlentaucher.de  

3. www.berlinerliteraturkritik.de 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem III 

[2PED3677*Peda3036] 2PED3677 

Kursa kods LitZ3112 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Kangro 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3036 [2PED3048] Vāciski 

runājošo valstu literatūra skolotājiem 

III [29.12.2010] 

 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju topošajiem vācu valodas skolotājiem iepazīties ar 

nozīmīgākajām attīstības tendencēm, autoriem un daiļdarbiem vāciski runājošo valstu literatūrās 

pēc 1990. gada, kā arī sniegt ieskatu literārā procesa aktualitātēs Vācijā, Austrijā un Šveicē. 

Studenti aktīvi apgūs modernās vācu prozas spilgtāko pārstāvju nozīmīgākos daiļdarbus. 

Interaktīvās mācību diskusijās iegūs zināšanas par nozīmīgākajām literatūras attīstības 

tendencēm vāciski runājošajās valstīs.Kursa apguves laikā studenti iepazīsies ar būtiskākajām 

metodiskajām pieejām un darba veidiem metodiski pamatotai daiļliteratūras izmantošanai vācu 

valodas kā svešvalodas stundās. 

 

Rezultāti 

Sekmīgi pabeidzot šo kursu, studenti būs ieguvuši:  

akadēmisko kompetenci –  

ieguvuši priekšstatu par vācu literatūras attīstībai būtiskiem posmiem XX gs. otrajā pusē un XXI 

gs. sākumā, zinās vāciski runājošo valstu literārā procesa svarīgākos posmus pēc 1990.gada un 

galvenās attīstības tendences; iepazīsies ar nozīmīgākajiem autoriem, ţanru attīstības 

problemātiku un tematiku jaunākajā vācu literatūrā;  

komunikatīvo kompetenci – pratīs analizēt attiecīgā laika posma daiļdarbus, diskutēt par tiem, 

sagatavot un demonstrēt prezentācijas;  

starpkultūru kompetenci – paplašinās savu kulturoloģisko redzesloku, veidojot zināšanu un 

uzskatu kopumu vācvalodīgo zemju literatūru, kultūru un valodu, gūs priekšstatu par Vācijas 

literārā procesa aktualitātēm;  

intelektuālo kompetenci – spēs analītiski domāt, salīdzināt, izvērtēt vācvalodīgo valstu literatūru, 



dot argumentētu vērtējumu kādam procesam vai parādībaiö  

metodisko kompetenci – spēs izvēlēties un praktiski pielietot atbilstošos metodiskos paľēmienus 

attiecīgā laika posma daiļliteratūras izmantošanai vācu valodas kā svešvalodas stundās. 

 

Kursa plāns 

1. Vācijas atkalapvienošanās atspoguļojums mūsdienu vācu literatūrā. L2,S2  

2. Otrā pasaules kara atblāzma vācu 90. gadu literatūrā. G.Grasa un B.Šlinka romāni. Metodiskie 

paľēmieni darbam  

ar G.Grasa un B.Šlinka romāniem. L2,S2  

3. Vācu autobiogrāfiskā proza 90. gados. K. Volfas un G. de Broina daiļdarbi. Metodiskie 

paľēmieni darbam ar K.  

Volfas un G. de Broina daiļdarbiem. L2,S2  

4. Literārais process 90. gados. Vācu rakstnieku 90.gadu paaudze. Metodiskie paľēmieni darbam 

ar 90. gadu prozu.  

L2,S2  

5. Ieskats mūsdienu Austrijas literatūrā. L2,S2  

6. Ieskats mūsdienu Šveices literatūrā. L2,S2  

7. Modernās vācu prozas attīstības tendences. L2,S2  

8. Projekta darbu prezentācijas. S4 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students varētu kārtot eksāmenu, jāapmeklē lekcijas un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās 

(jāstudē atbilstošie literatūrvēsturiskie, literatūrkritiskie avoti un jālasa daiļliteratūra). Jāsagatavo 

un jādemonstrē prezentācija par vienu literāro darbu un autora daiļradi. Eksāmenā jādemonstrē 

prasme diskutēt par aktuāliem literārā procesa jautājumiem vāciski runājošajās valstīs, 

iesaistoties eksāmena sarunā- diskusijā. Darbs semināros – 30%, prezentācija – 40%, mutisks 

eksāmens – 30%. 

 

Mācību pamatliteratūra 

1.Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Hrsg. von Wilfried Barner. 2., 

erweiterte Auflage. Beck, München. 2006.  

2.Scheiter, I. Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970. A. Francke Verlag Tübingen, 2001.  

3.Forster, H., Riegel, P. Deutsche Literaturgeschichte. Band 12. Die Gegenwart 1968-1990. 

Deutscher Taschenbuch Verlag. München, 1998.  

4. Bohn, V. Deutsche Literatur seit 1945. Suhrkamp Taschenbuch.  

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1993. 

 

Papildliteratūra 

1Paulsen, W. Das Ich im Spiegel der Sprache. Autobiographisches Schreiben in der deutschen 

Literatur des 20. Jahrhunderts. TĽbingen: Niemeyer, 1991.  

2. Wilpert, Gero von SachwĻrterbuch der Literatur.- Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1989.  

3.Borchmeyer, D., Ţmegač, V. Moderne Literatur in Grundbegriffen. Frankfurt am Main: 

Athenäum, 1987.  

4. Waldmann, G. Autobiografisches als literarishes Schreiben. Kritishe Theorie, moderne 

Erzāhlformen und -modelle,literarishe MĶglichkeiten autobiografischen Schreibens. 

Hoehengehren: Verlag Schneider,2000.  

5.Brenner, P. J. Neue deutsche Literaturgeschichte: vom „Ackermann‖ zu Günter Grass. 2., 

aktualisierte Auflage. Tübingen, Niemeyer, 2004.  

6.Holdenried, M. Autobiografie. Philipp Reclam jun. Stuttgart, 2000.  

7.Grimminger, R., Murašov, J., Stückrath, J. (Hg.) Literarische Moderne. Rowohlt. Reinbek bei 



Hamburg, 2000.  

8.Kangro I. Widerspiegelung der Wende im autobiografischen Werk von Christa 

Wolf.//Tradition und Geschichte im literarischen und sprachwissenschaftlichen Kontext. Peter 

Lang Verlag. Frankfurt am Main u.a., 2008. S. 59-68. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Weimarer Beitrāge  

2. Sinn und Form  

3. Neue deutshche Literatur  

4. Linguistik und Literaturwissenschaft (LiLi)  

5. www.literaturkritik.de  

6.www.perlentaucher.de  

7. www.berlinerliteraturkritik.de 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas praktiskā fonētika skolotājiem 

Kursa kods Peda2050 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Dace Siliniece 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Valentīna Sokolova 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2050 [2PED2052] Vācu valodas 

praktiskā fonētika skolotājiem [slēgts 

03.09.2010] 

ValoP049 [2VALP050] Vācu valodas 

praktiskā fonētika I [SkVā P] 

 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju apgūt vācu valodas praktisko fonētiku un patstāvīgi 

attīstīt klausīšanās, lasīšanas un runāšanas prasmes, izmantojot jaunākos, speciāli fonētikas 

kursam veidotos oriģinālierakstus kasetēs un CD formātā, kas attīsta un pilnveido arī 

sarunvalodas iemaľas.  

Kursa uzdevumi: 1) apgūt normai un situācijai atbilstošu izrunu, 2) akcentēt pamatzināšanu 

automatizētu pielietošanu, 3) īpašu vērību pievērst vācu un latviešu valodas artikulācijas bāzu 

atšķirībām, interferences parādībām un paľēmieniem to novēršanai, izmantojot integrēto pieeju 

vācu valodas apmācībā, 4)visas artikulācijas īpatnības vācu valodā apgūt un trenēt vai nu runas 

plūsmā (mutiski), vai arī rakstiski (transkripcijā) kontekstā, izmantojot gan daiļliteratūru, gan 

praktiska rakstura materiālus. 

 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Padziļināta izpratne par vācu valodas fonētikas un intonācijas īpatnībām;  

2. nostiprināts priekšstats par latviešu un vācu valodas fonētiskajām un intonatīvajām atšķirībām.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst praktiskās fonētikas un intonācijas zināšanas un prasmes;  

2.studenti iemācās pareizi izrunāt gan atsevišķas skaľas, gan fonētiski adekvāti lasīt tekstus;  

3.studenti prot izmantot savas praktiskās iemaľas darbam vācu fonētikas apguvē. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Nodarbību apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 32 stundas praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi, jāpiedalās seminārā un jāuzraksta 2 

kontroldarbi.  

 

1) praktiskie darbi – 15%;  

2) dalība seminārā – 15%;  

3) kontroldarbs I - 20%  

4) kontroldarbs II - 20%  

4) gala eksāmens (rakstveida) – 30%. 

 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Phonothek. DaF. Arbeitsbuch. (2000) Hrsg. Eberhard Stock und Ursula Hirschfeld. 

Langenscheidt. Verlag Enzyklopädie. (15 eksemplāri bibliotēkā; LUB: Izgl.zin.&psiholog.bibl.)  

2. Rausch, R. (2001) Deutsche Phonetik für Ausländer.Langenscheidt.  

3. Dieling, H. Hirschfeld, U. (2000) Phonetik lehren und lernen. FSE 21. Langenscheidt.  

4. Die interaktive Einführung in die Linguistik 2.0. Ein interaktiver Kurs für Studierende der 

Sprachwissenschaften.(2000) Hueber.  

 

Papildliteratūra 

 

1. Dahlhaus, B. (1999) Fertigkeit Hören.Langenscheidt.  

2. Gübel, H., Graffmann, H., Neumann, E. (1991) Ausspracheschulung. Deutsch.  

3. Vorderwülbecke, K. (2001) Stufen 3-4. Klett Edition Deutsch.  

4. Greisbach, R. (2001) Experimentelle Testmethodik in Phonetik und Phonologie.  

5. Beile, W. (1997) Sprechsituationen aus dem Alltag. Inter Nationes. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Deutsch als Fremdsprache.  

2. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. 

 

Kursa plāns 

 
Veids Stundas 

1.Ievads fonētikā. Skaľu veidošana. Runas aparāts. P 2 

2. Artikulācijas bāze salīdzinājumā ar latviešu valodu. P 2 

3.Patskaľi un to veidošanās vācu valodā. Salīdzinājums ar latviešu valodu. P 2 

4.Garie un īsie patskaľi, to salīdzinājums ar dzimto valodu. Vingrinājums ar 

tekstiem. 
P 2 

5. Vācu valodas patskaľi un to artikulācija, akustika un funkcijas. Runas 

praktika. imtonatīvais aspekts. 
P 2 

6.Umlauti kā vācu valodas fonētikas īpatnība. To veidošana un artikulācijas 

īpatnības.Tekstu lasījumi. 
P 2 

7.―e‖-skaľa un tās varianti vācu valodā, kontrastīvs salīdzinājums ar latviešu 

valodas ―e‖-skaľām - variantiem. Runas plūsma un intonācija, daiļliteratūras 

teksts. 

P 2 



8. ―i‖skaľas un ―a‖ skaľas. Praktisks pielietojums un transkripcija. P 2 

9.―o‖ skaľu un ―u‖ skaľu varianti. Praktisks pielietojums tekstā.  P 2 

10. Skarbais vērums vācu valodas patskaľiem. Salīdzinājums praktiskos 

vingrinājumos. 
P 2 

11.Līdzskaľu klasifikācija vācu valodā. Praktisks salīdzinājums vingrinājumos. P 2 

12.Vācu valodas līdzskaľu klasifikācija pēc to artkulatoriskajām, akustiskajām 

un funkcionālajām īpašībām. 
P 2 

13.Izskaľas specifika vārda un zilbes beigās. Runas plūsma un transkripcija 

(daiļliteratūrā). 
P 2 

14.―h‖ skaľas, ―r‖ skaľas un to varianti. Runas plūsma un šo skaľu pielietošana 

praksē. 
P 2 

15.Vācu valodas skaľu koartikulācijas pamatlikumi (asimilācija, akomodācija). 

Transkripcijas pamatprincipi un tās vingrinājumi. 
P 2 

16.Praktiskās transkripcijas uzdevumi. P 2 

 



 

Kursa nosaukums 
Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija 

skolotājiem I [2PED1617*Peda1020] 2PED1617 

Kursa kods Valo1839 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Kornēlija Kanča 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1020 [2PED1020] Leksiski 

stilistiskā vācu valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem I [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu prasmes un iemaľas darbā ar interesantiem, aktuāliem un 

autentiskiem tekstiem, veikt teksta apstrādi, atbilstoši to prezentēt, kā arī diferencēti lietot valodu 

monologrunā, dialogrunā (domu apmaiľa, diskusija, referāts, apraksts, ziľojums, stāstījums), 

apgūt svarīgākās stratēģijas teksta producēšanai un recepcijai, īpašu uzmanību pievēršot 

mutvārdu un rakstu runas tālākai attīstībai.  

Kursa uzdevumi:  

1) daţāda veida un sareţģītības pakāpes tekstu izpratne, apgūto zināšanu, izveidoto iemaľu un 

prasmju pārnese, prasme iegūt pašam informāciju vai risināt problēmas, vispārējo un specifisko 

kompetenču attīstība;  

2) apgūt jaunu leksiku vācu valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu polisēmijai, sinonīmiem, 

antonīmiem, homonīmiem, kā arī frazeoloģijai, tādējādi bagātinot studentu vārdu krājumu un 

nostiprinot zināšanas apgūtās leksikas pielietošanai daţādās dzīves situācijās;  

3) rosināt studentus kursa apguves laikā darboties ar daţāda veida vārdnīcām.  

 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1.Padziļināta izpratne par tekstu lingvistisko analīzi;  

2.leksisko slāľu un to pielietojumu padziļināta izpratne.  

Profesionālās kompetences:  

1.Pilnveidota autentisku tekstu vācu valodā lasītprasme un to praktiska pielietošana, analizējot 

tekstus no leksiskā un gramatiskā aspekta;  

2.bagātināts vārdu krājums vācu valodā un to pielietošana daţādās dzīves situācijās;  



3.prasme darbam ar tekstiem vācu valodā, racionāla atbilstošas vārdnīcas izvēle atkarībā no 

uzdevumā uzstādītā mērķa, kā arī to efektīva izmantošana. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Ievadnodarbība. P 2  

2. 1.tēma. Cilvēki. Īsā proza: feļetoni. P 2  

3. Raksturs, personas apraksts. Dzejolis: K.Tuholska ―Das Ideal‖ P 2  

4. K.Tuholskis: ―Eigenhändige Vita‖. Izvērstais dzīves gājums. P 2  

5. 2.tēma. Valoda. Lietišķais teksts: svešvalodu mācīšana Eiropā. P 2  

6. Intervija: vācu valoda Šveicē. Lasītāju vēstule. P 2  

7. Autobiogrāfija: E.Canetti. ―Die gerettete Zunge‖  

Kontroldarbs I. P 2  

8. 3.tēma. Vietas. Ceļvedis. Pirmā diena. P 2  

9. Informācija tūristiem. Pilsētu portreti. Vīne un Minhene. P 2  

10. Vēstule. Manas dzīves vieta. Literārs teksts: K.Tuholskis ―Berlin! Berlin!‖ P 2  

11. Kontroldarbs II. 4.tēma. Patēriľa sabiedrība. P 2  

12. Iepirkšanās. e-pasta vēstule. Reklamācija. Avīţu raksta analīze. P 2  

13. 5.tēma. Nākotne. Reportāţa: ‖Atmiľas par nākotni‖. P 2  

14. Padomi daţādās dzīves situācijās. P 2  

15. Romāns. H.Rozendorfs ―Briefe in die chinesische Vergangenheit‖. P 2  

16. Kontroldarbs III.  

Atkārtojums par apgūto semestra vielu.Sagatavošanās eksāmenam. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 32 stundas praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi. Studiju kursa gala atzīmi veido 

praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%); sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi ( 25%); sekmīgi 

nokārtots rakstveida eksāmens ( 50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. (2005) Em neu Hauptkurs. Deutsch als 

Fremdsprache für die Mittelstufe. Kursbuch. Max Hueber. (15 eksemplāri bibliotēkā; LUB: 

Izgl.zin.&psiholog.bibl.)  

2. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. (2005) Em neu Hauptkurs. Deutsch als 

Fremdsprache für die Mittelstufe. Lehrbuch. Max Hueber. (15 eksemplāri bibliotēkā; LUB: 

Izgl.zin.& psiholog.bibl.)  

3. Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. (2002) Langenscheidt. 

Papildliteratūra 

1. Apelt Mary L. Wortschatz und mehr. (2001)Max Hueber Verlag.  

2. Földean H. Wörter und Sätze. (2001) Max Hueber Verlag. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Presse und Sprache.  

2. Sprachnachrichten. 

 



 

Kursa nosaukums 
Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija 

skolotājiem skolotājiem II 

Kursa kods Valo1830 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Priekšzināšanas 

Valo1839, Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I 

[2PED1617*Peda1020] 2PED1617 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu prasmes un iemaľas darbā ar interesantiem, aktuāliem un 

autentiskiem tekstiem, veikt teksta apstrādi, atbilstoši to prezentēt, kā arī diferencēti lietot valodu 

monologrunā, dialogrunā (domu apmaiľa, diskusija, referāts, apraksts, ziľojums, stāstījums), 

apgūt svarīgākās stratēģijas teksta producēšanai un recepcijai, īpašu uzmanību pievēršot 

mutvārdu un rakstu runas tālākai attīstībai.  

Kursa uzdevumi:  

1) daţāda veida un sareţģītības pakāpes tekstu izpratne, apgūto zināšanu, izveidoto iemaľu un 

prasmju pārnese, prasme iegūt pašam informāciju vai risināt problēmas, vispārējo un specifisko 

kompetenču attīstība;  

2) apgūt jaunu leksiku vācu valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu polisēmijai, sinonīmiem, 

antonīmiem, homonīmiem, kā arī frazeoloģijai, tādējādi bagātinot studentu vārdu krājumu un 

nostiprinot zināšanas apgūtās leksikas pielietošanai daţādās dzīves situācijās;  

3) rosināt studentus kursa apguves laikā darboties ar daţāda veida vārdnīcām. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1.Padziļināta izpratne par tekstu lingvistisko analīzi;  

2.leksisko slāľu un to pielietojumu padziļināta izpratne.  

Profesionālās kompetences:  

1.Pilnveidota autentisku tekstu vācu valodā lasītprasme un to praktiska pielietošana, analizējot 

tekstus no leksiskā un gramatiskā aspekta;  

2.bagātināts vārdu krājums vācu valodā un to pielietošana daţādās dzīves situācijās;  

3.prasme darbam ar tekstiem vācu valodā, racionāla atbilstošas vārdnīcas izvēle atkarībā no 

uzdevumā uzstādītā mērķa, kā arī to efektīva izmantošana. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. 1.tēma. Profesija. Darba sludinājums. P 2  

2. Motivācijas vēstule, CV. Reportāţa ―Berufsporträt― P 2  

3. Komentārs: ―Faulenzerkleidung‖ P 2  

4. 2.tēma. Mīlestība. Publicistisks teksts: ―Signale der Liebe‖. P 2  

5. Psiholoģisks tests: ―Bist du eine Klette?‖ Lasītāju vēstule: ―Kosenamen‖. P 2  



6. Literārs teksts: A.Šniclers ―Halb zwei‖.  

Kontroldarbs (1) P 2  

7. 3.tēma. Mēdiji. Komentārs: ―Atkarība no datora‖. P 2  

8. Jaunie mēdiji un analfabētisms. Avīţu raksts. P 2  

9. Autobiogrāfija. J.Ph. Reemtsma ―Im Keller‖. P 2  

10. 4.tēma. Veselīgs dzīves veids. Lietišķs teksts: ―Ess-Typen‖. P 2  

11. Intervija ―Wallness‖. P 2  

12. Populārzinātnisks raksts: Das Stress-Paradox.  

Kontroldarbs (2) P 2  

13. 5.tēma. Mobilitāte. Progress un bizness. P 2  

14. Reportāţa: ―Zeitreise mit dem Käfer―. P 2  

15. Raksts par biznesa tēmu: Navigationsgeräte. P 2  

16. Atkārtojums par apgūto semestra vielu.  

Sagatavošanās eksāmenam. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 64 stundas praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi. Studiju kursa gala atzīmi veido 

praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%); sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi ( 25%); sekmīgi 

nokārtots rakstveida eksāmens ( 50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. (2005) Em neu Hauptkurs. Deutsch als 

Fremdsprache für die Mittelstufe. Kursbuch. Max Hueber.  

2. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. (2005) Em neu Hauptkurs. Deutsch als 

Fremdsprache für die Mittelstufe. Lehrbuch. Max Hueber.  

3. Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. (2002) Langenscheidt. 

Papildliteratūra 

1. Apelt Mary L. Wortschatz und mehr. (2001)Max Hueber Verlag.  

2. Földean H. Wörter und Sätze. (2001) Max Hueber Verlag. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Presse und Sprache.  

2. Sprachnachrichten. 

 



 

Kursa nosaukums 
Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija 

skolotājiem skolotājiem III 

Kursa kods Valo2563 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Priekšzināšanas 

Valo1830, Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem skolotājiem II 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem sagatavoties teksta lingvistiski stilistiskajai interpretācijai 

vācu valodā, pamatojoties uz teksta stilistikas un lingvistikas teoriju. Tas sniedz studentiem 

priekšstatu par tekstu kā lingvistiska pētījuma objektu. Studenti iemācās analizēt un interpretēt 

daţādus tekstus atbilstoši to formālās un saturiskās struktūras hierarhiskajai uzbūvei, kā arī 

stilistikas teorijas un teksta lingvistikas principiem, atklāt tekstiem piemītošās raksturīgās stila 

iezīmes, pētīt tropu funkcionālo pragmatiku konkrētajos tekstu tipos. Īpaša vērība tiek pievērsta 

tekstu didaktiskajai orientācijai un interkulturālajiem sakariem. Tiek aprobēti tekstu analīzes un 

interpretācijas metodiskie principi atbilstoši augstskolu programmas prasībām.  

Kursa uzdevumi: 1) iemācīt studentiem patstāvīgi analizēt daţāda rakstura tekstus; 2) sniegt 

tekstu oriģinālu interpretāciju; 3) mācēt atšķirt un klasificēt tekstus pēc to stilistiskajām 

īpatnībām un struktūras.  

 

Rezultāti 

Rezultāti Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Padziļinātu priekšstatu par tekstu stilistiskajām un strukturālajām īpatnībām;  

2. nostiprinātu izpratni par lingvistiskajām teorijām.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst praktiskās analīzes zināšanas un prasmes;  

2.studenti māk veikt stilistisko un strukturālo analīzi;  

3.studenti māk teorētiski pamatot savas praktiskās iemaľas. 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Teksts kā lingvistiska pētījuma objekts. P 2  

2. Teksta struktūras kategorijas. P 2  

3. Teksta klasifikācija P 2  

4. Teksta modalitāte. P 2  

5. Teksta struktūra lingvistiski-stilistiskajā skatījumā I. P 2  

6. Teksta struktūras īpatnības. P 2  

7. Teksta struktūra lingvistiski-stilistiskajā skatījumā II. P 2  



8. Teksta kā vienota runas veidojuma galveno kategoriju apskats. P 2  

9. Teksta teorija un morfoloģija. P 2  

10. Tropi (stila figūras) un to pragmātika. P 2  

11. Humora un satīras izteiksmes līdzekļi. P 2  

12. Tekstam piemītošie kultūras sakari un to atklāsme analīzes procesā. P 2  

13. Teksta analīzes un interpretācijas metodika skolā. 1.praktikums. P 2  

14. Teksta analīzes un interpretācijas metodika skolā. 2.praktikums. P 2  

15. Teksta analīzes un interpretācijas metodika skolā. 3.praktikums. P 2  

16. Teksta analīzes un interpretācijas metodika skolā. 4.praktikums. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 32 stundas praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi. Studiju kursa gala atzīmi veido semināru 

un praktikumu rezultāti semestra laikā (50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Sandig, B. (2000) Stilistik der deutschen Sprache.  

2. Möbius, T. (2001) Textanalyse. Bange Verlag.  

3. Gall, D. (1999) Vom Expressionismus bis zur Literatur der DDR. Stark Verlagsgesellschaft.  

4. Fix, U., Poethe, H., Yos, G. (2001) Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger: Ein Lehrer und 

Arbeitsbuch. Lang. 

Papildliteratūra 

1. Sommerfeldt, K., Schreiber, H. (2001) Textsorten des Alltags und ihre typischen sprachlichen 

Mittel.  

2. Riesel, E., Schendels, E. (1995) Deutsche Stilistik. Просвещение.  

3. Girtel, R. (1998) Rotwelsch. Die alte Sprache der Gauner, Dirnen und Vagabunden. Böhlau.  

4. Barz. I., Lerchner, G., Schröder, M. (2003) Sprachstil – Zugänge und Anwendungen. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Deutsch als Fremdsprache.  

2. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. 

 



 

Kursa nosaukums 
Vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un 

izglītība 

Kursa kods SDSK4017 

Zinātnes nozare 
Starpdisciplinārie studiju kursi, Vēsture, Mākslas zinātne, 

Izglītības vadība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 15 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
17 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Priekšzināšanas 

Valo1842, Integrētais kurss vācu valodas skolotājiem [2PED1229*Peda1229] 2PED1229 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju topošajiem vācu valodas skolotājiem iepazīties un aktīvi 

apgūt būtisku informāciju par vāciski runājošo valstu ģeogrāfiju, kultūrvēsturi un izglītību, 

iepazīt izcilākos Vācijas māksliniekus un viľu ieguldījumu teātra un kino vēsturē, gūt priekšstatu 

par Vācijas kultūras dzīves aktualitātēm. Studenti interaktīvā darbā iegūs informāciju par 

nozīmīgākajām Vācijas augstskolām un izglītības sistēmu vāciski runājošās valstīs. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti būs ieguvuši  

– akadēmisko kompetenci: orientēsies vāciski runājošo valstu svarīgākajos ģeogrāfijas un 

ekonomikas aspektos, izpratīs un apgūs svarīgākos posmus Vācijas kultūrvēsturē; iepazīsies ar 

izcilākajiem Vācijas kultūras pārstāvjiem, nozīmīgākajiem māksliniekiem un rakstniekiem; gūs 

priekšstatu par Vācijas kultūras dzīves aktualitātēm;  

– metodisko kompetenci – pratīs atrast nepieciešamo informāciju par vāciski runājošo valstu 

ģeogrāfiju, kultūrvēsturi un izglītību un pratīs adaptēt autentiskus materiālus par izglītības un 

kultūrvēsturiskām tēmām vācu valodas kā svešvalodas stundām;  

– komunikatīvo kompetenci – pratīs atrast nepieciešamo informāciju par vāciski runājošo valstu 

ģeogrāfiju, kultūrvēsturi un izglītību, diskutēt par šīm tēmām, mācēs sagatavot un demonstrēt 

prezentācijas par šiem jautājumiem;  

– starpkultūru kompetenci – paplašinās savu kulturoloģisko redzesloku, veidojot zināšanu un 

uzskatu kopumu vācvalodīgo zemju izglītību, kultūru un valodu;  

– intelektuālo kompetenci – spēs analītiski domāt, salīdzināt, izvērtēt vācvalodīgo valstu kultūru 

un izglītību, dot argumentētu vērtējumu kādam procesam vai parādībai. 

Kursa plāns 

1. Vāciski runājošo valstu ģeogrāfiskais stāvoklis. Valsts formas. Galvenie valstu ekonomikas 

raksturojošie  

rādītāji. 2 L, 2 S  

2. Nozīmīgākie XX. gs. pirmās puses vēsturiskie notikumi. 1L, 1 S  

3. Divu vācu valstu izveidošanās. Berlīnes mūris. 1L, 1 S  

4. VFR jaunās un vecās federālās zemes. Vācijas apvienošanās politiskie, ekonomiskie un  



sociālpsiholoģiskie aspekti. 2L, 2 S  

5. Nozīmīgākie posmi Vācijas kultūrvēsturē. 1L, 1 S  

6. B.Brehts un episkais teātris. 1L, 1 S  

7. Nozīmīgākie teātri un reţisori vāciski runājošajās valstīs. 1L, 1 S  

8. Kino māksla vāciski runājošajās valstīs. 1L, 1 S  

9. Mūzika un balets vāciski runājošajās valstīs. 1L, 1 S  

10. Nozīmīgākie muzeji vāciski runājošajās valstīs. 1L, 1 S  

11. Izglītības sistēma Vācijā un Austrijā. Izglītības sistēmas sasniegumi un problēmas vāciski 

runājošajās  

valstīs. 1L, 1 S  

12. Augstskolas un izcilākie zinātniskie sasniegumi vāciski runājošajās valstīs 1990-2011. 1L, 1 

S  

13. Aktualitātēs vāciski runājošajās valstīs kultūrā un izglītībā. 1L, 1 S  

14. Studentu darbu prezentācijas. 2 S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students varētu kārtot eksāmenu, jāizpilda divi praktiskie darbi, kas plānoti kursa ietvaros. 

Projektu un praktisko darbu prezentācija. Eksāmenā jādemonstrē prasme veidot projekta darbu 

par vāciski runājošo valstu ģeogrāfiju, kultūrvēsturi un izglītību. Semestra laikā studentam 

jāizveido porfolio par kursa tematiku un jādemonstrē eksāmenā. Kopējo atzīmi veido aktīva 

līdzdalība semināros 20%, divi praktiskie darbi – katrs 10%, prezentācija 30%, portfolio 

sagatavošana un demonstrēšana eksāmenā 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Glaser, H. Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. C.H. Beck Verlag, 1. 

Aufl., München,  

2002.  

2. Glaser, H. Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1989, 2. Aufl., 

Bundeszentrale für  

Politische Bildung, Bonn, 1991.  

3. Demandt, A. Über die Deutschen: Eine kleine Kulturgeschichte. Propyläen Verlag München, 

2007.  

4. Müller, H. Deutsche Geschichte in Schlaglichtern. Meyers Lexikonverlag. Zweite, 

aktualisierte und erweiterte  

Auflage. Mannheim etc.1990. 

Papildliteratūra 

1. Baumann, B., Oberle B. Deutsche Literatur in Epochen: Textbuch. 2. überarbeitete Aufl., Max 

Hueber Verl.,  

München, 1996.  

2. Kemp, M. Geschichte der Kunst. Kunst Verlag, 2007. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.dhm.de  

2. www.goethe.de (Gētes institūta mājas lapas adrese)  

3. www.deutschland.de  

4. www.oesterreich.at  

5. www.prohelvetia.ch 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda I 

[2PED2744*Peda2049] 2PED2744 

Kursa kods Valo2680 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.10.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Laura Tidriķe 

Priekšzināšanas 

ValoP178, Praktiskā vācu valoda skolotājiem I [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2049 [2PED2051] Pedagoģisko 

pētījumu vācu rakstu valoda I 

[31.12.2010] 

Valo1500 [2VAL1500] Akadēmiskā 

vācu rakstu valoda I [SkVā P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju nostiprināt un padziļināt zināšanas un iemaľas vācu 

rakstu valodā, lai sagatavotos akadēmisko pētījuma darbu rakstīšanai.  

Kursa uzdevumi ir pilnveidot studentu iemaľas daţādu tekstu rakstīšanā, kopsavilkumu 

rakstīšanā, referātu rakstīšanā, sniegt informāciju par reģistriem un pieturzīmju lietošanu.  

Kursā studenti trenē savas prasmes rakstīt vienotu un saistītu rakstu, lietojot atbilstošus saikļus 

un pieturzīmes. Studenti mācās organizēt savas domas rakstos efektīvi un saskaľā ar 

akadēmiskās rakstības normām. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūs šādas kompetences:  

1)akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas, izpratni un prasmi pielietot zināšanas par vācu valodas rakstu reģistriem un 

interpunkciju lietošanu,  

-teikumu sasaisti ar saikļu palīdzību;  

-spēs atšķirt rakstu stilus un reģistrus,  

2)profesionālās kompetences:  

-akadēmiska un pētnieciska teksta struktūru un rakstīšanas pamatprincipus, -spēs patstāvīgi 

sastādīt rakstu darba plānu un pratīs uzrakstīt tekstu (vēstuli, CV, kopsavilkumu, referātu) 

atbilstoši plānam un prasībām. 

 

 

 



Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Akadēmiskās un pētnieciskās rakstīšanas auditorija un mērķis. P 2  

2. Stils un reģistrs. Formalitāte rakstos. P 2  

3. Rakstu skaidrība un vienotība. I P 2  

4. Rakstu skaidrība un vienotība. II P 2  

5. Lielo sākuma burtu lietošana. P 2  

6. Pieturzīmju lietošana: kols, semikols, domuzīme. P 2  

7. Komatu lietošana daţādos teikumos. P 2  

8. Rindkopas rakstīšana. P 2  

9. Lietišķā sarakste: formālās vēstules. I P 2  

10. Lietišķā sarakste: formālās vēstules. I P 2  

11. CV un pieteikuma vēstule. P 2  

12. Kopsavilkuma rakstīšana. I P 2  

13. Kopsavilkuma rakstīšana. II P 2  

14. Pētnieciskā darba rakstīšana. I P 2  

15. Pētnieciskā darba rakstīšana. II P 2  

16. Pētnieciskā darba rakstīšana. III P 2  

Stundas kopā 32 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

2 kontroldarbi – 20%  

6 patstāvīgie rakstu darbi – 60%  

Rakstisks eksāmens – 20% 

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Eco, U. (2010) Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Langenscheidt KG.  

2. Häublern, G.; Scherling, Th.; Häusler, G. (1985). Gespräch, Besprechung, Diskussion. 

Langenscheidt.  

3. Klotzki, P. (2004) Wie halte ich eine gute Rede? Deutscher Taschenbuchverlag.  

4. Peterßen, W.H. (1994) Wissenschaftliche(s) Arbeiten. Eine Einführung für Schüler und 

Studenten. Ehrenwirth.  

 

Papildliteratūra 

1. Bachhaus, N. (1998)Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten.  

2. Kruse, O. (1994) Keine Angst vom leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. 

Campus.  

3. Birkenbihl, V.F. (2001) Signale des Körpers. mfg verlag.  

4. Textor, A.M. (2003) Sag es treffender. Rowohlt Verlag.  

5. Reiners, L.(2010) Stilfibel. dtv. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Deutsch als Fremdsprache.  

2. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. 

 



 

Kursa nosaukums 

Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda II 

[2PED3646* 

Peda3031] 2PED3646 

Kursa kods Valo3393 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Laura Tidriķe 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Eleonora Meija 

Priekšzināšanas 

Peda2049, Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda I [31.12.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3031 [2PED3042] Pedagoģisko 

pētījumu vācu rakstu valoda II [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju apmācāmam kontingentam apgūt mutiska un rakstiska materiāla 

prezentāciju. Kursa uzdevumi:  

1) apgūt prezentējamo materiālu,  

2) apgūt runas paraugus un formas,  

3) apgūt mūsdienu tehniskos līdzekļus,  

4) apgūt prezentācijas principus un materiālu praktisku pielietojumu. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Padziļināts priekšstats par zinātniski metodisko darbu;  

2. nostiprināta izpratne par prezentācijas principiem.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst runas formas prasmes;  

2.studenti māk pielietot mūadienu tehnoloģiju;  

3.studenti māk prezentēt materiālu komunikācijas aktā. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Zinātniski-metodiskā darba efektīvas prezentācijas formas un metodes. P 2  

2. Prezentējamā materiāla strukturālā un saturiskā uzbūve prezentācijas kontekstā. P 2  



3. Runas formu izvēle prezentācijas procesā, runas formu īpatnības un stila pazīmes. P 2  

4. Runu paraugi un klišejas – galvenie rakstiskā un mutiskā ziľojuma elementi. P 2  

5. Runas kultūras veidošanas principu apguve, pamatojoties uz praktiskiem vingrinājumiem. P 2  

6. Korekta fonētiskā bāze – ziľojuma mutiskās formas sastāvdaļa. Valodas un runas prosodika. 

P 2  

7. Ziľojuma neverbālo līdzekļu apskats, to analīze un demonstrēšana. P 2  

8. Mūsdienu tehnisko (audio-vizuālo, interneta u.c.) līdzekļu izmantošana prezentācijas procesā. 

P 2  

9. Ilustratīvo un uzskates materiālu (noformēšanas, prezentācijas tabulu, shēmu, grafiku 

u.c.)izmantošanas ētiskais un estētiskais aspekts. P 2  

10. Studenta publiskās uzstāšanās vērtēšanas kritēriju izstrāde un saskaľošana (balstoties uz 

vācu universitāšu Minhenē un Konstancē pieredzes). P 2  

11. Diskusijas un zinātnisku problēmu apspriešanas metodika konferenču norises laikā. 

Leksikas, vārdu stilistiskās nokrāsas, valodas un runas sintaktisko struktūru analīze. P 2  

12. Prezentācijas principu teorētisko materiālu praktisks pielietojums un tā novērtējums kā 

komunikācijas akta sastāvdaļa publiskās uzstāšanās laikā, pamatojoties uz kursa darba 

aizstāvēšanas pieredzi. Praktikums Nr.1. P 2  

13. Prezentācijas principu teorētisko materiālu praktisks pielietojums un tā novērtējums kā 

komunikācijas akta sastāvdaļa publiskās uzstāšanās laikā, pamatojoties uz kvalifikācijas darba 

aizstāvēšanas pieredzi. Praktikums Nr.2. P 2  

14. Prezentācijas principu teorētisko materiālu praktisks pielietojums un tā novērtējums kā 

komunikācijas akta sastāvdaļa publiskās uzstāšanās laikā, pamatojoties uz diplomdarba 

aizstāvēšanas pieredzi. Praktikums Nr.3. P 2  

15. Prezentācijas principu teorētisko materiālu praktisks pielietojums un tā novērtējums kā 

komunikācijas akta sastāvdaļa publiskās uzstāšanās laikā, pamatojoties uz prakses darba 

aizstāvēšanas pieredzi. Praktikums Nr.4. P 2  

16. Prezentācijas principu teorētisko materiālu praktisks pielietojums un tā novērtējums kā 

komunikācijas akta sastāvdaļa publiskās uzstāšanās laikā, pamatojoties uz izvēlētās 

prezentācijas pieredzi. Praktikums Nr.5. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 32 stundas praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi. Studiju kursa gala atzīmi veido 

praktisko darbu rezultāti semestra laikā (50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Referate, Vorträge, Facharbeiten. Von der cleveren Vorbereitung zur wirkungsvollen 

Präsentation. (2003) Duden. Lernen lernen. Duden Verlag.  

2. Häublern, G.; Scherling, Th.; Häusler, G. (1985). Gespräch, Besprechung, Diskussion. 

Langenscheidt.  

3. Klotzki, P. (2004) Wie halte ich eine gute Rede? Deutscher Taschenbuchverlag.  

4. Peterßen, W.H. (1994) Wissenschaftliche(s) Arbeiten. Eine Einführung für Schüler und 

Studenten. Ehrenwirth.  

Papildliteratūra 

1. Bachhaus, N. (1998)Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten.  

2. Kruse, O. (1994) Keine Angst vom leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. 

Campus.  

3. Birkenbihl, V.F. (2001) Signale des Körpers. mfg verlag.  

4. Textor, A.M. (2003) Sag es treffender. Rowohlt Verlag.  

5. Reiners, L.(2010) Stilfibel. dtv. 

 

 



Periodika un citi informācijas avoti 

1. Deutsch als Fremdsprache.  

2. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. 

 



 

Kursa nosaukums Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda III 

Kursa kods Valo5349 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Priekšzināšanas 

Valo2680, Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda I [2PED2744*Peda2049] 2PED2744 

Valo3393, Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda II [2PED3646*Peda3031] 2PED3646 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo4230 [2VAL4230] Pedagoģisko 

pētījumu vācu rakstu valoda III 

[2PED4637*Peda4007] 2PED4637 

 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir aplūkot šādus jautājumus: zinātniskā izklāsta stils – terminoloģiskās, 

morfoloģiskās un sintakstiskās stila rakstura iezīmes; zinātniskā izklāsta formas: referēšana, 

anotēšana, citēšana un norāţu sistēma; zinātniskā darba struktūras izpēte – ievads, teorētiskā un 

praktiskā daļa, noslēgums, tēzes, literatūras saraksts un pielikumi; studenta patstāvīgais darbs 

zinātnisko (publicēto) tekstu izvēlē, analīzē un sagatavošanā; tekstu ar daţādiem funkcionāliem 

stiliem (sarunvalodas, neoficiālās publiskās uzstāšanās stils) pārveidošana atbilstoši rakstiska 

zinātniska stila izklāstam. Studentu darba rezultātam jāatspoguļojas kursa darba adekvātajās 

daļās. Beidzot kursu, students iesniedz kursa darba melnraksta variantu ar atbilstošu struktūru.  

 

Kursa uzdevumi: 1) apgūt prezentējamo materiālu, 2) apgūt runas paraugus un formas, 3)apgūt 

mūsdienu tehniskos līdzekļus, 4) apgūt prezentācijas principus un materiālu praktisku 

pielietojumu. 

 

Rezultāti 

Rezultāti Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Padziļinātu priekšstatu par zinātniski metodisko darbu;  

2. nostiprinātu izpratni par prezentācijas principiem.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst runas formas prasmes;  

2.studenti māk pielietot mūsdienu tehnoloģiju;  

3.studenti māk prezentēt materiālu komunikācijas aktā. 

 

 

 

 



Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Vācu un latviešu metodiskās literatūras apskats par zinātniskā darba rakstīšanu.  

Zinātniskās analīzes gnozeoloģiskais aspekts. P 2  

2. Zinātniskā darba loģikas pamatprincipi. Zinātniskā satura rakstu sagatavošanas process 

lingvostilistisko metoţu analīzes aspektā. P 2  

3. Zinātniskās izpētes objekta, priekšmeta, mērķu un uzdevumu formulējumu daţādība Eiropas 

humānistu skolu kontekstā.  P 2  

4. Zinātniskās izpētes objekta izvēles metodika: literatūras avotu meklēšana, to sistematizēšana; 

bibliogrāfijas sastādīšanas principi; pētījuma konceptuālā aparāta izstrādāšana; darba hipotēzes 

formulēšanas veidi. P 2  

5. Pētīšanas procesā sasniegto hipotētisko un objektīvo rezultātu zinātniskā prognozēšana. 

Zinātniskā darba vienoto formālo standartu (citātu, atsauksmju, pieturzīmju u.c.) apspriešana. P 2  

6. Zinātniskā teksta veidu klasifikācija atbilstoši darba struktūrai.  

Pasniedzēja un studentu izvēlēto zinātnisko darbu  

paraugu praktiska analīze: darba forma, metode, teksta pragmatika, ievērojot adresāta specifiku. 

P 2  

7. Pasniedzēja un studentu izvēlēto zinātnisko darba paraugu praktiska analīze: zinātniskais 

raksts, metodisks līdzeklis, referatīvs raksts, redzes viedokļu apskats. P 2  

8. Zinātniska darba kategoriju praktiska analīze: zinātniska satura izklāsta komponentu loģiska 

kopsakarība; teksta formālais veselums; objektivitāte zinātnisko rezultātu novērtēšanā 

prezentācijas laikā. P 2  

9. Studentu patstāvīgais darbs noteiktu zinātniska teksta veidu meklēšanā un izvēlē. Izvēlēto 

tekstu rakstiska analīze, klasificējot katra studenta atsevišķi izvēlētā teksta stila līdzekļus. P 2  

10. Studenta kritiskās pozīcijas formulēšana un viľa iemaľu attīstīšana zinātnisko pētījumu 

salīdzināšanas procesā. P 2  

11. Ilustratīvo un uzskates materiālu (noformēšanas, prezentācijas tabulu, shēmu, grafiku u.c.) 

izmantošanas ētiskais un estētiskais aspekts. P 2  

12. Diskusijas un zinātnisku problēmu apspriešanas metodika konferenču norises laikā. Leksikas, 

vārdu stilistiskās nokrāsas, valodas un runas sintaktisko struktūru analīze. P 2  

13. Ziľojuma neverbālo līdzekļu apskats, to analīze un demonstrēšana. P 2  

14. Prezentācijas principu teorētisko materiālu praktisks pielietojums un tā novērtējums kā 

komunikācijas akta sastāvdaļa publiskās uzstāšanās laikā, pamatojoties uz kursa darbu 

aizstāvēšanas pieredzi. P 2  

15. Darba rezultātu apkopošana: kursa satura galveno virzienu apspriešana un studentu konkrēto 

uzdevumu izpildes novērtēšana praktisko nodarbību laikā. P 2  

16. Studentu personiskās rīcības novērtēšana akadēmiskajā grupā visa mācību procesa laikā. P 2  

Stundas kopā 32 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 32 stundas praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi. Studiju kursa gala atzīmi veido 

praktisko darbu rezultāti semestra laikā (50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Eco, U. (2010) Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Langenscheidt KG.  

2. Häublern, G.; Scherling, Th.; Häusler, G. (1985). Gespräch, Besprechung, Diskussion. 

Langenscheidt.  

3. Klotzki, P. (2004) Wie halte ich eine gute Rede? Deutscher Taschenbuchverlag.  

4. Peterßen, W.H. (1994) Wissenschaftliche(s) Arbeiten. Eine Einführung für Schüler und 



Studenten. Ehrenwirth.  

Papildliteratūra 

1. Bachhaus, N. (1998)Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten.  

2. Kruse, O. (1994) Keine Angst vom leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. 

Campus.  

3. Birkenbihl, V.F. (2001) Signale des Körpers. mfg verlag.  

4. Textor, A.M. (2003) Sag es treffender. Rowohlt Verlag.  

5. Reiners, L.(2010) Stilfibel. dtv. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Deutsch als Fremdsprache.  

2. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. 

 



 

Kursa nosaukums Profesionālās svešvalodas mācību metodika [SkVā P] 

Kursa kods PedaP046 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.11.2000 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Kornēlija Kanča 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP046 [2PEDP030] Profesionālās 

svešvalodas mācību metodika [SkVā 

P] [04.03.2011] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar profesionālās vācu valodas mācību metodiku un tās 

atšķirību no vispārējās vācu valodas mācīšanas un mācīšanās metodikas. Kursa ietvaros 

studentiem tiek dota iespēja apgūt profesionālo mācību metodiku, lai sagatavotos mācīt vācu 

valodu pieaugušajiem profesionālā vidē. Kā topošajiem profesionālās vācu valodas skolotājiem 

studentiem jāprot plānot svešvalodas kursu, kā arī izvēlēties mācību materiālus un izstrādāt 

mācību stundu gaitu, kas atbilst klientu vajadzību analīzei viľu darba vietā (bankā, slimnīcā, 

daţādās organizācijās un firmās). 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūs izpratni par profesionālās svešvalodas metodikas jēdzienu 

un tās klasifikāciju, kā arī spēs patstāvīgi veikt vajadzību analīzi, izveidot vajadzību analīzei 

atbilstošu mācību programmu, pratīs izvēlēties un izvērtēt autentiskus materiālus un to 

izmantošanas iespējas stundās, mācēs izstrādāt kursa izvērtēšanas kritērijus un kursa reklāmu. 

Kursa plāns 

1. Profesionālās svešvalodas definīcija, klasifikācija, vēsturiskais apskats. L2  

2. Vācu valoda akadēmiskiem mērķiem. L2  

3. Vācu valoda biznesa mērķiem. L2  

4. Vajadzību analīze un izvērtējums. L2, S2  

5. Mācību programmas plānošana. L2, S2  

6. Kursa programma un mācību plāns. L2, S2  

7. Mācību materiāli un to novērtējums. L2, S2  

8. Mācību materiālu izveide. S2  

9. Novērtēšana un testēšana. L2  



10. Kursa reklāmas materiāli. S2  

11. Kursu izstrāde un aizstāvēšana. S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgs vērtējums starppārbaudījumos: 1) patstāvīgi lasīto materiālu konspekti – 10%  

2) darba mape (sastāv no vajadzību analīzes anketas vienai profesijai, kursa programmas, 1 

stundas izstrādes, kursa izvērtēšanas veidlapas un kursa reklāmas) – 50%  

Rakstisks eksāmens – 40% 

Mācību pamatliteratūra 

1.Conlin, C. 2002. Unternehmen Deutsch Ernst Klett  

2.Macaire, D., Nikolas, G. 2002. Wirtschaftsdeutsch fuer Anfänger Ernst Klett  

3.N.Becker/J.Braunert. 2009. Alltag,Beruf&Co. Kursbuch, Arbeitsbuch, Heuber Verlag  

4. Bausch, C. R., Krumm, Ch. 1995 Handbuch Fremdsprachenunterricht Hrsg: Verlag TĽbingen 

und Basel  

5. Buhlmann, R. Fearns, A. 1991. Handbuch des Fachsprachenunterrichts. Berlin: 

Langenscheidts 

Papildliteratūra 

1. Hoffmann, L. Vom Fachwort zum Fachtest. Beiträge zur Angewandten Linguistik. 

TĽbingen(Forum fĽr Fachsprachen ß Forschung, 5), 1988  

2. Roelcke, T. Fachsprachen. Berlin: Langenscheidts, 1999  

3. Skiba, R. Fachsprachenforschung in wissenschaftlicher Perspektive. TĽbingen (Forum FĽr 

Fachsprachen - Forschung, 47)  

4. Beisbart, O., Marenbach, D. Einfūhrung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. 

Auer Verlag GmbH, DonauwĶrth, 1997  

5. Wergen, I., Worner, A. Handelskorrespondenz Deutsch im Griff Ernst Klett Sprachen GmbH, 

Stuttgart, 2002 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1.Deutsch als Fremdsprache Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts fĽr 

Ausländer  

2. Fremdsprache Deutsch 

 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas fonētika [Skol P] 

Kursa kods Valo1542 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
28 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.02.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Valentīna Sokolova 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Dace Siliniece 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Valentīna Sokolova 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1542 [2VAL1542] Vācu valodas 

fonētika [Skol P] [02.01.2011] 

ValoP049 [2VALP050] Vācu valodas 

praktiskā fonētika I [SkVā P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju apgūt vācu valodas praktisko fonētiku un patstāvīgi 

attīstīt klausīšanās, lasīšanas un runāšanas prasmes, izmantojot jaunākos, speciāli fonētikas 

kursam veidotos oriģinālierakstus kasetēs un CD formātā, kas attīsta un pilnveido arī 

sarunvalodas iemaľas.  

Kursa uzdevumi: 1) apgūt normai un situācijai atbilstošu izrunu, 2) akcentēt pamatzināšanu 

automatizētu pielietošanu, 3) īpašu vērību pievērst vācu un latviešu valodas artikulācijas bāzu 

atšķirībām, interferences parādībām un paľēmieniem to novēršanai, izmantojot integrēto pieeju 

vācu valodas apmācībā, 4)visas artikulācijas īpatnības vācu valodā apgūt un trenēt vai nu runas 

plūsmā (mutiski), vai arī rakstiski (transkripcijā) kontekstā, izmantojot gan daiļliteratūru, gan 

praktiska rakstura materiālus.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Padziļināts priekšstats par vācu valodas fonētikas īpatnībām;  

2. nostiprināta izpratne par latviešu un vācu valodas fonētiskajām atšķirībām.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst teorētiskās fonētikas un intonācijas zināšanas un prasmes;  

2.studenti māk veikt transkripciju un prot automatizēt savas izrunas prasmes;  

3.studenti māk teorētiski pamatot savas praktiskās iemaľas gan mutiski,gan rakstiski. 

 



Kursa plāns 

1. Ievads specialitātē. Vācu valodas skaľu veidošana. Runas aparāts. L 2  

2. Vācu valodas artikulācijas bāzes raksturojums salīdzinājumā ar latviešu valodas artikulācijas 

bāzi. L 1 P 1  

3. Patskaľu veidošanas pamatprincipi vācu valodā. L 1 P 1  

4. Garie un īsie patskaľi kontrastīvajā salīdzinājumā ar latviešu valodu. Tekstu lasījums. P 2  

5. Vācu valodas skaľas (patskaľi) artikulatoriskajā, akustiskajā un funkcionālajā aspektā. Runas 

plūsmas praktika. P 2  

6. Umlautu veidošana, to artikulācijas īpatnības. Kontekstuāli lasījumi. P 2  

7. ―e‖-skaľas varianti vācu valodā, to salīdzinājums ar latviešu ―e‖-skaľām. Runas plūsma un 

daiļliteratūras konteksts. P 2  

8. ―i‖skaľas un ―a‖ skaľas. Praktisks pielietojums kontekstā. P 2  

9. ―o‖ skaľu un ―u‖ skaľu varianti. Praktisks pielietojums kontekstā. P 2  

10. Patskaľu skarbais vērums. Praktisks salīdzinājums kontekstā. P 2  

11. Balsīgie un nebalsīgie līdzskaľi vācu valodā. Praktisks salīdzinājums kontekstā. P 2  

12. Vācu valodas līdzskaľi artikulatoriskajā, akustiskajā un funkcionālajā aspektā. P 2  

13. Izskaľas pastiprināšanās vārda un zilbes beigās. Runas plūsmas izmantošana un transkripcija 

(daiļliteratūras kontekstā). P 2  

14. ―h‖ skaľas, ―r‖ skaľu varianti vācu valodā. Runas plūsma un konteksts praksē. P 2  

15. Vācu valodas skaľu koartikulācijas pamatlikumi (asimilācija, akomodācija). Transkripcijas 

vingrinājumi. P 2  

16. Transkripcijas praktiskie uzdevumi. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 27 stundas 

praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi. Studiju kursa gala atzīmi veido 5 

praktisko darbu rezultāti semestra laikā (10+10+10+10+10%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts 

(50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Phonothek. DaF. Arbeitsbuch. Hrsg. Eberhard Stock und Ursula Hirschfeld. Langenscheidt. 

Verlag Enzyklopädie:  

Berlin und München 2000.  

2. Rausch, R. Deutsche Phonetik für Ausländer. Berlin: Langenscheidt, 2001.  

3. Dieling, H. Hirschfeld, U. Phonetik lehren und lernen. FSE 21. Berlin u.a.: Langenscheidt, 

2000.  

4. Die interaktive Einführung in die Linguistik 2.0. Ein interaktiver Kurs für Studierende der 

Sprachwissenschaften.  

Ismaning: Hueber, 2000.  

Papildliteratūra 

1.Dahlhaus, B. Fertigkeit Hören. Berlin u.a.: Langenscheidt, 1999.  

2.Gübel, H., Graffmann, H., Neumann, E. Ausspracheschulung. Deutsch: Köln, 1991.  

3. Vorderwülbecke, K. Stufen 3-4. München: Klett Edition Deutsch, 2004.  

4. Greisbach, R. Experimentelle Testmethodik in Phonetik und Phonologie. Frankfurt am Main, 

2001.  

5. Beile, W. Sprechsituationen aus dem Alltag. Bonn: Inter Nationes, 1997. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Deutsch als Fremdsprache.  

2. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. 

 



 

Kursa nosaukums Vācijas kultūrvēsture skolotājiem [PmSkVāc] 

Kursa kods SDSK1025 

Zinātnes nozare 
Starpdisciplinārie studiju kursi, Literatūrzinātne, Mākslas 

zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 15 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
17 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 15.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Kangro 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SDSK1025 [2SDS1025] Vācijas 

kultūrvēsture skolotājiem [PmSkVāc] 

[29.12.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju topošajiem pamatskolas vācu valodas skolotājiem 

iepazīties un aktīvi apgūt svarīgākos posmus Vācijas kultūrvēsturē, iepazīties ar izcilākajiem 

Vācijas kultūras pārstāvjiem un nozīmīgākajiem rakstniekiem, kā arī gūt priekšstatu par Vācijas 

kultūras dzīves aktualitātēm un to devumu pasaules kultūrai, kā arī UNESCO kultūras 

mantojuma sarakstam.  

Izmantojot plašo daţādu veidu informācijas avotu klāstu, studenti mācīsies atrast informāciju par 

svarīgiem Vācijas kultūrvēstures aspektiem un mācīsies adaptēt autentiskus materiālus vācu 

valodas kā svešvalodas apguvei vācu valodas stundām pamatskolā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti būs ieguvuši  

– akadēmisko kompetenci: izpratīs un apgūs svarīgākos posmus Vācijas kultūrvēsturē; iepazīsies 

ar izcilākajiem Vācijas kultūras pārstāvjiem, nozīmīgākajiem māksliniekiem un rakstniekiem; 

gūs priekšstatu par Vācijas kultūras dzīves aktualitātēm;  

– metodisko kompetenci – spēs izvēlēties un pratīs adaptēt autentiskus materiālus par 

kultūrvēsturiskām tēmām vācu valodas kā svešvalodas stundām;  

– komunikatīvo kompetenci – pratīs atrast nepieciešamo informāciju par vāciski runājošo valstu 

kultūrvēsturi, diskutēt par šīm tēmām, mācēs sagatavot un demonstrēt prezentācijas par 

kultūrvēsturiskiem jautājumiem;  

– starpkultūru kompetenci – paplašinās savu kulturoloģisko redzesloku, veidojot zināšanu un 

uzskatu kopumu vācvalodīgo zemju kultūru un valodu;  

– intelektuālo kompetenci – spēs analītiski domāt, salīdzināt, izvērtēt vācvalodīgo valstu kultūru, 

dot argumentētu vērtējumu kādam procesam vai parādībai; 

Kursa plāns 



1.Vācijas kultūrvēstures svarīgākie posmi. L1, S1  

2.Reformācija. M.Lutera Bībeles tulkojums vācu valodā. L1,S1  

3.Apgaismības laikmets – neatľemama Vācijas kultūras sastāvdaļa. G.E. Lesings –  

vācu nacionālā teātra izveidotājs. L1,S1  

4.J.G. Herders un latviešu tautas dziesmas. L1,S1.  

5.Veimāras klasika. J.V. Gēte – universāls zinātnieks un izcils dzejnieks. Gētes  

traģēdija „Fausts‖. L1,S1.  

6.F. Šillers. Šillera lugu uzvedumi Latvijas teātros. F. Šillera „Oda priekam‖. L1,S1  

7.Izcilākie vācu komponisti J.S. Bahs, L. Bēthovens, F.Šūberts. L1,S1  

8.Izcilākie vācu gleznotāji L. Kranahs, A. Dīrers. L1,S1  

9. Brāļu Grimu devums pasaules kultūras mantojumam. L1,S1  

10.Jugendstils arhitektūrā, literatūrā un mākslā. L1,S1  

11. Izcilākie sasniegumi XIX. gs. mākslā. L1,S1  

12.Izcilākie sasniegumi XX. gs. mākslā. L1,S1  

13.Episkais teātris. B. Brehts. L1,S1  

14.G. Grasa daiļrade. L1,S1  

15. Mūsdienu vāciski runājošo valstu kultūras dzīves aktualitātes. L1, S1.  

16. Studentu prezentācijas. S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students varētu kārtot eksāmenu, jāizpilda visi praktiskie darbi, kas plānoti kursa ietvaros. 

Projektu un praktisko darbu prezentācija. Eksāmenā jādemonstrē prasme veidot projekta darbu 

par vāciski runājošo valstu kultūrvēsturi. Semestra laikā studentam jāizveido portfolio par kursa 

tematiku un jādemonstrē eksāmenā.  

Kopējo atzīmi veido aktīvs darbs auditorijā 20%, divi praktiskie darbi – katrs 10%, prezentācija 

30%, portfolio sagatavošana un demonstrēšana eksāmenā 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Glaser, H. Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. C.H. Beck Verlag, 1. 

Aufl., München,  

2002.  

2. Glaser, H. Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1989, 2. Aufl., 

Bundeszentrale für  

Politische Bildung, Bonn, 1991.  

3. Demandt, A. Über die Deutschen: Eine kleine Kulturgeschichte. Propyläen Verlag München, 

2007.  

4. Müller, H. Deutsche Geschichte in Schlaglichtern. Meyers Lexikonverlag. Zweite, 

aktualisierte und erweiterte Auflage. Mannheim etc.1990. 

Papildliteratūra 

1. Baumann, B., Oberle B. Deutsche Literatur in Epochen: Textbuch. 2. überarbeitete Aufl., Max 

Hueber Verl., München, 1996.  

2. Kemp, M. Geschichte der Kunst. Kunst Verlag, 2007. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.dhm.de  

2. www.goethe.de (Gētes institūta mājas lapas adrese)  

3. www.deutschland.de  

4. www.prohelvetia.ch  

 

 



 

Kursa nosaukums 
Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem 

[2PED4214*Peda4214] 2PED4214 

Kursa kods LitZ4047 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 15 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
17 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju topošajiem vācu valodas skolotājiem iepazīties ar 

vācvalodīgās literatūras attīstības pamatjautājumiem 20. gadsimtā. Kursā tiek raksturota 

T.Manna, B.Brehta, H. Bella u.c. autoru daiļrade. Kursā tiek dots vācu literatūras procesa 

raksturojums rietumos pēc Otrā pasaules kara (Grupa 47 un tās spilgtākie pārstāvji). Studenti 

iepazīsies ar nozīmīgākajām attīstības tendencēm, autoriem un daiļdarbiem vāciski runājošo 

valstu literatūrās pēc 1990. gada, kā arī gūs ieskatu literārā procesa aktualitātēs Vācijā, Austrijā 

un Šveicē. Kursa apguves laikā studenti iepazīsies ar būtiskākajām metodiskajām pieejām un 

darba veidiem metodiski pamatotai daiļliteratūras izmantošanai vācu valodas kā svešvalodas 

stundās. 

Rezultāti 

Sekmīgi pabeidzot šo kursu, studenti būs ieguvuši:  

akadēmisko kompetenci –  

ieguvuši priekšstatu par vācu literatūras attīstībai būtiskiem posmiem XX gs. sākumā, zinās 

vāciski runājošo valstu literārā procesa svarīgākos posmus XX. gadsimtā; iepazīsies ar 

nozīmīgākajiem autoriem, ţanru attīstības problemātiku un tematiku XX. gadsimta vācu 

literatūrā;  

komunikatīvo kompetenci – pratīs analizēt attiecīgā laika posma daiļdarbus, diskutēt par tiem, 

sagatavot un demonstrēt prezentācijas;  

starpkultūru kompetenci – paplašinās savu kulturoloģisko redzesloku, veidojot zināšanu un 

uzskatu kopumu vācvalodīgo zemju literatūru, kultūru un valodu, gūs priekšstatu par Vācijas 

literāro procesu XX. gadsimtā;  

intelektuālo kompetenci – spēs analītiski domāt, salīdzināt, izvērtēt vācvalodīgo valstu literatūru, 

dot argumentētu vērtējumu kādam procesam vai parādībai;  

metodisko kompetenci – spēs izvēlēties un praktiski pielietot atbilstošos metodiskos paľēmienus 

attiecīgā laika posma daiļliteratūras izmantošanai vācu valodas kā svešvalodas stundās. 

Kursa plāns 

1. Vācu literatūra XX. gadsimtā. L1, S1  

2. T.Manna daiļrade. Metodiskie paľēmieni darbam ar T.Manna novelēm L2,S2  

3. B.Brehts un viľa episkais teātris L1,S1  

4. Literatūra no 1933. gada līdz 1945. gadam. Iekšējā un ārējā emigrācija. L1,S1  

5. Grupa 47 un pēckara literatūra rietumos. G.Grasa un H. Bella daiļrade. Metodiskie paľēmieni 

darbam ar G.Grasa un H. Bella stāstiem. L2,S2  

6. Vācu autobiogrāfiskā proza 90. gados. K. Volfas un G. de Broina daiļdarbi. Metodiskie 



paľēmieni darbam ar K. Volfas un G. de Broina daiļdarbiem. L2, S2  

7. Literārais process 90. gados. Vācu rakstnieku 90.gadu paaudze. Metodiskie paľēmieni darbam 

ar 90. gadu prozu. L2, S2  

8. Ieskats mūsdienu Austrijas literatūrā. L1,S1  

9. Ieskats mūsdienu Šveices literatūrā. L1,S1  

10. Modernās vācu prozas attīstības tendences. L2,S2  

11. Studentu darbu prezentācijas. S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students varētu kārtot eksāmenu, jāapmeklē lekcijas un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās 

(jāstudē atbilstošie literatūrvēsturiskie, literatūrkritiskie avoti un jālasa daiļliteratūra). Jāsagatavo 

un jādemonstrē prezentācija par vienu literāro darbu un autora daiļradi. Eksāmenā jādemonstrē 

prasme diskutēt par literārā procesa jautājumiem vāciski runājošajās valstīs, iesaistoties 

eksāmena sarunā- diskusijā. Darbs semināros – 30%, prezentācija – 40%, mutisks eksāmens – 

30%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Hrsg. von Wilfried Barner. 

2., erweiterte Auflage. Beck, München. 2006.  

2. Scheiter, I. Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970. A. Francke Verlag ,Tübingen, 2001.  

Brigzna, I., Kreye, H. (Hrsg.) Deutsche Texte. Eine Anthologie. Riga, LU, 1996.  

3. Bohn, V. Deutsche Literatur seit 1945. Suhrkamp Taschenbuch. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 

am Main, 1993.  

4. Deutsche Literaturgeschichte. Dtv-Ausgabe, Bd. 9,10,11. München, Ditzinger, 1998. 

Papildliteratūra 

1. Mann, T. Buddenbrooks. Frankfurt: Fischer, 1989.  

2. Mann, T. Erzählungen und Novellen. Frankfurt: Fischer, 1984.  

3. Brecht, B. Mutter Courage und ihre Kinder. Frankfurt: Suhrkamp, 2001.  

4. Brecht, B., Hinderer, W. Brechts Dramen, Interpretationen. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.literaturkritik.de  

2. www.perlentaucher.de  

3. www.berlinerliteraturkritik.de  

4. Weimarer Beiträge  

5. Sinn und Form 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas gramatika skolotājiem I 

Kursa kods Valo1436 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Kursa atbildīgais mācībspēks Ilze Kangro 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Kangro 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1436 [2VAL1368] Vācu valodas 

gramatika skolotājiem I [02.01.2011] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu vācu valodas mutvārdu un rakstu valodas pilnveidi. Kurss 

studentiem dod iespēju veidot iemaľas saprast vācu valodas gramatisko formu jēgu un salīdzināt 

tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu kārtībai 

teikumā, jautājuma teikumu veidošanai un vācu valodas darbības vārdu laiku sistēmai darāmajā 

kārtā, lietvārdu deklinācijām, locīšanai un artikula lietošanai.  

Apgūstot šo kursu studenti attīstīs savu starpkulturālo komunikatīvo kompetenci. Studenti 

pilnveidos interpersonālo kompetenci – studenti spēs strādāt komandā, uzľemties atbildību. 

Studenti veidos sistēmisko kompetenci – mācīšanās prasmes, prasmi salīdzināt, plānot savu 

laiku, spēju pielietot zināšanas praksē. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās vācu valodas gramatikas terminoloģiju; zinās vācu 

valodas teikuma uzbūvi – vārdu secību tajā un pratīs to izmantot praksē; zinās jautājuma teikumu 

veidus un pratīs tos pielietot; pārzinās vācu valodas laiku sistēmu darāmajā kārtā; būs guvuši 

izpratni par gramatisko laiku formām un pielietojumu rakstos un runā. Studenti pilnveidos savu 

vācu valodas mutvārdu un rakstveida kompetenci un spēs pielietot iegūtās zināšanas un prasmes 

vācu valodas gramatikā praksē.  

Kursu apgūstot, studenti pilnveidos savas vācu valodas literārās un sarunvalodas komunikatīvās 

kompetences. Studenti pratīs atlasīt un izveidot gramatikas vingrinājumus atbilstoši skolēnu 

vecumam un zināšanu līmenim.  

Kursa plāns 

1. Ievads vācu valodas gramatikā. Iepazīšanās ar vācu valodas gramatikas terminoloģiju. 

Lietvārdu  



locīšana. Lietvārdu deklinācijas. Lietvārda dzimtes noteikšana pēc vārda formas un nozīmes. 2  

2. Lietvārdu locīšana. Lietvārdu deklinācijas. Lietvārda dzimtes noteikšana pēc vārda formas un 

nozīmes. 2  

3. Lietvārdu vājā locīšana. Lietvārdu dzimtes noteikšana. Artikula lietošana. Daudzskaitļa 

veidošana  

lietvārdiem. 2  

4. Artikula lietošana ar ģeogrāfiskiem nosaukumiem. 2  

5. Personu, piederības un norādāmie vietniekvārdi. 2  

6. Kontroldarbs. 1  

7. Vācu valodas laiku sistēma darāmajā kārtā. Darbības vārdu pamatformas. Vājie darbības 

vārdi, to  

locīšana. 2  

8. Darbības vārdu stiprā locīšana. Atdalāmie un neatdalāmie priedēkļi. Vienkāršās tagadnes 

lietošana. 2  

9. Vienkāršās pagātnes lietošana. Atdalāmie un neatdalāmie priedēkļi. 2  

10. Perfekts ar haben un sein. 2  

11. Prievārdi ar ģenitīvu, datīvu un akuzatīvu. 2  

12. Kontroldarbs. 1  

13. Vienkārši paplašināti stāstījuma un jautājuma teikumi. Jautājumu veidi. Apzīmētāja, 

papildinātāja un laika  

apstākļa palīgteikumi. 2  

14. Pavēles izteiksme. Darbības vārdu klasifikācija. Pamatformu lietojums salikto laika formu 

veidošanā. 2  

15. Modālie darbības vārdi. Modālo darbības vārdu lietošana modernajā vācu valodā. 2  

16. Nenoteiksmes lietojums ar un bez partikulas „zu‖. Nenoteiksmes konstrukcijas 

um/ohne/anstatt zu  

Infinitiv. Atkārtojums. 2  

17. Ieskaites darbs 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklējums obligāts (75 %), ja, neatkarīgi no iemesla, ir kavētas 50% nodarbības, 

kurss ir jāatkārto.  

Semestra atzīmi veidos studenta piedalīšanās nodarbībās, patstāvīgo darbu savlaicīga un sekmīga 

izpilde (10%), 2 kontroldarbi (katrs 20 %), ieskaites darbs (10%) rakstisks eksāmens 40 %. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Dreyer, H.; Schmitt, R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München. 

Neubearbeitung. Max Huber Verlag, Ismaning, 2002.  

2.Werner, G. Langenscheidt Grammatiktraining Deutsch. Langenscheidt, Berlin etc. 2001  

3.Helbig G.; Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt, Berlin etc. 2002.  

4.Hering A., Matussek M., Perlmann-Balme M. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. 

Ismaning: Max Hueber, 2004.  

5.Gaigg L. Diese verflixten Artikel. Ismaning: Verlag für Deutsch, 2000.  

Papildliteratūra 

1.Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. Dieter Götz u.a. 

Langenscheidt, Berlin etc. 2003.  

2.Swerlowa, O. Grammatik & Konversation 1 : Arbeitsblätter für den Deutschunterricht für die 

Niveaustufen A1, A2, B1. Berlin : Langenscheidt, 2002.  

3.Appelt, M. Wortschatz und mehr : Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning, Hueber, 

2001.  

4.Duden - Deutsches Universalwörterbuch. 4. Aufl. Mannheim, 2001.  

5.Calmer F., Rüller H., Welter W. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Regeln – Listen – 

Übungen. Meckenheim: Carthaus, 2001.  



6.Grimm H.J., Kempter F. Kleine deutsche Artikellehre für Ausländer. Regeln und Übungen. 

Leipzig: VEB, 1989.  

7.Latzel S. Sprechen von? Sprechen über? Übungen zu sinnverwandten Präpositionalverben. 

Ismaning: Max Hueber, 1996. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Goethe Institut. www.goethe.de  

2. http://www.deutsch-online.com/ 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas gramatika skolotājiem II 

Kursa kods Valo1989 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Kursa atbildīgais mācībspēks Ilze Kangro 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Kangro 

Priekšzināšanas 

Valo1436, Vācu valodas gramatika skolotājiem I [02.01.2011] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1989 [2VALP207] Vācu valodas 

gramatika skolotājiem II [02.01.2011] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu vācu valodas mutvārdu un rakstu valodas pilnveidi. Kurss 

studentiem dod iespēju veidot iemaľas saprast vācu valodas gramatisko formu jēgu un salīdzināt 

tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību pievēršot tādām vārdšķirām 

kā īpašības vārdi, apstākļa vārdi, vietniekvārdi, kā arī modalitātes jēdzienam vācu valodā un 

modālajiem vārdiem un to nozīmei komunikācijā, nosacījuma apstākļa palīgteikumiem, vēlējuma 

izteiksmei, kā arī prievārdu lietošanai un darbības vārdu nenoteiksmei, divdabjiem, kā arī 

ciešamajai kārtai. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās vācu valodas gramatikas terminoloģiju; zinās īpašības 

un apstākļa vārdus, to salīdzināmās pakāpes un spēs tās pielietot praksē. Studenti iepazīsies ar 

modalitātes jēdzienu vācu valodā, zinās modālo darbības vārdu können, dürfen un müssen 

primārās un sekundārās nozīmes un spēs tās adekvāti pielietot. Studenti būs guvuši izpratni par 

vietniekvārdiem, to iedalījumu un būs apguvuši ciešamās kārtas laikus. Sekmīgi apgūstot šo 

kursu, studenti zinās nosacījuma palīgteikumu veidus un pratīs tos pielietot praksē; būs guvuši 

izpratni par divdabjiem. Studenti iepazīsies ar vācu valodas prievārdu lietošanas niansēm. 

Studenti pilnveidos savu vācu valodas mutvārdu un rakstveida kompetenci un spēs pielietot 

iegūtās zināšanas un prasmes vācu valodas gramatikā praksē. Studenti pratīs atlasīt un izveidot 

gramatikas vingrinājumus atbilstoši skolēnu vecumam un zināšanu līmenim.  

 

 



Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Īpašības vārdi. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Apstākļa vārdi. 4  

2. Ciešamā kārta. 4  

3. Prievārdi. Prievārdi, ko lieto gan ar datīvu, gan akuzatīvu. 2  

4. Kontroldarbs. 1  

5. Modalitātes un modālie darbības vārdi. 4  

6. Vēlējuma izteiksme. 4  

7. Darbības vārda nenoteiksme. Divdabji. 2  

8. Kontroldarbs. 1  

9. Palīgteikumi. Apzīmētāja palīgteikums. Attieksmes vietniekvārdi. Vārdu kārtība saliktā 

sakārtotā un saliktā  

pakārtotā teikumā. 2  

10. Papildinātāja palīgteikums. Laika apstākļa palīgteikums. 2  

11. Pieļāvuma palīgteikums. Nosacījuma palīgteikums. Veida apstākļa palīgteikums. Nolūka 

apstākļa  

palīgteikums u.c. 4  

12. Ieskaites darbs. 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklējums obligāts (75 %), ja, neatkarīgi no iemesla, ir kavētas 50% nodarbības, 

kurss ir jāatkārto.  

Semestra atzīmi veidos studenta piedalīšanās nodarbībās, patstāvīgo darbu savlaicīga un sekmīga 

izpilde (10%), 2 kontroldarbi (katrs 20 %), 1 ieskaites darbs (20%) rakstisks eksāmens 30 %. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Dreyer, H.; Schmitt, R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München. 

Neubearbeitung. Max Huber Verlag, Ismaning, 2000.  

2. Werner, G. Langenscheidt Grammatiktraining Deutsch. Langenscheidt, Berlin etc. 2001  

3. Buscha. A.; Friedrich, K. Deutsches Übungsbuch. Langenscheidt, Berlin etc. 1996. 

Papildliteratūra 

1. Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. Dieter Götz u.a. 

Langenscheidt, Berlin  

etc. 2003.  

2. Swerlowa, O. Grammatik & Konversation 1 : Arbeitsblätter für den Deutschunterricht für die 

Niveaustufen A1, A2,  

B1. Berlin : Langenscheidt, 2002.  

2. Appelt, M. Wortschatz und mehr : Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning, Hueber, 

2001.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Goethe Institut. www.goethe.de  

2. http://www.deutsch-online.com/ 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas gramatika skolotājiem III 

Kursa kods Valo2330 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Kursa atbildīgais mācībspēks Valentīna Sokolova 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Eleonora Meija 

Priekšzināšanas 

Valo1989, Vācu valodas gramatika skolotājiem II [02.01.2011] 

Valo1989, Vācu valodas gramatika skolotājiem II 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo2330 [2VAL2326] Vācu valodas 

gramatika skolotājiem III 

[02.01.2011] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir apgūt normatīvās vācu valodas gramatikas morfoloģijas augstākas grūtību 

pakāpes struktūras. Kurss dod studentiem iespēju salīdzināt vācu valodas gramatiskās formas ar 

attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā. Vienlaicīgi studentiem jāapgūst profesionālās 

prasmes un iemaľas, sastādot metodiski izstrādātus vingrinājumus. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst šādas kompetences:  

1)akadēmiskās kompetences:  

- padziļinātas zināšanas vācu valodas  

gramatikā;  

- pilnveidota vācu valodas kompetence.  

2)profesionālās kompetences:  

- gramatikas likumu izklāsts;  

- vingrinājumu sastādīšanas metodika. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Darbības vārds vācu valodas paradigmā. Laiku veidošana un pielietošana. Atkārtojums. P 2  

2. Darbības vārda pārvaldījums un tā struktūra. Visbieţāk lietoto pārvaldījumu modeļi. P 2  

3. Neregulārie un nekārtnie darbības vārdi, to formu savdabības. P 2  

4. Darbības vārdu laiku sistēma, to funkcijas un īpatnības. Laika semantiskais aspekts. Darbības 



vārdu laiku saskaľojums. P 2  

5. Īpašības vārdu substantivizācija, to veidošanas un lietošanas īpatnības. I P 2  

6. Īpašības vārdu substantivizācija, to veidošanas un lietošanas īpatnības. II P 2  

7. Nenoteikto vietniekvārdu kategorija. ―man ― un ―es‖ lietošana. P 2  

8. Norādāmie vietniekvārdi un to pielietošana, locīšanas paradigmas. P 2  

9. Personu un piederības vietniekvārds. Locīšanas paradigmas. P 2  

10. Ciešamā kārta un tās lingvistiskā specifika. Laiku formu veidošana. P 2  

11. Ciešamā kārta ar modālajiem darbības vārdiem. P 2  

12. Divdabji vācu valodā: veidošana un pielietošana. P 2  

13. ―haben‖ un ―sein‖ pielietošana ar nenoteiksmi. Infinitīva grupu veidošanās. P 2  

14. Prievārds vācu valodā – pārskats. P 2  

15. Prievārdu lietošana ar noteiktu locījumu. Prievārdi ar ģenitīvu. P 2  

16. Īpašības vārds un tā locīšana. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

saľem studenti, kas semestra laikā ir sekmīgi uzrakstījuši 3 kontroldarbus (50%) un noliek 

rakstisku gala pārbaudījumu (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Wagner, R. (1997) Grammatiktraining Mittelstufe. Verlag für Deutsch.  

2. Dreyer. (2000) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Huber Verlag.  

3. Helbig, B. (1976) Deutsche Übungsgrammatik.VEB Verlag.  

4. Tidriķe, L.(2008) Praktisches Deutsch für Lehramtsstudierende.  

Papildliteratūra 

1. Helbig, K.(1997) Das Passiv. Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.  

2. Griesbach, H. (1977)Deutsche Grammatik im Überblick. Max Huber Verlag.  

3. Lexikon deutscher Präpositionen. (1990)Verlag Enzyklopädie.  

4. Deutsche Adjektive. (1994) Langenscheidt. Verlag Enzyklopädie.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sprachnachrichten.  

2. Deutsche Presse. 

 



  

Kursa nosaukums Vācu valodas gramatika skolotājiem IV 

Kursa kods Valo2331 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

Kursa atbildīgais mācībspēks Valentīna Sokolova 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Eleonora Meija 

Priekšzināšanas 

Valo2330, Vācu valodas gramatika skolotājiem III [02.01.2011] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo2331 [2VAL2327] Vācu valodas 

gramatika skolotājiem IV 

[02.01.2011] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir apgūt vācu valodas teikuma struktūru, vārdu kārtību, savienojuma un 

pakārtojuma saikļus, saliktus teikumus. Īpaša vērība tiek pievērsta saliktiem pakārtotiem  

teikumiem, to veidiem, kā arī vēlējuma izteiksmei. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst šādas kompetences:  

1)akadēmiskās kompetences:  

-sintakses likumsakarību apguve;  

-saliktu teikumu analīzes metodiku;  

 

2)profesionālās kompetences:  

- vidējas grūtības pakāpes oriģināltekstu analīze;  

- attīstītas rakstīšanas un runātprasmes;  

- metodiskās prasmes izskaidrot vielu un sastādīt gramatiskus vingrinājumus  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Konjunktīvs, tā formas un pielietošana. I P 2  

2. Konjunktīvs, tā formas un pielietošana. II P 2  

3. Konjunktīvs, tā formas un pielietošana. III P 2  

4. Attieksmes vietniekvārdi. I P 2  

5. Attieksmes vietniekvārdi. II P 2  



6. Vārdu kārtība saliktā pakārtotā teikumā.I P 2  

7. Vārdu kārtība saliktā pakārtotā teikumā.II P 2  

8. Apzīmētāja palīgteikums. Attieksmes vietniekvārdi.I P 2  

9. Apzīmētāja palīgteikums. Attieksmes vietniekvārdi.II P 2  

10. Papildinātāja palīgteikums. P 2  

11. Laika apstākļa palīgteikums.I P 2  

12. Laika apstākļa palīgteikums.II P 2  

13. Pieļāvuma palīgteikums. P 2  

14. Veida apstākļa palīgteikums. P 2  

15. Nolūka apstākļa palīgteikums. P 2  

16. Kontrole. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

saľem studenti, kas semestra laikā ir sekmīgi uzrakstījuši 2 kontroldarbus (50%) un noliek 

rakstisku gala pārbaudījumu (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Wagner, R. (1997) Grammatiktraining Mittelstufe. Verlag für Deutsch.  

2. Dreyer. (2000) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Huber Verlag.  

3. Helbig, B. (1976) Deutsche Übungsgrammatik.VEB Verlag.  

4. Zielinski, W. D. (2010) ABC der deutschen Nebensätze. Max Huber Verlag. 

Papildliteratūra 

1. Helbig, K.(1997) Das Passiv. Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.  

2. Griesbach, H. (1977)Deutsche Grammatik im Überblick. Max Huber Verlag.  

3. Lexikon deutscher Präpositionen. (1990)Verlag Enzyklopädie.  

4. Deutsche Adjektive. (1994) Langenscheidt. Verlag Enzyklopädie.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sprachnachrichten.  

2. Deutsche Presse. 

 



 

Kursa nosaukums 
Vācu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze I [SkVā 

P] 

Kursa kods Valo1158 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.11.2000 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Valentīna Sokolova 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Laura Tidriķe 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1158 [2VAL1158] Vācu valodas 

tekstu leksiski gramatiskā analīze I 

[SkVā P] [02.01.2011] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir apgūt teksta leksiski gramatiskās analīzes iemaľas un prasmes un prasmi strādāt 

ar daţāda veida valodas vārdnīcām un citu uzziľu literatūru. Kursa laikā tiek analizēti autentiski 

vācu valodas teksti, īpašu uzmanību pievēršot vārdu krājuma paplašināšanai, vārdu darināšanai 

un valodas izteiksmes līdzekļu analīzei, kas sagatavo teksta satura izpratni. Tiek strādāts pie 

teksta satura izpratnes, reproducēšanas, producēšanas un interpretēšanas. 

Rezultāti 

Rezultāti Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst šādas kompetences:  

1)akadēmiskās kompetences:  

-leksiski-gramatiskās tekstu analīzes metodika;  

-vārdnīcu struktūra un uzbūve;  

 

2)profesionālās kompetences:  

-tekstu praktiska analīze;  

-teksta reprodukcija un interpretācija. 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Skola, studijas, profesija. P 2  

2. Mūţa izglītība. P 2  

3. Skolēnu un studentu darbs brīvajā laikā. P 2  

4. Mācību pamešana, jauniešu bezdarbs. P 2  



5. Kontroldarbs. P 2  

6. Ceļojumi, atvaļinājums. P 2  

7. Atvaļinājuma plānošana. P 2  

8. Atvaļinājuma veidi. P 2  

9. Ceļošana. P 2  

10. Kontroldarbs. P 2  

11. Daba, apkārtējā vide. P 2  

12. Dabas brīnumi. P 2  

13. Ziemeļu jūra. P 2  

14. Zvejnieku problēmas. P 2  

15. Dzīvnieki urbanizācijas procesā. P 2  

16. Kontroldarbs. P 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

saľem studenti, kas semestra laikā ir sekmīgi uzrakstījuši 3 kontroldarbus (50%) un nokārtojuši 

mutisku eksāmenu (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Konzepte Deutsch 1. Textbuch. (1994) Cornelsen Verlag.  

2. Konzepte Deutsch 1. Arbeitsbuch. (1994) Cornelsen Verlag. 

Papildliteratūra 

1. Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. (1998) Langenscheidt.  

2. Synonymwörterbuch. (1995) Bertelsmann Lexikon Verlag.  

3. Lexikon der Redensarten. (1994) Bertelsmann Lexikon Verlag.  

4. Lesen und Sprechen.(1992) Langenscheidt. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sprachnachrichten.  

2. Deutsche Presse. 

 



 

Kursa nosaukums 
Vācu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze II 

[SkVā P] 

Kursa kods Valo1159 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.11.2000 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Valentīna Sokolova 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Laura Tidriķe 

Priekšzināšanas 

Valo1158, Vācu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze I [SkVā P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1159 [2VAL1159] Vācu valodas 

tekstu leksiski gramatiskā analīze II 

[SkVā P] [02.01.2011] 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa anotācija Kursa mērķis ir pilnveidot teksta leksiski gramatiskās analīzes iemaľas un 

prasmes un prasmi strādāt ar daţāda veida valodas vārdnīcām un citu uzziľu literatūru. Kursa 

laikā tiek analizēti autentiski vācu valodas teksti, īpašu uzmanību pievēršot vārdu krājuma 

paplašināšanai, vārdu darināšanai un valodas izteiksmes līdzekļu analīzei, kas sagatavo teksta 

satura izpratni. Tiek strādāts pie teksta satura izpratnes, reproducēšanas, producēšanas un 

interpretēšanas. 

 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

1)Akadēmiskās kompetences:  

padziļinātas zināšanas un izpratni par vācu valodas lietojumu daţāda stila un satura tekstos; 

uzlabotas prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt daţādu tekstu būtību un dot tiem savu vērtējumu 

un secinājumus.  

2)Profesionālās kompetences:  

pilnveidotu autentisku tekstu vācu valodā lasītprasmi un māku to praktiski pielietot, analizējot 

šos tekstus no leksiskā un gramatiskā aspekta; bagātinātu vārdu krājumu vācu valodā un māku to 

pielietot daţādās dzīves situācijās (gan formālos, gan neformālos kontekstos); attīstītu prasmi 



darbam ar tekstiem vācu valodā racionāli izvēlēties atbilstošas vārdnīcas atkarībā no uzdevumā 

uzstādītā mērķa, kā arī prasmi tās efektīvi izmantot.  

 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Dzīves gājums. P 2  

2. Likteľu daţādība. Teksts ―Geschichte von zweierlei Leben‖. P 2  

3. Bezcerība. Teksts ―Alles wird besser. Maul nicht‖. P 2  

4. Ikdiena, rutīna, pārmaiľas. Teksts: ―Mal was anderes‖. P 2  

5. Kontroldarbs. P 2  

6. Mīlestība. Diskurss par jūtu kultūru. P 2  

7. Kas ir mīlestība? Teksts ―Was ist Liebe?‖ P 2  

8. Dabas mīlestība. Teksts ―Ein Baum für die Liebe―. P 2  

9. Dzīvnieku mīlestība. Teksts ―Von echter Tierliebe‖. P 2  

10. Kontroldarbs. P 2  

11. Tēma ―Satikšanās‖. P 2  

12. Multikulturālās ģimenes. Teksts ―Geschichte eines Halbdrachen‖. P 2  

13. Cilvēki-sapľotāji. Teksts ―Grauer Klaus Supermaus‖. P 2  

14. Tēma ―Vientulība‖. Teksts ―Ein Tisch ist ein Tisch‖. P 2  

15. Kontroldarbs. P 2  

16. Atkārtojums. Ieskaite. P 2  

Stundas kopā 32 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

saľem studenti, kas semestra laikā ir sekmīgi uzrakstījuši 3 kontroldarbus (50 procenti) un 

nokārtojuši mutisku eksāmenu (50 procenti). 

 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Konzepte Deutsch 1. Textbuch. (1994) Cornelsen Verlag.  

2. Konzepte Deutsch 1. Arbeitsbuch. (1994) Cornelsen Verlag. 

 

Papildliteratūra 

 

1. Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. (1998) Langenscheidt.  

2. Synonymwörterbuch. (1995) Bertelsmann Lexikon Verlag.  

3. Lexikon der Redensarten. (1994) Bertelsmann Lexikon Verlag.  

4. Lesen und Sprechen.(1992) Langenscheidt. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Sprachnachrichten.  

2. Deutsche Presse. 

 



 

Kursa nosaukums 
Vācu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze III 

[SkVā P] 

Kursa kods Valo2166 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāľu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.11.2000 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Valentīna Sokolova 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Kornēlija Kanča 

Priekšzināšanas 

Valo1159, Vācu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze II [SkVā P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo2166 [2VAL2166] Vācu valodas 

tekstu leksiski gramatiskā analīze III 

[SkVā P] [02.01.2011] 

 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir apgūt un padziļināt runas iemaľas un prasmes visos runas darbības veidos, 

veicināt studentos kreatīvu pieeju mācību darbam, apgūstot tiklab valodas vielu, kā arī zināšanas 

par vāciski runājošo valstu kultūru, vēsturi, ekonomiku un politiku. Tiek pilnveidotas studentu 

iemaľas un prasmes lasīt un izprast daţāda rakstura un sareţģītības tekstus, kā arī attīstīt valodas 

izpratni un izjūtu. Tiek apgūtas leksiski gramatiskās analīzes iemaľas un prasmes un prasmi 

strādāt ar daţāda veida valodas vārdnīcām un citu uzziľu literatūru. Notiek teksta satura analīze, 

reproducēšana un producēšana. 

 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnveidos savu akadēmisko un profesionālo kompetenci:  

- izpratīs un leksiski un gramatiski analizēs autentiskus tekstus vācu valodā;  

- attīstīs un padziļinās zināšanas un prasmes darbā ar leksiku (polisēmija, sinonīmi, antonīmi, 

frazeoloģija, vārdu konotatīvā un denotatīvā nozīme, konteksta loma, situatīvā gramatika 

tekstuālajā kontekstā), tādējādi bagātinot vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas apgūtās 

leksikas un gramatikas lietojumam daţādās komunikatīvajās situācijās;  

- pratīs patstāvīgi un kritiski izvērtēt daţādu ţanru tekstus;  

- pratīs izteikt un pamatot savu viedokli par apgūtajiem tekstiem;  

- pratīs darbam ar tekstiem vācu valodā racionāli izvēlēties atbilstošas vārdnīcas un efektīvi tās 

izmantot izvirzītā mērķa sasniegšanai;  



- pratīs izmantot savas zināšanas profesionālajā darbībā. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Satikšanās. Intervijas. P 2  

2. Antonelas Romello teksts ―Vācu sandele‖. P 2  

3. Vera Glazerovas teksts ―Paskatieties uz mani , ko jūs redzat?‖ P 2  

4. Roberta Mūzīla teksts ―Šeit ir skaisti‘. P 2  

5. Eliasa Kaneti teksts ―Aklais‖. P 2  

6. Hana Manca teksts ―Televīzijas vakars‖. P 2  

7. Pētera Bikseļa teksts ―Ierēdľi‖. P 2  

8. Maks Friša teksts ―Mans vārds ir Gantenbeins‖. P 2  

9. Ingrīdas Baheles teksts ―Modeļi‖. P 2  

10. Franča Holera teksts "Skūpsts - 3 iespējas". P 2  

11. Ērika Kestnera teksts "Kāds, kas grib mācīties". P 2  

12. Tomasa Bernharda teksts "Princis". P 2  

13. Aleksandrs Humbolts. P 2  

14. Heinrihs Šlīmanis. P 2  

15. Hana Manca teksts "Skatīties mākoľos". P 2  

16. Jozefa Eihendorfa "Mēnessnakts". P 2  

Stundas kopā 32 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

saľem studenti, kas semestra laikā ir sekmīgi uzrakstījuši 3 kontroldarbus (50%) un nokārtojuši 

mutisku eksāmenu (50%). 

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Konzepte Deutsch 1. Textbuch. (1994) Cornelsen Verlag.  

2. Konzepte Deutsch 1. Arbeitsbuch. (1994) Cornelsen Verlag.  

3. Herzog, A., Michel, A., Riedel, H.(1993) Idiomatische Redewendungen Langenscheidt Verlag 

Enzyklopādie. Cornelsen Verlag.  

4. Willkop, E. u. a. (2003) Auf neuen Wegen. Ismaning: Max Hueber Verlag.  

 

Papildliteratūra 

1. Langenscheids Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. (1998) Langenscheidt.  

2. Synonymwörterbuch. (1995) Bertelsmann Lexikon Verlag.  

3. Lexikon der Redensarten. (1994) Bertelsmann Lexikon Verlag.  

4. Lesen und Sprechen.(1992) Langenscheidt.  

5. Vorderwölbecke, A., Vorderwölbecke, K. (1991) Stufen 4.Verlag Klett Edition.  

6. Ferenbach M., Schößler, I. (1970) Wörter zur Wahl. Verlag Klett Edition.  

7. Deutsche Rechtschreibung Compact. (2000) Verlag Klett Editon.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sprachnachrichten.  

2. Deutsche Presse. 

 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas mutvārdu runas prakse 

Kursa kods Valo4231 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Kangro 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot topošajiem vācu valodas skolotājiem iespēju attīstīt un pilnveidot 

savas monoloģiskās runas prasmes, dialogu veidošanas prasmes, prezentācijas prasmes; mācīties 

tekoši un pareizi runāt, izsakot savu viedokli diskusijās par daţādiem jautājumiem saistībā ar 

vācu valodas stundās aplūkojamām tēmām, kā arī starpkultūru tematiku; veicināt skolotāju 

starpkultūru kompetences attīstīšanu, iegūstot zināšanas un izpratni par līdzīgo un atšķirīgo savā 

un citās mērķkultūrās. Kursa mērķis ir radīt mācību vidi, kas veicinātu studentu aktīvu 

iesaistīšanos savā profesionālajā izaugsmes procesā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti attīstīs, pilnveidos un padziļinās komunikatīvo valodas 

kompetenci:  

- izpratīs komunikatīvās darbības un stratēģijas;  

- pratīs veidot skaidru, plūstošu un labi strukturētu runu;  

- paplašinās zināšanas par līdzīgām un atšķirīgām parādībām daţādās kultūrās;  

- izpratīs starpkultūru kompetences būtību un lomu svešvalodu apguvē;  

- pratīs skaidri un detalizēti stāstīt par kursā ietvertajām tēmām;  

- pratīs uzstāties auditorijā ar iepriekš sagatavotu prezentāciju un atbildēt uz klausītāju 

uzdotajiem jautājumiem,  

raitā valodā brīvi formulējot domu;  

- pratīs prezentācijā izmantot IT. 

Kursa plāns 

  

1.        

Savstarpējā iepazīšanās. āksla sarunāties. 

Sarunas dinamika. Monoloģiskā un dialoģiskā 

runa. Sarunvalodas elementi: jautājumi un 

atbildes, komentāri, retoriskie paľēmieni un 

līdzekļi. 

S 2 

2.        
Es un mana ikdiena. Brīvais laiks un izklaide. 

Vaļasprieki un intereses. Ģimene un draugi. 
S 4 

3.        
Starpkultūru komunikācija. Mēs un citi. 

Daudzveidība un tolerance. Nacionalitātes. 
S 4 



Nacionālā apziľa. Simulācijas spēles. 

4.        
Kultūras aisberga modelis. Uzvedības normas, 

daţādu tautu tikumi un parašas. 
S 4 

5.        Ēšanas kultūra. Debates. S 4 

6.        Svētku svinēšana un tradīcijas. S 4 

7.        

Skolotājs un viľa balss. Skolotāja publiskās runas 

prasmes. Publiska runa. Priekšnoteikumi 

publiskas runas veiksmei. 

S 4 

8.        

Pētījuma prezentācija par paša izvēlētu kultūras 

parāību salīdzinošā aspektā. Prezentācijas 

analīze, vērtējums, pašnovērtējums. 

S 6 

  STUNDAS KOPĀ:   32 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students varētu kārtot eksāmenu, jāizpilda visi praktiskie darbi, jāveic praktisks pētījums un 

jāatspoguļo pētījuma rezultāti mutiskā prezentācijā. Aktīva studenta piedalīšanās nodarbībās. 

Kursa noslēgumā mutisks eksāmens. Mājas darbu sagatavošana ir obligāta.  

Semestra laikā ir plānota 1 studējošā prezentācija.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

- aktīvs darbs auditorijā un rakstiski mājas darbi – 30%,  

- referāts/prezentācija – 40%  

- gala pārbaudījums (mutisks eksāmens) – 30%.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Ulrich, W. (Hrsg.) Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik  

Schneider Verlag, Hohengehren , 2009.  

2.Huber-Kriegler, M., Lazar, I., Strange, J. (2003) Mirrors and Windows. An Intercultural 

Communication Textbook. - Graz: Council of Europe.  

3.Heringer, H. J. Interkulturelle Kommunikation: Grundlagen und Konzepte.  

Tübingen, A. Francke, 2007. 

Papildliteratūra 

1. Bolten, J. Interkulturelle Kommunikation. LZT, Erfurt. 2001.  

2. Neuland, E. Sprachliche Höflichkeit in interkultureller Kommunikation und im DaF-

Unterricht. Lang, Peter  

Frankfurt a.M. 2010.  

3. Ceļvedis starpkultūru izglītībā. - Rīga: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 

sekretariāts, 2004.  

4. Lazar, I. (2003) Incorporating Intercultural Communicative Competence in Language Teacher 

Education. -  

Kapfenberg: Council of Europe. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.pons.de  

2. www.deutschland.de  

3. http://www.tu-dresden.de/sulifg/daf/archiv/Broschuere.pdf 



 

Kursa nosaukums Vācu valodas rakstu runas prakse [Skol P] 

Kursa kods ValoP531 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.02.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Valentīna Sokolova 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Dace Siliniece 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

ValoP531 [2VALP531] Vācu valodas 

rakstu runas prakse [Skol P] 

[02.01.2011] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju kursa laikā nostiprināt un padziļināt vidusskolas kursā 

iegūtās zināšanas un iemaľas vācu rakstu valodā. Kursa laikā studenti pilnveido un apgūst vācu 

valodas pareizrakstības normas, lai pielietotu zināšanas, rakstot daţāda veida tekstus (diktātus, 

atstāstījumus, sacerējumus, esejas, anotācija, referātus), kā arī ieteikti temati individuālajām 

studijām, ľemot vērā studentu profesionālās vajadzības un zināšanu līmeni. Kurss noslēdzas ar 

rakstisku eksāmenu. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst šādas kompetences:  

1)akadēmiskās kompetences:  

- izpratni par vācu valodas pareizrakstību;  

- spēju atšķirt daţādus rakstīšanas stilus;  

2)profesionālās kompetences:  

- pieturzīmju lietošanu, teikuma uzbūves principu apgūšanu vācu valodā;  

- tekstu veidus un to rakstīšanas pamatprincipus;  

- spēju patstāvīgi sastādīt rakstu darba  

plānu un uzrakstīt tekstu atbilstoši  

plānam un prasībām. 

Kursa plāns 

Nr. Tēma  

Nodarbību veids  

L,S,P  

Stundu skaits  

1. Pareizrakstības likumi. P 2  

2. Teikuma uzbūve vācu valodā, vienkārši, salikti sakārtoti un pakārtoti teikumi. P 2  

3. Pieturzīmju lietošana: komats, kols, semikols, domuzīme, defise. P 2  



4. Rakstīšanas process. Izvērstā plāna rakstīšana. P 2  

5. Izvērstā dzīves gājuma rakstīšana. P 2  

6. Formāla vēstule. P 2  

7. Komentāra uzbūve. Komentāra rakstīšanas pamatprincipi. P 2  

8. Referāta rakstīšana P 2  

9. Eseju organizēšanas veidi. P 2  

10. Aprakstošās esejas (personu, vietu, priekšmetu, notikumu). P 2  

11. Stāstījuma esejas (stili- oficiālais, neoficiālais, stāsti, ziľojumi). P 2  

12. Recenziju rakstīšana. Mācību grāmatas recenzija. P 2  

13. Kopsavilkuma rakstīšanas pamatprincipi. Pārfrāzēšana. P 2  

14. Kopsavilkuma rakstīšana. P 2  

15. Diplomdarba anotācijas rakstīšanas pamatprincipi. P 2  

16. Diplomdarba anotācijas rakstīšana. Anotāciju paraugu analizēšana. P 2  

KOPĀ 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursā plānotas 32 stundas praktiskās nodarbības. To apmeklēšana ir pienākums. Kredītpunktus 

saľem studenti, izpildot šādas prasības:  

praktisko nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdarbošanās - 10%;  

4 patstāvīgo darbu savlaicīga iesniegšana – 70%.  

Kursa noslēgumā rakstisks eksāmens – 20%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Duden. Die deutsche Rechtschreibung.Bd. 1. (1999) Dudenverlag.  

 

 

2. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. (2005)Em neu Hauptkurs. Deutsch als 

Fremdsprache fuer die Mittelstufe. Kursbuch. Max Hueber.  

3. Mannekeller, F. Neumayer, G., Rudolph, U. (1995)Das neue Handbuch der Musterbriefe. 

Mvg.  

4. Arens, R. Rahn, K. (1992)Deutsch für berufsbildende Schulen. Winklers Verlag.  

5. Pueschel U. Duden. (2000)Wie schreibt man gutes Deutsch? Bibliographisches 

Institut&F.A.Brockhaus AD. 

Papildliteratūra 

1. Schuster K. (1999)Das personal-kreative Schreiben im Deutschunterricht. Schneider Verlag 

Hohengehren GmbH.  

2. Baurmann, J., Weingarten, R.(Hrsg.) (1995) Schreiben. Westdeutscher Verlag.  

3. Kirchof, G.(1997) Fertigeit Schreiben. Langenscheidt. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sprachnachrichten.  

2. http://www.hueber.de 

 

 

 



 

Mājturības un tehnoloģiju,  

mājsaimniecības skolotājs 



 

Kursa nosaukums Zīmēšanas un kompozīcijas pamati 

Kursa kods MākZ1369 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 30 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir veicināt zīmēšanas pamattehniku apguvi un prasmi plaknē attēlot ģeometriskas 

formas,  

mākslas valodu veidojošo mākslas izteiksmes līdzekļu apguvi.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

-mākslas izteiksmes līdzekļiem;  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

lietot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus,  

veidot metodiskos materiālus kompozīcijas un mācīšanai mājturībā un tehnoloģijās.  

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veidsL,S,P, Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Zīmēšanā izmantojamie materiāli Ld 2  

2. Lineārais konstruktīvais zīmējums Ld 6  

3. Ģeometrisko formu zīmēšana Ld 6  

4. Tonālā zīmēšana Ld 6  

5. Kompozīcijas izteiksmes līdzekļi L 2  

6. Punkts. Punkta uzbūve, veidi un formas Ld 2  

7. Līnija. Līnijas uzbūve, veidi Ld 1  

8. Līniju ritmi Ld 2  

9. Faktūra Ld 2  

10. Rūtojums un pinums Ld 1  

11. Metodisko materiālu izstrāde kompozīcijas apguvei Ld 2  

Kopā 32  



 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1) 75 % piedalīšanās nodarbībās (10 % no kopējā vērtējuma);  

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  

-6 zīmējumi (35 % no kopējā vērtējuma);  

-4 kompozīcijas (35 % no kopējā vērtējuma);  

-metodiskie materiāli kompozīcijas mācīšanai mājturībā un tehnoloģijās (10 % no kopējā 

vērtējuma);  

3) eksāmens: semestra laikā veikto darbu skate (10 % no kopējā vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

2. Zirdziľa V. Vizuālās mākslas valodas ābece - R:Sprīdītis, 1995. LUB:Centr.bibl. krājums-1 

eks.  

3. Kavacs V. Mākslas valodas pamati: eksperimentāls mācību līdzeklis.-Zvaigzne ABC, 1999.- 

91 lpp.LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-9eks.  

4. Kundziľš M. Dabas formu estētika :bionika un māksla. R.- Madris, 2004.-167 lpp. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-15eks.  

Papildliteratūra 

 

1. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība: Pieredze. Teorija. Prakse.-RaKa, 1998.  

2. Rhodes. Primitivism and moden art. - London: Thames& Hudson, 1997  

3. Lauer, David A. Design basics / Fort Worth ... [et al.] : Harcourt College Publishers, 2000.  

4. Schoeser, Mary. International textile design : / London : Laurence King, 1995.  

5. Jerstorp K., Kohlmark E. Forma monster.-Bonniers, 1986.  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. ŢurnālsPastaiga, Latvija  

2. Ţurnāls Māksla+, Latvija  

3. Ţurnāls Studija, Latvija  

4. Ţurnāls Patchwork professional : das Magazin für Fortgeschrittene & Profis. Stuttgart : 

Partner Medienservices.  

5. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

 



 

 

Kursa nosaukums Patērētājzinības 

Kursa kods Peda2041 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lolita Šelvaha 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2041 [2PED2039] 

Patērētājzinības [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Mērķis: Sagatavot studentus mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības skolotāja 

profesionālajai darbībai.  

Studenti apgūst mācību procesa organizēšanu mājturībā un tehnoloģijās, un mājsaimniecībā, 

prasmi atlasīt patērētājzinību saturu un integrēt to citās mācību tēmās. Studenti apgūst prasmi 

novērtēt un izvēlēties atbilstošus mācību līdzekļus.  

Studenti apgūst prasmes saskaľot savas vajadzības, vēlmes un iespējas. Apgūst pieľemt 

lēmumus pirkumu veikšanā un daţādu aspektu izvērtēšanā. Spēj saskatīt sakarību: ienākumu un 

izdevumu līdzsvars, sava personīgā budţetu plānošanu un salīdzsvarošanu. Prot organizēt 

patērētājzinību mācību procesu mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

patērētājzinībām, to vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā;  

patērētājzinību un uzľēmējdarbības saistību;  

patērētājzinību aspektiem un dimensijām.  

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

informācijas un reklāmas saistību un atbilstību vajadzībā;  

savas kā patērētāja vajadzības, vēlmes un iespējas;  

ienākumu un izdevumunepieciešamību un līdzsvaru.  

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

plānojot savus pirkumus un izdevumus;  

izvērtējot informāciju un reklāmu;  



plānojot savus ienākumus un to ieguves veidus.  

 

-komunkācijas prasmes:  

izskaidrot prasības un vērtēšanas kritējus skolēniem, pamatot to izvēli;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

prast strādāt ar informācijas avotiem, normatīvajiem dokumentiem.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Patērētājzinību jēdziens. Uzľēmējdarbības jēdziens. L1 P1  

2. Patērētājizglītību globālais, nacionālais un vietējais raksturs. L2  

3. Patērētājizglītības aspekti un dimensijas. L2 P2  

4. Patērētāju drošība. L2  

5. Patērētāja iespējas, pienākumi un tiesības. L2  

6. Informācija un reklāma L2 P2  

7. Patērētāju uzvedība. L1 P1  

8. Personiskais budţets. L1 P1  

9. Mājsaimniecību izmaksas. L1 P1  

10. Latvijas bankas „Naudas pasaules‖ apmeklējums. E2 S2  

11. Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas. S2  

12. Patērētājizglības mācību tēmu apguves organizēšana mājturībā un tehnoloģijās. L2 P2  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) Starppārbaudījumi  

- Viena patērētājzinību termina skaidrojums un piemēri 5 % no kopējā vērtējuma).  

- Mācību stundas konspekts patērētājzinību termina apguvei.  

(5 % no kopējā vērtējuma).  

- Intervija ar pusaudţa vecākiem par kabatas naudu. (10% no kopējā vērtējuma).  

 

- Skolēnu preces reklāmas izveide un prezentācija.  

-Izstrādājumu analīze atbilstoši mākslas darbu kritikas metodēm (5 % no kopējā vērtējuma).  

 

3) Eksāmens: jāizveido mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji konkrētiem mācību uzdevumiem 

un jānovērtē uzdevumu rezultāti atbilstoši tiem (10% no kopējā vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

1.Vadlīnijas patērētājizglītībai Baltijasvalstīs. Dzīves prasmes ilgtspējīgai attīstībai.-Jelgava: 

Latvijas Praktisko mācību priekšmetu metodiskā apvienība, 2004.  

2.Mācības patērētājzinībās: gudra izvēle. - Jelgava: Latvijas Praktisko mācību priekšmetu 

metodiskā apvienība, 2007.  

3.Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

4.Mājsaimniecība.Vidējās tizglītības standarts .-R.:LRIZM, ISEC, 

2008.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

5.Albrehta Dz.Didaktika.-RaKa, 2001.  

6.Lapiľa L. RudiľaV. Interaktīvās mācīšanas metodes.-R.: Zvaigzne ABC, 1997.  



Papildliteratūra 

1.Albrehta Dz.Didaktika.-RaKa, 2001.  

2. Lapiľa L. RudiľaV. Mācīties darot..-R.: RaKa, 2004.  

3.Lapiľa L. RudiľaV. Interaktīvās mācīšanas metodes.-R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

4. Brīnums notiek…saskares vietā. Par projektu metodi mācību darbā/ Oliľas Z. red.-R.: BVS, 

1997. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls "Geo"  

2. Avīze "Diena"  

3. Ţurnāls "Sestdiena"  

3.www.visc.gov.lv 

 



 

Kursa nosaukums Mājsaimniecības un mājturības mācību saturs 

Kursa kods PedaP187 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 10.01.2002 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lolita Šelvaha 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP043 [2PEDP043] Nozaru 

pedagoģija (Priekšmetu mācību 

metodika) 

PedaP187 [2PEDP110] 

Mājsaimniecības un mājturības 

mācību saturs [14.09.2010] 

PedaP215 [2PEDP215] Priekšmetu 

mācību metodika I 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: Sagatavot studentus mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības skolotāja 

profesionālajai darbībai. Studenti izprot vēstures, ekonomikas, kultūras, mājsaimniecības un 

mājturības satura vienotību un attīstības tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē. Apgūst 

mājsaimniecības un mājturības mūsdienu saturu un izprot iespējamās attīstības perspektīvas. 

Studenti apgūt prasmi veidot tematiskos plānus, kalendāros plānus, stundu plānus un konspektus 

mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā.  

 

Studenti apgūst mācību procesa organizēšanu mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā, 

iegūst izpratni par mācību līdzekļiem, apgūst prasmi tos novērtēt un izvēlēties atbilstoši 

sasniedzamajiem mācību mērķiem.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības mācību satura vēsturi;  

mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības mācību satura apguvi ģimenē un sabiedrībā;  

mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības nozīmi katras personas dzīves prasmju veidošanās 

procesā un profesijas izvēlē.  



 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

 

indivīda dzīves prasmju perspektīvas mūsdienu pasaulē;  

mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības mācību satura avotus, to kvalitāti;  

mainīgo un nemainīgo mūsdienu pasaulē mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības satura 

aspektā;  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

analizējot informācijas avotus mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā;  

analizējot un izvēloties atbilstošus mācību līdzekļus un grāmatas;  

atlasot mūsdienīgu mācību saturu mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā.  

 

-komunikācijas prasmes:  

 

izskaidrot skolēniem nepieciešamību apgūt mājturību un tehnoloģijas un mājsaimniecību;  

izskaidrot prasības un vērtēšanas kritējus skolēniem, pamatot to izvēli.  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

 

prast strādāt ar informācijas avotiem, normatīvajiem dokumentiem. 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Mācību saturs mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. L 3 P 1  

2. Mājturības mācību satura vēsture. L 8  

3. Globalizācijas ietekme un nacionālās tendences. L 2  

4. Mācību satura elementi mājturībā un tehnoloģijās. L1 P1  

5. Mājturības skolotāja gatavošanās stundām. L2 P2  

6. Mācību stundu plāni un konspekti. L1 P3  

7. Kritiskās domāšanas attīstības iespējas mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. L1 P1  

8. Mācību līdzekļi mājturībā. L1 P1  

9. Mācību vide mācību procesā. L1 P1  

10. Referātu prezentācija un izvērtējums. S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) Starppārbaudījumi  

- informācija par izvēlētu televīzijas vai radio pārraidi (5 % no kopējā vērtējuma).  

- informācija par izvēlētu ţurnālu vai avīzi (5 % no kopējā vērtējuma).  

- informācija par izvēlētu interneta avotu (5 % no kopējā vērtējuma).  

-mācību līdzekļu analīze un novērtējums (10 % no kopējā vērtējuma).  

 

-Referāts par mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības mācību priekšmeta vai satura 

attīstību (15% no kopējā vērtējuma).  

 

- Mācību satura plānojums vienam mācību gadam un mācību tēmai (10% no kopējā vērtējuma)  

 

- Vienas nodarbības plānojums mājturībā un tehnoloģijās vai mājsaimniecībā (15% no kopējā 

vērtējuma)  



 

3) Eksāmens: Mācību tēmas satura plānojums rakstiski (25% no kopējā vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Albrehta Dz.Didaktika.-RaKa, 2001.  

2. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

3. Mājsaimniecība.Vidējās tizglītības standarts .-R.:LRIZM, ISEC, 

2008.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

4. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. – R.:LU Akadēmiskais apgāds, 2008.  

5. Mājturība zēniem un meitenēm :5. kl. : eksperim. māc. grām. /Maija Kulakova ... [u.c.]. Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2002.  

6. Mājturība zēniem un meitenēm 6. klasei :mācību grāmata /Maija Kulakova ... [u.c.]. Rīga : 

Zvaigzne ABC, c2004.  

7. Mājturība zēniem un meitenēm 7. klasei :mācību grāmata /Maija Kulakova ... [u.c.].  

Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.  

8. Mājturība un tehnoloģijas :8. klasei : zēniem un meitenēm : mācību grāmata /Maija Kulakova 

... [u.c.]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008.  

 

9, Mājturība un tehnoloģijas :zēniem un meitenēm : mācību grāmata 9. klasei /Maija Kulakova ... 

[u.c.].  

Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Preses nams Baltic) 

Papildliteratūra 

1. Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp  

2. Kļaviľa A. Mājturība. Uzturs. – R.: Zvaigzne, 1993  

3. Nadziľa V. Mājturība. Etnogrāfiskie izšuvumi. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

4. Kampuse A., Marksa M. Mājturība. Šūšana. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

5. Grasmane M. Mājturība. Tamborēšana un adīšana. – R.: Zvaigzne ABC, 1992  

6. Mājturība 5. klasei :skolotāja grām. /Maija Kulakova ... [u.c.].  

Rīga : Zvaigzne ABC, cop. 2002.  

7. Mājturība 6.klasei :skolotāja grām. /Maija Kulakova ... [u.c.].  

Rīga : Zvaigzne ABC, 2004.  

8. Mājturība 7. klasei :skolotāja grāmata /Maija Kulakova ... [u.c.].  

Rīga : Zvaigzne ABC, c2006. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls „Geo‖  

2. Ţurnāls „Ievas Māja‖  

3. Ţurnāls „Mūsmājas‖  

4. www.visc.gov.lv 

 



 

 

Kursa nosaukums 
Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana 

mājsaimniecībā un mājturībā 

Kursa kods PedaP188 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 19 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
13 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 03.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lolita Šelvaha 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Māra Urdziľa-Deruma 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP145 [2PED2145] Priekšmetu 

mācību metodika II* 

PedaP034 [2PEDP034] Priekšmetu 

mācību metodika (Mācību 

sasniegumu vērtēšana) 

PedaP188 [2PEDP111] Mācību 

metodes un mācību sasniegumu 

novērtēšana mājsaimniecībā un 

mājturībā [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: Sagatavot studentus mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības skolotāja 

profesionālajai darbībai.  

Uzdevumi: apgūt mācību procesa organizēšanu, prasmi veidot vingrinājumus prasmju un iemaľu 

apguvei, iegūt izpratni par mācību uzskates līdzekļiem, prasmi novērtēt un izvēlēties atbilstošus 

mācību līdzekļus, iegūt izpratni par mācību sasniegumu vērtēšanas didaktiskajām prasībām, 

kontroles veidiem un to specifiku mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības priekšmetā.  

Studenti iegūst pieredzi pārbaudes darbu un vērtēšanas kritēriju izveidē un skolēnu darbu 

vērtēšanā. Studenti apgūst mākslas darbu kritikas metodes.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības mācību procesa organizēšanu, vingrinājumu izveidi, 

mācību uzskates līdzekļu izveidi;  

mācību sasniegumu vērtēšanas didaktiskajām prasībām, kontroles un vērtēšanas veidiem un to 



specifiku mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības priekšmetā.  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

skolēnu mācību sasniegumus mājturībā un tehnoloģijās, un mājsaimniecībā,  

pārbaudes darbus mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā.  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

izveidot vērtēšanas plānu mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības mācību tēmām;  

izveidot prasības mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības mācību satura apguvei;  

izveidot vērtēšanas kritērijus un vērtēt atbilstoši tiem;  

izveidot pārbaudes darbus mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības mācību satura apguves 

pārbaudei.  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot prasības un vērtēšanas kritējus skolēniem, pamatot to izvēli;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

prast strādāt ar informācijas avotiem, normatīvajiem dokumentiem.  

Kursa plāns 

Mācību organizācijas formu un metoţu atlase atbilstoši mājturības un tehnoloģiju un 

mājsaimniecības mācību priekšmetu satura specifikai L 2  

Individuālais, grupu un frontālais darbs mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. L1P 1  

Grupu un pāru, kooperatīvais mācību darbs mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. L1P 1  

Projekts mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. L 2  

Ekskursija mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. L 2  

Izstāde, akcija, modes skate, degustācija u.c. organizācijas formas. L 2  

Vingrinājumi prasmju un iemaľu veidošanai mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. L1P 

1  

Pētnieciskais darbs mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. L 2  

Ievads skolēnu mācību sasniegumu kontrolē un vērtēšanā. L1P 1  

Skolēnu mācību sasniegumu kontroles un vērtēšanas plānošana mājturībā un tehnoloģijās, un 

mājsaimniecībā. L1P 1  

Vērtēšanas kritēriju izveide un vērtēšana atbilstoši tiem. L1P2  

Pārbaudes darbi, to izveide. L2P 3  

Mākslas darbu kritikas metodes un pielietošana mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības 

priekšmetā. L1  

P2  

Skolēnu iesaistīšana vērtēšanā. P 1  

Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) Starppārbaudījumi  

- Mācību tēmas plāns pa stundām. Jāpamato izvēlēto mācību organizāciju formu un metoţu 

izvēle (15% no kopējā vērtējuma).  

- Izplānota viena mācību ekskursija vai projekts mājturībā un tehnoloģijās vai mājsaimniecībā 

(15 % no kopējā vērtējuma).  

- Jaunizdota mājturības un tehnoloģiju vai mājsaimniecības tēmas apguvei izvēlēta mācību 



palīglīdzekļa analīze (10% no kopējā vērtējuma).  

-Vērtēšanas plāns vienai mājturības un tehnoloģiju vai mājsaimniecības mācību tēmai (5 % no 

kopējā vērtējuma).  

-Prasību izveide vienai mājturības un tehnoloģiju vai mājsaimniecības mācību tēmai (5 % no 

kopējā vērtējuma).  

-Pārbaudes darbs vienai mājturības un tehnoloģiju vai mājsaimniecības mācību tēmai (15 % no 

kopējā vērtējuma).  

-Vērtēšanas kritēriju izveide un vērtēšana atbilstoši tiem (10% no kopējā vērtējuma).  

-Izstrādājumu analīze atbilstoši mākslas darbu kritikas metodēm (5 % no kopējā vērtējuma).  

3) Eksāmens(kombinēts pārbaudījums): jāizveido vingrinājumi praktisko prasmju un iemaľu 

apguvei un jāizveido mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji konkrētiem mācību uzdevumiem un 

jānovērtē uzdevumu rezultāti atbilstoši tiem, jāprezentē tie (10% no kopējā vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

Mācīsimies sadarbojoties/Grigules L.,Silovas I. red.-R.:Mācību grāmata, 1998.- 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-38eks.  

Projektu laiks /Cimdiľas R. red.- R.:RaKa, 1998. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-20eks.  

Betels Dţ. Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem.-R.: IZM Izglītības Sistēmas attīstības 

projekts, 2003.- LUB:Centr.bibl. krājums-1 eks.  

Urdziľa-Deruma M. Mācību sasniegumu vērtēšana tekstila apguves procesā.//Personība. Laiks. 

Komunikācija: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 2003. gada 27.-28. 

februāris.- Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2003.- 388.-396.lpp. LUB:Centr.bibl. krājums-1 eks.  

Albrehta Dz.Didaktika.-RaKa, 2001. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-82 eks.  

Rubana I. M. Mācīties darot.-R.: RaKa, 2004.- LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-57 eks.  

Papildliteratūra 

Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp  

Ţukovs L. Ievads pedagoģijā.-R.:RaKa, 1997.  

Izglītības kvalitātes vērtēšana pamatskolā.-R.:LRIZM,1995.  

Skolēnu zināšanu kvalitāte un tās pilnveide./Krajevska un Skatkina redakcija.-R.:Zvaigzne, 

1984.  

Urdziľa-Deruma M. Art Criticism in Textile Teaching for Future Teachers of Handicraft. 

//Current Issues of Cultural and Spiritual Development: Research papers the fifth international 

scientific conference.-Kaunas: Akademija, 2001.-p.142.-148.  

Gaiskell C.D.,Hurwitz A.Children and Their Art./Second Edition.-New 

Yoork:Harcourt,Brace&World,Inc.,1970.  

Barrett M. Evalution and Assesment. Aesthetic Sensitivity and Critical Studies./Further 

Guidelines for Art Education/Key Stages 1-5.Learning Through Evaluation and Assesment, 

Critical Studies, Visual Language and Design.-London:Hampshire Couty Council, 1992.,pp.5-

38;59-67.  

Krastiľa E. Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana.Rīga:RaKa, 2004.  

Geidţs N. , Berliners D. C.Pedagoģiskā psiholoģija.-R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

Lapiľa L. RudiľaV. Interaktīvās mācīšanas metodes.-R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

Brīnums notiek…saskares vietā. Par projektu metodi mācību darbā/ Oliľas Z. red.-R.: BVS, 

1997.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

Skolotājs.-R.:IU"RaKa"  

Izglītība un Kultūra.-R.:a/s Izglītība  

www.visc.gov.lv  



Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

Mājsaimniecība.Vidējās tizglītības standarts .-R.:LRIZM, ISEC, 

2008.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

Mācību priekšmetu programma pamatskolai.Mājturība un tehnoloģijas 1.-9.klasei.-LRIZM 

ISEC, 2005// www.visc.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol  



 

 

Kursa nosaukums Nozaru pedagoģija: Mākslas pedagoģija 

Kursa kods Peda4044 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
18 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, oc. Māra Urdziľa-Deruma 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

Peda4044 [2PED4044] Nozaru 

pedagoģija: Mākslas pedagoģija 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: Radīt studentiem iespēju apgūt mākslas pedagoģiju kā vienu no pedagoģijas zinātnes 

nozarēm, kā arī vienu no mākslas izlītības satura būtiskiem komponentiem- krāsu mācību.  

Studiju kursā studenti izzina mākslas pedagoģijas attīstības vēsturi un tās idejas mūsdienās. 

Studenti gūst izpratni par mākslas izlītības satura komponentiem, to izpausmi mājturībā un 

tehnoloģijās. Īpaša vērība pievērsta krāsu mācības apguvei un mākslas pedagoģijas ideju 

realizēšanai mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

mākslas pedagoģiju kā vienu no pedagoģijas zinātnes nozarēm;  

mākslas izglītibas mērķi un uzdevumiem, nozīmi personības attīstībā;  

mākslas pedagoģijas attīstības vēsturi, mākslas pedagoģijas idejām;  

mākslas izglītības saturu;  

kompozīciju veidiem un krāsu mācību.  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

mākslas pedagoģijas ideju īstenošanu mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā;  

kompozīciju veidus un krāsu salikumus.  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 



izvēlēties un izveidot mācību uzdevumus skolēnu mākslinieciskās darbības veicināšanai 

mājturībā un tehnoloģijās;  

veidot kompozīcijas;  

jaukt krāsas un veidot krāsu salikumus;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot mākslas izglītības mērķus, saturu un nozīmi personības attīstības procesā.  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

patstāvīgi lietot speciālo literatūru un interneta resursus mākslas pedagoģijā.  

Kursa plāns 

Mākslas pedagoģijas būtība. Mākslas pedagoģijas attīstības vēsture. L 6  

Mākslas izglītība kopējā izglītības struktūrā. Mākslas izglītības mērķi. Mākslas izglītības loma 

personības veidošanās procesā. L 2  

Mākslas izglītības satura struktūra. Mākslas valoda. L 2  

Kompozīciju veidi. P 2  

Krāsu mācības pamati. P 2  

Krāsas dabā. P 2  

Krāsu aplis. P 4  

Starpskate. P 1  

Mākslinieciski radošā darbība. L3P 3  

Māksas kritika. Estētiskās reakcija. L1P 3  

Kontroldarbs. P 1  

Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un praktiskajos darbos (10 % no kopējā vērtējuma)  

2) Starppārbaudījumi:  

-radošie uzdevumi mājturības un tehnoloģiju vai mājsaimniecības mācību tēmai (10 % no 

kopējā vērtējuma).  

-mākslas darba analīze atbilstoši mākslas darbu kritikas metodēm (5 % no kopējā vērtējuma).  

-kontroldarbs (5% no kopējā vērtējuma).  

-starpskate: 2 planšetes (kompozīciju veidi un krāsu pārejas) (10 % no kopējā vērtējuma)  

-starpskate:2planšetes (dabas materiāla krāsas un krāsu aplis) (10 % no kopējā vērtējuma)  

3) Eksāmens: darbu skate :4 planšetes un mape ar krāsu salikumiem  

(50 % no kopējā vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

Anspaks, Jānis, 1929-: Mākslas pedagoģija /Jānis Anspaks. Rīga : RaKa, c2004 1. sēj. : il. ; 23 

cm.76 LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-70 eks.  

Anspaks, Jānis, 1929-: Mākslas pedagoģija /Jānis Anspaks. Rīga : RaKa, -c2006. 2. sēj. : il. ; 23 

cm.76 LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-10 eks.  

Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

Hibnere, Valentīna.: Bērna vizuālā darbība /Valentīna Hibnere Rīga : RaKa, 1998. 1. d. : il. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-3 eks  

Hibnere, Valentīna.: Bērna vizuālā darbība /Valentīna Hibnere Rīga : RaKa, 2000. 2. d. : il. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-6 eks  

Kundziľš, Māris, 1936-: Dabas formu estētika :bionika un māksla /Māris Kundziľš. Rīga : 

Madris, 2004. 167, [1] lpp. : il. ; 25 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-15 eks  



Wilcox, Michael, 1942-:Blue and yellow don't make green :[how to mix the colour you really 

want - every time] /by Michael Wilcox. [Bristol] : School of Colour Publications, c2001. 200 

lpp. : krās. il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-30 eks  

Papildliteratūra 

Dāle P. Vērojumi un pārdomas.-R.: Uguns, 1994.-176 lpp.  

Hibnere, Valentīna.: Bērnu tēlotājdarbības psiholoģija :mācību līdzeklis pamatskolas skolotāju 

specialitātes studentiem /V. Hibnere. Rīga : Zvaigzne, 1977. 109 lpp., 8 lp. krās. iel. : il. ; 22 

cm.  

Hergerts A. Galvenās strāvas tagadnes pedagoģiskā dzīvē.-R.: Rīts,1927.-182 lpp.  

Неменский Б. Мудрость красотыю.-М.:Прoсвeщение,1977  

Gaitskell C.D.,Hurwitz A. Children and Their Art. Second Edition.-New Yoork:Harcourt, 

Brace&World, Inc.,1970  

Hausman J.J. Arts and the Schools.-New Yoork:Mineapolis College of Art and Design, 1980.  

Bebre R. Daiļrades procesu psiholoģija: Māc. līdz. vid. spec. un augst. māc. iestāţu 

pedagogiem.-R.: LPSR Kultūras ministrija. Mācību metodiskais kabinets, 1983.--61 lpp.  

Dauge A. Māksla un audzināšana.-R.: Valters un Rapa, 1925.-168 lpp.  

Read H. Education Through Art.-London: Faber and Faber, 1970  

Colour. How to use colour in art and design./Edith Anderson Feisner.-Laurence King 

Publishing, 2006.  

Arnheim R. Thoughts on Art Education.-The Getty Center for Education in the Arts, 1991. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Sākums  

2. Mans mazais  

3. Textilkunst  

4. Skolotājs.-R.:"RAKA"  

5. Izglītība un Kultūra.-R.: a/s Izglītība  

6. www.texere.u-net.dk  

Studiju kursa saturs 
 

 



  

Kursa nosaukums Interjera pamati [2PEDP857*PedaP666] 2PEDP857 

Kursa kods MākZ1381 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 6 

Laboratorijas darbu stundu skaits 26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs mākslā, lekt. Dace Pudāne 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: veidot izpratni par telpiskās vides funkcionālo un estētisko kvalitāti un telpu kā 

mākslas objektu, spēt piedalīties telpiskās vides veidošanā.  

Mācību uzdevumos ietverti gan teorētiski pētījumi, gan praktiski uzdevumi vides projektēšanā, tā 

veidojot kompetenci par interjeru kā dizaina nozari, nodrošinot izpratni par telpas kompozīciju 

un sekmējot radošās domas attīstību un praktiskā darba iemaľas.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūs zināšanas un veidos izpratni par vides dizainu, tā 

funkcionālo un estētisko kvalitāti, pratīs diskutēt par tēmu, izklāstīt un pamatot savu viedokli, 

radīt jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros.  

1. Akadēmiskās kompetences  

Studenti iegūs zināšanas un izpratni par:  

- interjera dizainu: tā funkcijām un estētisko vērtību;  

- interjera projektēšanas un iekārtošanas pamatfaktoriem un principiem;  

- telpas kompozīcijas un projektēšanas specifiku;  

- interjera dizaina kultūrvēsturisko mantojumu  

2. Profesionālās kompetences  

Studenti spēs prasmes un zināšanas pielietot:  

- vides projektēšanas praksē;  

- vērtējot vides/telpas dizaina objektus  

- organizējot mācību vidi;  

- mākslinieciskajā jaunradē, attīstot un realizējot jaunas idejas;  

- attīstot mācību uzdevumus vizuālās mākslas priekšmetā skolā. 

Kursa plāns 

1. Telpas funkcionālā un estētiskā vērtība. L2, Lb2  

2. Telpas uztvere un kompozīcija. L2  

3. Telpas forma, Formas telpā. Gaisma. Lb2  

4. Krāsa telpā. L2, Lb2  

5. Materiāla uztvere un telpas kompozīcija. Lb4  

6. Projektēšana un maketēšana. Lb6  

7. Telpas iekārtu dizains, erogonomika. Lb4  



8. Telpas dizaina prakse. Lb6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. 1. Patstāvīgais darbs 20%:  

tiek vērtēta satura un pasnieguma kvalitāte.  

2. Darbu skate/eksāmens 50% no kopīgā vērtējuma:  

tiek vērtēts 2. patstāvīgais darbs – tā satura un izpildes kvalitāte, aizstāvēšana.  

3.Praktisko darbu portfolio 30% no kopīgā vērtējuma:  

tiek vērtēta darba materiālu atbilstība uzdevumu prasībām, satura un pasnieguma kvalitāte, 

apjoms. Vētēšana starpskatē un noslēguma skatē/eksāmenā.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Andra Irbīte, Aija Bāliľa ―Interjers‖, Jumava, 2005  

2. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. - Rīga: Zvaigzne, 1979  

3. Living Standards. Measurement of the World Bank, 2008  

4. Ernst and Peter Neufert E.& P. „Architects‘ Data‖, Third Edition, Blackwell Science,2000  

Papildliteratūra 

1. Yelavich S. Contemporary world interiors.- London ;New York : Phaidon Press, 2007.  

2. Иттен И., Искусство цвета, Москва Д. Аронов, 2001  

3. Panero J., Human dimension&Interior space; AIA, ASID and Martin Zelnik, AIA, ASID, 

Whitney library of design and imprint Watson-Gruptill Publications.  

4. Kundziľš M. Dabas formu estētika. R: Madris, 2004 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Latvijas arhitektūra Nr. 15 (februāris), 1998  

2. Ţurnāls ―Dizaina studija / tepa, forma, laiks‖  

3. Human solutions www.humanmodeling.techmat.com 



  

Kursa nosaukums Etnogrāfija un latviešu tautas māksla I 

Kursa kods SDSK1007 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 11.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, doc. Helga Ingeborga Melnbārde 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

SDSK1007 [2SDS1007] Etnogrāfija 

un latviešu tautas māksla I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir:  

1. radīt izpratni pat latviešu tautas garīgajām un materiālajām vērtībām;  

2. iesaistīt studentus radošā izpētes darbā par tradicionālās un profesionālās mākslas 

savstarpējām ietekmēm un kopsakarībām mūsdienās;  

3. attīstīt izpratni par Kultūras kanonā iekļautajām latviešu tradicionālās kultūras vērtībām;  

4. noskaidrot latviešu tautas tradicionālās kultūras mantojuma mūsdienīga pielietojuma radošās 

iespējas pedagoģiskajā darbā (mājturībā un tehnoloģijās).  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti nostiprinās savu profesionālo kompetenci un pratīs apgūto 

materiālu radoši pielietot praksē.  

Akadēmiskās kompetences.  

1. Tiek apgūtas zināšanas par latviešu tautas mākslas mākslinieciskajām un sociālajām vērtībām 

mūsdienu globalizācijas apstākļos.  

2. Nostiprinās izpratne par latviešu tradicionālās kultūras vietu Latvijā, Eiropā un pasaulē.  

3. Tiek gūta izpratne par UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās 

latviešu tradicionālās mākslas analīzi un izvērtēšanu.  

Profesionālās kompetences.  

1. Studenti apguvuši iemaľas veidot ideju banku un sagatavot materiālus plānotiem pārbaudes 

darbiem skolā.  

2. Studenti prot argumentēti diskutēt par etnogrāfijas un tautas mākslas mākslinieciskajām un 

sociālajām vērtībām Latvijā.  

3. Studenti apguvuši iemaľas, kā motivēt skolēnus piedalīties nemateriālā kultūras mantojuma 

saglabāšanā.  

4. Studenti prot organizēt radošus projektus skolēniem par tēmu „Jaunie latviešu tautas tradīciju 

pētnieki‖. 

 



Kursa plāns 

1. Arheoloģija, etnogrāfija, amatniecība, tautas (tradicionālā) un profesionālā māksla. Jēdzienu 

skaidrojums un izpratne. P 1  

2. Arheoloģija, etnogrāfija, amatniecība, tautas (tradicionālā) un profesionālā māksla. Jēdzienu 

skaidrojums un izpratne. L 1  

3. Arheoloģiskais tērps. Latviešu etnogrāfiskais tērps. L 2  

4. Ornaments. Raksts. Zīme. Simbols. Latviešu etnogrāfiskā raksta īpatnības L 2  

5. Latvju raksta un zīmju daudzveidība un pielietojums. S 2  

6. Latviešu tradicionālās mākslas mākslinieciskās un sociālās vērtības, materiālo un nemateriālo 

kultūras vērtību raksturojums. L 2  

7. Tautas mākslas un profesionālās mākslas savstarpējā saikne un ietekmes tēlotājā mākslā. L 1  

8. Tautas mākslas un profesionālās mākslas savstarpējā saikne un ietekmes tēlotājā mākslā. P 1  

9. Tautas mākslas un profesionālās mākslas savstarpējā saikne nacionālās valūtas vizuālajā 

izveidē. P 2  

10. Tautas mākslas un profesionālās mākslas savstarpējā saikne un ietekmes (arhitektūra, vides 

māksla, interjers, eksterjera dizains). L 2  

11. Tautas mākslas ietekmes profesionālo lietišķās mākslas meistaru darbos. L 2  

12. UNESCO konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Nemateriālo kultūras 

vērtību izpausmes latviešu mutvārdu daiļradē. L 2  

13. Latviešu tautai nemateriālo kultūras vērtību raksturīgākās izpausmes mūzikā, dziesmā, dejā, 

uzvedumos. L 2  

14. Tautas māksla un latvietības kopšana sevī. Latvietis Eiropā. Latvijas kultūras kanonā 

iekļautās vērtības. S 2  

15. Dziesmu svētku fenomens Latvijā un Baltijā. L 2  

16. Latviešu dziesmu svētku attīstība daţādos vēstures periodos no 20.-21. gs. L 2  

17. Ideju bankas sakārtošana darbam ar skolēniem P 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 11 

lekcijas, 2 semināri, 4 praktiskie darbi un 3 pārbaudes darbi. Kredītpunktu iegūšanai jāpiedalās 

sekmīgi visos semināros, jāizpilda praktiskie un pārbaudes darbi. Studiju kursa gala atzīmi veido 

praktiskie un pārbaudes darbu rezultāti semestra laikā (20%), vērtējums par piedalīšanos 

semināros (30%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). Eksāmena tēma - projekta „Skolēni 

– tautas tradīciju pētnieki‖ pieteikuma struktūra. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Celms V. Latvju raksti un zīmes.- R.: Folkloras informācijas centrs, 2007. LUB 5 eks.  

2. Grasmane M. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. – R.: Rasa ABC, 2002. LUB 4 eks.  

3. Jubilejas un piemiľas monētas. Latvijas Banka, 2007. LUB 1 eks.  

4. Jansone A. Latviešu tradicionālais tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas. - R.: NKM valsts 

aģentūra, 2009. LUB 1 eks.  

5. Arheoloģija un etnogrāfija I-XVII.-R. „Zinātne‖, 1978.-1994. (LUB- citu gadu izdevumi- 46 

grāmatas)  

Papildliteratūra 

1. UNESCO Konvencija par nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu. – R.: SIA „Apgāds 

Mantojums‖, 2009.  

2. Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija.- R.: Zinātne, 2000.  

3. Melnbārde H. I. Latviešu tradicionālie ēdieni.- R.: Mansards, 2007.  

4. Latviešu tautas tērpi I Vidzeme. – R.: Jānasēta, 1995.  

5. Latviešu tautas tērpi II Kurzeme. – R.: Jānasēta, 1998.  

6. Latviešu tautas tērpi III Zemgale, Augšzeme, Latgale. – R.: Jānasēta, 2004.  

7. Mackova J. Atraktā debess. – R.: Preses nams, 1995.  



Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.kulturaskanons.lv  

2. http://www.kultura.lv  

3. http://www.lv.lv/Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārmantošana: jaunatne, 

izglītība un attīstība‖.  

4. http://www.liis.lv/folklora/gadsk/origin/lieldienas.htm  

5. Ţurnāls „Dziesmu svētki‖ Nr. 6, 10.-11./2003. 

 



 

Kursa nosaukums Etnogrāfija un latviešu tautas māksla II 

Kursa kods SDSK2026 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 11.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, doc. Helga Ingeborga Melnbārde 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP130 [2PED2130] Pasaules tautu 

tradicionālā kultūra 

SDSK2026 [2SDS2026] Etnogrāfija 

un latviešu tautas māksla II 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir:  

1. radīt izpratni par tautas amata meistariem un amatu pārmantošanas tradīcijām Latvijā;  

2. attīstīt izpratni par roku darba nepieciešamību attīstīto tehnoloģiju laikmetā;  

3. ieinteresēt studentus pētniecības darbā par Baltijas kaimiľtautu, tuvējo Ziemeļvalstu un 

Eiropas kaimiľtautu etnogrāfijas kopējām un atšķirīgajām iezīmēm;  

4. veicināt studentu radošo pieeju saistošu projektu izstrādē skolēniem par tēmu: „Tradicionālo 

prasmju skola‖.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti nostiprinās savu profesionālo kompetenci un gūs izpratni par 

apgūtās teorijas un metodoloģijas radošu izmantošanu praksē.  

Akadēmiskās kompetences.  

1. Tiek apgūtas zināšanas par amatniecības attīstības vēsturi un tradicionālo prasmju atjaunotni 

mūsdienās.  

2. Tiek gūta izpratne par tradicionālo amatu pārmantotību dzimtās, tautas lietišķās mākslas un 

tēlotājas mākslas studiju darbību Latvijā.  

3. Nostiprinās izpratne par tradicionālo gadskārtu ieraţu un nacionālās ēdienu kultūras radošu 

pielietojumu mūsdienās.  

4. Tiek gūtas zināšanas par Baltijas un tuvējo kaimiľtautu etnogrāfijas kopējām un atšķirīgām 

iezīmēm.  

Profesionālās kompetences.  

1. Studenti prot argumentēti diskutēt par latviešu tradicionālo prasmju aktivitātēm agrāk un 

mūsdienās, kā arī par latviešu un tuvējo kaimiľtautu etnogrāfijas kopējām un atšķirīgām 

iezīmēm.  

2. Studenti apguvuši prasmi zinātniski pētnieciskajā darbā izmantot interviju metodi.  

3. Studenti apguvuši iemaľas veidot ideju banku un racionāli to izmantot tematisku projektu 



izstrādei darbā ar skolēniem.  

Kursa plāns 

1. Roku darbs un amata prasmes attīstīto tehnoloģiju laikmetā. L 2  

2. Amatniecības vēsturiskā attīstība Latvijā. L 2  

3. Tautas lietišķās mākslas studiju (TLMS) un tēlotājas mākslas studiju attīstība 20.-21. gs. Rīgā, 

Latvijā. L 2  

4. Latvijas kultūras kanonā iekļautās tradicionālās kultūras vērtības – amati, gadskārtu ieraţas. P 

2  

5. Amatu pārmantotība – latviešu nemateriālās kultūras mantojuma būtiska sastāvdaļa. 

Podniecības un dekoratīvās keramikas attīstība Latvijā. L 2  

6. Tradicionālās tekstilmākslas attīstība Latvijā. Kokapstrāde. P 2  

7. Metālmākslas attīstība Latvijā. Senās vides darbnīca. L 2  

8. Nemateriālās kultūras mantojuma aģentūras rīkotās tradicionālo prasmju skolas. L 2  

9. Latviešu tradicionālie godi, gadskārtu ieraţas. S 2  

10. Jāľi un latviešu tradicionālā pirts. L 2  

11. Maskošanās tradīcijas un masku veidošana. L 2  

12. Maskošanās tradīcijas un masku veidošana. S 2  

13. Baltijas tautu etnogrāfijas raksturīgākās iezīmes. L 2  

14. Latviešu un tuvāko Ziemeļvalstu etnogrāfijas raksturīgākās iezīmes. L 2  

15. Latviešu un tuvāko kaimiľtautu etnogrāfijas raksturīgākās iezīmes. S 2  

16. Ideju bankas sakārtošana radošajam darbam ar skolēniem. P 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu ( tai skaitā mācību ekskursiju) apmeklējums ir obligāts. 

Semestra laikā ir plānotas 10 lekcijas, 3 semināri, 3 praktiskie darbi un pārbaudes darbi. 

Kredītpunktu iegūšanai jāpiedalās sekmīgi visos semināros, jāizpilda praktiskie un pārbaudes 

darbi. Studiju kursa gala atzīmi veido praktiskie un pārbaudes darbu rezultāti semestra laikā 

(20%), vērtējums par piedalīšanos semināros (30%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Eksāmena tēma - Testa ar atbilţu variantiem izstrāde 7.-9. kl. skolēniem par tradicionālajiem 

amatiem un tautas tradīcijām. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Tautas lietišķā māksla Latvijā. Šodiena. Pieredze. Rītdiena. – Rīga: Valters un Rapa, 2008. 

LUB 5 eks.  

2. Mikāns J. Seno baltu rotas. V/a Tautas mākslas centrs 2006. LUB 4 eks.  

3. Zelmene M. Riti, dziesmu kamolīti. – R: RaKa, C 2008.LUB 1 eks.  

4. The Beauty of Estonian Folk Costume. - Tallinn, 2004. LUB 1 eks.  

5. Zāļu dienas latviešu tradicionālā pirts. – R.: Indriķis, 2006.  

6. Leitis A. Tīrradľi: naivā māksla Latvijā. –R.: Neputns, C 2005)  

Papildliteratūra 

1. 8 brīnumlietas, ko latvieši joprojām dara. DVD, Vides filmu studija, 2009.  

2. Latviešu tautas lietišķā māksla. Katalogs 2008.  

3. Tradicionālo prasmju skola. Nemateriālā kultūras mantojuma v/a, 2010.  

4. Tradicionālās podniecības darbnīca „Cepļi‖. Katalogs, 2009.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.kultura.lv  

2. http://www.kulturaskanons.lv  

3. http://www.dainuskapis.lv  

4. http://www.musturs.lv  

5. Daugavpils metālmākslas centrs. S&G, 2010.  



 

Kursa nosaukums Mājsaimniecības organizēšana un vadīšana 

Kursa kods PedaP651 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 17 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
15 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 07.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lolita Šelvaha 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP651 [2PEDP527] 

Mājsaimniecības organizēšana un 

vadīšana [slēgts 03.09.2010] 

VadZP007 [2VADP007] 

Uzľēmējdarbības vadīšana II 

VadZP008 [2VADP008] 

Uzľēmējdarbības vadīšana I 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sagatavot studentus mājsaimniecības un mājturības skolotāja profesionālajai 

darbībai. Izprast ekonomikas, kultūras, mājsaimniecības vienotību un attīstības tendences. Apgūt 

mūsdienu mājsaimniecības saturu, izprast vides un resursu ekonomisku izmantošanu, cilvēku 

drošību un darba drošību personīgajā mājsaimniecībā, informācijas un mēdiju nozīmi 

mājsaimniecības plānošanā un vadīšanā. Spēt novērtēt mājsaimniecības un patērētājizglītības 

vienotību, atbilstoši globālajām, nacionālajām un vietējām attīstības tendencēm. Spēt kritiski 

novērtēt un pieľemt lēmumus atbilstošajai situācijai. Veidot vērtēšanas un pašvērtēšanas 

prasmes, saistīt mājsaimniecības mācību tēmas ar vērtībizglītību.  

 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

mājsaimniecību mērķiem un uzdevumiem, par to organizācijas principiem;  

par ekonomikas un kultūras ietekmi uz mājsaimniecību attīstību;  

mājsaimniecību saistību ar globālajām, nacionālajām un vietējām attīstības tendencēm  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

ekonomiskas saimniekošanas principus mājsaimniecībā;  



ekonomiskas un videi draudzīgas saimniekošanas principus;  

ģimenes lomu un pienākumu sadali mājsaimniecībā.  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

plānojot un veicot konkrētus darbus mājsaimniecībā;  

novērtējot un izvēloties atbilstošus darbības veidus, enerģijas avotus vai resursus 

mājsaimniecības funkcionēšanai;  

no ģimenes pārmantotas zināšanas un pieredzi pielietot mūsdienu situācijās.  

 

-komunkācijas prasmes:  

izskaidrot un prezentēt savas zināšanas un prasmes kursa biedriem;  

pamatot savu viedokli daţādu problēmu risināšana‘un lēmumu pieľemšanā.  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

prast strādāt ar informācijas avotiem, normatīvajiem dokumentiem, patstāvīgi plānot savas 

mājsaimniecības funkcijas.  

 

 

Kursa plāns 

1. Mājsaimniecība un mājturība. L2  

2. Mājsaimniecības un mājturības raksturojums saistībā ar dzīves stilu, kvalitāti, dzīves veidu un 

dzīves līmeni.  

L1 P1  

3. Globālo, nacionālo un vietējo tendenču ietekme uz mājsaimniecību. L1 P1  

4. Ģimene, tās mērķi, uzdevumi. L2  

5. Personīgā veselība un drošība mājsaimniecībā. L2  

6. Mājsaimniecības izmaksas un to uzskaite (elektrība, ūdens, gāze, apkure u.c.). L1 P1  

7. Lomu un pienākumu sadalījums mājsaimniecībās.  

L2  

8. Ekonomiskums un taupība. L1 P3  

9. Darba un sadzīves drošības tehnikas un noteikumu ievērošana mājsaimniecībā. P1 S1  

10. Kopšanas un tīrīšanas līdzekļu izvēle, to ietekme uz vidi. L2  

11. Sadzīves atkritumi. L1 S1  

12. Svētku nozīme un organizēšanas principi. L2 P4  

13. Studentu eksperimentu un rezultātu prezentācijas un izvērtējums. S2  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) Starppārbaudījumi  

-Piemērs no mājsaimniecības darbiem: „Agrāk-tagad‖ (10 % no kopējā vērtējuma).  

-Citāts no daiļliteratūras grāmatas (5 % no kopējā vērtējuma).  

-Eksperiments mājsaimniecības darbības veida, materiālu vai resursu novērtēšanai (20 % no 

kopējā vērtējuma).  

- Piedalīšanās mācību ekskursijā. (15 % no kopējā vērtējuma).  

- Salidzināt izmaksas: pašgatavots vai pirkts (10% no kopeja vertejuma).  

 

3) Eksāmens: kombinētais eksāmens: mājsaimniecībā aktuālas problēmsituācijas 



risināšanai(30% no kopējā vērtējuma).  

 

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Krieviľš V. Mājsaimniecības ekonomika :eksper. māc. grām. 7.-12.kl.  

Rīga : RaKa, 1997.- LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-5 eks.  

2. Mājsaimniecību budţetu pētījuma galvenie rezultāti ... gadā /Latvijas Republikas Centrālā 

statistikas pārvalde.- Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007- LUB:Centr.bibl. krājums-4 

eks.  

3. Mājturības pamati zēniem un meitenēm. 5.-9. klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 1998  

4. Кульбацкий Е. М., Ганшина Г. В., Короткова А. В., Рябова И. Ю. Теория и практика 

домоведения: Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА- М,2006.- 208 с.  

5. Кульбацкий Е. М., Ганшина Г. В., Короткова А. В., Рябова И. Ю. Култура дома: Учеб. 

Пособие-./под. ред. Кульбацкого Е. М., .- М.: ФОРУМ: ИНФРА- М,2006.- 208 с.  

6. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija.-Rīga : RaKa, c2006. - LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl  

 

Papildliteratūra 

1. Kingstona K. Kā atbrīvoties no krāmiem ar fen-šui. R.: Avots, 2006  

2. Mājas darbiľu noslēpumi / Sast. Viļkina L. - R.: Alberts XII, 1998.  

3. Kenta K. Modernās mājsaimniecības rokasgrāmata. R.: Jumava, 1996.  

4. Frānsa K. Modernas virtuves rokasgrāmata. - R.: Jumava, 2000.  

5. Lielā mājas enciklopēdija. - R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

6. Zeltiľa - Rocēna M. Mājsaimniecība. -R.: Valtera un Rapas akc. Sab., 1936.  

7. Magele B. Stila harmonija. -R.: Jumava, 2004.  

8. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

9. Mājsaimniecība.Vidējās tizglītības standarts .-R.:LRIZM, ISEC, 

2008.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

10. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca.-R. Nordik, 2004.  

11. Viesību grāmata. Sast. Skirmante I., Veisbārde I.-R.: Jāľa Rozes apgāds, 2003  

12. Lindgrēna A. Grāmata par Pepiju Garzeķi.- R.: Liesma, 1972  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ievas Māja – ţurnāls  

2. Ieva - ţurnāls  

3. Mūsmājas - ţurnāls  

4. Deko  

 

 

 



  

Kursa nosaukums Uzturmācība I 

Kursa kods PedaP657 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
10 

Laboratorijas darbu stundu skaits 4 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Velta Cimmermane 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP221 [2PEDP221] Uzturmācība 

un tās mācību metodika I 

PedaP657 [2PEDP531] Uzturmācība I 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir profesionāli sagatavot topošos mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 

skolotājus Uzturmācības mācīšanai skolās.  

Kursa uzdevums ir radīt studentiem iespēju: iegūt un pilnveidot teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaľas veselīga uztura izvēlē, pamatojoties uz mūsdienu uzturzinātnes atziľām; gūt 

ieskatu Latvijas uzturpolitikā un uzturzinātnē; izvērtēt uzturzinātnes un uzturmācības kopīgos un 

atšķirīgos mērķus un uzdevumus; mācīties analizēt mūsdienu informāciju veselīga uztura jomā; 

veidot personīgo pārliecību par veselīga uztura kā veselīga dzīvesveida veicinātāju ikdienā; 

mācīties izvērtēt sakarību starp uzturu, pašsajūtu un veselību. 

Rezultāti 

 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

uztura nozīmi veselīga dzīvesveida aspektā;  

par uztura politiku, uzturzinātni un uzturmācību;  

par informācijas nozīmi veselīga dzīvesveida veidošanai.  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

 

savus ēšanas paradumus atbilstoši veselīgam uzturam un tā reţīmam;  

sakarību starp uzturu, pašsajūtu un veselību;  

daudzveidīgo informāciju par veselīgu uzturu un diētām.  



 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

izveidojot sev veselīga uztura ēdienkarti un reţīmu;  

mācot skolēniem veselīga uztura principus.  

 

-komunkācijas prasmes:  

 

izskaidrot skolēniem veselīga uztura nozīmi un principus;  

pārliecināt skolēnus un vecākus par nepieciešamību uzľemties atbildību par savu veselību.  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

 

prast strādāt ar informācijas avotiem un normatīvajiem dokumentiem veselīga uztura aspektā. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Veselīgs uzturs. Uzturpolitikas raksturojums. L2  

2. Uzturzinātne un uzturmācība. L2 LD 2  

3. Uzturvielas. Veģetārisms. L2 P2  

4. Uzturlīdzekļi.  

5. Uztura piramīda. L1P1  

6. Uzturs un ķermeľa masa. Uztura kaloritāte. L1 P1  

7. Uzturproduktu ķīmiskā sastāva tabulas. P2  

8. Racionāls uzturs. Uztura reţīms. Uztura diētas. L2 P2  

9. Pārtikas produktu kvalitātes noteikšana. P2  

10. Uzturlīdzekļu iegādes pamatprincipi un to uzglabāšanas noteikumi. L2  

11. Pārtikas piedevas un uztura bagātinātāji. L2  

12. Neveselīgs uzturs kā riska faktors daţādu slimību izcelsmē. L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) Starppārbaudījumi  

 

-informācija par ēdienu ikonu, tā uzturvielu izpēte un izvērtējums no veselīga uztura viedokļa 

(10 % no kopējā vērtējuma).  

- vienas nedēļas savas ēdienkartes un uztura reţīma fiksēšana un izvērtēšana atbilstoši veselīga 

uztura ieteikumiem (25 % no kopējā vērtējuma).  

-vienas produktu grupas izpēte un rezultātu prezentācija (20 % no kopējā vērtējuma).  

-E vielu izpēte uz produktu etiķetēm un analīze (15% no kopējā vērtējuma).  

-kontroldarbs (5 % no kopējā vērtējuma).  

 

3) Eksāmens: problēmsituācijas analīze un iespējamie risinājumi atbilstoši racionālam un 

veselīgam uzturam (15% no kopējā vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Zariľš Z. Neimane L. Uztura mācība. - R.: Apgāds Rasa ABC, 2002.  

2.Goloburda R., Kārkliľa D., Skrupskis I., Zeibote I. Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5. - 

9.klasei .R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

3.Pamatnostādnes "Veselīgs uzturs (2003.-2013.)"MK 2003.g. 4. septembra rīkojums Nr. 556  

4.Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas. Latvijas Pārtikas centrs. 



Papildliteratūra 

1.Uzturs. Ģimenes enciklopēdija. II sējums. - R.: LER, 1990.  

2.Miške I. Brutāne D. Dzīvības elementi.- R.:Nordik, 2004.  

3.Makīta Dţ. Kā ēdīsi tā dzīvosi.- R. Zvaigzne ABC,  

4.Pridāne A. Uzdevumi un vingrinājumi Mājturībā 5. - 9.klasei. - R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Ţurnāls „Veselība‖  

2.Ţurnāls „Ievas Veselība‖  

3.Ţurnāls „36,6‖  

4.www.receptes.lv 

 



 

Kursa nosaukums Uzturmācība II 

Kursa kods PedaP658 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
4 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Velta Cimmermane 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP223 [2PEDP223] Uzturmācība 

un tās mācību metodika II 

PedaP658 [2PEDP532] Uzturmācība 

II [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: Sagatavot studentus mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības skolotāja 

profesionālajai darbībai.  

Studenti apgūs zināšanas un veidos prasmes produktu pirmapstrādē un termiskās apstrādes 

veidos. Veidos ēdienkartes brokastīm, pusdienām un vakariľām. Apgūs galdu klājumus un 

ēdienu servēšanu.  

Studenti iegūs praktisko pieredzi ēdienu gatavošanā. Plānos uzturmācības stundas darbam skolā. 

Studenti apgūs pieredzi ēdienu degustēšanā un praktisko nodarbību vērtēšanā skolēniem. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

ēdienreizēm, to ieteicamajiem ēdieniem;  

par produktu pirmapstrādi un to termisko apstrādi:  

par galda klājumiem un ēdienu pasniegšanu;  

par praktisko nodarbību vērtēšanu.  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

 

skolēnu mācību sasniegumus mācību tēmas „Uzturs‖ apguvē;  

ēdienreiţu ēdienu izvēlē;  

praktiskās darbības rezultātus.  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  



 

praktisko uzturmācības nodarbību organizēšanā;  

praktisko uzturmācības nodarbību novērtēšanā.  

 

-komunkācijas prasmes:  

izskaidrot prasības un vērtēšanas kritējus skolēniem, pamatot to izvēli;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

prast strādāt ar informācijas avotiem, normatīvajiem dokumentiem. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Pārtikas produktu izvēle, pirmapstrāde un apstrāde. L 4  

2. Galda klājumu veidi. L2 P2  

3. Praktisko uzturmācības nodarbību organizēšana. L2  

4. Mīklas veidi. L4  

5. Praktiskā nodarbība „Brokastis‖. LD4  

6. Praktiskā nodarbība „Pusdienas‖. LD4  

7. Praktiskā nodarbība ―Vakariľas‖. LD4  

8. Praktiskā nodarbība ―Mīklas izstrādājumi‖. LD4  

9. Praktisko nodarbību analīze. Uzturmācības mācību metodika. S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Līdzdalība lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās.  

Kontroldarbs.  

Studiju darba "Tematiskais galda noformējums" izstrāde un sekmīga aizstāvēšana.  

Eksāmens - tests un intervija teorijā. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Zariľš Z. Neimane L. Uztura mācība. - R.: Apgāds Rasa ABC, 1999.  

2. Goloburda R., Kārkliľa D., Skrupskis I., Zeibote I. Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5. 

- 9.klasei R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

3. Kozule V. Uzturs I - IV - R.: Ozolnieki, 1998. - 2003.  

4. Vanaga V. Galda klāšanas pamatprincipi. - R.: Turība, 1999.  

5. Gavriļenko E. Ēdienu gatavošanas pamati. - R.: Turība, 1999. 

Papildliteratūra 

1. Veics V. Uzvedības un saskarsmes kultūra. - R.: Junda, 1996.  

2. Uzturs. Ģimenes enciklopēdija. II sējums. - R.: LER, 1990.  

3. Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība. 1.daļa - R.: Turība, 2000.  

4. Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība. 2.daļa - R.: Turība, 2001.  

5. Gavriļenko E. Ēdienu gatavošanas pamati. - R.: Turība, 1999.  

6. Kincāns V. Etiķete. - R.: Apgāds Biznesa partneri, 2003. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls ―Ievas Māja‖  

2. Ţurnāls ―Mūsmājas‖  

3. „zurnāls „Good Food―  

4. www.visc.gov.lv 

 



 

Kursa nosaukums 
Kompozīcija un papīra plastika [2PEDP779*PedaP652] 

2PEDP779 

Kursa kods MākZ1375 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 22.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Gunta Treimane 

Humanitāro zinātľu mağistrs mākslā, asist. Baiba Vaivare 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP023 [2PEDP023] Praktikums 

(Papīra plastika un ādas apstrāde) 

PedaP234 [2PEDP234] Kompozīcija 

(Kompozīcijas veidi) 

PedaP652 [2PEDP528] Kompozīcija 

un papīra plastika [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir veicināt izpratnes veidošanos par lietišķās mākslas priekšmetu kompozīcijas 

izveidi, papīra plastiku un to mācību metodiku darbam skolā mājturībā un tehnoloģijās.  

Studiju kursā studenti gūst izpratni par rindu un joslu izmantojumu kompozīcijās, kompozīcijas 

organizācijas principiem, stilizācijas pamatprincipiem un praktiski veic radošos darbus. Studenti 

tiek sekmēti daţādu papīra veidu pielietošanas iespēju un radošas darbības apguvei. Studenti 

veido metodiskos materiālus kompozīcijas un papīra plastikas apguvei skolā.  

 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

 

-zināšanas un izpratni par:  

 

-lietišķās mākslas un dizaina izstrādājumu kompozīcijas izveidi un kompozīcijas izveides 

nepieciešamību ieceres realizācijai lietišķās mākslas un dizaina izstrādājumos.  

-kompozīcijas un papīra plastikas mācību metodiku darbam skolā mājturībā un tehnoloģijās;  



 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

lietot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus, kompozīcijas organizācijas principus;  

pielietot daţādus papīra veidus radošajos darbos;  

stilizēt ainavas, augus, dzīvniekus;  

veidot metodiskos materiālus kompozīcijas un papīra plastikas mācīšanai mājturībā un 

tehnoloģijās;  

 

-prasmes analizēt un izvērtēt:  

kompozīcijas un papīra darinājumus;  

 

eksponēt kompozīcijas un papīra darinājumus;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

patstāvīgi lietot daudzveidīgus avotus kompozīcijas izveidē .  

Kursa plāns 

Rindas un joslas kompozīcijā. Ld 2  

Jēdziens „stilizācija‖. Augu stilizācija. L1Ld3  

Ainavas stilizācija. Ld3  

Dzīvnieku stilizācija. Ld3  

Kompozīcijas organizācijas principi. L1Ld1  

Metodisko materiālu izstrāde kompozīcijas apguvei. Ld 2  

Ievads papīra plastikā. L 2  

Divdimensiju uzdevumi. Ld3  

Trīdimensiju darinājumi. Ld3  

Statistiskie un dinamiskie modeļi. Ld3  

Tematiskie darinājumi Ld3  

Metodisko materiālu izstrāde papīra plastikas apgvei. Ld 2  

Kopā 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 75 % piedalīšanās nodarbībās (10 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  

-papīra darinājumi (40%)  

-joslu kompozīcijas (5 % no kopējā vērtējuma);  

-augu, ainavu un dzīvnieku stilizācijas (15 % no kopējā vērtējuma);  

-kompozīcijas organizācijas principu lietojums (5 % no kopējā vērtējuma);  

-uzdevumi kompozīcijas apguvei mājturībā un tehnoloģijās (5 % no kopējā vērtējuma);  

-skices kompozīciju izmantošanai izstrādājumos (5% no kopējā vērtējuma)  

-metodiskie materiāli kompozīcijas mācīšanai mājturībā un tehnoloģijās (5 % no kopējā 

vērtējuma);  

 

3) eksāmens: semestra laikā veikto darbu skate (10 % no kopējā vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

Zirdziľa V. Vizuālās mākslas valodas ābece - R:Sprīdītis, 1995. LUB:Centr.bibl. krājums-1 eks.  

Aitīre-Šēle L. Origami. Papīra locīšana lieliem un maziem. R.: Zvaigzne ABC, 1997.-88. 



LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-6 eks.  

Treimane G. Apsveikuma kartītes.- Rīga : Zvaigzne ABC, 1999.- 24 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1 eks.  

 

Papildliteratūra 

1. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība: Pieredze. Teorija. Prakse.-RaKa, 1998.  

2. Rhodes. Primitivism and moden art. - London: Thames& Hudson, 1997  

3. Linda E. Rihors E. Rokdarbi 1.-4. klasei. Darini pats !  

4. Vilksa A. Brīnišķīgi darbiľi lietainām dienām.-R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

5. Lauer, David A. Design basics / Fort Worth ... [et al.] : Harcourt College Publishers, 2000.  

6. Schoeser, Mary. International textile design : / London : Laurence King, 1995.  

7. Treimane G. Zvaigznes manā logā.-R.:Zvaigzne ABC, 1999.-64 lpp.  

8. Callery E. Encyclopedia of Origami and paper crafts Techniques. -London: Apple, 1995  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Pastaiga - ţurnāls  

2. Māksla+ -ţurnāls  

3. Studija- ţurnāls  

4. Patchwork professional : das Magazin für Fortgeschrittene & Profis. Stuttgart : Partner 

Medienservices.  

5. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 



 

Kursa nosaukums 
Dabas materiālu kompozīcija I [2PED2717*PedaP040] 

2PED2717 

Kursa kods MākZ1377 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Diāna Timofejeva 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP040 [2PED2040] Dabas 

materiālu kompozīcija I [14.09.2010] 

PedaP012 [2PEDP012] Kompozīcija 

(Dabas materiālu kompozīcija) 

 

Kursa anotācija 

 

 

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par Dabas vides estētiskajām izpausmēm un dabas 

materiālu mākslinieciskās izteiksmes veidiem un to radošu izmantošanu pedagoģiskajā praksē. 

Kursa ietvaros tiešā radošā darbā tiek apgūtas dabas materiālu kompozīcijas likumības, to 

izteiksmes līdzekļu savdabība. .  

Tiek apgūta pieredze daudzveidīgu tehniku izmantojumā, rosinot tās izmantot mācību procesa 

pilnveidē pedagoģiskajā darbībā.  

Kursa ietvaros studenti veic zinātniski pētniecisko darbu un apkopo materiālus par kādu no dabas 

materiālu kompozīcijas izveides tehnikām, to pielietojumu un nozīmi Dabas vides apzināšanā un 

novērtēšanā.  

Praktiski tiek veidoti metodiskie uzskates materiāli dabas materiālu kompozīcijas apguvei 

vispārizglītojošā skolā.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

 

-zināšanas un izpratni par:  

Dabas vides estētiku, saudzīgas attieksmes veidošanu pret to;  

 

dabas materiālu kompozīciju daudzveidīgajām tehnikām un to radošas izmantošanas iespējām, 



aktualitāti un funkcijām vides organizēšanā;  

dabas materiālu kompozīcijas apguves mērķi, vietu un lomu mājturības un tehnoloģiju mācību 

priekšmetā;  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

gūt iemaľas dabas materiālu vākšanas, apstrādes un sagatavošanas tehnikās;  

apgūt dabas materiālu savienošanas un stiprināšanas pamattehnikas;  

gūt iemaľas dabas materiālu kompozīciju veidošanā daţādos stilos;  

veidot uzdevumus dabas materiālu kompozīciju apguvei un plānot to izpildi;  

papildināt pieredzi mācību metodiskā uzskates materiāla veidošanā un noformēšanā, praktiski 

izgatavojot apgūstamo tehniku paraugus;  

 

-prasmes analizēt un izvērtēt:  

izveidotās dabas materiālu kompozīcijas, to pielietojumu vides organizēšanā, pašrealizācijā un 

paštēla veidošanā;  

 

-sintezēt:  

orientējoties dabas materiālu daudzveidībā, radoši tos izmantojot, saskatīt kopējās sakārtojuma 

jeb kompozīcijas likumības un izteiksmes līdzekļus ar lietišķo un tēlotājmākslu;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot dabas materiālu kompozīciju tehnologijas skolēniem,  

popularizēt, radīt interesi par dabas materiālu vākšanu, to izmantošanu sadzīves vides 

bagātināšanā ikdienā un svētku noformējumos,  

izgatavoto kompozīciju eksponēšana darbu skatē;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

orientēties speciālajā literatūrā un interneta resursos par jaunākajām tendencēm dabas materiālu 

kompozīciju veidošanā Latvijā un citur pasaulē.  

Kursa plāns 

 

1.Studiju kursa apguves mērķi, uzdevumi . Dabas formu estētiskās izpausmes. Dabas materiālu 

klasifikācija. Dabas materiālu kompozīciju izmantošanas iespējas mājturības un tehnoloģiju 

mācību priekšmetā. L 1  

2.Dabas aizsardzības aspekti un darba drošība strādājot ar dabas materiāliem. Dabas materiālu 

vākšanas, apstrādes un sagatavošanas tehnikas. L 2  

3.Dabas materiālu kompozīciju veidošanas pamatprincipi, kompozīciju veidi, stili un izteiksmes 

līdzekļi. Dabas materiālu atbilstība kompozīcijai. Ld 4  

4.Dabas materiālu savienošanas un stiprināšanas pamattehnikas. Materiāli un darba rīki. L 2, Ld 

6  

5.Krāsu kompozīcijas veidošana. Materiālu sagatavošana. Ld 4  

6.Dabas materiālu kompozīcijas latviešu tradicionālo gadskārtu svētku noformējumā. L 1, Ld 2  

7.Vainags. Simboliskā nozīme, vainagu klasifikācija. Praktiskais darbs. Ld 3  

8.Dabas materiālu kompozīcija telpā. Telpas izvērtējums. Ld 3  

9.Dabas materiālu kompozīcijas apguves metodiskie aspekti. S 2  

10.Ekspozīcijas iekārtošana. Darbu skate. Ld 2  

 

Kopā:32 stundas  

 

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jāizgatavo dabas materiālu kompozīcijas daţādās tehnikās – 10 darbi (60%),  

Eseja. (10%)  

Ekspozīcijas darbs - 1 (20%)  

Eksāmens: piedalīšanās darbu skatē (10%)  

Mācību pamatliteratūra 

1.Kundziľš M. Dabas formu estētika :bionika un māksla. R.- Madris, 2004.-167 lpp. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-15eks.  

2.Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.- R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

 

Papildliteratūra 

1.Dalto F. Viss ir valoda. R.:a/s Preses nams, 1997.-144 lpp  

3.Maltenieks M. Sausie ziedi.-R:Dārzs un Drava,1994  

5.Taylor J. Creative flower arrangement. Stanley Paul London, 1994  

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Floristika , Latvija (ţurnāls)  

2.Mazajam floristam, Latvija (ţurnāls)  

3.Vides Vēstis, Latvija (ţurnāls)  

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Kombinētie darbi un to mācību metodika 

[2PED1204*Peda1204] 2PED1204 

Kursa kods MākZ1371 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: Veicināt izpratni par kombinēto darbu izgatavošanas iespējām mājturībā un 

tehnoloģijās.  

 

Kursa uzdevumi: studenti gūst izpratni par kombinēto darbu izveides procesu. Studenti apgūst 

prasmi savienot daţādus materiālus un tehnoloģijas. Studenti izstrādā radošos darbus, 

kombinējot daţādus materiālus un tehnoloģijas.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

koka un metāla u.c. materiālu apstrādes kombinēšanas iespējām mājturībā un tehnoloģijās;  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

kombinēt koka un metāla u.c. materiālu apstrādes tehnoloģijas;  

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

kombinētos darbus;  

 

-komunikācijas prasmes:  

prezentēt radošos kombinētos darbus;  

izskaidrot kombinēto darbu tehnoloģisko procesu skolēniem;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

patstāvīgi pētīt informācijas avotus par kombinētajiem darbiem  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veidsL,S,P, Ld Paredzētais apjoms stundās  

1 Kombinēto darbu iespējas, daţādu materiālu savienošanas nepieciešamība L 2  

2. Materiālu savienošanā izmantojamās tehnoloģijas un materiāli Ld 6  



3. Radošais darbs un interjers L 2  

4. Radošā darba izgatavošana, izmantojot metālapstrādes un kokapstrādes pamattehnoloģijas Ld 

6  

5. Radošā darba izgatavošana, izmantojot mīksto un cieto materiālu apstrādes tehnoloģiju 

kombinēšanu Ld 6  

6. Radošā darba izgatavošana, izmantojot autora izvēlētas tehnoloģijas un materiālus Ld 8  

7. Radošo darbu prezentācija un vērtējums Ld 2  

Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)starppārbaudījumi:  

-tehnoloģiju pilnveide un apguve 20%  

-3 radošie darbi un to prezentācija 70%  

2)eksāmens: darbu skate 10%  

Mācību pamatliteratūra 

1. Kitajevs V. Elektrotehnika un rūpniecības elektronikas pamati.- R.: Zvaigzne, 1988 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

2. Irbīte A., Bāliľa A. Interjers.-R.: Jumava, 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-3eks.  

3. Latvju raksti./R. Zariľa kārtojums.- R.: Valstspapīru spiestuves izdevums, [B. g.]. LUB:Reto 

izd. nod.-1eks.  

4. Latviešu etnogrāfija.- R. : Zinātne, 1969. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-2eks.  

5. Arheoloģija un etnogrāfija I-XXIII.- R.: Latvijas vēstures institūts, 1978.-2006. 

LUB:Centr.bibl. krājums-2 eks.  

6. Anscombe I. Arts &crafts style.-London: Phaidon Press, 1996.-232lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.=1eks.  

7. Ansis Cīrulis: Saules pagalmos./sast. R. Rinka. -R.: Neputns, 2008. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-2eks.  

8. Finnish Modern Design: Utopian Ideals and Every day Realities, 1930-1997.- New Haven 

;London : Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts : Yale University Press, 1998. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1eks.  

Papildliteratūra 

1. Modernism in American silver : 20th century design / by Jewel Stern ; edited by Kevin W. 

Tucker and Charles L. Venable. New Haven, CT ;London : Yale University Press, 2005.  

2. E. Kuokanen Aaltopahvista otokkaoveenen.-Helsinki:Kustannusosaheyhtio Teos, 2005.  

3. Fritidshus. Fritidshus Fritidsboliger vapaa-ajan asunnot. Edited by Macarena San Martin.-

Kolon, 2008.  

4. Laft som arbtsplats och bostad. Loftet liv og arbeid loftindretning og livsstil notina ja, 

tyotilana loft. Edited by Macarena San Martin.-Kolon, 2008.  

5. Snadinaviska hem. Snadinavisk husdesign. Snadinaviske hjem. Snadinaavisia koteja. Edited 

by Macarena San Martin.-Kolon, 2008.  

6. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2006.//www.isec.gov.lv/saturs/standarts  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Ţurnāls Pastaiga, Latvija  

2. Ţurnāls Dari pats, Latvija  

3. Ţurnāls Deko , Latvija  

4. Ţurnāls Studija, Latvija  

5. Ţurnāls Crafts Arts, Austrālija  



  

Kursa nosaukums Lietišķā keramika [2PEDP788*PedaP670] 2PEDP788 

Kursa kods MākZ1378 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, doc. Helga Ingeborga Melnbārde 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP238 [2PEDP238] Praktikums 

(Lietišķā keramika) 

PedaP670 [2PEDP548] Lietišķā 

keramika [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – dot iespēju studentiem:  

1) veidot analītiskas prasmes, pētot radošā vidē mūsdienu kultūras un lietišķās mākslas 

kopsakarības;  

2) sekmēt radošas mākslinieciskas darbības pieredzi;  

3) attīstīt iztēli un jaunrades spējas vizuāli plastiskās mākslas darbnīcā;  

4) saistīt teorētiskās zināšanas ar praktisko darbību;  

5) noskaidrot mūţizglītības iespējas darbā ar vizuāli plastisko materiālu. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti papildinās savu profesionālo kompetenci un pratīs piedāvāt 

gūto pieredzi radošā darbā ar daţāda vecuma skolēniem.  

Akadēmiskās kompetences.  

1. Tiek nostiprināta izpratne par vizuāli plastiskās mākslas (tajā skaitā lietišķās keramikas) 

aktualitāti un radošu pielietojumu apģērba un interjera dizainā mūsdienās.  

2. Tiek gūta izpratne par roku darba nozīmi attīstīto tehnoloģiju laikmetā.  

3. Tiek gūtas zināšanas par vizuāli plastiskā materiāla tehnoloģijas iespējām un darba ciklu no 

māla līdz lietišķai keramikai.  

Profesionālās kompetences.  

1. Studenti prot argumentēti diskutēt par vizuāli plastiskās mākslas vietu kultūrvides un 

personīgā stila veidošanā.  

2. Studenti izprot roku darba un radošas improvizācijas nepieciešamību personības emocionālā 

potenciāla vispusīgā attīstībā tehnoloģiju laikmetā.  

3. Studenti izvērtē mūţizglītības iespējas darbā ar vizuāli plastisko materiālu – mālu.  

4. Studenti spēj novērtēt vizuāli plastiskās mākslas nozīmi formas un apjoma sajūtu izkopšanā un 

tās aktualitāti darbā ar skolēniem.  



5. Studenti var organizēt bērniem nodarbības radošā darba nometnēs vasaras periodā. 

Kursa plāns 

1. Integrācijas un pārklāšanās iezīmes 21. gs. lietišķajā un tēlotājā mākslā. Lietišķais un 

dekoratīvais priekšmetiskajā vidē agrāk un mūsdienās L 2  

2. Roku darba un radošas improvizācijas nepieciešamība personības emocionālā potenciāla 

attīstībā L 2  

3. Vizuāli plastiskās mākslas raksturojums un izpausmes veidi L 2  

4. Darbs ar vizuāli plastisko materiālu - mālu P 2  

5. Faktūru eksperimenti uz māla plaketēm P 2  

6. Dekoratīvu sīkelementu kompozīcijas izstrāde P 2  

7. Dekoratīvu sīkelementu kompozīcijas izstrāde materiālā P 2  

8. Trauku grupas dizaina kompozīcijas izstrāde. Lēzena trauka izveide no māla plasta P 2  

9. Trauka izstrāde no veltnēta māla plasta P 2  

10. Radošo darbu sagatavošana pirmajai termiskajai apstrādei - biskvita dedzinājumam P 2  

11. Radošo darbu sagatavošana pirmajai termiskajai apstrādei - biskvita dedzinājumam P 2  

12. Keramikas cepļa darbības principi L 2  

13. Radošo darbu sagatavošana otrajai termiskajai apstrādei – glazūras dedzinājumam P 2  

14. Radošo darbu sagatavošana otrajai termiskajai apstrādei – glazūras dedzinājumam P 2  

15. Glazūras cepļa izkraušana. Gatavo darbu pēcapstrāde P 2  

16. Darba rezultātu pašvērtējums, studentu savstarpējais darbu izvērtējums P 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, praktisko darbu un starpskašu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 4 

lekcijas,12 praktiskie darbi un 2 starpskates.  

Kredītpunktu iegūšanai jāpiedalās sekmīgi praktiskajos darbos un jāiegūst pozitīvs vērtējums 

starpskatēs. Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu (30%), starpskašu rezultāti (30%) un 

eksāmena – gala skates rezultāts (40%). Eksāmenā – gala skatē sīkelementu un interjera dizaina 

elementa prezentācija vienotā kompozīcijā. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Melnbārde-Krisberga H. No māla līdz keramikai. – R.: Zvaigzne, 1982.  

2. Ozoliľa Nucho A., Vidnere H. Iztēles psiholoģija. – R.: AGB, 2000.  

3. Kučinska V. Mākslas keramika Latvijā 1960. – 1980. – R.: Zinātne, 1982.  

4. Tautas lietišķā māksla Latvijā. Rakstu krājums. – R.: Valters un Rapa, 2008. 

Papildliteratūra 

1. Daugavpils māla mākslas centrs, buklets.- Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvalde, 2010.  

2. Kriķe R. Rosinām vizuālo iztēli// Skolotājs-2000. Nr.5, 45.- 48. lpp.  

3. Ušpeļu dzimtas keramika. –R.: ELFS, 1995. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.kultura.lv  

2. http://www.ceramicsmonthly.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kursa nosaukums 
Materiālmācība (Tekstils) [2PEDP780*PedaP655] 

2PEDP780 

Kursa kods MākZ1372 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 9 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 21 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Māra Urdziľa-Deruma 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP233 [2PEDP233] 

Materiālmācība 

PedaP655 [2PEDP529] 

Materiālmācība (Tekstils) [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: Sekmēt izpratnes veidošanos par tekstilmateriāliem un to pielietošanu;  

radīt iespēju sagatavoties skolotāja darbam tekstilmateriālmācības mācību tēmu mācīšanai 

mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā.  

 

Studenti iegūst informāciju par tekstilmateriāliem, to klasifikāciju, īpašībām, identificēšanas, 

krāsošanas, balināšanas un kopšanas iespējām, kā arī iegādes vietām. Studenti apgūst 

tekstilizstrādājumu kopšanas simbolus. Apgūst prasmi identificēt, krāsot, balināt un kopt 

tekstilmateriālus. Studenti krāso dzijas un diegus, audumus un trikotāţu, apgūstot krāsu 

jaukšanu, sagatavo materiālus turpmākajiem tekstila studiju kursiem. Iegūst praktisku pieredzi 

daţādu tekstilmateriālu kombinēšanā. Veido tekstilmateriālu kolekciju darbam skolā. Apgūst 

prasmi veidot mācību uzdevumus tekstilmateriālmācības apguvei.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

tekstilmateriāliem, to ieguvi, īpašībām, izmantošanu, identifikāciju;  

tekstilmateriālu kombinēšanu;  

tekstilmateriālmācības tematu mācīšanu vispārizglītojošajā skolā atbilstoši mūsdienu prasībām;  

 



profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

izvēlēties un sagatavot tekstilmateriālus;  

krāsot dzijas,diegus, audumus un trikotāţu;  

velt vilnas šķiedru;  

veidot tekstilmateriālu kolekciju;  

 

-prasmes analizēt un izvērtēt:  

tekstilmateriālus;  

 

-sintezēt:  

kombinēt daţādus tekstilmateriālus;  

atbilstoši nosacījumiem radīt skici tekstilizstrādājumam un realizēt to, kombinējot 

tekstilmateriālus;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot informāciju par tekstilmateriāliem skolēniem;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

orientēties informācijā speciālajā literatūrā un interneta resursos par tekstilmateriāliem. 

Kursa plāns 

Tekstilmateriāli, to klasifikācija un īpašības. L2  

Tekstilpavedieni, to īpašības, klasifikācija un kombinēšanas iespējas.L2Ld 2  

Austie, neaustie materiāli, trikotāţa. to īpašības un klasifikācija. L 2  

Tekstilmateriālu sastāva, lietošanas un kopšanas simboli. Tekstilmateriālu kolekcijas izveide. 

Tekstilmateriālu identificēšana. Ld 2  

Dabīgie tekstilmateriāli to ieguve, īpašības, pielietošana. L1S 1  

Mākslīgie un sintētiskie tekstilmateriāli, to ieguve, īpašības, pielietošana. L1S 1  

Kontroldarbs. Tekstilmateriāli, to klasifikācija, īpašības, ieguve, pielietojums, noteikšana Ld 1  

Tekstilmateriālu krāsošana. L1Ld 12  

Filcēšana. Ld 4  

 

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 75 % piedalīšanās nodarbībās (5 % no kopējā vērtējuma);  

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  

-500 gr.dziju krāsošana viena toľu gammā (15 % no kopējā vērtējuma);  

-daţādu struktūru un faktūru tekstilpavedienu kombinēšana līniju kompozīcijā (radošs 

darbs),(5% no kopējā vērtējuma);  

-tekstilmateriālu kolekcija (5 % no kopējā vērtējuma);  

-referāts par tekstilmateriāliem un prezentācija (15% no kopējā vērtējuma);  

-filcēts izstrādājums (5 % no kopējā vērtējuma);  

-kontroldarbs (5% no kopējā vērtējuma);  

3) eksāmens: kombinēts pārbaudījums: semestra laikā veikto darbu skate un rakstisks pārbaudes 

darbs (45 % no kopējā vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 

 

Maļceva J.Šūšanas materiālmācība.-R.:Zvaigzne,1988. - LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-7eks.  

Braddock, Sarah E.: Techno textiles :revolutionary fabrics for fashion and design /Sarah E. 

Braddock and Marie O'Mahony. London : Thames and Hudson, 1998. 192 p. : ill. 



LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

Grasmane M. Mājturība. Tamborēšana un adīšana.- R.: Zvaigzne, 1992. - LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-13eks.  

Magone J. Zīmes un simboli ikdienas dzīvē. -R.:Zvaigzne ABC, 2003.- LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-3eks.  

Trocmé, Suzanne.: Fabric /Suzanne Trocmé. London : Mitchell Beazley, c2002. 176 lpp. : il. ; 29 

cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1eks  

Davidson, Nikola.: Feltique :techniques and projects for wet felting, needle felting, fulling, and 

working with commercial felt /Nikola Davidson and Brookelynn Morris. New York : Potter 

Craft, c2009. 160 lpp. : il. ; 29 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks. 

Papildliteratūra 

Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

Bērziľa Tekstilmateriālu apdare.-R.:Avots, 1987.  

Nikitenko S. Šūšanas materiālmācība. Apģērbs un tā kopšana.-Lielvārde:Lielvārds,1996  

Freimanis, Laiks.Laikmets.Mode.-R.:Madris,1998.  

Ģimenes enciklopēdija,2.sējums.-R.:Latvijas enciklopēdija, 1990.  

Madre, Ilga.: Krāsošana ar augu krāsvielām /Ilga Madre. Rīga : Avots, 1990.  

111 lpp. : il. ; 22 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-3eks.  

Rostovska, Marga, 1939-: Nepārtikas prečzinība :[māc. līdz.] /Marga Rostovska. Rīga : Biznesa 

augstskola "Turība", 2003. 234 lpp. : il. ; 20 cm. LUB:Centr.bibl. krājums-1eks. 

Periodika un citi informācijas avoti 

ţurnāls Ieva-R.: Izdevniecība Santa.  

ţurnāls Burda-Offenburg: Anne Burda Verlag  

ţurnālsTextilkunst.  

www.texere.u-net.dk  

www.kaspaikka.fi/engl.html  

www.pateretajacelvedis.lv  

Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

Mājsaimniecība.Vidējās tizglītības standarts .-R.:LRIZM, ISEC, 

2008.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Tekstils un tā mācību metodika I(Adīšana un 

tamborēšana1) 

Kursa kods Peda1644 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 06.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Māra Urdziľa - Deruma | docents 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP232 [2PEDP232] Tekstils un tā 

mācību metodika (Adīšana) 

Peda1644 [2PEDP515] Tekstils un tā 

mācību metodika I(Adīšana un 

tamborēšana1) [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir studentiem radīt iespēju sagatavoties skolotāja darbam adīšanas un tamborēšanas 

mācību tēmu mācīšanai mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. Veicināt izpratni par 

adīšanu un tamborēšanu kā mākslinieciskās jaunrades izpausmes veidiem.  

 

Studenti iegūst izpratni par adīšanas un tamborēšanas attīstības vēsturi, apgūst prasmi izvēlēties 

un sagatavot materiālus un darba rīkus adīšanai un tamborēšanai, apgūst adīšanas un 

tamborēšanas pamattehnikas, tehnisko rakstu veidošanu un lasīšanu. Apgūst vizuālās mākslas 

izteiksmes līdzekļu lietošanu adīšanā un tamborēšanā, apgūst mākslinieciski radošās darbības 

pieredzi, realizējot kompozīcijas adījumos un tamborējumos. Apgūst prasmi analizēt un novērtēt 

adījumus un tamborējumus, adīšanas un tamborēšanas mācību metodiku.  

 

 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

adīšanu un tamborēšanu kā lietišķās mākslas veidiem;  



adīšanas un tamborēšanas vēsturi;  

adīšanas un tamborēšanas tēmu mācīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām;  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes analizēt un izvērtēt:  

adījumus un tamborējumus;  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

izvēlēties un sagatavot materiālus un darba rīkus adīšanai un tamborēšanai;  

lasīt un veidot adīšanas un tamborēšanas tehniskos rakstus;  

adīt un tamborēt pamatelementus un pamatpaľēmienus atbilstoši tehniskajiem rakstiem un 

kompozīcijām;  

lietot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus adīšanā un tamborēšanā;  

adīt apaļadījumus;  

tamborēt vienkāršos tamborējumus;  

 

sintezēt:  

kombinēt adīšanas un tamborēšanas elementus un paľēmienus;  

kombinēt daţādus materiālus adīšanā un tamborēšanā;  

atbilstoši nosacījumiem radīt kompozīcijas adījumiem un tamborējumiem un realizēt tās 

apaļadījumos un vienkāršajos tamborētos izstrādājumos.  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot adīšanas un tamborēšanas tehnoloģiju skolēniem;  

popularizēt, radīt interesi par adīšanu un tamborēšanu;  

eksponēt adījumus, tamborējumus darbu skatē;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

patstāvīgi lietot speciālo literatūru un interneta resursus par adīšanu un tamborēšanu  

Kursa plāns 

1. Adīšanas attīstības vēsture. Adīšanā izmantojamie materiāli un darbarīki. L 1  

2. Valdziľu uzmešana. Adīšanas pamatelementi. Adījumu rakstu veidošana. Tehniskais raksts. 

Ld 2  

3. Blīvie raksti. Labiski kreilisko valdziľu raksti. Adīšana atbilstoši kompozīcijai. Ld 2  

4. Krustoto valdziľu raksti. Pīnes. Apmetums. Valdziľu saadīšana. Meţģīľraksti. Ld 2  

5. Noceltie valdziľi. Valdziľu pieaudzēšana. Bumbulīši. Ld 2  

6. Pīnītes un skujiľas. Bārkstis. Ornamentāls raksts. Rullīši .Ld 2  

7. Cimdu, zeķu, cepuru un citu apaļadījumu adīšanas tehnoloģija.Ld 3  

8. Izstrādājumu adīšana atbilstoši kompozīcijai Ld 4  

9. Tamborēšanas attīstības vēsture. Tamborēšanā izmantojamie materiāli un darbarīki. L 1  

10. Tamborēšanas pamatelementi un to kombinēšanas iespējas. Tehniskais raksts. Ld 3  

11. Blīvie tamborējumi. Tamborēšana atbilstoši kompozīcijai.Ld 2  

12. Formu veidošana tamborēšanā. Ld 1  

13. Meţģīľtamborējumi. Ld 1  

14. Izstrādājumu tamborēšana atbilstoši kompozīcijai. Ld 4  

15. Adīšanas un tamborēšanas mācīšanas metodika. P 1  

16. Kontroldarbs P 1  

Kopā 32  

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 75 % piedalīšanās nodarbībās (5 % no kopējā vērtējuma)  

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  

-adīti paraugi atbilstoši docētāja uzdevumiem (10 % no kopējā vērtējuma);  

-tamborēti paraugi atbilstoši docētāja uzdevumiem (10 % no kopējā vērtējuma);  

-kompozīcija un apaļadījuma paraugi atbilstoši studenta radītai kompozīcijai (10 % no kopējā 

vērtējuma);  

-kompozīcija un tamborēta izstrādājuma paraugi atbilstoši studenta radītai kompozīcijai (10 % 

no kopējā vērtējuma);  

-kontroldarbs- uzdevumu izstrāde adīšanas un tamborēšanas apguvei, uzdevumu mutiska 

prezentācija (5 % no kopējā vērtējuma);  

3) eksāmens: semestra laikā veikto darbu skate (noformēti adīti un tamborēti paraugi , 

cilindrveida adījums un tamborēts izstrādājums)(50 % no kopējā vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

Rokdarbu apguve mazākumtautību skolās latviešu valodā :rakstu krājums] /[atb. red. Lolita 

Šelvaha]. Rīga : Latvijas Universitāte : 1997. 108 lpp. : il. LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl-12 eks.  

Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

Grasmane M. Mājturība. Tamborēšana un adīšana.- R.: Zvaigzne, 1992. - LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-13eks.  

Dowde, Jenny.: Freeform knitting and crochet /Jenny Dowde. Bowral : Milner, c2004. 176 lpp. : 

il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1eks.  

Papildliteratūra 

Šelvaha L. Adīšanas pamati.- R.: Zvaigzne ABC, 2004.-112 lpp  

Burda Hakeln Lehrbuch.- Offenburg: Aenne Burda Verlag, 1980.-180 s.  

Latviešu tautas tērpi =Latvian national costumes = Латышская народная одежда /[sast. Zīle 

Bremze ... [u.c.] ; teksta aut. Velta Rozenberga ; zīm. Aina Alksne-Alksnīte, Ilze Ziľģīte] ; 

Latvijas Vēstures muzejs. Rīga : Jāľa sēta, 1995-2003. 3 sēj. il. + Piel. (ats. il. lp. mapē) 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1eks.  

Parija-Dţonsa M. Adījuma raksti. Rokasgrāmata.- R.: Zvaigzne ABC, 2004.-256 lpp  

Barnden, Betty. Tamborējumi : rokasgrāmata / [no angļu val. tulk. Lolita Šelvaha]. Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2005.  

Slava, Mirdza. Latviešu rakstainie cimdi / Rīga : Zinātne, 1990.  

Urdziľa-Deruma M. Art Criticism in Textile Teaching for Future Teachers of Handicraft. 

//Current Issues of Cultural and Spiritual Development: Research papers the fifth international 

scientific conference.- Kaunas: Akademija, 2001.-p.142.-148.  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls Verena-Offenburg: Aenne Burda Verlag.  

ŢurnālsPastaiga  

ŢurnālsKnitting. Lewes : Guild of Master Craftsman.  

ŢurnālsSabrina  

www.texere.u-net.dk  

www.kaspaikka.fi/engl.html  

www.musturs.lv  

Mācību priekšmetu programma pamatskolai. Mājturība un tehnoloģijas 1.-9.klasei.-LRIZM 

ISEC, 2006// www.visc.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol  

Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2006.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 



  

Kursa nosaukums Tekstils un tā mācību metodika II (Šūšana 1) 

Kursa kods Peda2040 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 11 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
5 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.3005 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lolita Šelvaha 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2040 [2PED2037] Tekstils un tā 

mācību metodika II (Šūšana 1) [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP225 [2PEDP225] Tekstils un tā 

mācību metodika (Šūšana, 

konstruēšana) 

 

Kursa anotācija 

 

Mērķis: Sagatavot studentus mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības skolotāja 

profesionālajai darbībai un šūšanas mācību tēmu mācīšanai skolā. Studentiem jāapgūst 

šujmašīnas uzbūve un funkcijas. Jāapgūst roku dūrieni. Mašīnšuves un vīles. Studentiem 

jāapgūst prasmes šūšanā, praktiski izgatavojot uzskati šūto priekšmetu un interjera tekstīliju 

piegriešanai un izgatavošanai. Jāiegūst zināšanas par šūšanas iekārtām, jaunajām tehnoloģijām 

un darba rīkiem, vēsturiskajiem un mūsdienu tērpu stiliem. Jāuzkonstruē un jāuzmodelē izvēlētie 

apģērba modeļi un tie praktiski jāuzšuj. Praktiski jāuzšuj individuālus darbus – priekšautu ar 

aplikācija rotājumu un svārkus.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

šujmašīnas uzbūvi;  

roku dūrieniem;  

mašīnšuvēm un mašīnvīlēm;  

par piegrieztnes nepieciešamību un konstruēšanu;  

par apģērba modelēšanu.  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  



piemērotāko vīļu izvēli izstrādājuma šūšanai;  

šujmašīnas šuvju un vīļu izvēli;  

pamatmateriālu un rotājošo materiālu saskaľu;  

apģērba modeļa piemērotību valkātājas auguma īpatnībām, sezonai, izvēlētajam materiālam;  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

praktiskajā darbībā šujot un noformējot paraugus;  

veidojot radošos uzdevumus šūšanā;  

izvēloties priekšauta modeli, audumus un to šujot;  

izvēloties svārku modeli un to sašujot.  

 

-komunikācijas prasmes:  

pamatot savu modeļa izvēli kursa biedriem;  

izskaidrot prasības un vērtēšanas kritērijus skolēniem, pamatot to izvēli;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

prast strādāt ar informācijas avotiem – modes ţurnāliem, katalogiem, grāmatām, normatīvajiem 

dokumentiem.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Šūšanas kursa raksturojums. Apģērba funkcijas un atbilstība.L2  

2. Tērpu mūsdienu stili un silueti. L1 P1  

3. Šūšanas iekārtas, to veidi, izvēles kritēriji. Palīgierīces u.c. šūšanas piederumi. Šujmašīnas 

uzbūve, veidi. Mašīnšuves. L1 LD1  

4. Roku dūrieni. To raksturojums un izmantošana šūtajos izstrādājumos. L1 LD1  

5. Mašīnvīles, to paraugi. L1 LD3  

6. Priekšauts. Tā funkcijas un veidi. Aplikācija. L1 P1  

7. Priekšauta piegriešana un šūšana. LD4  

9. Svārki.To funkcijas. Modeļa izvēle. L1 P1  

10. Svārku pamatpiegrieztnes konstruēšana pēc saviem mēriem.P2  

11. Svārku modelēšana. L1 LD1  

12. Svārku piegriešana un šūšana. LD 6  

13. Šušanas mācību tēmas mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. L2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) Starppārbaudījumi  

-tērpu stilu un siluetu uzskates materiāli (5 % no kopējā vērtējuma).  

-paraugu komplekts šuvju un vīļu apguvei (10 % no kopējā vērtējuma).  

- radošie paraugi šuvju, vīļu izmantošanai (10 % no kopējā vērtējuma).  

-uzšūts priekšauts ar aplikācijas rotājumu (25% no kopējā vērtējuma).  

- no pamatpiegrieztnes uzšūti svārki (25 % no kopējā vērtējuma).  

 

3) Eksāmens: jāizliek vērtēšanai savi studiju darbi un jāizveido mācību sasniegumu vērtēšanas 

kritēriji konkrētiem mācību uzdevumiem šūšanā un jānovērtē kursa biedreľu darbi atbilstoši tiem 

(15% no kopējā vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Kampuse A., Marksa M. Mājturība. Šūšana. - R.: Zvaigzne ABC, 1998  

2. Ģimenes enciklopēdija. 2.sēj. R.: Enciklopēdiju galvenā redakcija, 1990.  



3. Magele B.Stila harmonija.-R.: Jumava, 2004.  

4. Kalniľa G. No auduma līdz tērpam. - R.: Liesma, 1978.  

5. Kalniľa G. Šūšanas ABC. - R.: Avots, 1983.  

6. Brice B. Tērpu vēsture. Mode un stili. - R.: LVU, 1986.  

 

Papildliteratūra 

1.Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp  

2.Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

3.Mājsaimniecība.Vidējās tizglītības standarts .-R.:LRIZM, ISEC, 

2008.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

4.Nikitenko S. Šūšanas materiālmācība. Apģērbs un tā kopšana. – Lielvārds, 1996.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls "Burda"  

2. Ţurnāls "Pastaiga"  

3. Ţurnāls "Santa"  

4. Ţurnāls "Ieva"  

5. Ţurnāls "Marta"  

 

 



 

Kursa nosaukums Tekstils un tā mācību metodika III (Izšūšana) 

Kursa kods Peda2042 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lolita Šelvaha 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2042 [2PED2042] Tekstils un tā 

mācību metodika III (Izšūšana) 

[14.09.2010] 

PedaP228 [2PEDP228] Tekstils un tā 

mācību metodika (Izšūšana I) 

PedaP230 [2PEDP230] Tekstils un tā 

mācību metodika (Izšūšana II) 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis un īss satura izklāsts (350 – 400 rakstu zīmes).  

Mērķis: Sagatavot studentus mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības skolotāja 

profesionālajai darbībai.  

Studenti apgūs zināšanas par izšūšanu kā vienu no materiālās kultūras veidiem. Spēs analizēt 

raksturīgo latviešu etnogrāfiskajā izšūšanā. Studenti apgūs praktiski krāsaino darbu dūrienus, 

balto darbu dūrienus un klājdūrienus. Apgūs prasmes radošās darbības organizēšanā un radošu 

darbu izstrādē. Studenti veidos metodiskos un uzskates materiālus izšūšanas mācīšanai skolā. 

Studenti apgūs prasmi novērtēt savus darbus un pilnveidos prasmes vērtēt skolēnu darbus. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

izšūšanas tehnikas materiāliem un darba rīkiem,  

izšūšanas tehniku iedalījumu,  

latviešu etnogrāfisko izšuvumu,  

reproduktīvo un radošo uzdevumu nozīmi izšūšanas apguvē.  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

 



daţādas izšūšanas tehnikas, tām raksturīgo,  

daţādu izšūšanas tehniku pielietojumu radošajos darbos,  

pētot izvēlētās izšūšanas tehnikas.  

-prasmes zināšanas pielietot:  

veidojot uzskates materiālus dūrienu apguvei skolās,  

veidojot mācību uzdevumus skolēniem,  

izšujot radošos darbus pēc individuālām skicēm,  

vērtējot kursa biedru darbus.  

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot prasības un vērtēšanas kritējus skolēniem, pamatot to izvēli,  

prezentēt savus pētījuma rezultātus.  

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

prast strādāt ar informācijas avotiem, normatīvajiem dokumentiem. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Izšūšanas tehnikas. Reproduktīvā un radošā darbība. L2  

2. Krāsaino darbu dūrieni. LD8  

3. Balto darbu dūrieni. LD8  

4. Klājdūrieni. LD6  

5. Individuālais radošais darbs izšūšanā. L1 LD5  

6. Izšuvumu noformēšana, kopšana un uzglabāšana. L1 LD1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

2) Starppārbaudījumi  

-Piedalīšanās 2 praktisko darbu starpskatēs (10 % no kopējā vērtējuma).  

-Referāts izšūšanas tehnikas izpētē (20 % no kopējā vērtējuma).  

3) Eksāmens: kombinēts. Studiju procesā veikto darbu skate, viena studiju biedra darbu 

vērtējums un referāta par izšūšanu prezentācija (60% no kopējā vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 

Grasmane M. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana.- R.: Rasa ABC, 2000.  

.Latvju raksti I-III./R. Zariľa kārtojums.- R.: Valstspapīru spiestuves izdevums, 1924.-1931.  

Latviešu tautas tērpi I Vidzeme.- R.: Jāľa sēta, 1995. Latviešu tautas tērpi II Kurzeme.- R.: Jāľa 

sēta, 1998. Latviešu tautas tērpi III Zemgale, Augšzeme, Latgale.-R., 2004.  

Latviešu etnogrāfija.- R. : Zinātne, 1969. Arheoloģija un etnogrāfija I-XVII.- R.: Zinātne, 1978.-

1994.  

Ģimenes enciklopēdija 1. sēj. - R.: Latvijas enciklopēdija, 1993.  

Novadu tērpi. 1.-15. burtnīca / Karnupas A., Kivickas E. red. - daugavpils, 1938.  

Bārndena B. Izšuvumi. Rokasgrāmata. - R.: Zvaigzne, 2004.  

Madre I. Izšūšana.- R.: Vaga, 1993.  

Papildliteratūra 

Dzērvītis A., Sunepska N. Baltie darbi. 1. daļa - R.: Grīnberga J. izd., 1933.  

Dzērvītis A., Sunepska N. Baltie darbi. 2. daļa - R.: Grīnberga J. izd., 1935.  

Kraukle D. Ornaments.- R.: Zvaigzne, 1993.  

Lapsa M. Balto darbu ābece // Padomju Latvijas Sieviete. - 1981. Nr. 1. -10.  

Rokdarbu apguve mazākumtautību skolās latviešu valodā/ Šelvahas L. red. - R.: LU, 1997. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Burda, Anna, Ieva, Mūsmājas 

 



 

Kursa nosaukums 
Tekstils un tā mācību metodika IV (Aušana) 

[2PED3644*Peda3025] 2PED3644 

Kursa kods MākZ3355 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 3 

Laboratorijas darbu stundu skaits 29 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 03.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs mākslā, lekt. Dace Pudāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3025 [2PED3037] Tekstils un tā 

mācību metodika IV (Aušana) [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP005 [2PEDP005] Tekstils un tā 

mācību metodika (Aušana) 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir radīt izpratni par aušanu kā vienu no lietišķās mākslas veidiem, kuru 

radoši var izmantot pedagoģiskaja praksē, paralēli apgūstot pasaules tautu un latviešu darba 

kultūras un mākslas tradīcijas. Kursa ietvaros tiek apgūtas tradicionālās aušanas tehnikas un to 

lietojums radošu ideju realizācijā tekstilmateriālos. Praktiski tiek izstrādāti metodiskie uzskates 

materiāli mācību tēmas ―Aušana‖ realizēšanai vispārizglītojošajā skolā.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

Akadēmiskās kompetences:  

 

-zināšanas un izpratni par:  

aušanas tehnikām, par to vēsturi, izplatību, funkcijām un aktualitāti mūsdienās;  

aušanas apguves mērķi, vietu un lomu mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā;  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

gūt iemaľas aušanas tehnikās, to pielietošanā radošajos darbos, izmantojot katrai no tām 

atbilstošus darbarīkus, iekārtas un materiālus;  

veidot uzdevumus aušanas apguvei un plānot to izpildi;  

papildināt pieredzi mācību metodiskā uzskates materiāla veidošanā un noformēšanā, praktiski 

izgatavojot apgūstamo tehniku paraugus;  

 



-prasmes analizēt un izvērtēt:  

gatavos tekstilizstrādājumus, to pielietojumu vides organizēšanā, pašrealizācijā un paštēla 

veidošanā;  

 

-sintezēt:  

orientējoties atšķirīgu aušanas tehniku iespējās, radoši izmantot daţādus ierosmes avotus 

audumu kompozīciju veidošanā– tautas mākslu, dabu, tās elementus, u.c. ;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot aušanas tehnoloģiju skolēniem;  

popularizēt, radīt interesi par aušanu,  

eksponēt austos izstrādājumus darbu skatē;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

orientēties speciālajā literatūrā un interneta resursos par aušanu, sekot tekstilmākslas attīstībai un 

apmeklēt tekstilmākslas izstādes  

Kursa plāns 

 

1.Aušanas attīstības vēsture un mūsdienu tekstilmākslas tendences. Aušanas vieta un loma 

mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā. Aušanas tehnikas, izmantojamie materiāli un 

darbarīki. L 2  

2.Jostas tradicionālajā latviešu kultūrā un analogi citur pasaulē. To darināšanas tehnikas, 

izmantojamie materiāli un darbarīki. L 1  

3.Celaines. Tehniskais raksts. Aušana. Ld 6  

4.Audenes. Tehniskais raksts. Aušana. Ld 6  

5.Celaiľu un audeľu apstrāde, galu bārkšu nostiprinājuma veidi. Ld 1  

6.Klasisko gobelēntehniku kompozīcijas. Stilizācija. Radošā darba tehniskais zīmējums. Ld 2  

7.Auduma iekārtošana rāmī. Materiāli, darba rīki un piederumi. Ld 1  

8.Klasiskās gobelēntehnikas – saistītais, nesaistītais gobelēns, sumaks, bārkšu tehnikas, gleznu 

gobelēns. Ld 7  

9.Gobelēnu apstrāde un noformēšanas veidi. Eksponēšanas iespējas. Ld 1  

10.Radošais darbs aušanā. Ld 4  

11.Austo darbu analīze un novērtēšana. Darbu skates un izstādes iekārtošana. Ld 1  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Jāizgatavo apgūstamo jostu aušanas tehniku paraugi noformēti kā uzskates līdzekļi:  

– 6 (40%),  

patstāvīgi veikts radošais darbs kādā no jostu aušanas tehnikām -1(10 %) ,  

radošais darbs izmantojot klasiskās gobelēntehnikas – 1 (40%).  

Eksāmens: piedalīšanās darbu skatē (10%)  

Mācību pamatliteratūra 

 

 

1.Kulakova M. Prievīšu un jostu aušana. – L.: Lielvārds, 1995. LUB: Izgl. zin.& psihol. bibl. – 1 

eks.  

2.Šterna M. Aušana. – R.: Praktiska grāmata, 2004. LUB Izgl. zin.& psihol. bibl. – 1 eks.  

3.Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. – R.: 

Zvaigzne ABC, 1998. LUB: Izgl. zin.& psihol. bibl. – 1 eks.  

Papildliteratūra 



1.5000 years of textiles, edited by Yenifer Harris – British museum press, 1995  

2.Schoeser, Mary. World Textiles – London, 2003  

3.Madre. I., Ivanova G. Jostu raksti. – R.: 1972.  

4.Latvju tekstilmāksla. - R.: Liesma, 1989. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Deko – Latvija (ţurnāls)  

2.Pastaiga – Latvija (ţurnāls)  

3.Fiberarts – ASV (ţurnāls)  

4.Tekstilmākslas izstāţu katalogi  

5.Mājturība ( Rokdarbi) Pamatizglītības standarts 1.– 9.kl. – R.: LRIZM, ISEC, 2004. 

//www.isec.gov.lv/saturs/standarts  

 

 



 

Kursa nosaukums 

Tekstils un tā mācību metodika V (Batika, apdruka un 

kompleksie tekstildarbi 1) [2PEDP774*Peda3651] 

2PEDP774 

Kursa kods MākZ3354 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 03.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs mākslā, asist. Baiba Vaivare 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3651 [2PEDP522] Tekstils un tā 

mācību metodika V (Batika, apdruka 

un kompleksie tekstildarbi 1) [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir radīt izpratni par audumu mākslinieciskās noformēšanas iespējām, 

izmantojot klasiskās batikas un auduma apdrukas tehnikas, rosinot tās izmantot pedagoģiskajā 

darbībā.  

Kursa apguvē tiek gūts ieskats klasiskās batikas – sietās, locītās, izšūtās, bloka un vaska, zīda 

apgleznošanas un auduma apdrukas attīstības vēsturē. Praktiski tiek apgūti šo tehniku pamati, 

gūta radošās darbības pieredze, veidojot metodisko uzskates materiālu darbam vispārizglītojošajā 

skolā. Kursa ietvaros studenti veic zinātniski pētniecisko darbu par klasiskās batikas, zīda 

apgleznošanas un tekstilapdrukas attīstības vēsturi vai aktualitāti mūsdienās.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

batikas , zīda apgleznošanas un auduma apdrukas tehnikām, par to vēsturi, izplatību, funkcijām 

un aktualitāti mūsdienās;  

batikas, zīda apgleznošanas, auduma apdrukas apguves mērķi, vietu un lomu mājturības un 

tehnoloģiju mācību priekšmetā;  

 

profesionālās kompetences:  



-prasmes zināšanas pielietot:  

gūt iemaľas batikas un auduma apdrukas tehnikās, to pielietošanā radošajos darbos, izmantojot 

katrai no tām atbilstošus darbarīkus un materiālus;  

veidot uzdevumus batikas un auduma apdrukas apguvei un plānot to izpildi;  

papildināt pieredzi mācību metodiskā uzskates materiāla veidošanā un noformēšanā, praktiski 

izgatavojot apgūstamo tehniku paraugus;  

 

-prasmes analizēt un izvērtēt:  

gatavos tekstilizstrādājumus, to pielietojumu vides organizēšanā, pašrealizācijā un paštēla 

veidošanā;  

 

-sintezēt:  

orientējoties atšķirīgo apgūstamo tehniku iespējās, to kombinēšanā, radoši izmantot daţādus 

ierosmes avotus audumu kompozīciju veidošanā– tautas mākslu, dabu, tās elementus, 

priekšmetisko vidi u.c. ;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot batikas, zīda apgleznošanas un auduma apdrukas tehnoloģiju skolēniem;  

popularizēt, radīt interesi par batiku, zīda apgleznošanu un auduma apdruku,  

eksponēt tekstilizstrādājumus darbu skatē;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

gūt pētnieciskā darba pieredzi pasaules tautu tekstildarbu darināšanas tradīciju izpētē vai 

mūsdienu situācijas raksturojumā šo tehniku izmantojuma jomā Latvijā un/vai pasaulē.  

Kursa plāns 

1.Batika: tehnikas, to izplatība, vēsturiskā attīstība. Izmantojamie materiāli un darba rīki. Darba 

drošības noteikumi. Batikas vieta un loma mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā. L 2  

2.Karstā jeb sietā batika – tītā, locītā, izšūtā, šablonu batika. Ld 3  

3.Radošs darbs sietajā batikā. Ld 1  

4.Vaska jeb aukstā batika – tiešā, pakāpeniskā, ar pagleznojumu. Materiāli, darba rīki, tehniskais 

nodrošinājums un darba drošība. Ld 4  

5.Radošs darbs vaska batikā. Ld 3  

6.Zīda apgleznošanas vēsture, aktualitāte mūsdienās. Materiāli, darba rīki un tehnikas. L 1  

7.Zīda apgleznošana. Pludināšanas un kontūrkrāsas tehnikas. Ld 2  

8.Radošs darbs zīda apgleznošanā. Ld 3  

9.Auduma marmorēšana. Ld 1  

10.Auduma apdrukas tehnikas: izplatība, vēsturiskā attīstība un aktualitāte mūsdienās. Materiāli 

un darba rīki, tehniskais nodrošinājums. L1  

11.Auduma apdruka ar spiedogiem – augstspiedums, dobspiedums. Spiedogu izgatavošana Ld 3  

12.Auduma apdruka ar trafaretiem. Brīvās otas tehnikas. Monotipija. Ld 2  

13.Radoša darba izveidošana apdrukas tehnikā. Ld 2  

14.Pētnieciskā darba prezentācija. S 2  

15. Darbu skate. Ld 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Jāizgatavo apgūstamo tekstiltehniku paraugi noformēti kā uzskates līdzekļi:  

batikā –sietajā, tītajā, locītajā, šablonu – 20 paraugi (20 %),  

vaska batikā –6 paraugi (15 %),  

zīda apgleznošanā– 2 paraugi (5 %),  

auduma apdrukas tehnikās – 15 paraugi (20 %),  



individuāli radoši darbi batikā un auduma apdrukā – 2(20 %),  

Pētnieciskā darba veikšana un prezentācija (10%)  

Eksāmens: piedalīšanās darbu skatē (10%)  

Mācību pamatliteratūra 

1. Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. – R.: 

Zvaigzne ABC, 1998.-112 lpp. LUB: Izgl.zin.&psihol.bibl. – 1 eks.  

2. Vaivare, Baiba: Auduma marmorēšana /Baiba Vaivare. Rīga : Zvaigzne ABC, 2001.  

27, [1] lpp. : il. ; 29 x 21 cm. LUB: Izgl.zin.&psihol.bibl. – 1 eks.  

Papildliteratūra 

 

1. Karoseviča, Alda.: Mājturība. Batika :Māc. līdz. /Alda Karoseviča.  

Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. 246,[1] lpp. : il.  

2. 5000 years of textiles, edited by Yenifer Harris – British museum press, 1995  

3. Philippa Scott. The Book of Silk. – Thames and Hudson, 1993  

4. Schoeser, Mary. World Textiles – London, 2003  

5. Skujiľa E. Aušana un batika. – R.:E. Melngaiļa TMN, 1970.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Pastaiga – Latvija (ţurnāls)  

2.Fiberarts – ASV (ţurnāls)  

3Tekstilmākslas izstāţu katalogi  

4.http://www.silkpaint.net/zida_apgleznosana.htm  

5.Mācību priekšmetu programma pamatskolai. Mājturība un tehnoloģijas 1.-9.klasei.-LRIZM 

ISEC, 2006// www.visc.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol  

6.Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2006.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Tekstils un tā mācību metodika VI (Šūšana 2) 

Kursa kods Peda3024 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 9 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
6 

Laboratorijas darbu stundu skaits 17 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lolita Šelvaha 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3024 [2PED3034] Tekstils un tā 

mācību metodika VI (Šūšana 2) 

[14.09.2010] 

PedaP225 [2PEDP225] Tekstils un tā 

mācību metodika (Šūšana, 

konstruēšana) 

 

Kursa anotācija 

 

Mērķis: sagatavot studentus mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības skolotāja 

profesionālajai darbībai un šūšanas mācību tēmu mācīšanai skolā. Studentiem jānostiprina 

zināšanas par šujmašīnas uzbūvi un funkcijām, jāpilnveido prasmes šujmašinas praktiskā 

lietošanā. Jāapgūst zināšanas un prasmes radošu darbu veidošanā, izmantojot šujmašīnas 

iespējas. Studentiem jāapgūst prasmes šūšanā, praktiski izgatavojot uzskati šūto priekšmetu un 

interjera tekstīliju piegriešanai un izgatavošanai. Jāpilnveido zināšanas par šūšanas iekārtām, 

jaunajām tehnoloģijām un darba rīkiem, vēsturiskajiem un mūsdienu jauniešu tērpu stiliem. 

Jāuzkonstruē un jāuzmodelē izvēlētie plecģērba modeļi un tie praktiski jāuzšuj.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

tērpu vēsturiskajiem stiliem;  

mūsdienu jauniešu apģērbu stiliem;  

mašīnšuvēm, mašīnvīlēm un to izmantošanu radošajos darbos;  

par plecģērbu piegrieztnes nepieciešamību un konstruēšanu;  

par plecģērba modelēšanu.  



 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

piemērotāko vīļu izvēli izstrādājuma šūšanai;  

šujmašīnas tehniskās iespējas radošajos darbos;  

pamatmateriālu un rotājošo materiālu saskaľu;  

plecģērba modeļa piemērotību valkātājas auguma īpatnībām, sezonai, izvēlētajam materiālam;  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

praktiskajā darbībā šujot un noformējot radošos paraugus;  

izvēloties plecģērba modeli, audumu un to sašujot;  

veidojot darba lapas un uzskates materiālus šūšanas apguvei skolā.  

 

-komunikācijas prasmes:  

pamatot sava radošā darba veikšanai izvēlētās tehnikas un materiālus;  

pamatot sava plecģērba modeļa izvēli kursa biedriem;  

izskaidrot prasības un vērtēšanas kritērijus skolēniem, pamatot to izvēli;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

prast strādāt ar informācijas avotiem – modes ţurnāliem, katalogiem, grāmatām, normatīvajiem 

dokumentiem.  

Kursa plāns 

1. Tērpu vēsturiskie stili. L1 P1  

2 Mūsdienu jauniešu apģērbu stili. L2  

3. Jaunāko tekstiltehniku un tehnoloģiju izmantošana radošos darbos. L1 LD3  

4. "Slow Fashion" kustība. L1 P1 LD 6  

5. Plecģērbs. Tā funkcijas un raksturojums. L2  

6. Plecģērba un piedurknes pamatpiegrieztnes konstruēšana. L1 P1  

7. Plecģērba un piedurknes pamatpiegrieztnes modelēšana. L1 P3  

8. Plecģērba piegriešana un šūšana. LD 8  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) Starppārbaudījumi  

- tērpu vēsturisko stilu izpēte un lelles izveide (15 % no kopējā vērtējuma).  

- radošais uzdevums (spilvens, galda salvete, soma u.c.) ar šujmašīnu šūto tekstiltehniku 

izmantošanai (15% no kopējā vērtējuma).  

- uzdevums Slow Fashion stilā (20 % no kopējā vērtējuma).  

- uzšūts plecģērbs (25% no kopējā vērtējuma).  

 

3) Eksāmens: jāizliek vērtēšanai savi studiju darbi un jāizveido mācību sasniegumu vērtēšanas 

kritēriji konkrētiem mācību uzdevumiem šūšanā un jānovērtē kursa biedreľu darbi atbilstoši tiem 

(15% no kopējā vērtējuma).  

 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Kampuse A., Marksa M. Mājturība. Šūšana. - R.: Zvaigzne ABC, 1998  

2. Ģimenes enciklopēdija. 2.sēj. R.: Enciklopēdiju galvenā redakcija, 1990.  



3. Magele B.Stila harmonija.-R.: Jumava, 2004.  

4. Kalniľa G. No auduma līdz tērpam. – R.: Liesma, 1978.  

5. Kalniľa G. Šūšanas ABC. – R.: Avots, 1983  

Papildliteratūra 

1.Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp  

2.Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

3.Mājsaimniecība.Vidējās tizglītības standarts .-R.:LRIZM, ISEC, 

2008.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

4.Brice B. Tērpu stili._ R.: LVU, 1986  

5.Nikitenko S. Šūšanas materiālmācība. Apģērbs un tā kopšana. – Lielvārds, 1996.  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls "Burda"  

Ţurnāls "Pastaiga"  

Ţurnāls "Santa"  

Ţurnāls "Ieva"  

Ţurnāls "Marta"  

 



 

Kursa nosaukums 
Tekstils un tā mācību metodika VII (Adīšana un 

tamborēšana 2) 

Kursa kods Peda4005 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 1 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 31 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 31.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Māra Urdziľa-Deruma 

Priekšzināšanas 

Peda1644, Tekstils un tā mācību metodika I(Adīšana un tamborēšana1) 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4005 [2PED4005] Tekstils un tā 

mācību metodika VII (Adīšana un 

tamborēšana 2) [14.09.2010] 

PedaP003 [2PEDP003] Tekstils un tā 

mācību metodika (Adīšana un 

tamborēšana) 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir studentiem radīt iespēju turpināt sagatavoties skolotāja darbam adīšanas un 

tamborēšanas mācību tēmu mācīšanai mājturībā un tehnoloģijās un mājsaimniecībā. Turpināt 

pilnveidot izpratni par adīšanu un tamborēšanu kā mākslinieciskās jaunrades izpausmes veidiem.  

Studenti turpina apgūt adīšanas un tamborēšanas tehnikas, vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu 

lietošanu adīšanā un tamborēšanā, realizējot kompozīcijas adījumos un tamborējumos. Pilnveido 

prasmi analizēt un novērtēt adījumus un tamborējumus. Pilnveido zināšanas adīšanas un 

tamborēšanas mācīšanas metodikā  

 

 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pilnveidos, un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

adīšanu un tamborēšanu kā lietišķās mākslas veidiem;  



adīšanas un tamborēšanas tēmu mācīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām;  

 

profesionālās kompetences:  

-pilnveidos prasmes analizēt un izvērtēt:  

adījumus un tamborējumus;  

 

-pilnveidos prasmes zināšanas pielietot:  

 

izvēlēties un sagatavot materiālus un darba rīkus adīšanai un tamborēšanai;  

lasīt un veidot adīšanas un tamborēšanas tehniskos rakstus;  

adīt un tamborēt sareţģītākus elementus un paľēmienus atbilstoši tehniskajiem rakstiem un 

kompozīcijām;  

lietot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus adīšanā un tamborēšanā;  

 

apgūs prasmi :  

adīt plecģērbus;  

tamborēt dakšiľu, tunēziskos tamborējumus un tamborējumus uz rāmīšiem;  

velt adījumus un tamborējumus;  

 

 

sintezēt:  

kombinēt adīšanas un tamborēšanas elementus un paľēmienus;  

kombinēt daţādus materiālus adīšanā un tamborēšanā;  

atbilstoši nosacījumiem radīt kompozīcijas adījumiem un tamborējumiem un realizēt tās 

plecģērbos un tamborētos izstrādājumos;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot adīšanas un tamborēšanas tehnoloģiju skolēniem;  

veidot adītu un tamborētu izstrādājumu aprakstus;  

 

Kursa plāns 

Krāsainu laukumu adīšana. Ld 4  

Izstieptie valdziľi. Noirdinātie valdziľi. Ld 2  

Patentadījums. Divkrāsu patentadījums. Ld 1  

Apvītie, apľemtie, pārvilktie valdziľi. Ld 1  

Adīšana ar pērlītēm un vizuļiem. Ld 1  

Plecģērbu adīšanas tehnoloģija. L1 Ld 8  

Adījumu un tamborējumu velšana. Ld 2  

Tamborēšanas elementi, to kombinēšana. Ld 2  

Tunēziskie tamborējumi. Ld 1  

Tamborējumi uz dakšiľas. Ld 2  

Tamborēšana ar pērlītēm un vizuļiem. Tamborētas aukliľas un lentītes. Ld 2  

Izstrādājumu tamborēšana atbilstoši kompozīcijai. Ld 3  

Adītu un tamborētu izstrādājumu aprakstu izveide Ld 1  

Kontroldarbs Ld 1  

Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 75 % piedalīšanās nodarbībās (5 % no kopējā vērtējuma);  

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  



-adīti paraugi atbilstoši docētāja uzdevumiem (10 % no kopējā vērtējuma);  

-tamborēti paraugi atbilstoši docētāja uzdevumiem (10 % no kopējā vērtējuma);  

-kompozīcija, piegrieztne un plecģērba paraugi atbilstoši studenta radītai kompozīcijai (10 % no 

kopējā vērtējuma);  

-kompozīcija un tamborēta izstrādājuma paraugi atbilstoši studenta radītai kompozīcijai (5 % no 

kopējā vērtējuma);  

-tamborēta un adīta izstrādājuma izveides apraksts (5 % no kopējā vērtējuma);  

-kontroldarbs- uzdevumu izveide adīšanas un tamborēšanas apguvei (5 % no kopējā vērtējuma);  

3) eksāmens: darbu skate(noformēti adīti un tamborēti paraugi, adīts plecģērbs un tamborēts 

izstrādājums) (50 % no kopējā vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

Rokdarbu apguve mazākumtautību skolās latviešu valodā :rakstu krājums] /[atb. red. Lolita 

Šelvaha]. Rīga : Latvijas Universitāte : 1997. 108 lpp. : il. LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl-12 eks.  

Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

Grasmane M. Mājturība. Tamborēšana un adīšana.- R.: Zvaigzne, 1992. - LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-13eks.  

Papildliteratūra 

Burda Hakeln Lehrbuch.- Offenburg: Aenne Burda Verlag, 1980.-180 s.  

Latviešu tautas tērpi =Latvian national costumes = Латышская народная одежда /[sast. Zīle 

Bremze ... [u.c.] ; teksta aut. Velta Rozenberga ; zīm. Aina Alksne-Alksnīte, Ilze Ziľģīte] ; 

Latvijas Vēstures muzejs. Rīga : Jāľa sēta, 1995-2003. 3 sēj. il. + Piel. (ats. il. lp. mapē) 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1eks.  

Parija-Dţonsa M. Adījuma raksti: rokasgrāmata.- R.: Zvaigzne ABC, 2004.-256 lpp.  

Barnden, Betty. Tamborējumi : rokasgrāmata / [no angļu val. tulk. Lolita Šelvaha]. Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2005.  

Dowde, Jenny. Freeform knitting and crochet / Bowral : Milner, c2004  

Adījumi : 800 adījuma rakstu / Rīga : Latvijas encikl. red-ja, 1990.  

K.Fasset.-Den fantastiske strikkbog.-Kobenhaven:HostSon,1995.  

Šelvaha L. Adīšanas pamati.- R.: Zvaigzne ABC, 2004.-112 lpp  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls Verena-Offenburg: Aenne Burda Verlag.  

Ţurnāls Pastaiga  

Ţurnāls Knitting. Lewes : Guild of Master Craftsman.  

Ţurnāls Knitting  

Ţurnāls Sabrina  

www.texere.u-net.dk  

www.kaspaikka.fi/engl.html  

www.musturs.lv  

Mācību priekšmetu programma pamatskolai.Mājturība un tehnoloģijas 1.-4.klasei.-LRIZM 

ISEC, 2005// www.visc.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol  

Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2006.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 

 



  

Kursa nosaukums 
Tekstils un tā mācību metodika VIII (Batika, apdruka 

un kompleksie tekstildarbi 2) 

Kursa kods Peda4652 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Laboratorijas darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Baiba Vaivare | pasniedzējs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4652 [2PEDP523] Tekstils un tā 

mācību metodika VIII (Batika, 

apdruka un kompleksie tekstildarbi 2) 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir radīt izpratni par daţādu tekstiltehniku kombinēšanas iespējām radošā 

darbā, rosinot apgūto materiālu izmantot pedagoģiskajā darbībā. Kursa ietvaros tiek apgūta 

komplekso darbu attīstības vēsture, veidota radošas darbības pieredze daţādu tradicionālu un 

netradicionālu tehniku izmantojumā. Studiju kurss pamatā balstās uz tekstilmozaīkas un 

tekstilaplikācijas tehniku apguvi, kuru tehnoloģijas ietver sevī daţādu tekstiltehniku un 

tekstilmateriālu kombinēšanas iespējas.  

Veicot zinātniski pētniecisko darbu, tiek apgūti radošo darbu ierosmes avoti – pasaules tautu 

tekstilmāksla: tās vēsture un mūsdienu aktualitātes; tēlotājmākslas darbi; daba, tās elementi un 

priekšmetiskā vide, u.c.  

Praktiski tiek veidoti metodiskie uzskates materiāli komplekso tekstildarbu apguvei 

vispārizglītojošā skolā  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

komplekso tekstildarbu vēsturi, tehnikām, to izplatību, funkcijām un aktualitāti mūsdienās;  

par to apguves mērķi, vietu un lomu mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā,  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  



gūt iemaľas izmantot tekstilmozaīkas un tekstilaplikācijas tehnikas kā pamatu daţādu citu 

tekstiltehniku apvienošanai radošajos darbos, izmantojot katrai no tām atbilstošus darbarīkus, 

iekārtas un materiālus;  

veidot uzdevumus komplekso darbu apguvei un plānot to izpildi;  

papildināt pieredzi mācību metodiskā materiāla veidošanā un noformēšanā, praktiski izgatavojot 

apgūstamo tehniku paraugus;  

 

-prasmes analizēt un izvērtēt:  

gatavos tekstilizstrādājumus, to pielietojumu vides organizēšanā, pašrealizācijā un paštēla 

veidošanā,  

 

-sintezēt:  

saskatīt iespējas un prast pielietot apgūtās tekstila tehnoloģijas jaunās kombinācijās;  

orientējoties kompozīcijas specifikā, radoši izmantot daţādus ierosmes avotus – tautas mākslu, 

dabu, tās elementus, u.c.;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot tekstilmozaīkas un tekstilaplikācijas tehnoloģiju skolēniem;  

popularizēt, radīt interesi par kompleksajiem darbiem, eksponēt tekstilizstrādājumus darbu skatē;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

gūt pētnieciskā darba pieredzi savas un citu pasaules tautu kombinēto tekstildarbu darināšanas 

tradīciju izpētē vai mūsdienu situācijas raksturojumā šo tehniku izmantojuma jomā.  

Kursa plāns 

1. Ieskats komplekso tekstildarbu vēsturē, to aktualitāte mūsdienās.Tēmas ,,Kompleksie 

tekstildarbi‘‘ vieta mājturības un tehnoloģiju stundās vispārizglītojošā skolā. L 1  

2. Tekstilmozaīkas raksturojums. Vēsture un mūsdienas.Tekstilmozaīkā izmantojamie materiāli 

un darba rīki. Šūšanas principi. L 1  

3. Tekstilmozaīkas tehniskās iespējas. Paraugu izgatavošana. Ld 3  

4. Aplikācija, tās vēsturiskā attīstība. Aplikācijas izmantojums mūsdienās L 1  

5. Aplikāciju iedalījums: pēc izmantojamā materiāla, pēc piestiprinājuma veida. Paraugu 

izgatavošana. Ld 3  

6. Reversā aplikācija jeb Molas tehnika. Ld 2  

7. Pērļu darbi. Izmantojums vēsturiskajos tekstildarbos un mūsdienās. Kombinēšana ar citām 

tehnikām. L 1 Ld 2  

8.Grieztie darbi. Rišelje tehnika, tās mūsdienīgs izmantojums. Ld 2  

9.Adījuma kombinēšana ar citām tekstiltehnikām Ld 2  

10.Tamborējuma kombinēšana ar citām tekstiltehnikām. Ld 2  

11.Auduma apdrukas papildināšana ar izšuvumu Ld 2  

12. Zīda apgleznojuma papildināšana ar pērlītēm un izšuvumu. Ld 2  

13.Tekstilizstrādājumu otrreizēja izmantošana, pārstrāde. Ld 2  

14.Pētnieciskā darba prezentācija. S 2  

15.Radošā darba izstrādāšana kompleksajos darbos Ld 2  

16.Darbu skate. Ld 2  

Kopā: 32 stundas  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Jāizgatavo apgūstamo tekstiltehniku paraugi noformēti kā uzskates līdzekļi:  

kombinēto tekstildarbu paraugi – 12 (50%),  



radošie darbi izmantojot divas vai vairākas tekstiltehnikas – 2 (30 %).  

Pētnieciskā darba veikšana un prezentācija (10%)  

Eksāmens: piedalīšanās darbu skatē (10%)  

Mācību pamatliteratūra 

1.Gandertone L. Lielā rokdarbu grāmata :praktiski padomi, darba paľēmieni un radošas idejas.– 

R.: Zvaigzne ABC, 1999. LUB: Izgl. zin.&psihol. Bibl. – 1eks.  

2.Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. – R.: 

Zvaigzne ABC, 1998. – 112 lpp.LUB: Izgl.zin. & psihol. Bibl. – 1 eks.  

Papildliteratūra 

 

1.5000 years of textiles, edited by Yenifer Harris – British museum press, 1995  

2.Karoseviča A. Batika.- R.: Zvaigzne ABC, 1998  

3.Latviešu tautas tērpi. I, II, III sējums. – R.: Latvijas Vēstures muzejs, 1997 – 2003.  

4.Philippa Scott. The Book of Silk. – Thames and Hudson, 1993  

5.Schoeser, Mary. World Textiles – London, 2003  

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Deko – Latvija (ţurnāls)  

2.Pastaiga – Latvija (ţurnāls)  

3.Fiberarts – ASV (ţurnāls)  

4.Tekstilmākslas izstāţu katalogi  

5.http://www.silkpaint.net/zida_apgleznosana.htm  

6.Mājturība un tehnoloģijas. Pamatizglītības standarts 1.– 9.kl. – R.: LRIZM, ISEC, 2006. 

//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 

 

 

 

 



  

Kursa nosaukums Uzturmācība III 

Kursa kods PedaP659 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
6 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Velta Cimmermane 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP223 [2PEDP223] Uzturmācība 

un tās mācību metodika II 

PedaP659 [2PEDP533] Uzturmācība 

III [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

 

Mērķis: Sagatavot studentus mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības skolotāja 

profesionālajai darbībai.  

Studenti spēs analizēt un novērtēt mūsdienu aktualitātes uztura zinātnes un uzturmācības 

attīstībā. Spēs novērtēt savus ēšanas paradumus ar atbilstību veselīga uztura principiem. Studenti 

spēs novērtēt vēsturiskos ēšanas paradumus kā kultūrasvērtību un to atbilstību veselīga uztura 

prasībām. Studenti praktiski apgūs nacionālo ēdienu gatvošanu.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

aktualitēm uzturmācībā;  

par nacionālo virtuvju ietekmi uz ēšanas tradīcijām un paradumiem;  

par ēšanas kultūru ikdienā;  

par daţādām ar uzturu saistītām profesijām.  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

 

aktuālās uztura attīstības tendences;  

nacionālo ēšanas tradīciju un paradumu atbilstību veselīga uztura prasībām;  

„Fast Food‖ atbilstību veselīga uztura prasībām,  

 



-prasmes zināšanas pielietot:  

veidojot uzturmācības stundas skolās;  

izvēloties veselīgu uzturu savā ikdienā,  

-komunkācijas prasmes:  

izskaidrot prasības un vērtēšanas kritējus skolēniem, pamatot to izvēli;  

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

prast strādāt ar informācijas avotiem, normatīvajiem dokumentiem. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Uztura loma mūsdienu sabiedrībā. L2  

2. Latviešu virtuves raksturojums L2 P2  

3. Vidusjūras reģiona virtuves raksturojums L3 P1  

4. Austrumu un arābu virtuves. L3 P1  

5. Praktiskā nodarbība ―Latviešu nacionālie ēdieni‖ LD 4  

6. Praktiskā nodarbība ―Itāļu nacionālie ēdieni‖ LD 4  

7. Praktiskā nodarbība ―Nacionālās virtuves‖ LD 4  

8. Praktiskā nodarbība ―Ziemassvētki‖ LD 4  

9. Studiju darba „Aktualitātes uzturā‖ prezentācija S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) -75% piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma);  

- piedalīšanās laboratorijas darbos (20% no kopējā vērtējuma).  

2) Starppārbaudījumi:  

- izlasīta viena grāmata par veselīga uztura problēmām (diētas, veselīgs uzturs, šefpavāra 

pieredze u.c.). Šīs grāmatas analīze, secinājumi. (10% no kopējā vērtējuma);  

- studiju darbs „Aktualitātes uzturā‖ (10% no kopējā vērtējuma);  

-„Slow Food‖ vai „Fast Food‖ mācību stundai izveidots konspekts (20 % no kopējā vērtējuma).  

3) Eksāmens: Galda klājums, tā noformējums, 3 ēdieni, teorētiskais pamatojums pēc izvēles 

tematiskam pasākumam: dzimšanas diena, kāzas, kristības u.c. (30% no kopējā vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Zariľš Z. Neimane L. Uztura mācība. - R.: Apgāds Rasa ABC, 1999.  

2. Debelīns H. J. Pasaules tautu kulinārija. Itālija.- R.: Jāľa sēta  

3. Gerhards F. Ziemassvētki. – R.: Jāľa sēta  

4. Hensa R., Kisela R. Pasaules tautu kulinārija. Meksika.- R.: Jāľu sēta  

5. Kaltenbaha M. Pasaules tautu kulinārija. Francija. – R.; Jāľa sēta  

6. Reiherts V.V., Liu E.H. Pasaules tautu kulinārija. Ķīna. – R.: Jāľa sēta  

7. Grāmata par garšīgu un veselīgu uzturu. Molčanovas o., Lobanova D., Lifšica M. Redakcijā.- 

R. Latvijas Valsts izdevniecība, 1953 

Papildliteratūra 

Garsija H.Gatavots a la mexicana. R.: SIA Jāľa rozes apgāgs, 2009.-  

Makita Dţ. Kā ēdīsi, tā dzīvosi. Idejas, kas mainīs tavu dzīvi. – R.: Zvaigzne ABC, 2007.  

Flečers B., Paina K., Penmens D. Ne diēta. Mainiet savus ieradumus. – R. Zvaigzne ABC, 2008  

Hārpere. Dţ. Detox rokasgrāmata.- R.: Zvaigzne ABC, 2002  

Ozollapa S. Zaļā virtuve. Sojas ikdienas uzturā. – R.: Alberts XII, 2000  

Latgales pavārgrāmata. Sast. Kovaļenko. Eiropas Savienības S.Phare 2001 Pārrobeţu sadarbības 

Baltijas jūras reģiona programmas atbalsts.-Krāslava Eiroreģions ‖Ezeru zeme‖ Latvijas birojs 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Good Food  

2. Ievas Virtuve  

3. Ievas Māja  

4. Mūsmājas 



 

Kursa nosaukums Tehniskās grafikas elementārkurss 

Kursa kods PedaP660 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Gunta Treimane 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP155 [2MAKP155] Tēlotāja 

māksla I (Lietišķā grafika) [SkAm 

P][SkMā P] 

PedaP660 [2PEDP534] Tehniskās 

grafikas elementārkurss [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sekmēt izpratni par tehniskās grafikas pielietojumu kā saziľas un pašizteikšanās 

līdzekli, un tehniskās grafikas apguvi mājturībā un tehnoloģijās.Gūt priekšstatu par grafisko 

darbu noformēšanas noteikumiem, pamatkonstrukcijām, priekšmetu attēlošanas metodēm, 

rasējumu lasīšanu un izpildīšanu. Veicināt apkārtējās pasaules priekšmetu formas un savstarpējo 

attiecību izpēti, attiecīgu likumsakarību noskaidrošanu un to pielietošanu praktisku uzdevumu 

risināšanā un mācību uzskates līdzekļu izveidē. Studenti apgūst prasmi vērtēt tehniskās grafikas 

darbus.  

 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

tehniskās grafikas saturu mājturībā un tehnoloģijās, tehnisko grafiku kā starptautisku saziľas 

valodu,  

grafiskās valodas izteiksmes līdzekļiem un grafisko dokumentu noformējuma normām,  

grafiskās valodas nozīmi projektēšanā un projektu realizēšanā daţādās tautsaimniecības nozarēs 

un ikdienā;  

 

profesionālās kompetences:  



-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

 

tehniskās grafikas darbus un pielietojumu, tehnisko grafiku kā profesionālās darbības veidu un 

tās speciciskās iesīmes daţādās jomās, grafiskās attēlošanas pamatmetodes, attēlu izvietošanas 

sistēmas, ģeometriskās pamatkonstrukcijas;  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

mācību uzskates līdzekļu izveidē, praktisko jautājumu risināšanā,  

plaknes figūru un telpisku objektu attēlošanā grafiskā veidā,  

metodisko materiālu izgatavošanā tehniskās grafikas elementu pielietošanai;  

 

-komunikācijas prasmes:  

 

lasīt un izpildīt rasējumus,  

pielietot tehnisko grafiku kā starptautisku saziľas valodu;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

 

analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt,  

patstāvīgi lietot rasējumus.  

Kursa plāns 

1. Tehniskas grafikas saturs mājturībā un tehnoloģijās 5.-9.klasē. Grafiskās valodas pamati L1P2  

2. Ģeometriskās pamatkonstrukcijas un to apguve L1P6  

3. Grafiskās attēlošanas pamatmetodes L1P4  

4. Ģeometrisku ķermeľu projekcijas L1P2  

5. Virsmu izklājum. Mācību uzdevumu izveide P2  

6. Attēlu izvietošanas sistēmas. Skati. Mācību uzskates līdzekļu izveide L1P4  

7. Aksonometriskās projekcijas. Tehniskais zīmējums L1P4  

8. Tehniskās grafikas apguves novērtējums. Vērtēšanas kritēriji P2  

Kopā 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi:  

12 praktiskie darbi - (20%)  

2 kontroldarbi -(10%)  

3 testi -(10%)  

 

Semestra darbs- (10%)  

Sekmīgi nokārtots eksāmens (praktiskais)- (50%)  

Mācību pamatliteratūra 

1. Čukurs, J. (Jānis): Tehniskā grafika :skolotāja grāmata /Jānis Čukurs, Olafs Vronskis ; 

[redaktors Oskars Lapsiľš]. Rīga : RaKa, 2009. 52 lpp. : il., tab. ; 21 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1eks.  

2. Eglītis, Zigurds.: Tehniskās grafikas ceļvedis /Zigurds Eglītis. Rīga : [aut. izd.], 2001-2009 

(Rīga : Poligrāfists). 6 sēj. : il. ; 29 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-48eks.  

3. Боголюбов, С. К. (Сергей Константинович): Rasēšana :mācību grāmata vidējām speciālām 

mācību iestādēm mašīnbūves specialitāšu audzēkľiem /S. Bogoļubovs ; no krievu valodas 

tulkojis V. Lazdiľš un A. Broders. Rīga : Zvaigzne, 1990. 302, [1] lpp., [16] lp. il. : il. 



LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-104 eks  

4. Tehniskā grafika :[māc. līdz. /Jānis Auzukalns ... [u.c.]]. Rīga : Zvaigzne, 1994. 190, [1] lpp. : 

il. LUB:Centr.bibl. krājums -1eks.  

Papildliteratūra 

1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inţeniergrafika. –R.:RaKa, 2004.  

2. Fedorenko V., Šošins A., Mašīnbūves rasēšanas rokasgrāmata. –R.:Liesma,19774.  

3. Jurāns V., Rieksts V., Seľins A. Inţeniergrafika. –R.:Zvaigzne, 1983.  

4. Eissen Koos. Presenting Architectura Designs. Three dimensional visualization techniques. –

London, 1998.  

5. Meyer F.S. Handbuch der Ornamentik. –Berlin :Signa, 1997.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ţurnāls Latvijas arhitektūra  

2. ţurnāls Būvniecība 

 



  

Kursa nosaukums Mašīnmācības un elektrodrošības pamati 

Kursa kods PedaP654 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Laboratorijas darbu stundu skaits 20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP210 [2PEDP210] Mašīnmācība 

PedaP654 [2PEDP525] Mašīnmācības 

un elektrodrošības pamati [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: Sagatavot studentus darbam skolu metālapstrādes mācību darbnīcās.  

Kursa uzdevums: Iepazīties ar darba aizsardzības organizāciju praktiskā mācību procesa 

nodrošināšanai, tehnoloģiskā procesa pamatelementiem, metālapstrādes darbagaldu klasifikāciju, 

uzbūvi un pielietojumu.  

Programmā studenti iepazīstas ar darba aizsardzības organizāciju un pamatjautājumiem 

elektrodrošībā.  

 

Iepazīstas ar metālapstrādes darbagaldu uzbūvi, iestatīšanu, regulēšanu un vienkāršu operāciju 

veikšanu.  

Izvēlas un veic virsmu apstrādi ar rokas un elektromehāniskajiem instrumentiem.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

akadēmiskās kompentences:  

zināšanas par elektrodrošību skolu mājturības un tehnoloģiju stundās;  

- izpratni par metālapstrādes tehnoloģisko procesu.  

 

profesionālās kompetences:  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

prot organizēt darba aizsardzību skolā, prot droši strādāt ar elektroiekārtām, prot lietot 

metālapstrādes darbmašīnas.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veidsL,S,P, Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Darba aizsardzības organizācija skolā. L 2  

2. Darba aizsardzības prasības neelektrotehniskajam personālam. Elektrotehnikas elementārās 



pamatzināšanas, elektrodrošības jēdziens. L 2  

3. Normatīvie dokumenti elektrodrošībā. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēku. Pirmā 

palīdzība cietušajiem no elektriskās strāvas. L 2  

4. Tehnoloģiskais process, tā elementi un izstrādāšanas pamatprincipi. L 2  

5. Metālgriešanas darbagaldi, darba kustības un klasifikācija.  

Metālgriešanas darbagaldu mehānismi. Galvenās kustības mehānismi. L 2  

6. Mērinstrumenti, to izvēle un pielietojums. L 2  

7. Tehnoloģiskā procesa izstrāde detaļas izgatavošanai ar universālo vītľu griešanas virpu. Ld 4  

8. Ārēju un iekšēju cilindrisku virsmu apstrāde. Ld 2  

9. Ārēju un iekšēju konisku virsmu apstrāde. Ld 2  

10. Vītnes griešana ar vītľu ripām un vītľu urbjiem Ld 2  

11. Kompleksie pārbaudes darbi detaļas izgatavošanā. Ld 10  

Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 100% piedalīšanās nodarbībās (5 % no kopējā vērtējuma);  

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  

-6 praktiskie darbi (60 % no kopējā vērtējuma);  

-piedalīšanās starpskatē (10 % no kopējā vērtējuma);  

-referāts elektrodrošībā (10 % no kopējā vērtējuma);  

3) eksāmens: praktisks pārbaudījums: semestra laikā veikto darbu skate (15 % no kopējā 

vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Bērenfelds, V. (Valdis): Tehniskais minimums metālapstrādē /V. Bērenfelds.  

Rīga : Avots, 1989. 262, [1] lpp. : il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

2. Kitajevs V. Elektrotehnika un rūpniecības elektronikas pamati.- R.: Zvaigzne, 1988. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

Papildliteratūra 

1. Захаров, В. А. (Владимир Александрович): Virpošanas darbu tehnoloģija /V. Zaharovs. 

Rīga : Liesma, 1972. 409 lpp. : il. ; 22 cm.  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Darba aizsardzības likums no 20.06.2001.  

2. Latvijas energostandarts LEK002 no 13.08.1997.  

3. Latvijas energostandarts LEK025 no 30.03.2001. 

 

 



  

Kursa nosaukums Materiālmācība (Koks) [SkMt P] 

Kursa kods PedaP434 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Laboratorijas darbu stundu skaits 20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 22.01.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Augstākā izglītība(līm.), pasn. Ilmārs Vālodze 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP078 [2PED2078] 

Materiālmācība (Koks) 

PedaP434 [2PEDP334] 

Materiālmācība (Koks) [SkMt P] 

[01.03.2011] 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: radīt iespēju studentiem iegūt izpratni par koksni, koksnes apstrādi ar galdnieka rokas 

instrumentiem un tās mācību metodiku mājturībā un tehnoloģijās.  

 

- gūt sākotnējos priekšstatus par masīvkoksnes apstrādei izmantojamiem galdnieka rokas 

instrumentiem;  

- apgūt pamatpaľēmienus darbam ar galdnieka rokas instrumentiem;  

- apgūt galdnieka rokas instrumentu asināšanas paľēmienus un instrumentu sagatavošanu 

darbam;  

- veidot pamatus galdnieka darba tehnoloģiskai izpratnei;  

- apgūt pamatpaľēmienus ģeometriska raksta iegriešanai masīvkoksnē;  

- gūt priekšstatus par darba drošības ievērošanu, strādājot ar galdnieka rokas instrumentiem:  

- apgūt mācību metodiku darbam ar galdnieka rokas instrumentiem.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

par masīvkoksnes apstrādei izmantojamiem galdnieka rokas instrumentiem;  

galdnieka darba tehnoloģiju;  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  



asināt galdnieka rokas instrumentus un sagatavot instrumentus darbam;  

pielietot pamatpaľēmienus darbam ar galdnieka rokas instrumentiem;  

iegriezt ģeometrisku rakstu masīvkoksnē;  

zāģēt, ēvelēt, līmēt un griezt ar kaltiem;  

 

-prasmes analizēt, izvērtēt un sintezēt :  

koka izstrādājumus  

mācīšanas metodiku darbam ar galdnieka rokas instrumentiem;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot pamatpaľēmienus darbam ar galdnieka rokas instrumentiem  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

orientēties speciālajā lieteratūrā par galdniecību 

Kursa plāns 

1. Sākotnējā informācija par galdnieka rokas instrumentiem. L2  

2. Galdnieka darba vietas organizēšana un darba drošība.L2  

3. Koksnes griešanas teorija. L2  

4. Kokapstrādes rokas instrumentu asināšana un sagatavo Kokapstrādes rokas instrumentu 

praktiska asināšana un sagatavošana darbam.L2 Ld2  

5. Masīvkoksnes šķērs- un garenzāģēšana. L2Ld2  

6. Ēvelēšanas paľēmieni. Līmējamu virsmu ēvelēšana.Ld4  

7. Masīvkoksnes vairoga konstrukcijas līmēšana . Ld2  

8. Vairoga plakľu ēvelēšana un vairoga formatēšana.Ld4  

9. Ģeometriska raksta iegriešana masīvkoksnē.Ld6  

10. Metodiskie aspekti koksnes zāģēšanai, ēvelēšanai, līmēšanai un griešanai ar kaltiem.L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgs vērtējums par pabeigtu praktisko darbu. (60%)  

Sekmīgs vērtējums pārbaudes darbā par materiālmācības un tehnoloģijas jautājumiem (20%)  

Eksāmens jānorāda vai rakstisks, praktisks, mutisks vai kombinēts (20%) 

Mācību pamatliteratūra 

1.Burrows, Dick.: Galdniecības pamatpaľēmieni :rokasgrāmata /Diks Burouss ; [no angļu 

valodas tulkojis Haralds Laucis]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. 128 lpp. LU AB:Misiľa 

bibliotēka- 1 eks.  

2. Ozoliľš, Andrejs.: Praktiskā koksne /Andrejs Ozoliľš. [Rīga] : Jumava, c2005.  

92, [2] lpp. LUB:Centr.bibl. krājums-1 eks.  

3. Vitckopfs, Adolfs.: Koks un tā apstrādāšana :rokasgrāmata galdniekiem, namdariem un 

pašmācībai : ar 714 il. /V. Vitckopfs. [Rīga] : Vaga, [1994]. , 415 lpp.LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1eks. 

Papildliteratūra 

1. Hoadley, R. Bruce.: Understanding wood :a craftsman's guide to wood technology /R. Bruce 

Hoadley. Newtown, CT : Taunton Press ; [Emeryville, CA] : Publishers Group West 

[distributor], c2000. 280 lpp.  

2. Tiltiľš V., Koktēlniecība. – R., 1961.  

3.Kurdjukovs E., Būvgaldnieku darbi. – R.: Liesma, 1968.  

4.Sharpening and Tool Care. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 

1994  

5. Engler N., Joining Wood, – Emmaus,USA: Rodale Press, 1992  

6. Handbook of Joinery. The Art of Woodworking. – Alaxandria,USA: Time-Life Books, 1993  

7. Wood Finishg. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 1992  



8. Spannagel F., Der Möbelbau. – Hannover: Vincentz Network GmbH & Co KG, 2002  

9. Джексон А., Дей Д., Энциклопедия работ по дереву. – М.: Астрель, 2005  

10.Браун Дж., Энциклопедия методов обработки дерева. – М.: Астрель, 2005  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls Deko  

Ţurnāls Mēbeles. Interjers  

Ţurnāls Salons  

Ţurnāls Fine Wodworking  

Ţurnāls Wood  

Ţurnāls American Woodworker  

Ţurnāls Workbench  

Ţurnāls ShopNotes  

Ţurnāls The Family Handyman  

Ţurnāls Woodcraft  

Ţurnāls Popular Woodworking  

Ţurnāls Сделай сам  

Ţurnāls Сам 

 



 

Kursa nosaukums Kokapstrāde un tās mācību metodika I** 

Kursa kods Peda1011 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Ilmārs Vālodze | pasniedzējs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1011 [2PED1011] Kokapstrāde 

un tās mācību metodika I** [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP083 [2PED2083] Kokapstrāde 

un tās mācību metodika I 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: Radīt studējošiem iespēju sagatavoties mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 

skolotāja darbam kokapstrādes pamatu apguves vadīšanai vispārizglītojošā skolā.  

Uzdevumi:  

- gūt priekšstatus par galdniecisko konstrukciju veidošanas pamatprincipiem;  

- gūt sākotnējos priekšstatus par masīvkoksnes galdnieciskas savienošanas principiem;  

- apgūt darba paľēmienus galdniecisko savienojumu veidošanai ar rokas instrumentiem;  

- apgūt vienkāršus galdnieka darba paľēmienus ar rokas elektroinstrumentiem;  

- gūt priekšstatus par darba drošības ievērošanu, strādājot ar rokas elektroinstrumentiem;  

- apgūt apdares klājumu veidošanas pamatprincipus;  

- apgūt pamatpaľēmienus apdares uzklāšanai ar rokas instrumentiem;  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

galdniecisko konstrukciju veidošanas pamatprincipiem  

masīvkoksnes galdnieciskas savienošanas principiem  

par darba drošības ievērošanu, strādājot ar rokas elektroinstrumentiem  

galdnieka darbu tehnoloģijām  

mācīšanas metodiku darbam ar galdnieka rokas elektroinstrumentiem  

 

profesionālās kompetences:  



 

-prasmes zināšanas pielietot:  

veidot galdnieciskos savienojumus ar rokas instrumentiem  

prast vienkāršus galdnieka darba paľēmienus ar rokas elektroinstrumentiem  

veidot apdares klājumus  

 

prasmes analizēt, izvērtēt un sintezēt :  

koka izstrādājumus  

mācīšanas metodiku darbam ar galdnieka rokas elektroinstrumentiem;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot pamatpaľēmienus darbam ar galdnieka rokas elektroinstrumentiem  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

Pilveidota prasme orientēties speciālajā lieteratūrā par galdniecību 

Kursa plāns 

1. Bāzes virsmas. L1 Ld3  

2. Aizzīmēšana galdnieciskas konstrukcijas veidošanai.Ld2  

3. Masīvkoksnes savienojumu veidošana L1Ld7  

4. Rokas elektroinstrumentu izmantošana L3  

5. Masīvkoksnes konstrukciju montāţa. Ld4  

6. Koksnes apdare.L1Ld8  

7. Metodiskie aspekti galdniecisku konstrukciju veidošanā, galdnieka rokas elektroinstrumentu 

izmantošanā un koksnes apdares uzklāšanā.L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgs vērtējums par pabeigtu praktisko darbu 70%  

Sekmīgs vērtējums pārbaudes darbā par materiālmācības un tehnoloģijas jautājumiem20%  

Eksāmens (praktisks) 10%  

Mācību pamatliteratūra 

1.Burrows, Dick.: Galdniecības pamatpaľēmieni :rokasgrāmata /Diks Burouss ; [no angļu 

valodas tulkojis Haralds Laucis]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. 128 lpp. LU AB:Misiľa 

bibliotēka- 1 eks.  

2. Ozoliľš, Andrejs.: Praktiskā koksne /Andrejs Ozoliľš. [Rīga] : Jumava, c2005.  

92, [2] lpp. LUB:Centr.bibl. krājums-1 eks.  

3. Vitckopfs, Adolfs.: Koks un tā apstrādāšana :rokasgrāmata galdniekiem, namdariem un 

pašmācībai : ar 714 il. /V. Vitckopfs. [Rīga] : Vaga, [1994]. , 415 lpp.LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1eks. 

Papildliteratūra 

1. Hoadley, R. Bruce.: Understanding wood :a craftsman's guide to wood technology /R. Bruce 

Hoadley. Newtown, CT : Taunton Press ; [Emeryville, CA] : Publishers Group West 

[distributor], c2000. 280 lpp.  

2. Vitckopfs V., Koks un tā apstrādāšana. – R.: Vaga, 1994.  

3. Tuherms H., Kokapstrādes instrumenti. – R.: Zvaigzne, 1985.  

4. Zeltiľš I., Mēbeļu konstrukcijas un veidi. – R.: LVI, 1960.  

5. Kurdjukovs E., Būvgaldnieku darbi. – R.: Liesma, 1968.  

6. "Darba drošība." Labklājības ministrija 2002  

7. Sharpening and Tool Care. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 

1994  

8. Engler N., Joining Wood, – Emmaus,USA: Rodale Press, 1992  

9. Handbook of Joinery. The Art of Woodworking. – Alaxandria,USA: Time-Life Books, 1993  



10. Wood Finishg. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 1992  

11. Spannagel F., Der Möbelbau. – Hannover: Vincentz Network GmbH & Co KG, 2002  

12. Джексон А., Дей Д., Энциклопедия работ по дереву. – М.: Астрель, 2005  

13. Браун Дж., Энциклопедия методов обработки дерева. – М.: Астрель, 2005  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls Deko  

Ţurnāls Mēbeles. Interjers  

Ţurnāls Salons  

Ţurnāls Fine Wodworking  

Ţurnāls Wood 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Kokapstrāde un tās mācību metodika II** 

Kursa kods Peda2039 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 6 

Laboratorijas darbu stundu skaits 26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Ilmārs Vālodze | pasniedzējs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2039 [2PED2036] Kokapstrāde 

un tās mācību metodika II** 

[14.09.2010] 

PedaP084 [2PED2084] Kokapstrāde 

un tās mācību metodika II 

PedaP042 [2PEDP042] Dizains-koks 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: Radīt studējošiem iespēju pilnveidot sagatavotību mājturības un tehnoloģiju un 

mājsaimniecības skolotāja darbam kokapstrādes pamatu apguves vadīšanai vispārizglītojošā 

skolā.  

Uzdevumi:  

- apgūt darba drošības pamatus, strādāšanai pie kokapstrādes darbgaldiem;  

- apgūt galdnieka darba pamatpaľēmienus pie kokapstrādes darbgaldiem;  

- padziļināt priekšstatus par masīvkoksnes galdnieciskas savienošanas principiem;  

- papildināt un nostiprināt darba paľēmienus galdniecisko savienojumu veidošanai;  

- padziļināt priekšstatus par galdniecisku izstrādājumu montāţu;  

- gūt priekšstatus par furnitūras iestrādi galdnieciskos izstrādājumos;  

- papildināt priekšstatus par koka izstrādājumu apdari;  

- apgūt darbam nepieciešamo materiālu aprēķina metodes;  

- apgūt mācīšanas metodiku darbam pie kokapstrādes darbgaldiem. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

darba drošības pamatus, strādāšanai pie kokapstrādes darbgaldiem  

par masīvkoksnes galdnieciskas savienošanas principiem  



priekšstatus par galdniecisku izstrādājumu montāţu  

par furnitūras iestrādi galdnieciskos izstrādājumos  

par koka izstrādājumu apdari  

mācīšanas metodiku darbam pie kokapstrādes darbgaldiem  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

lietot galdnieka darba pamatpaľēmienus pie kokapstrādes darbgaldiem  

darba paľēmienus galdniecisko savienojumu veidošanai  

lietot darbam nepieciešamo materiālu aprēķina metodes  

-prasmes analizēt, izvērtēt un sintezēt :  

koka izstrādājumus  

mācīšanas metodiku darbam pie kokapstrādes darbgaldiem;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot pamatpaľēmienus darbam pie kokapstrādes darbgaldiem  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

pilveidota prasme orientēties speciālajā lieteratūrā un interneta resursos par galdniecību 

Kursa plāns 

Bieţāk lietoto kokapstrādes darbgaldu principiālā uzbūve. L1  

Koksnes mehānisko apstrāţu veikšana pie kokapstrādes darbgaldiem.L2  

Darba drošība strādājot pie kokapstrādes darbgaldiem.L1  

Kastīšu stūru savienojumi. Ld 6  

Dzeguļu-bezdelīgastu savienojumu veidošana ar rokas instrumentiem.Ld4  

Furnitūras iestrāde galdnieciskos izstrādājumos. Ld6  

Caurspīdīga apdares klājuma veidošana galdnieciskam izstrādājumam.Ld8  

Izstrādājuma izgatavošanai nepieciešamo materiālu aprēķins.Ld2  

Metodiskie aspekti strādājot pie kokapstrādes darbgaldiem.L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgs vērtējums par pabeigtu praktisko darbu. 70%  

Sekmīgs vērtējums pārbaudes darbā par materiālmācības un tehnoloģijas jautājumiem. 20%  

Eksāmens (praktisks) 10% 

Mācību pamatliteratūra 

1.Burrows, Dick.: Galdniecības pamatpaľēmieni :rokasgrāmata /Diks Burouss ; [no angļu 

valodas tulkojis Haralds Laucis]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. 128 lpp. LU AB:Misiľa 

bibliotēka- 1 eks.  

2. Ozoliľš, Andrejs.: Praktiskā koksne /Andrejs Ozoliľš. [Rīga] : Jumava, c2005.  

92, [2] lpp. LUB:Centr.bibl. krājums-1 eks.  

3. Vitckopfs, Adolfs.: Koks un tā apstrādāšana :rokasgrāmata galdniekiem, namdariem un 

pašmācībai : ar 714 il. /V. Vitckopfs. [Rīga] : Vaga, [1994]. , 415 lpp.LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1eks. 

Papildliteratūra 

1. Hoadley, R. Bruce.: Understanding wood :a craftsman's guide to wood technology /R. Bruce 

Hoadley. Newtown, CT : Taunton Press ; [Emeryville, CA] : Publishers Group West 

[distributor], c2000. 280 lpp.  

2. Vitckopfs V., Koks un tā apstrādāšana. – R.: Vaga, 1994.  

3. Tuherms H., Kokapstrādes instrumenti. – R.: Zvaigzne, 1985.  

4. Zeltiľš I., Mēbeļu konstrukcijas un veidi. – R.: LVI, 1960.  

5. Tiltiľš V., Koktēlniecība. – R., 1961.  



6. Kurdjukovs E., Būvgaldnieku darbi. – R.: Liesma, 1968.  

7. "Darba drošība." Labklājības ministrija 2002  

8. Sharpening and Tool Care. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 

1994  

9. Engler N., Joining Wood, – Emmaus,USA: Rodale Press, 1992  

10. Handbook of Joinery. The Art of Woodworking. – Alaxandria,USA: Time-Life Books, 1993  

11. Milton A.S., Wohlers O.K., A Course In Wood Turning. – Milwaukee,USA: The Bruce 

Publishing Co, 1919  

12. Wood Turning. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 1994  

13. Wood Finishg. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 1992  

14. Spannagel F., Das Drechslerwerk. – Hannover: Vincentz Network GmbH & Co KG, 2001  

15. Spannagel F., Der Möbelbau. – Hannover: Vincentz Network GmbH & Co KG, 2002  

16. Джексон А., Дей Д., Энциклопедия работ по дереву. – М.: Астрель, 2005  

17. Браун Дж., Энциклопедия методов обработки дерева. – М.: Астрель, 2005  

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Ţurnāls Deko  

2.Ţurnāls Mēbeles. Interjers  

3.Ţurnāls Salons  

4.Ţurnāls Fine Wodworking  

5.Ţurnāls Wood  

6.Ţurnāls American Woodworker  

7.Ţurnāls Workbench  

8.Ţurnāls ShopNotes  

9.Ţurnāls The Family Handyman  

10.Ţurnāls Woodcraft  

11.Ţurnāls Popular Woodworking  

12.Ţurnāls Сделай сам  

13.Ţurnāls Сам 

 



 

Kursa nosaukums Kokapstrāde un tās mācību metodika III** 

Kursa kods Peda3023 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP086 [2PED3017] Kokapstrāde 

un tās mācību metodika III 

Peda3023 [2PED3033] Kokapstrāde 

un tās mācību metodika III** [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP377 [2PEDP377] Priekšmetu 

mācību metodika III 

 

Kursa anotācija 

Mērķis:Radīt studējošiem iespēju pilnveidot sagatavotību mājturības un tehnoloģiju un 

mājsaimniecības skolotāja darbam kokapstrādes pamatu apguves vadīšanai vispārizglītojošā 

skolā.  

Uzdevumi:  

- gūt priekšstatus par vietējo koku sugu izmantošanu kokapstādē.  

- gūt priekšstatus par koksnes plātľu izmantošanu kokapstrādē.  

- gūt priekšstatus par kokapstrādes virpām un to aprīkojumu;  

- apgūt kokvirpošanas pamatpaľēmienus;  

- gūt priekšstatus par kokvirpošanas kaltu asināšanas paľēmieniem;  

- apgūt darba drošības pamatus, strādāšanai pie kokapstrādes virpām;  

- apgūt mācīšanas metodiku darbam pie kokapstrādes virpām.  

- gūt priekšstatus par kokapstrādes tehnoloģiju nodarbību plānošanu. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

par vietējo koku sugu izmantošanu kokapstādē  

par kokapstrādes virpām un to aprīkojumu  

par kokapstrādes virpām un to aprīkojumu  

par kokvirpošanas kaltu asināšanas paľēmieniem  

darba drošības pamatus, strādāšanai pie kokapstrādes virpām  

mācīšanas metodiku darbam pie kokapstrādes virpām  



 

profesionālās kompetences:  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

lietot kokvirpošanas pamatpaľēmienus;  

plānot kokapstrādes nodarbības;  

 

-prasmes analizēt, izvērtēt un sintezēt :  

koka izstrādājumus  

mācīšanas metodiku darbam pie kokapstrādes virpām;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot pamatpaľēmienus darbam pie kokapstrādes virpām  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

pilveidota prasme orientēties speciālajā lieteratūrā un interneta resursos par galdniecību 

Kursa plāns 

Kokapstrādē izmantojamās vietējās koku sugas.Kokapstrādē izmantojamie plātľu materiāli.L1  

Kokvirpošanā izmantojamās virpas un to aprīkojums.Kokvirpošanai nepieciešamie rokas 

instrumenti. L1  

Darba drošība strādājot pie kokapstrādes virpām.L1  

Kokvirpošanas instrumentu sagatavošana darbam un asināšana.Ld2  

Darba paľēmieni garenšķiedras kokvirpošanai. Ld12  

Darba paľēmieni šķērsšķiedras kokvirpošanai. Ld12  

Kokvirpošanas metodiskie aspekti.Kokapstrādes tehnoloģiju nodarbību plānošana.L1 S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgs vērtējums par pabeigtiem praktiskiem darbiem (60%)  

Sekmīgs vērtējums testā par vietējo koku sugu izmantošanu kokapstrādē (10%)  

Sekmīgs vērtējums par kokapstrādes tehnoloģiju nodarbības plānošanu.(20%)  

Eksāmens- kombinēts pārbaudījums (10%)  

Mācību pamatliteratūra 

1.Burrows, Dick.: Galdniecības pamatpaľēmieni :rokasgrāmata /Diks Burouss ; [no angļu 

valodas tulkojis Haralds Laucis]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. 128 lpp. LU AB:Misiľa 

bibliotēka- 1 eks.  

2. Ozoliľš, Andrejs.: Praktiskā koksne /Andrejs Ozoliľš. [Rīga] : Jumava, c2005.  

92, [2] lpp. LUB:Centr.bibl. krājums-1 eks.  

3. Vitckopfs, Adolfs.: Koks un tā apstrādāšana :rokasgrāmata galdniekiem, namdariem un 

pašmācībai : ar 714 il. /V. Vitckopfs. [Rīga] : Vaga, [1994]. , 415 lpp.LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1eks.  

4."Darba drošība." Labklājības ministrija 2002 

Papildliteratūra 

1. Tuherms, H. (Henns). Kokapstrādes instrumenti :māc. līdz. LLA kokapstr. tehnol. spec. stud. 

/H. Tuherms. Rīga : Zvaigzne, 1985. 246 lpp.  

2. Vitckopfs V., Koks un tā apstrādāšana. – R.: Vaga, 1994.  

3. Sharpening and Tool Care. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 

1994  

4. Milton A.S., Wohlers O.K., A Course In Wood Turning. – Milwaukee,USA: The Bruce 

Publishing Co, 1919  

5. Wood Turning. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 1994  



6. Wood Finishg. The Art of Woodworking. – Alexandria,USA: Time-Life Books, 1992  

7. Spannagel F., Das Drechslerwerk. – Hannover: Vincentz Network GmbH & Co KG, 2001  

8. Джексон А., Дей Д., Энциклопедия работ по дереву. – М.: Астрель, 2005  

9. Браун Дж., Энциклопедия методов обработки дерева. – М.: Астрель, 2005  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls Deko  

2. Ţurnāls Mēbeles. Interjers  

3. Ţurnāls Salons  

4. Ţurnāls Fine Wodworking  

5. Ţurnāls Wood  

6. Ţurnāls American Woodworker  

7. Ţurnāls Workbench  

8. Ţurnāls ShopNotes  

9. Ţurnāls The Family Handyman  

10. Ţurnāls Woodcraft  

11. Ţurnāls Popular Woodworking  

12. Ţurnāls Сделай сам  

13. Ţurnāls Сам 



 

 Kursa nosaukums 
Metālapstrāde un tās mācību metodika I 

(Materiālmācība) 

Kursa kods Peda1012 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Laboratorijas darbu stundu skaits 20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 19.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs mākslā, lekt. Juris Leitāns 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1012 [2PED1013] Metālapstrāde 

un tās mācību metodika I 

(Materiālmācība) [09.01.2011] 

PedaP080 [2PED2080] 

Materiālmācība (Metāls) 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par metālu kā materiālu, par tā ieguvi, apstrādi, 

pielietojumu.  

Studenti iegūst izpratni par galvenajām metālu grupām, to ķīmiskajām un mehāniskajām 

īpašībām, palīgmateriāliem un to pielietojumu metālapstrādē.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

Akadēmiskās kompentences  

-zināšanas un izpratni par:  

Metālu grupām, to klasifikāciju un raksturīgākajām īpašībām, to mācīšanu vispārizglītojošajā 

skolā atbilstoši mūsdienu prasībām.  

Profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

atbilstoši tehnoloģiskajam procesam izvēlēties un lietot atbilstošos rokas, rokas 

elektromehāniskos un stacionāros metālapstrādes instrumentus un materiālus,  

izveidot mācību uzskates līdzekļus metālapstrādes apguvei mājturībā un tehnoloģijās.  

Kursa plāns 

1. Metālu grupas un raksturīgās īpašības, to apguve mācību priekšmetā Mājturība un tehnoloģijas 

L 2  

2. Darba drošība metālapstrādē mācību darbnīcās. L 2  

3. Melnie metāli - to ieguve, klasifikācija, izmantošana. Mācību uzskates līdzekļu izveide 



metālapstrādes apguvei.L2Ld 8  

4. Krāsainie metāli un to sakausējumi. Mācību uzskates līdzekļu izveide metālapstrādes apguvei. 

L2Ld4  

5. Metālapstrādē izmantojamie instrumenti. Mācību uzskates līdzekļu izveide metālapstrādes 

apguvei. L2Ld4  

6. Metālapstrādē izmantojamie palīgmateriāli L2Ld4  

Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 75 % piedalīšanās nodarbībās (5 % no kopējā vērtējuma);  

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  

-3 praktiskie darbi - mācību uzskates līdzekļi metālapstrādes apguvei mājturībā un tehnoloģijās 

(60 % no kopējā vērtējuma);  

-referāts par metālu, tā īpašībām, pielietojumu un tā prezentācija (15% no kopējā vērtējuma);  

3) eksāmens: praktisks pārbaudījums: semestra laikā veikto darbu skate (20 % no kopējā 

vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Bērenfelds, V. (Valdis):Tehniskais minimums metālapstrādē /V. Bērenfelds.  

Rīga : Avots, 1989. 262, [1] lpp. : il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1eks.  

2. Bergmanis, U. (Uldis): Metāli :eksperimentāls mācību līdzeklis /U. Bergmanis. Rīga, 1993. 

117 lpp. : il., tab. LUB:Ķīmijas bibl.-2eks.  

3. Amatu mācība pamatskolai :kokapstrāde un metālapstrāde : mācību līdzeklis /H. Isoks ... [u.c.] 

; tulkots [no igauľu valodas] R. Lejasmeiers, Z. Kleinšmite. Rīga : Zvaigzne ABC, 1996-1999. 

<1-5 > sēj. : il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-3eks  

4. Avotiľš, Juris.: Mājturība un tehnoloģijas :5. klase : mācību grāmata B daļa : koka un metāla 

tehnoloģijas /Juris Avotiľš. Rīga : RaKa, c2009. 56 lpp. : il. ; 28 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1eks  

5. Metālu tehnoloģija :[māc. līdz. profesionāli tehn. skolām] /N. Kropivľickis ... [u.c.] ; tulk. no 

2., pārstr. un papild. izd. Rīga : Zvaigzne, 1967. 444 lpp., 2 lp. il., 1 ats. lp. shēma : il. ; 22 cm 

LUB:Salaspils gr. Krātuve-1eks.  

6. Mikuţāns, Jānis.: Mājturība zēniem 5.klasē :eksperimentāls praktikums /Jānis Mikuţāns. Rīga 

: Mācību apgāds NT, 1999. 91 lpp. : il. , tab., sh. ; 30 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-3eks  

7. Skakuns, Vladislavs.: Instruktīvās kartes atslēdznieku darbiem :mācību līdzeklis profesionāli 

tehniskajām vidusskolām /V. Skakuns.  

Rīga : Zvaigzne, 1987 (Tip. "Cīľa").  

109, [3] lpp. : tab., zīm. ; 23 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1eks  

Papildliteratūra 

1. Makijenko, Nikolajs: Atslēdznieku darbi un materiālu mācība /N.Makijenko.  

Rīga : Zvaigzne, 1970. 439 lpp. : zīm.  

2. Pētersons, Ojārs: Materiālmācība metālapstrādātājiem :māc. līdz.  

Rīga : Jumava, 1999 84, [1] lpp. : il., diagr., tab.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls Ilustrētā zinātne  

2. Ţurnāls Cдeлaй caм  

3. Ţurnāls Caм ceбe мacmeр  

4. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

5. Mājsaimniecība.Vidējās izglītības standarts .-R.:LRIZM, ISEC, 2008.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 



  

Kursa nosaukums 

Metālapstrāde un tās mācību metodika II 

(metālapstrādes pamati) [2PED1611*Peda1013] 

2PED1611 

Kursa kods MākZ1376 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 30 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 22.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs mākslā, lekt. Juris Leitāns 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1013 [2PED1014] Metālapstrāde 

un tās mācību metodika II 

(metālapstrādes pamati) [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP204 [2PEDP204] Metālapstrāde 

un tās mācību metodika 

(Metālapstrādes pamati) 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: dot iespēju studentiem pilnveidot zināšanas un prasmes metālapstrādē, kas 

nepieciešamas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības skolotāja profesionālajā darbībā.  

Kursa ietvaros tiek dota iespēja arī pilveidot prasmi lietot metālapstrādes darbmašīnas u.c.  

Studenti izstrādā projektu un realizē to praktiski.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

Akadēmiskās kompentences:  

-padziļināt zināšanas un izpratni par  

krāsainajiem metāliem, to pielietojumu.  

 

Profesionālās kompetences:  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

izgatavot uzskates līdzekļus krāsaino metālu apstrādes apguvei, tajā skaitā kniedēšana, lodēšana, 

pulēšana, izgatavoto izstrādājumu eksponēšana.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veidsL,S,P, Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Krāsaino metālu pielietojums senatnē un mūsdienās L 2  



2. Spirālgredzena izgatavošana Ld 4  

3. Aproces izgatavošana, izmantojot arheoloģiskos materiālus Ld 8  

4. Stiepļu pinums un tā pielietojums Ld 6  

5. Baulēšana. Baulētu detaļu savienojumi Ld 6  

6. Paraugu izgatavošana metālapstrādes apguvei Ld 6  

Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 100% piedalīšanās nodarbībās (5 % no kopējā vērtējuma);  

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  

-5 praktiskie darbi (70 % no kopējā vērtējuma);  

-piedalīšanās starpskatē (10 % no kopējā vērtējuma)  

3) eksāmens: praktisks pārbaudījums: semestra laikā veikto darbu skate (15 % no kopējā 

vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Bērenfelds, V. (Valdis):Tehniskais minimums metālapstrādē /V. Bērenfelds.  

Rīga : Avots, 1989. 262, [1] lpp. : il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1eks.  

2. Bergmanis, U. (Uldis): Metāli :eksperimentāls mācību līdzeklis /U. Bergmanis. Rīga, 1993. 

117 lpp. : il., tab. LUB:Ķīmijas bibl.-2eks.  

3. Никифоров, В. М. (Викентий Маркианович):  

Metālu tehnoloģija un konstrukciju materiāli :mācību grāmata vidējo speciālo mācību iestāţu 

audzēkľiem /V. Ľikiforovs.  

Rīga : Zvaigzne, 1984. 339 lpp. : il. LUB:Fiz.&matem. fak. bibl.-3eks.  

 

Papildliteratūra 

 

1. Ābele K. un citi. Raţošanas pamati. LVI 1959  

2. Makijenko, Nikolajs: Atslēdznieku darbi un materiālu mācība /N.Makijenko.  

Rīga : Zvaigzne, 1970. 439 lpp. : zīm.  

3. Pētersons, Ojārs: Materiālmācība metālapstrādātājiem :māc. līdz.  

Rīga : Jumava, 1999 84, [1] lpp. : il., diagr., tab.  

4. Moзбepг P.K.Maтepиaлoвeдeниe, 1991.  

5.Hamish B. Jewellery Making .A.H.&A.W. REED LTD,1976.  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. ţurnāls Ilustrētā zinātne  

2. ţurnāls Deko  

3. ţurnāls Cдeлaй caм  

4. ţurnāls Caм ceбe мacmeр  

5. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts  

6. Mājsaimniecība.Vidējās izglītības standarts .-R.:LRIZM, ISEC, 

2008.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 

 

 



 

 

Kursa nosaukums 

Metālapstrāde un tās mācību metodika III (metālu 

mākslinieciskā apstrāde) [2PED2719*Peda2044] 

2PED2719 

Kursa kods MākZ3353 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 22.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs mākslā, lekt. Juris Leitāns 

Priekšzināšanas 

MākZ1376, Metālapstrāde un tās mācību metodika II (metālapstrādes pamati) 

[2PED1611*Peda1013] 2PED1611 

Peda1012, Metālapstrāde un tās mācību metodika I (Materiālmācība) [09.01.2011] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2044 [2PED2044] Metālapstrāde 

un tās mācību metodika III (metālu 

mākslinieciskā apstrāde) [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: dot iespēju studentiem papildināt jau iepriekš apgūtajos kursos gūtās zināšanas un 

prasmes, kā arī apgūt krāsaino metālu māksliniecisko apstrādi.  

Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar daţādām metālapstrādes tehnikām, tai skaitā gravēšana, 

cizelēšana, kodināšana u.c.  

Studenti izstrādā radošā darba projektu un realizē to praktiski.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

Akadēmiskās kompentences:  

-nostiprināt zināšanas un izpratni par  

krāsainajiem metāliem, to pielietojumu.  

-iegūtas zināšanas par gravēšanu,  

cizelēšanu, kodināšanu, pulēšanu.  

 

Profesionālās kompetences:  



-prasmes zināšanas pielietot:  

izstrādāt radošā darba projektu un realizēt to praktiski.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veidsL,S,P, Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Metālapstrāde valsts pamatizglītības standartā. L 2  

2. Vēsturiskie stili metāla mākslinieciskajā apstrādē. L 2  

3. Arheoloģiskā un etnogrāfiskā materiāla apzināšana un analīze. Ld 2  

4. Cizelēšana. Ld 6  

5. Gravēšana. Ld 4  

6. Lodēšana un filigrāns. Ld 4  

7. Kompozīcijas izveide balstoties uz patstāvīgiem pētījumiem. Ld 2  

8. Radošā darba izstrāde izmantojot izveidoto kompozīciju. Ld 8  

9. Darbu izkārtojums gala pārbaudījumam- skatei. P 2  

Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 100% piedalīšanās nodarbībās (5 % no kopējā vērtējuma);  

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  

-6praktiskie darbi (70 % no kopējā vērtējuma);  

-piedalīšanās starpskatē (10 % no kopējā vērtējuma)  

3) eksāmens: praktisks pārbaudījums: semestra laikā veikto darbu skate (15 % no kopējā 

vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Kalniľš, Daumants, 1943-: Aiz Daugavas vara dārzs :[eksperimentālās arheoloģijas pētījumi 

seno latgaļu rotu darināšanā] /Daumants Kalniľš ; [priekšv. aut. Anda Vilka]. Rīga : Preses 

nams, 1995. 88, [1] lpp. : il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-2eks.  

2. Latvju raksti./R. Zariľa kārtojums.- R.: Valstspapīru spiestuves izdevums, [B. g.]. LUB:Reto 

izd. nod.-1eks.  

3. Arheoloģija un etnogrāfija I-XXIII.- R.: Latvijas vēstures institūts, 1978.-2006. 

LUB:Centr.bibl. krājums-2 eks.  

Papildliteratūra 

1. Maeyer.F.S. Handbuch der ornomentic, Veb/verlagae Semanleipzig 1986  

2. Jahn A. Wier Schmieden und Gestalten Vebverlagtechnik, Berlin 1989  

3. Bodnieks, Dţems, 1910-1987.: Metālu mākslinieciskā apdare /Dţems Bodnieks. Rīga : 

Zvaigzne, 1980. 119 lpp., 8 lp. il. : il. ; 17 cm.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ţurnāls "Studija" Latvija  

2. ţurnāls Deko, Latvija  

3. ţurnāls "Metalsmith" ASV  

4. ţurnāls "Dari pats" Latvija  

5. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2005.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 



 

Kursa nosaukums Tehniskā grafika I 

Kursa kods PedaP661 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
22 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Gunta Treimane 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP206 [2PEDP206] Tēlotāja 

ģeometrija I 

PedaP207 [2PEDP207] Tēlotāja 

ģeometrija II 

PedaP661 [2PEDP535] Tehniskā 

grafika I [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt izpratni par tehnisko grafiku, tās attīstības vēsturi un daudzveidīgu 

pielietojumu daţādās nozarēs un tehniskās grafikas apguvi mājturībā un tehnoloģijās.Studiju 

kursā studenti gūst ieskatu par rasēšanu kā īsāko, ietilpīgāko un precīzāko starptautisko saziľas 

līdzekli pašizteikšanās, informācijas nodošanas un saľemšanas jomā. Studenti apgūst mācību 

uzdevumu un mācību uzskates līdzekļu izveidi tehniskās grafikas apguvē mājturībā un 

tehnoloģijās. Studenti ppgūst prasmi vērtēt tehniskās grafikas darbus.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

tehniskās grafikas saturu mājturībā un tehnoloģijās , vienotas grafisko dokumentu izstrādes un 

noformējuma informatīvās bāzes izpratni un radīšanu, grafiskās valodas kā starptautiskas saziľas 

līdzekļa nozīmi projektēšanā un projektu realizēšanā daţādās tautsaimniecības nozarēs un 

ikdienā;  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

tehniskās grafikas darbus un pielietojumu, iespējas un specifiskās iezīmes daţādās jomās;  



 

-prasmes zināšanas pielietot:  

mācību uzskates līdzekļu izveidē,  

praktisko jautājumu risināšanā,  

ģeometrisku konstrukciju izpildē,  

telpisku objektu attēlošanā grafiskā veidā;  

 

-komunikācijas prasmes:  

lasīt un izpildīt rasījumus,  

pielietot tehnisko grafiku kā starptautisku saziľas valodu;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt,  

patstāvīgi lietot rasējumus.  

 

 

Kursa plāns 

1. Tehniskās grafikas saturs mājturībā un tehnoloģijās 5.-9. klasē.Tehniskās grafikas vēsture.  

Tehniskās grafikas daudzveidība L1  

2. Rasēšanas tehnika un tās apguve. L1  

3. Ģeometriskā rasēšana L1P3  

4. Projekciju rasēšanas pamati. Mācību uzdevumu izveide. L1P3  

5. Punkta, taisnes un plaknes projekcijas L1P1  

6. Līknes un virsmas telpā L1P2  

7. Ģeometrisku ķermeľu šķelšana ar plakni L1P1  

8. Virsmu izklājumi. Mācību uzskates līdzekļu izveide. L1P4  

9. Aksonometriskās projekcijas L1P4  

10. Perspektīvas konstruēšanas metodes. Tehniskās grafikas apguves novērtējums.  

Vērtēšanas kritēriji. L1P4  

Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi:  

10 praktiskie darbi - (20%)  

2 kontroldarbi -(20%)  

3 testi -(10%) 

Sekmīgi nokārtots eksāmens (praktiskais)- (50%)  

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Čukurs, J. (Jānis): Tehniskā grafika /Jānis Čukurs, Olafs Vronskis ; [redaktors Oskars 

Lapsiľš]. Rīga : RaKa, 2008. 266 lpp. : il., tab.. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-10 eks.  

2. Čukurs, J. (Jānis): Tehniskā grafika :skolotāja grāmata /Jānis Čukurs, Olafs Vronskis ; 

[redaktors Oskars Lapsiľš]. Rīga : RaKa, 2009. 52 lpp. : il., tab. ; 21 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1eks.  

3. Eglītis, Zigurds.: Tehniskās grafikas ceļvedis /Zigurds Eglītis. Rīga : [aut. izd.], 2001-2009 

(Rīga : Poligrāfists). 6 sēj. : il. ; 29 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-48eks.  

4. Боголюбов, С. К. (Сергей Константинович): Rasēšana :mācību grāmata vidējām speciālām 

mācību iestādēm mašīnbūves specialitāšu audzēkľiem /S. Bogoļubovs ; no krievu valodas 

tulkojis V. Lazdiľš un A. Broders. Rīga : Zvaigzne, 1990. 302, [1] lpp., [16] lp. il. : il. 



LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-104 eks  

5. Tehniskā grafika :[māc. līdz. /Jānis Auzukalns ... [u.c.]]. Rīga : Zvaigzne, 1994. 190, [1] lpp. : 

il. LUB:Centr.bibl. krājums -1eks.  

Papildliteratūra 

1. Čukurs, J. (Jānis): Tehniskā grafika /Jānis Čukurs, Olafs Vronskis ; [redaktors Oskars 

Lapsiľš]. Rīga : RaKa, 2008. 266 lpp. : il., tab.. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-10 eks.  

2. Čukurs, J. (Jānis): Tehniskā grafika :skolotāja grāmata /Jānis Čukurs, Olafs Vronskis ; 

[redaktors Oskars Lapsiľš]. Rīga : RaKa, 2009. 52 lpp. : il., tab. ; 21 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1eks.  

3. Eglītis, Zigurds.: Tehniskās grafikas ceļvedis /Zigurds Eglītis. Rīga : [aut. izd.], 2001-2009 

(Rīga : Poligrāfists). 6 sēj. : il. ; 29 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-48eks.  

4. Боголюбов, С. К. (Сергей Константинович): Rasēšana :mācību grāmata vidējām speciālām 

mācību iestādēm mašīnbūves specialitāšu audzēkľiem /S. Bogoļubovs ; no krievu valodas 

tulkojis V. Lazdiľš un A. Broders. Rīga : Zvaigzne, 1990. 302, [1] lpp., [16] lp. il. : il. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-104 eks  

5. Tehniskā grafika :[māc. līdz. /Jānis Auzukalns ... [u.c.]]. Rīga : Zvaigzne, 1994. 190, [1] lpp. : 

il. LUB:Centr.bibl. krājums -1eks.  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. ţurnāls Latvijas arhitektūra  

2. ţurnāls Būvniecība 

 



 

 

Kursa nosaukums Tehniskā grafika II 

Kursa kods PedaP662 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Zigrīda Kleinšmite 

Priekšzināšanas 

PedaP661, Tehniskā grafika I 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP087 [2PED2087] Rasēšana 

(Ģeometriskā rasēšana) 

PedaP088 [2PED2088] Rasēšana 

(Projekciju rasēšana) 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par pamatnostādnēm tehniskās grafikas apguvē 

mājturībā un tehnoloģijās. Veicināt loģiski analītiskās un telpiskās domāšanas attīstību. Sekmēt 

radošo domu un ideju izteikšanu grafiskā veidā. Gūt izpratni par vienotiem grafisko dokumentu 

izstrādes un noformēšanas noteikumiem, sniegt ieskatu rasējumu lasīšanā, izgatavošanā un 

pielietošanā. Orientēt plānošanu uz sasniedzamo rezultātu, skolēnu sasniegumu vērtēšanu, 

prasmi izvēlēties rezultāta sasniegšanai atbilstošākās mācību metodes un formas.  

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem būs izpratne par mūsdienīga mācību procesa organizēšanu skolā.  

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

tehniskās grafikas saturu mājturībā un tehnoloģijās, tehniskās grafikas iespējām telpisku objektu 

attēlošanai plaknē, skatu, griezumu, šķēlumu pielietošanu, aksonometrisko attēlu un tehniskā 

zīmējuma veidošanos un konstruēšanu;  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

 



tehnisko grafiku kā profesionālās darbības veidu un tās specifiskās iezīmes daţādās jomās, 

rasējumu nozīmi,  

skatu veidus,  

griezumu un šķēlumu izvēli;  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

praktisko jautājumu risināšanā telpisku objektu attēlošanai plaknē,  

metodisko materiālu izgatavošanā tehniskās grafikas apguvei skolā;  

 

-komunikācijas prasmes:  

 

lasīt un izpildīt rasējumus,  

pielietot tehnisko grafiku kā starptautisku saziľas valodu;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

 

analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt,  

patstāvīgi lietot rasējumus.  

Kursa plāns 

1. Mācību procesa plānošana.  

Vērtēšana mūsdienīgā mācību procesā. Tehniskās rasēšanas pamati. Attēli. Skati L1P4  

2. Griezumi L1P6  

3. Šķēlumi L1P2  

4. Aksonometrija. Tehniskais zīmējums. Skices L1P4  

5. Mācību metoţu izvēle skolēnu ieinteresēšanai tehniskās grafikas apguvē.  

Izmēru izvietošana rasējumos L1P3  

6. Būvniecības rasējumu pamati L1P3  

7. Rasējumu lasīšana un izpildīšana P2  

8. Mācību stundu analīze. Metodisko materiālu izstrāde P2  

Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi:  

12 praktiskie darbi - (20%)  

2 kontroldarbi - (10%)  

3 testi - (10%)  

Semestra darbs - (10%)  

Sekmīgi nokārtots eksāmens (praktiskais) - (50%)  

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Čukurs, J. (Jānis): Tehniskā grafika /Jānis Čukurs, Olafs Vronskis ; [redaktors Oskars 

Lapsiľš]. Rīga : RaKa, 2008. 266 lpp. : il., tab.. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-10 eks.  

2. Čukurs, J. (Jānis): Tehniskā grafika :skolotāja grāmata /Jānis Čukurs, Olafs Vronskis ; 

[redaktors Oskars Lapsiľš]. Rīga : RaKa, 2009. 52 lpp. : il., tab. ; 21 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-1eks.  

3. Eglītis, Zigurds.: Tehniskās grafikas ceļvedis /Zigurds Eglītis. Rīga : [aut. izd.], 2001-2009 

(Rīga : Poligrāfists). 6 sēj. : il. ; 29 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-48eks.  

4. Боголюбов, С. К. (Сергей Константинович): Rasēšana :mācību grāmata vidējām speciālām 

mācību iestādēm mašīnbūves specialitāšu audzēkľiem /S. Bogoļubovs ; no krievu valodas 



tulkojis V. Lazdiľš un A. Broders. Rīga : Zvaigzne, 1990. 302, [1] lpp., [16] lp. il. : il. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-104 eks  

5. Tehniskā grafika :[māc. līdz. /Jānis Auzukalns ... [u.c.]]. Rīga : Zvaigzne, 1994. 190, [1] lpp. : 

il. LUB:Centr.bibl. krājums -1eks.  

Papildliteratūra 

 

1.Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inţeniergrafika. –R.:RaKa, 2004.  

2.Fedorenko V., Šošins A., Mašīnbūves rasēšanas rokasgrāmata. –R.:Liesma,19774.  

3.Jurāns V., Rieksts V., Seľins A. Inţeniergrafika. –R.:Zvaigzne, 1983.  

4.Eissen Koos. Presenting Architectura Designs. Three dimensional visualization techniques. –

London, 1998.  

5.Meyer F.S. Handbuch der Ornamentik. –Berlin :Signa, 1997.  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. ţurnāls Latvijas arhitektūra  

2. ţurnāls Būvniecība  

 

 



  

Kursa nosaukums 
Tekstilmateriāli un apģērbs [2PEDP781*PedaP656] 

2PEDP781 

Kursa kods MākZ1380 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lolita Šelvaha 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Māra Urdziľa-Deruma 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP213 [2PEDP213] Praktikums 

(Šūšana) 

PedaP656 [2PEDP530] 

Tekstilmateriāli un apģērbs [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: Sagatavot studentus mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības skolotāja 

profesionālajai darbībai.  

Studiju kursā studenti iegūst izpratni par tekstilmateriālu veidiem, to īpašībām, ieguves un 

iegādes vietām, identificēšanas un pielietošanas iespējām. Iegūst praktisku pieredzi daţādu 

materiālu krāsošanā un pārkrāsošanā, batikošanā un apdrukāšanā; iegūst izpratni par 

tekstilmateriālu kopšanu. Studenti iegūst izpratni par apģērba funkcijām, to izvēli un iegādi, 

valkāšanu un kopšanu. Gūst izpratni par apģērbu vēsturiskajiem stiliem. Studenti apgūst 

praktiskas prasmes šūšanā. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

teksilmateriālu veidiem, īpašībām, ieguves vietām un pielietošanu;  

par tekstilmateriālu krāsošanu;  

par tekstilmateriālu kopšanu;  

par apģērba funkcijām un kopšanu;  

par vēsturiskajiem un mūsdienu stiliem.  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  



daţādus tekstilmateriālus un to kombinēšanu;  

atšķirt auduma papildināšanas rotāšanas tehnikas;  

mācību sasniegumu novērtēšanu šūšanā.  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

veidojot papildinātu un rotātu tekstilmateriālu kolekciju;  

audumu krāsošanā, batikošanā, apdrukāšanā;  

tekstilmateriālu kopšanā;  

iepirkumu maisiľa šūšanā.  

 

-komunkācijas prasmes:  

prezentēt savu ideju un gala rezultātu audumu rotāšanā un šūšanā;  

izskaidrot prasības un vērtēšanas kritējus;  

novērtēt citu darbus un pamatot vērtējumu.  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

Prasme krāsot, šūt un labot tekstilmateriālus un to izstrādājumus.  

prast strādāt ar informācijas avotiem, normatīvajiem dokumentiem. 

Kursa plāns 

1.Tekstilmateriāli, to klasifikācija un īpašības. L1 P2  

2.Tekstilmateriālu krāsošana. LD3  

3.Tekstilmateriālu batikošana. LD4  

4.Tekstilmateriālu apdruka. LD6  

5.Apģērbs, tā funkcijas un etiķete. L1  

6.Apģērbu stili. L2  

7.Jauniešu apģērbu stili. L1  

8.Vīļu paraugu šūšana. LD4  

9.Iepirkumu maisiľš, tā šūšana. L1 LD7 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

2) Starppārbaudījumi  

- paraugu kolekcija audumu krāsošanā, batikošanā un apdrukā (10 % no kopējā vērtējuma);  

-citāts no daiļliteratūras grāmatas par apģērbu (5 % no kopējā vērtējuma);  

-referāts par tērpu stiliem vai valkāšanas tradīcijām (15 % no kopējā vērtējuma).  

-vīļu paraugu un materiālu paraugi (5 % no kopējā vērtējuma);  

-šūts iepirkuma maisiľš no apdrukāta auduma (25 % no kopējā vērtējuma);  

-garderobes veidošana un apģērbu iegāde (10% no kopējā vērtējuma).  

 

3) Eksāmens: praktisko darbu skate. Darbu izlikšana vērtēšanai. (20% no kopējā vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

2. Bērziľa Tekstilmateriālu apdare.-R.:Avots, 1987.  

3. Nikitenko S. Šūšanas materiālmācība. Apģērbs un tā kopšana.-Lielvārde:Lielvārds,1996  

4. Freimanis, Laiks.Laikmets.Mode.-R.:Madris,1998.  

5. Ģimenes enciklopēdija,2.sējums.-R.:Latvijas enciklopēdija, 1990.  

6. Maļceva J.Šūšanas materiālmācība.-R.:Zvaigzne,1988. - LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-7eks.  

7. Braddock, Sarah E.: Techno textiles :revolutionary fabrics for fashion and design /Sarah E. 

Braddock and Marie O'Mahony. London : Thames and Hudson, 1998. 192 p. : ill. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

8. Magone J. Zīmes un simboli ikdienas dzīvē. -R.:Zvaigzne ABC, 2003.- LUB:Izgl.zin.&psihol. 



bibl.-3eks.  

9. Trocmé, Suzanne.: Fabric /Suzanne Trocmé. London : Mitchell Beazley, c2002. 176 lpp. : il. ; 

29 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1eks  

10. Madre, Ilga.: Krāsošana ar augu krāsvielām /Ilga Madre. Rīga : Avots, 1990.  

111 lpp. : il. ; 22 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-3eks.  

11. Kalniľa G. No auduma līdz tērpam. - R.: Liesma, 1978.  

12. Brice B. Tērpu vēsture. Mode un stili. - R.: LVU, 1986.  

13. Kalniľa G. Šūšanas ABC. - R.: Avots, 1983. 

Papildliteratūra 

1.Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp  

2.Rostovska, Marga, 1939-: Nepārtikas prečzinība :[māc. līdz.] /Marga Rostovska. Rīga : 

Biznesa augstskola "Turība", 2003. 234 lpp. : il. ; 20 cm. LUB:Centr.bibl. krājums-1eks.  

3.5000 years of textiles, edited by Yenifer Harris – British museum press, 1995  

4.Karoseviča A. Batika.- R.: Zvaigzne ABC, 1998  

5.Philippa Scott. The Book of Silk. – Thames and Hudson, 1993  

6.Schoeser, Mary. World Textiles – London, 2003 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ţurnāls Burda  

2. ţurnāls Professional Patchwork  

3. www.visc.gov.lv  

4. ţurnāls Klubs  

5. ţurnāls FHM 



 

Kursa nosaukums Mācību prakse - muzeju 

Kursa kods MākZP064 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
80 

Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ilze Vītola 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP064 [2MAK3061] Mācību 

prakse - muzeju [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Muzeju prakses laikā studenti piedalās mākslas izstāţu organizēšanā un iekārtošanā un norisē, 

sadarbojoties ar muzeju darbiniekiem, izstāţu kuratoriem, māksliniekiem un apmeklētājiem. 

Paralēli tam studenti detalizēti analizē muzeja iekārtojumu un darbību. 

Rezultāti 

Iegūs izpratni par muzeju darbības principiem, piedāvātajām pedagoģiskajām programmām un 

papildinās zināšanas un prasmi tās pielietot patstāvīgi pētot un analizējot.  

Studenti gūs izpratni par iespējām izmantot muzejus pedagoģiskajā darbā un prasmi patstāvīgi 

veidot mācību saturu, kas pamatots muzeju piedāvājumā.  

Prakses laikā studenti pilnveidos komunikācijas un citas vispārējās prasmes veidojot un uzturot 

komunikāciju un sadarbību ar muzeju darbiniekiem,  

kā arī gūs izpratni par muzeju nozīmi mācību priekšmetu apguvē.  

Pilnveidos pedagoģiskās prasmes un iemaľas, veidojot patstāvigi izstrādātus muzeju pedagoģijas 

uzdevumus. 

Kursa plāns 

1 Prakses uzdevumu izklāsts, apspriešana.  

2 Starprezultātu apspriešana.  

3 Prakses darba kopsavilkums, aizstāvēšana, izvērtēšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Gala vērtējuma iegūšanai nepieciešams iesniegt atskaiti par darbu voluntiera statusā muzejā vai 

izstādē 20%;  

Iesniegt patstāvīgu darbu – muzeja pedagoģiskās darbības analīzi un priekšlikumu 30%;  

Prakses aiztāvēšanā mutiski komentēt darba rezultātus 50%. 

Mācību pamatliteratūra 

Gibsa, K. Mūţizglītība muzejā. Riropas rokasgrāmata. ISBN: 9984-19-218-0.  

Muzeju izglītojošais darbs/ Sast. Garjāns J.- Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997  

Ambrozs T., Peins K. ―Muzeju darbības pamati‖. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2002 

Papildliteratūra 



 

Kursa saturs 

Studenti patstāvīgi sagatavo prakses plānu, izvēlas trīs muzejus (galerijas), par kuriem vāc 

materiālus un veido pārskatu par to pedagoģisko darbību.  

Students veic praktiski pētniecisku darbību - iepazīst muzeju (galeriju) darbības principus. Vēro 

muzeja darbu ikdienā, analizē un apsprieţ to. Pēta teorētiski un prakstiski muzeju pedagoģiskās 

darbības principus un paľēmienus.  

Students veic praktiski pētniecisku darbību - veic anketēšanu.  

Students veic iepriekš izstrādātās mācību uzdevumu sistēmas piemērošanu konkrētajiem 

apstākļiem un vada kādu muzeju pedagoģisko nodarbību un apraksta un analizē praktiskā darba 

rezultātus un veic anketēšanas rezultātu apstrādi.  

Students veic trīs progarmmu salīdzinājumu, analizē muzeju sadarbības principus ar skolēniem 

vai citām vecuma grupām.  

Students izstrādā ieteikumus muzeju pedagoģiskā darba pilnveidei un prezentē prakses darba 

rezultātus prakses konferencē.  



 

Kursa nosaukums Mācību prakse - plenērs 

Kursa kods MākZP062 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
80 

Kursa apstiprinājuma datums 14.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Utāns 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Inārs Helmūts 

Priekšzināšanas 

MākZP007, Zīmēšana II [RadInd B] [14.09.2010] 

MākZP021, Gleznošana II [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP062 [2MAK1060] Mācību 

prakse - plenērs [14.09.2010] 

MākZP157 [2MAKP157] Mācību 

prakse (Tēlotājmāksla - plenērs) 

[SkAm P][SkMā P] 

 

Kursa anotācija 

Prakses merķis ir mākslinieciski pētīt dabu. Prakses uzdevumi ir zīmēt, gleznot brīvdabas 

apstākļos, analizēt atveidojamās apkārtējās vides motīvus, studēt ainavas kā ţanra 

pamatprincipus un attēlojama likumsakarības, risināt krāsu attiecības, līnijas un tekstūras, apgūt 

plenērā izmantojamās tehnikas, skicēt uzmetumus, radīt ilgtermiľa darbus, vākt materiālu 

kompozīcijām, noformēt un izstādīt paveikto.  

Rezultāti 

Sekmīgi piedaloties praksē, studenti gūs pieredzi zīmēšanai un gleznošanai plenērā. Studenti 

zinās, kā risināt ārpus darbnīcas vidē redzamos motīvus, spēs no dabas atveidot ainavu, tās 

elementus, kā attēlot arhitektūru, saimniecības priekšmetus, dzīvniekus un cilvēku kustību. 

Darbs praksē veidos mākslinieka un mākslas pedagoga darbam vajadzīgo lietpratību. 

Kursa plāns 

1. Brīvdabas studiju būtība, īpatnības.  

2. Gaisa perspektīva, atmosfēra. Daudzplānu ainava.  

3. Apgaismojuma raksturs, noskaľa.  

4.Daţādu dabas motīvu studijas - ūdeľi, mākoľi, koki u.c.  

5.Arhitektūras un tehnikas studijas.  



6.Dzīvnieku uzmetumi, cilvēku kustību skices.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie prakses aizstavešanas , sekmīgi jānokārto starpskate, kas dod 50% 

nogala atzīmes, darbu izstāde gala pārbaudījumā - aizstavešānā- 50%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Drawing the landscape / Chip Sullivan. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons, 2004. ix, 

326 lpp., [8] lp. iel.: il. 5 eksemplāri  

2. Creative drawing / Howard J. Smagula. London: Laurence King, 2002. 311 p.ill.; 28, 5 

eksemplāri  

3. Kompozīcija : [ priekšmetiskās pasaules atveidi rozentāliešu kompozīcijās] / Aija Jurjāne. 

Rīga: Neputns, c2005. 119, [1] lpp.: il,; 30 cm. 5 eksemplāri  

4. Lalumia Frank. Plein Air Painting in Watercolor & Oil. - North Light Books, 2000.  

Papildliteratūra 

1.Juris Baklāns, Vija Maldupe / Pēteris Bankovskis. Rīga: Neputns, 2008. 90, [1] lpp.: il., 22 cm 

3 eksemplāri  

2.Jānis Osis, 1926 - 1991 / Ilze Konstante. Rīga: Neputns, c2009 ( Preses nams). 215 lpp.:il.; 27 

cm 1 eksemplārs  

3. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении.- Москва: 

ЭКСМО-Пресс, 2002.  

4. Рэнкин Дэвид. Техника быстрых набросков :[как постичь суть ускользающих объектов. 

- Минск: Попурри, 2004. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Jurjāne A. Gleznošana.- Rīga: "Neputns" 2002.  

2. Drudi Elisabetta, Paci Tiziana. Figure drawing for fashion design. - Amsterdam: Pepin Press, 

2001.  

3. Дэвид Д. Буш.. Цифровая фотография :оборудование, технологии, дизайн .- Москва: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006.  

4. Ли, Николай Геннадьевич. Основы учебного академического рисунка :учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 270301 

"Архитектура" и другим. - Москва: ЭКСМО, 2007.  

5. Немировская М.А. Акварель и рисунок второй половины XIX-начала XX века в 

собрании Государственной Третьяковской галереи :[альбом]. – Москва: Изобразительное 

искусство, 1988.  

6. Руди де Рейн. Рисуем то, что видим. - Минск: Попурри, 2004. 

 



  

Kursa nosaukums Dizains. Metāls 

Kursa kods PedaP645 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 5 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 27 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Juris Leitāns | lektors 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP645 [2PEDP516] Dizains. 

Metāls [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķi. Kurss veidots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par telpisku kompozīciju 

izveidi un daţādu materiālu savienošanas tehnoloģijām. Tas ietver teoriju, galvenos jēdzienus, 

aktuālus risinājumus, prasmju un iemaľu apguvi.  

Studenti iepazīsies ar daţādu materiālu apstrādes un savienošanas iespējām; apzinās šo 

tehnoloģiju apguves iespējas vispārizglītojošā skolā.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

Akadēmiskās kompetences:  

-veicināt izpratni par  

dizainu un tā izveides procesu;  

par metāliem, to pielietojumu dizainā;  

-iegūtas zināšanas par metāla savienošanas iespējām;  

 

Profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

izstrādāt radošā darba projektu un realizēt to praktiski.  

Kursa plāns 

1. Dizaina jēdziens. Telpiska kompozīcija.L2  

2.Ģeometrisku formu telpiska kompozīcija. Proporcijas, simetrija, kontrasts.Ld2  

3.Kompozīcijas novietojums telpā, dabā.L1Ld1  

4.Pamatmateriāli un palīgmateriāli.L2  



5.Lodēšana ar cietlodēm.Ld4  

6. Melnie metāli, pielietojums un stiprinājumu veidi.Ld10  

7. tēma. Materiālu sintēze dizainā.Ld10 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 75 % piedalīšanās nodarbībās (5 % no kopējā vērtējuma);  

2) sekmīgi starppārbaudījumi:  

-piedalīšanās starpskatēs ar skicēm (15%)  

-3 praktiskie darbi - (60 % no kopējā vērtējuma);  

3) eksāmens: praktisks pārbaudījums: semestra laikā veikto darbu skate (20 % no kopējā 

vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 

Bodnieks Dţ. Metālu mākslinieku apstrāde. Rīga;Zvaigzne, 1980  

Brephol E., Koch R. Schmuck und Uhren. VEB Verlag Fachbuch.- Leipzig, 1988  

Hamish Bowie. Jewellery making A.H.&A.W.Reed. Sydney, 1976 

Papildliteratūra 

Grahman Hughes. Pictorial History & Jewellery Oxford: Phaidon 1978  

Dormer P. And Tunerr. The new Jewellery Thames and Hudson, 1985  

Bodnieks Dţ. Metālu mākslinieku apstrāde. Rīga;Zvaigzne, 1980  

Brephol E., Koch R. Schmuck und Uhren. VEB Verlag Fachbuch.- Leipzig, 1988  

Hamish Bowie. Jewellery making A.H.&A.W.Reed. Sydney, 1976 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls Pastaiga, Latvija  

Ţurnāls Deko, Latvija  

Ţurnāls Studija, Latvija  

Ţurnāls MetalSmith, ASV  

Ţurnāls Crafts Arts, Austrālija 

 

 

 



  

Kursa nosaukums Nacionālās virtuves 

Kursa kods PedaP644 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Lolita Šelvaha 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP644 [2PEDP526] Nacionālās 

virtuves [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīties ar pasaulē populārākajām nacionālajām virtuvēm. Iepazīt latviešu 

nacionālo virtuvi un saskatīt tās vietējās attīstības īpatnības un iekļaušanos globālajās kultūras 

attīstības tendencēs. Spēt salīdzināt latviešu ēšanas tradīcijas un paradumus salīdzinot ar citu 

tautu tradīcijām un paradumiem. Izprast faktorus, kas ietekmē nacionālo virtuvju veidošanos. 

Apgūt nacionālo virtuvju attīstība saistībā ar vēsturi, kultūru un ekonomiku. Praktiski gatvot 

populārākos nacionālos ēdienus, kuri kļuvuši populāri visā pasaulē. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

 

nacionālo virtuvju veidošanās faktoriem;  

par vēstures, ģeogrāfijas, kultūras un ekonomikas vienotību;  

par nacionālo virtuvju iespējamām attīstības tendencēm.  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

 

Latvijas iedzīvotāju ēšanas paradumus atbilstoši veselīga uztura nosacījumiem;  

globalizācijas ietekmi uz nacionālajām virtuvēm;  

daudzveidīgo informāciju par veselīgu uzturu un diētām.  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

savu ēšanas paradumu veidošanā;  



ceļojot un uzľemot ārzemju viesus;  

prezentējot Latvijas kultūru un ekonomiku;  

praktiski gatavojot un pasniedzot ēdienus.  

 

-komunikācijas prasmes:  

 

iepazīstinot ārzemju viesus ar Latvijas kultūru  

ceļojot un iepazīstot citas kultūras un tradīcijas.  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

 

prast strādāt ar informācijas avotiem un normatīvajiem dokumentiem veselīga uztura aspektā. 

Kursa plāns 

1.Nacionālo virtuvju iedalījums. L2  

2.Latviešu nacionālā virtuve. L2 

3.Austrumeiropas tautu virtuves. Krievijas virtuve. L4  

4.Rietumeiropas un ziemeļeiropas nacionālās virtuves L4 

5.Vidusjūras reģiona nacionālās virtuves L4  

6.Meksikas un Amerikas nacionālās virtuves. L2  

7.Austrumu un arābu tautu virtuves L2  

8.Praktiskā nodarbība ―Latviešu nacionālā virtuve‖ LD4  

9.Praktiskā nodarbība „ Vidusjūras nacionālā virtuve‖ LD4  

10.Uztura attīstības tendences. L2  

11.Referātu prezentācija S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)75 % piedalīšanās lekcijās un semināros (10 % no kopējā vērtējuma)  

piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (20 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) Starppārbaudījumi  

 

- savas ģimenes vai dzimtas pārmantotais ēdiens (10% no kopējā vērtējuma)  

-informācija par ēdienu ikonu, tā uzturvielu izpēte un izvērtējums no veselīga uztura viedokļa 

(10 % no kopējā vērtējuma).  

- referāts par izvēlēto nacionālo virtuvi (25 % no kopējā vērtējuma).  

- citāts no daiļliteratūras grāmatām par ēdienu, produktiem, ēšanas tradīcijām (10% no kopējā 

vērtējuma)  

 

3) Eksāmens: tests par nacionālajām virtuvēm15% no kopējā vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Zariľš Z. Neimane L. Uztura mācība. - R.: Apgāds Rasa ABC, 2002.  

2. Culinaria. Europen specialities. - Konemann Verragsgesllschaft mbH Bonner Strasse 126 D-

50968 Cologne  

3. Mexican cooking. Published 1999 by Greenwich Editions.  

4. Masiļūne Ľ. Latviešu nacionālā virtuve. - R. : Jumava, 2001.  

5. Latgales pavārgrāmata. Sast. Kovaļenko. Eiropas Savienības S.Phare 2001 Pārrobeţu 

sadarbības Baltijas jūras reģiona programmas atbalsts.-Krāslava Eiroreģions ‖Ezeru zeme‖ 

Latvijas birojs  

6. Debelīns H. J. Pasaules tautu kulinārija. Itālija.- R.: Jāľa sēta  

7. Gerhards F. Ziemassvētki. – R.: Jāľa sēta  

8. Hensa R., Kisela R. Pasaules tautu kulinārija. Meksika.- R.: Jāľu sēta  

9. Kaltenbaha M. Pasaules tautu kulinārija. Francija. – R.; Jāľa sēta  



10. Reiherts V.V., Liu E.H. Pasaules tautu kulinārija. Ķīna. – R.: Jāľa sēta 

Papildliteratūra 

 

1. Estonian cooking. - Tallin: raamatutrukikodo, 2003.  

2. Lithunian traditional foods. - Lithunian: baltos lankos, 1998.  

3. Dr. Gillian McKeith. You are what you eat, 2004.  

4. Mary Berry`s complete cookbook. - DK, 1995, 2003. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls „Labu Apetīti‖  

2. Ţurnāls „Garšīgs‖  

3. Ţurnāls „Good Food‖  

4. www.receptes.lv 

 



 

 

 

Kulturoloģijas skolotājs 



 

 

Kursa nosaukums     Saskarsmes un uzvedības kultūra  
Kursa kods      Filz1605  

Zinātnes nozare     Filozofija  

Zinātnes apakšnozare    Ētika  

Kredītpunkti      2  

ECTS kredītpunkti     3  

Kopējais auditoriju stundu skaits   32  
Lekciju stundu skaits    32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 0  

Laboratorijas darbu stundu skaits   0  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Kursa apstiprinājuma datums   24.03.2011  

Atbildīgā struktūrvienība    Vēstures un filozofijas fakultāte  

Nozares atbildīgais     Gvido Straube    

Kursa izstrādātājs(-i)    Dr. Filozofijas doktors, prof. Vladimirs Kincāns 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) Filz1178 [2FIL2032] Lietišķā etiķete un protokols 

Kursa anotācija Kursa galvenais mērķis - parādīt etiķetes un pieklājības nozīmi lietišķo un 

privāto personu savstarpēja saskarsme. Paradīt etiķetes saistību ar tikumību, rituāliem, paraţām, 

cilvēku praktisko darbību un kultūru kopumā. Uzvedības normas tiek interpretētas kā cilvēka 

komunikatīva un socializācijas forma. Lekciju gaitā autors liek uzsvaru uz radošu saskarsmes 

izpratni.  

Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas un izpratni par uzvedības kultūras 

būtību un pamatprincipiem.  

Iegūst priekšstatu par saskarsmes principiem cilvēku attiecībās.  

Saprot uzvedības lomu dzīvē, lietišķajos kontaktos un starptautiskajās attiecībās.  

Studentiem ir prasme un kompetence patstāvīgi analizēt savu un citu personu uzvedību un spēja 

koriģēt savu darbību atbilstoši uzvedības komunikatīviem standartiem.  

Kursa plāns 1. Ētika, Etiķete un protokols. L4  

2. Vizītkarte. Vizītkartes veidi, apmaiľa, darbība ar vizītkarti. L2  

3. Ārējais izskats. Dienas tērpi, vakartērpi. L2  

4. Vizītes un pārrunas vizīšu laikā. L4  

5. Dāvanas, suvenīri. L2  

6. Telefona sarunas. L2  

7. Pieľemšanas. L4  

8. Galda un ēšanas kultūra. L4  

9. Neverbālās uzvedības standarti. L4  

10. Verbālās uzvedības standarti. L2  

11. Nacionāla un starptautiskā etiķete. L2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Tests Nr. 1 – 10%  

Referāts – 10%  

Kontroldarbs (rakstveida) – 30%  

Tests Nr.2 – 30%  

Gala pārbaudījums: mutiskais eksāmens - 20%.  

Mācību pamatliteratūra 1. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Zvaigzne ABC. Rīga. 

2007 LUB:Centr.bibl.- 32. eks.  

2. Kincāns V. Etiķete. Biznesa Partneri. Rīga, 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.- 100.eks.  

3. Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. 2003 LUB:Centr.bibl. -7.eks.  

4. Lewis, Richard D.When cultures collide :leading across cultures. London : Nicholas Brealey 

Publ., 2006. XXII, 599 lpp. LUB:Centr.bibl. - 4. eks.  



Papildliteratūra 1. Odiľa A.. Protokols. – R., 2003.  

2. Volfa I. Mūsdienīgas uzvedības normas. Dţinsos vai smokingā? – R., 1999.  

3. Wood John R., Serres Jean. Diplomatic Ceremonial and Protocol, Principles and Procedures, 

New York, 1970  

4. Foster D.. The Global Etiquette. Guide to Europe. – Berlitz International, 2000.  

5. Борунков А. Ф. Дипломатический протокол в России. – Москва, 1999.  

6. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. Москва. 2004.  

Periodika un citi informācijas avoti http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ 

 

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/


Kursa nosaukums     Estētika  
Kursa kods      Filz2050  

Zinātnes nozare     Filozofija  

Zinātnes apakšnozare    Estētika un mākslas filozofija  

Kredītpunkti      2  

ECTS kredītpunkti     3  

Kopējais auditoriju stundu skaits   32  
Lekciju stundu skaits    32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Kursa apstiprinājuma datums   13.11.2010  

Atbildīgā struktūrvienība    Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte  

Nozares atbildīgais     Gvido Straube    

Kursa izstrādātājs(-i)    Dr. Filozofijas doktors, prof. Vladimirs Kincāns 

 

Kursa anotācija Kursa mērķis ir ievadīt studentus estētiskas problemātikas jomā. Kurss 

iepazīstina ar galvāniem estētikas jēdzieniem, ar kuriem cilvēkiem nākas ikdiena saskarties. 

Tuvāk tiek analizēta mākslas loma sabiedrībā un cilvēka dzīvē. Kā cilvēks uztver mākslu un ka 

māksla iedarbojas uz indivīdiem. Estētiskie jautājumi tiek sasaistīti ar mākslas pedagoģijas un 

mākslas psiholoģijas jautājumiem. Tiek paradīta estētisko fenomenu loma cilvēka vispārējas un 

humanitāras kultūras veidošana  

Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par estētiskas zinātnes 

pamatatziľām, mākslas estētisko būtību un priekšstatu par estētisko fenomenu lomu personības 

veidošana.  

Kursa apguves rezultātā studentiem  

- veidojas prasme adekvāti izmantot estētisko terminoloģiju,  

- veidojas spēja un kompetence patstāvīgi analizēt estētiskos fenomenus,  

- pilnveidos pētnieciskās prasmes mākslas analīze.  

Kursa plāns  
1. Estētikas priekšmets. L2  

2. Estētiskā fenomena būtība un saturs. L2  

3. Estētiskā darbība. L2  

4. Estētiska apziľa. Estētiskas apziľas struktūra. L4  

5. Estētiskā gaume. Estētiskas vajadzības. Estētiskas situācijas. Estētiska nostādne. Estētisks 

pārdzīvojums. L4  

6. Estētikas kategorijas. Skaistais. Traģiskais. Komiskais. L4  

7. Mākslas rašanās problēma. L2  

8. Mākslas funkcijas. L4  

9. Mākslas veidi. L4  

10. Mākslas uztvere un izpratne. L2  

11. Jaunrades problēma. L2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi;  

Patstāvīgs darbs Nr1. – 15%  

Patstāvīgs darbs Nr2. – 15%  

Ziľojums –20%  

Noslēguma pārbaudījums - mutiskais eksāmens – 50%  

Mācību pamatliteratūra 1. Anspaks J. Mākslas pedagoģija. R. RAKA. 2004 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. – 95.eks  

2. Celma H., Fedosejeva I. Estētika: Estētisko ideju vēsture Eiropā. - R.: 2000 LUB:Centr.bibl. 

krājums -35.eks.  

3. Freiberga E. Estētika. Mūsdienu estētikas skices. R.: Zvaigzne ABC, 2000. LUB:Centr.bibl. 

krājums -22.eks.  

4. Gombrich E.H. Mākslas vēsture. R., 1997. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. – 13.eks.  



5. Kincāns V. Estētikas pamati. LU, R., 2003 LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. – 87.eks.  

6. Arnheim R. Art and Visual Perception. University of California, 1964. LNB:Humanit. zin.lit.- 

1.eks.  

7. Munro Th. Art Education. Its Philosophy and Psychology. N. Y., 1956. P. 36.  

8. Rortijs R. Nejaušība, ironija un solidaritāte. R.: Pētergailis, 1999. LUB:Centr.bibl. krājums -

21.eks.  

9. Zeile P. Estētika . R.: Zvaigzne, 1981 LUB:Centr.bibl. krājums -52.eks  

10. Выгодский Л.С. Психология искусства. Москва. 1987. LUB:Centr.bibl. krājums -8.eks  

11. Суна У.Ф., Петров В.М. Социология эстетической культуры. - Рига, 1981. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. – 3.eks  

Papildliteratūra 1. Kants I. Spriestspējas kritika. - R.: Zvaigzne ABC, 2000  

2. Gadamers H. G. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, simbols un svētki. - R.: Zvaigzne ABC, 

2002  

3. Лукач Д. Своеобразие эстетического. В 4-х т. - Москва: Прогресс, 1985  

Periodika un citi informācijas avoti 1. Kentaurs ; Studija; Karogs.  

2. http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ 

 



 

Kursa nosaukums    Mākslas vēsture  
Kursa kods     MākZ1165  

Zinātnes nozare    Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare   Plastiskās mākslas vēsture un teorija  

Kredītpunkti 4 ECTS kredītpunkti  6  

Kopējais auditoriju stundu skaits  64  
Lekciju stundu skaits   32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums  14.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība   Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais    Andrejs Geske    

Kursa izstrādātājs(-i)   Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) MākZ2032 [2PED2114] Mākslas vēsture II 

MākZ2031 [2PED3031] Mākslas vēsture I 

Kursa anotācija Netradicionāla pieeja daţādām mākslas teorijas problēmām palīdzēs konkretizēt 

iepriekš iegūto pieredzi, precīzi formulējot personīgo attieksmi. Neliels ieskats Eiropas mākslas 

vēsturē (izmantojot slaidus) dos iespēju atklāt mākslas ētiskās un estētiskās nozīmes 

pamatkoncepciju Eiropas kultūrprocesā.Radošu un oriģinālu recenziju rakstīšana iedrošinās veikt 

pārsteidzošas un unikālas analoģijas arī turpmākajā mācību procesā un mākslas pētniecībā.  

Rezultāti Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs:  

- izpratni par mākslas stiliem, mākslas vēsturi kā zinātni un mākslas darbu nozīmi cilvēka dzīvē;  

- speciālo terminu lietojums un izpratne atklās mākslas zinātnes pamatus un sniegs prasmi 

profesionāli izteikties par mākslas darbiem.  

Apgūstot studiju kursu studenti paaugstinās:  

- akadēmiskās kompetences līmeni – iegūs prasmi izteikt spriedumu un izmantojot speciālo 

terminoloģiju patstāvīgi analizēt un vērtēt daţādas mākslas parādības;  

- profesionālās kompetences līmeni - paaugstinās zināšanu un izpratnes līmeni mākslas vēstures 

pamatos un iepazīsies ar mūsdienu mākslas procesiem.  

Apgūstot studiju kursu, studenti spēs:  

- patstāvīgi analizēt un vērtēt daţādas mākslas parādības un procesus.  

Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt specifiskus mākslas vēstures kursus, 

piemēram, Rietumeiropas mākslas vēsture I.  

Kursa plāns 1. Māksla un sabiedrība, mākslas nozīme un vērtējums L8; S8;  

2. Mākslas vēstures periodizācija, faktu atlase un komentārs; terminoloģija L6; S6;  

3. Mākslas darbs un skatītājs mūsdienās L2; S2;  

4. Seno laiku mākslas vēsture L2; S2;  

5. Antīko laiku mākslas vēsture L2; S2;  

6. Viduslaiku mākslas vēsture L2; S2;  

7. Renesanse L2; S2;  

8. Baroks L2; S2;  

9. Jaunāko laiku mākslas darbu vērtējuma iespējas L2; S2;  

10. Impresionisms L2; S2;  

11. Modernisms L2; S2.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju, semināru apmeklējums un praktisko darbu izpilde ir 

obligāta.  

Semestra laikā plānoti divi patstāvīgi pildīti praktiskie darbi un pētījums (10% x 2);  

Termiľā nodotu un prasībām atbilstošu divu recenziju (praktiskie darbi) vērtējums (10% x 2);  

Patstāvīgs semestra darbs un tā prezentācija (30%);  

Rakstisks eksāmens (30%).  



Mācību pamatliteratūra E.H. Gombrich. Mākslas vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

S. Austruma, S. Savicka. Konsultants vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC, 2000.  

V. Kavacs, Mākslas valodas pamati. R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

B. Vipers. Mākslas likteľi un vērtības. R.: Grāmatu zieds, 1940. 

 Papildliteratūra Gardner's Art through the ages. HBJ Publishers: 1991.  

Visa veida enciklopēdiskās un estētikas vārdnīcas. 

 

Kursa nosaukums Kulturoloģijas mācību metodika Kursa kods Peda1195 Zinātnes nozare 

Pedagoģija Kredītpunkti 2 ECTS kredītpunkti 3 Kopējais auditoriju stundu skaits 32 Lekciju 

stundu skaits 16 Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 Studenta patstāvīgā darba 

stundu skaits 48 Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju 

izglītības nodaļa Nozares atbildīgais Ilze Kangro    

Kursa anotācija  
Kurss atbilst vispārējai pedagoģijas didaktikai. Tā apguve nodrošina teorētisku sagatavotību, 

atbilstoši kulturoloģijas priekšmeta standartam un citiem vidējās izglītības normatīvajiem 

dokumentiem. Pielietojot pedagoģiskos pamatprincipus, tiek izstrādāts kulturoloģijas mācībām 

nepieciešamais metodiskais materiāls, kas ir orientēts uz tālāko tā aprobāciju pedagoģiskajā 

praksē un nodrošinās veiksmīgu jaunā pedagoga darbību.  

Rezultāti Studenti būs apguvuši akadēmiskos principus kulturoloģijas mācību priekšmeta 

metodikas izstrādē  

- apgūs un izstrādās konkrētus paľēmienus, principus un metodes kulturoloģijas mācīšanā;  

Studenti būs ieguvuši profesionālas kompetences metodikas izveidē un izmantojuma principos  

- izpratīs un pamatos kulturoloģijas metodikas struktūru;  

Pārzinās priekšmeta metodisko specifiku;  

Analizēs satura un metoţu korelāciju;  

Spēs pamatot daţādu paľēmienu izmantojuma nepieciešamību;  

Spēs radoši variēt metodikas pielietojumu daţādās situācijās un būs apguvuši veidus kā attīstīt 

skolēnu prasmes un kompetences.  

Kursa plāns  
1. Ievads priekšmeta metodikā. Pedagoģiskās metodes un priekšmeta specifika - L4;  

2. Kulturoloģijas standarts un citi normatīvie dokumenti -L 2;  

3. Metodikas sastādīšanas pamatprincipi - L2; S2;  

4. Individuālais darbs ar grāmatu un citiem izziľas avotiem -S 2;  

5. Testi un citas pārbaudes formas kulturoloģijā -S 4;  

6. Mācību ekskursijas un citu interaktīvu metoţu pielietojuma principi, loma un nozīme - L2;  

7. Referātu un citu patstāvīgu pētījumu daudzveidīgās formas, nozīme un izpildes kritēriji - L2;  

8. Kulturoloģija kā integratīvs mācību priekšmets, integrācijas nozīme un realizācijas veidi - L2;  

9. Stundu hospitācijas principi, to realizācijas iespējas praktiskā darbā un skolotāja darba 

novērtējums kā mācību saturs metodikas iztrādē - L2;  

10. Studentu metodikas kopas prezentācijas un analīze - S8.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros, komentējot standartu 

salīdzinājumu rezultātus (20%); analizējot testu uzdevumus (10%), veicot esejas analīzi un 

vērtējumu (20 %);  

Sekmīgi nokārtots mutisks eksāmens, izmantojot praktiski izstrādātu metodisku materiālu 50 % 

Mācību pamatliteratūra  
J. Anspaks. Mākslas pedagoģija. 2.daļa. R.: RaKa, 2006.  

I. Ţogla Didaktikas teorētiskie pamati. R.: RaKa, 2001.  

H. Gudjons. Pedagoģijas pamatatziľas. R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

D. Prets. Izglītības programmu pilnveide. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

A. Ērgle, u.c. Kulturoloģija. R.: RaKa, 2009.  

Papildliteratūra  
J. Anspaks. Mākslas pedagoģija. 1.daļa. R.: RaKa, 2004.  



A. Karule. Mācīšanas individualizācija un tās didaktiskie pamatnosacījumi. R.: 1972.  

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

Didaktika. Ievērojamākie pedagogi par mācību teoriju. . R.: RaKa, 2000.  

J. Anspaks. Pašizglītības izveide skolēniem vienotā mācību un audzināšanas procesā. R.: 1972.  

A. Dauge. Māksla un audzināšana. R.: 1925. 

 



Kursa nosaukums    Mākslas pedagoģija  
Kursa kods     Peda2479  

Zinātnes nozare    Pedagoģija  

Zinātnes apakšnozare   Nozaru pedagoģija  

Kredītpunkti 2 ECTS kredītpunkti  3  

Kopējais auditoriju stundu skaits  32  
Lekciju stundu skaits   13  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 19  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Kursa apstiprinājuma datums  30.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība   Pedagoģijas nodaļa  

Nozares atbildīgais    Ilze Kangro    

Kursa izstrādātājs(-i)   Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ilze Vītola 

 

Kursa anotācija Kursa mērķis apgūt mākslas pedagoģijas pamatjautājumus, izprast 

mākslinieciskās domāšanas īpatnības un nozīmi pedagoģijā, izprast un apgūt vizuālās mākslas kā 

mācību priekšmeta nozīmi un specifiku, orientēties mūsdienu mākslas pedagoģijas tendencēs 

pasaulē.  

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un izpratni par:  

mākslas pedagoģijas pamatjautājumiem,  

mākslas pedagoģiju kā vienu no pedagoģijas zinātnes nozarēm  

mākslas izglītības nozīmi personības attīstībā;  

mākslas pedagoģijas attīstības vēsturi, mākslas pedagoģijas idejām;  

mākslas izglītības saturu;  

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

mākslas darbus  

-prasmes zināšanas pielietot:  

izvēlēties un izveidot mācību uzdevumus skolēnu mākslinieciskās darbības un mākslas darbu 

analīzes apguves veicināšanai vizuālajā mākslā;  

izmantot spēles metodi vizuālajā mākslā.  

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot mākslas izglītības mērķus, saturu un nozīmi personības attīstības procesā.  

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

patstāvīgi lietot speciālo literatūru, interneta un mākslas muzeju resursus mākslas pedagoģijā.  

Kursa plāns 
1.Mākslas pedagoģijas pamatkategorijas - skolēns, māksla un sabiedrība. L 1  

2.Mākslas izglītības vērtība vēsturiskā skatījumā. L 3  

3. Mūsdienu mākslas pedagoģijas pamatnostādnes. Līdzsvarota mākslas mācību satura 

nosacījumi. L 2  

4. Mākslas darbu radīšana kā mākslas pedagoģijas nozīmīguma arguments L4 P2 S6  

5. Kompetence mākslas vēsturē kā mākslas pedagoģijas nozīmīguma arguments. L 1  

6. Estētiska izpratne un attieksme kā mākslas pedagoģijas nozīmīguma arguments. L 1  

7. Prasme komentēt un vērtēt mākslu kā mākslas pedagoģijas nozīmīguma arguments. L1P 5  

8. Spēles metodes izmantošana vizuālās mākslas mācību procesā S 4  

9. Iespējas mākslas izglītības statusa nostiprināšanā sabiedrībā. S 2  

Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1)75 % piedalīšanās lekcijās, praktiskajos darbos un semināros (15 % no kopējā vērtējuma)  

2) Starppārbaudījumi:  

-radošie uzdevumi vizuālās mākslas apguvei (15 % no kopējā vērtējuma).  

-mākslas darba analīze atbilstoši mākslas darbu kritikas metodēm (15 % no kopējā vērtējuma).  



-spēles metode (15% no kopējā vērtējuma);  

-ptstāvīgs rakstisks darbs (15% no kopējā vērtējuma)  

3) Eksāmens: rakstisks pārbaudījums (25 % no kopējā vērtējuma).  

Mācību pamatliteratūra 1. Anspaks J. Mākslas pedagoģija.1. daļa.-R.: RaKa, 2004. Anspaks, 

Jānis, 1929-: Mākslas pedagoģija /Jānis Anspaks. Rīga : RaKa, c2004-c2006. 2 sēj. : il. ; 23 

cm.76 LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-76 eks.  

2. Hibnere, Valentīna.: Bērna vizuālā darbība /Valentīna Hibnere Rīga : RaKa, 1998-2000. 2 d. : 

il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-9 eks  

3. Hurwitz, Al.: Children and their art :methods for the elementary school /Al Hurwitz, Michael 

Day. Fort Worth ... [et al.] : Harcourt College Publishers, 2001. xvi, 460 p. : ill. , tab. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks  

Papildliteratūra 1. Dāle P. Vērojumi un pārdomas.-R.: Uguns, 1994.-176 lpp.  

2. Hergerts A. Galvenās strāvas tagadnes pedagoģiskā dzīvē.-R.: Rīts,1927.-182 lpp.  

3. Неменский Б. Мудрость красотыю.-М.:Прсвицение,1977  

4. Gaitskell C.D.,Hurwitz A. Children and Their Art. Second Edition.-New Yoork:Harcourt, 

Brace&World, Inc.,1970  

5. Hausman J.J. Arts and the Schools.-New Yoork:Mineapolis College of Art and Design, 1980.  

6. Bebre R. Daiļrades procesu psiholoģija: Māc. līdz. vid. spec. un augst. māc. iestāţu 

pedagogiem.-R.: LPSR Kultūras ministrija. Mācību metodiskais kabinets, 1983.--61 lpp.  

7. Dauge A. Māksla un audzināšana.-R.: Valters un Rapa, 1925.-168 lpp.  

8. Read H. Education Through Art.-London: Faber and Faber, 1970  

9. Colour. How to use colour in art and design./Edith Anderson Feisner.-Laurence King 

Publishing, 2006.  

10. Arnheim R. Thoughts on Art Education.-The Getty Center for Education in the Arts, 1991.  

11. Efland A., Freedman K., Stuhr P. Postmodern Art Education: An Approach to Curriculum.- 

The National Art Education Association, USA, 1996.  

Periodika un citi informācijas avoti  
1. Sākums (ţurnāls)  

2. Skolotājs.-R.:"RAKA" (ţurnāls)  

3. Izglītība un Kultūra.-R.: a/s Izglītība (laikraksts)  

4. www.insea.org  

5. www.texere.u-net.dk  

6. http://www.mk.gov.lv/doc/2005/IZMnotp15_011205_Maksla.doc  

7. http://www.isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog.shtml?vizmaks8_9  

8. http://www.triskrasas.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=60 

 



 

Kursa nosaukums    Ievads kultūras teorijā un analīzē  

Kursa kods     MākZP097  

Zinātnes nozare    Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare   Kultūras teorija  

Kredītpunkti    2  

ECTS kredītpunkti    3  

Kopējais auditoriju stundu skaits  32  

Lekciju stundu skaits   16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  

Kursa apstiprinājuma datums  18.01.2011  

Atbildīgā struktūrvienība   Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais    Andrejs Geske    

Kursa izstrādātājs(-i)   Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

                                                            Izglītības zinātľu mağistrs, pasn. Andrejs Mūrnieks 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) MākZ2005 [2MAK2005] Ievads mākslas zinātnē 

Kursa anotācija Kursa mērķis:  

1) Ieinteresēt studentus kulturoloģijas un kultūras vēstures mācīšanā.2) Palīdzēt studentiem 

izprast kultūras jēdzienu un kultūras nozīmi cilvēces vēsturē un mūsdienu sabiedrībā. 3) Apgūt 

kultūras analīzes un kultūru tipoloģiskās klasifikācijas veidus. 4) Izkopt spēju iejusties daţādās 

vērtību sistēmās un tās adekvāti interpretēt, tādējādi sekmējot studentu pedagoģiskā potenciāla 

attīstību.  

Kursa uzdevumi:  
Piedāvāt daţādus veidus kā interpretēt kultūru un to analizēt skolēnam saprotamā veidā un 

valodā. 

Ar daţādu piemēru palīdzību iepazīstināt studentus ar kultūru analīzes problemātiku. 

Izkopt prasmi orientēties mūsdienu  

multikulturālās sabiedrības dzīvē identificējot daţādu vērtību sistēmu elementus, stereotipus un 

saskatīt to cēloľus un sekas.  

Palīdzēt apgūt prasmi strādāt ar kulturoloģisku un kultūrvēsturisku literatūru un to analizēt.  

Rezultāti  
Kursa rezultātā studenti  

- izpratīs kultūras jēdzienu un spēs to saprotami izskaidrot skolēniem, izmantojot daudzveidīgo 

kultūras jēdziena lietojumu ikdienas valodā,  

- izpratīs kulturoloģijas nozīmi kultūru pētniecībā,  

- zinās daţus kultūru tipoloģiskās klasifikācijas veidus un principus,  

- spēs īsi raksturot kultūru un civilizāciju tipus,  

- izpratīs ideoloģijas un reliģijas atšķirības un to nozīmi kultūrā,  

- spēs raksturot mākslas nozīmi kultūrā, mākslas izcelšanās teorijas un funkcijas daţādās 

kultūrās,  

- pratīs salīdzināt civilizācijas un kultūras, izmantojot primāro priekšstatu shēmas,  

- spēs izvērtēt socializācijas veidus un to īpatnības daţādās kultūrās,  

- spēs patstāvīgi analizēt kultūras struktūru un izdalīt galvenās vērtības kā kultūras kodolu,  

- būs apguvuši veidus kā attīstīt skolēnu/studentu kritisko domāšanu, analizējot daţādu kultūru, 

subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus;  

- izpratīs vērtību pārdzīvojuma nozīmi jaunieša personības tapšanā;  

- spēs izvirzīt problēmu jautājumus un diskutēt par procesiem kultūrā,  

- orientēsies starpkultūru dialoga problēmās un to pētīšanā,  

- spēs izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par daţādam kultūrām  

- iemācīsies izgatavot tematiskus mācību materiālus kultūras izpratnei un tos prezentēt.  



Kursa plāns  

1.  Daba un kultūra. Simbols. Vērtība. 2 L  

2. Kultūras definīcijas. Cilvēka eksistenciālās problēmas.1 L 1S  

3. Antropoloģija un kulturoloģija. Strukturālisms. 1L, 1S  

4. Kultūras struktūra. Kultūru tipoloģija.1L, 1S  

5. Aizvēstures interpretācijas.Sakrālais un profānais. Mīts. 1L, 1S  

6. Civilizācijas veidošanās problēma. 1L, 1S  

7. Tradicionālās kultūras jēdziens. 1L, 1S  

8. Dienvidāzija. Reliģijas racionalizācija. "Ass laikmets". 1L, 1S  

9. Tālie Austrumi. "Kauna" kultūra. Tradīciju un modernisma sintēze. 1L, 1S  

10. Eiropas kultūras sakľu un identitātes problēma. 1L, 1S  

11. Judeokristīgā tradīcija. M. Vēbera pieeja kultūru analīzei 1L, 1S  

12. Kultūras stratifikācija (sakrālā, klasiskā, tradicioālā, pilsētu - mūsdienu masu kultūra). 

1L, 1S  

13. Kā parādīt atšķirīgo un kopīgo kultūras tendencēs. Dialoga principi. 1L, 1S  

14. Pretrunas un to atspoguļojums kulturoloģijas mācību saturā. Antinomiju metode 1L, 

1S  

15. "Karstās" un "aukstās" kultūras. Universālo modeļu krīze. 1L, 1S  

16. Kultūras teorijas un analīzes principu izmantošana pedagoģiskajā procesā. 2 S  

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri. 

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido 

atzīmes par piedalīšanos semināros (50%) un eksāmena (rakstveidā - divu pretēju kultūru 

salīdzināšana izmantojot kultūras analīzes principus, sava pētījuma prezentācijas sagatavošana) 

rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra:  
Vidējās izglītības vadlīnijas Kultūras vēsturē. Eksperimentāls projekts, Rīga, ISEC, 1996;  

Mūrnieks A., "Kultūras vēsture vidusskolās", Rīga, 1994  

Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku. Ievads kultūras filozofijā, Rīga, 1997; Gīrcs K. "Kultūru 

interpretācija", Rīga, 1998  

Mūrnieks A. "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 1. gr. Aizvēsture. Austrumu civilizācijas", Rīga, 

1998  

Mūrnieks A. "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 2. gr. Eiropas kultūras saknes", Rīga, 2000  

Gadamērs H.- G., "Patiesība un metode", Rīga, 1999;  

Jermolajeva J., Jermolajevs V., Mūrnieks A., "Kultūra 20. gs.", Rīga, 2002  

 

Papildliteratūra:  

Tauriľš G. "Vēstures filozofija", Rīga 1996; Rēpers V. , Smite L. "Ievads ideju vēsturē", Rīga, 

1997;  

Levi - Stross. C. "Mitologiques", Paris, 1966; 1983  

Fernandez - Armesto F. "Ideas that changed the world ", London etc., 2003  

Raľķis G. "Eksaktā zinātne kultūras vēsturē", Rīga, 1999; Gombrich E.H. "Mākslas vēsture", 

Rīga, 1997,  

Dţ. Edvards Vīts, "Postmodernie laiki",Rīga, 1999; Lang A. "Myth, Ritual & Religion" - 

London, 1913, 1995 - 1996;  

Mauriľa Z. "Kultūras divas saknes" - Rīga // ţurn. Karogs 1989; Raudive K. "Dzīves kultūrai", 

Rīga, 1940, 1993 Periodika un citi informācijas avoti  

ftp://ftp.liis.lv/macmat/pedagog/muzika/muzika_vidusl_renes.zip = Laikmetu ainas un darba 

lapas 9. – 12. kl. 

 



Kursa nosaukums    Pasaules kultūras vēsture: Senie Austrumi  
Kursa kods     MākZ2002  

Zinātnes nozare    Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare   Kultūras teorija  

Kredītpunkti     2  

ECTS kredītpunkti    3  

Kopējais auditoriju stundu skaits  32  
Lekciju stundu skaits   32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums  09.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība   Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais    Andrejs Geske    

Kursa izstrādātājs(-i)   Mākslas mağistra grāds, pasn. Otto Ķenga 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) Vēst1606 [2FIL1606] Pasaules kultūras vēsture I 

Kursa anotācija Kurss sniedz padziļinātu Seno Austrumu kultūras apskatu un analīzi, balstoties 

uz pieejamiem avotiem un pētījumiem. Uzsvars tiek likts uz reliģiskiem ticējumiem, 

filozofiskām koncepcijām, literāro mantojumu un tradīcijām. Semināros tiek analizēti atsevišķi 

avoti. Kursa mērķis ir iegūt padziļinātu priekšstatu par Seno Austrumu kultūru.  

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par Seno Austrumu kultūru  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības procesu 

priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli  

Kursa plāns 1. Seno Austrumu kultūras īpatnības un vispārējs raksturojums (L2)  

2. Šumēru, babiloniešu un asīriešu kultūras (L2)  

3. Pasaules uztvere kā kultūrvēsturisks fenomens Divupes kultūrās (L4)  

4. Literatūra Divupes kultūrās (L4)  

5. Seno ebreju kultūra (L2)  

6. Vecās Derības fenomens (L4)  

7. Ēģiptes kultūras raksturojums (L2)  

8. Ticējumi un reliģiskā prakse Senajā Ēģiptē (L4)  

9. Literatūra un literārās liecības nozīme Senās Ēģiptes kultūras pētniecībā (L4)  

10. Kopsavilkums un kultūras ietekmes raksturojums (L4) Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%)  

Mācību pamatliteratūra 1. Dišlers G. Kulta māksla Vecajā derībā. R., 2005. (LUB 4 eks.)  

2. Rubenis A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. Rīga, 1994. (LUB 7 eks.)  

3. Mitoloģijas enciklopēdija 1.sēj. Rīga,1993. (LUB 9 eks.)  

4. Mitoloģijas enciklopēdija 2.sēj. Rīga,1994. (LUB 9 eks.) Papildliteratūra 1. Teksti Seno 

Austrumu vēsturē. / Sast. J. Veinbergs. Daugavpils, 1981.  

2. Zeile P. Senās Ēģiptes kultūra. Rīga, 1993.  

3. Mūrnieks. A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. I. R., 1998. 

 



Kursa nosaukums    Pasaules kultūras vēsture: Antīkā kultūra  
Kursa kods     MākZP098  

Zinātnes nozare    Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare   Kultūras teorija  

Kredītpunkti     2  

ECTS kredītpunkti    3  

Kopējais auditoriju stundu skaits  32  
Lekciju stundu skaits   32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums  09.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība   Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais    Andrejs Geske    

Kursa izstrādātājs(-i)   Mākslas mağistra grāds, pasn. Otto Ķenga 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) MākZP004 [2MAKP004] Pasaules kultūras vēsture: Antīkā kultūra 

Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu Antīkajā kultūrā. Tiek aplūkota un 

analizēta Senās Grieķijas kultūras attīstība, uzplaukums un noriets; Senās Romas kultūras 

veidošanās, briedums un pagrimums. Īpaši tiek uzsvērta laikmetu savstarpējā saistība. Kursa 

apguvē tiek izmantoti pieejamie oriģinālie avoti, lai studējošais patstāvīgi varētu izdarīt 

secinājumus par attiecīgā perioda kultūras tendencēm un kritiski tās izvērtēt.  

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par Antīko kultūru  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības procesu 

priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli  

Kursa plāns 1 Ievads. Antīkās kultūras vēsturiskais raksturojums (L2)  

2 Antīkās kultūras periodizācijas īpatnības un izpētes avoti (L2)  

3 Senās Grieķijas kultūras aizsākumi (Krētas un Mikēnu periodi) (L2)  

4 Senās Grieķijas kultūras veidošanās (L2)  

5 Arhaikas posma kultūra senajā Grieķijā un tās saikne ar citām Vidusjūras zemēm (L2)  

6 Klasikas perioda kultūras specifika (L2)  

7 Klasiskās Grieķijas kultūras uzplaukums (L2)  

8 Klasiskās Grieķijas kultūrfilozofija (L2)  

9 Antīkās Grieķijas kultūras noriets (Hellēnisma posms) (L2)  

10 Etrusku kultūra un tās nozīme Senās Romas kultūras veidošanās procesā (L2)  

11 Romas kultūras eklektisms (L2)  

12 Romas republikas perioda kultūras raksturojums (L2)  

13 Romas impērijas kultūra (L2)  

14 Romas impērijas kultūras sasniegumi (L2)  

15 Agrīnā kristietība un Senās Romas kultūras pagrimums (L2)  

16 Kopsavilkums - antīkās kultūras nozīme un galvenie sasniegumi (L2)  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā 

teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%)  

Mācību pamatliteratūra Rubenis A. Senās Grieķijas kultūra. Rīga, 1998. (LUB 16 eks.)  

Rubenis A. Senās Romas kultūra. Rīga, 1999. (LUB 21 eks.)  

Matthews R. T., DeWitt Platt F. The Western Humanities. Vol. II. - Michigan State University, 

1992. (LUB nav)  

Papildliteratūra Lapiľa M. u. c. Seno un viduslaiku kultūras vēsture vidusskolām. R., RaKa 

1998.  

History and Culture. Vol.1. London, 1977. 



 

Kursa nosaukums Pasaules kultūras vēsture: Viduslaiku kultūra  
Kursa kods MākZP106  

Zinātnes nozare Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare Mākslas zinātne 

 Kredītpunkti 2  

ECTS kredītpunkti 3  

Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Lekciju stundu skaits 32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais Andrejs Geske    

Kursa izstrādātājs(-i) Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

                                    Mākslas mağistra grāds, pasn. Otto Ķenga 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) MākZP016 [2MAKP007] Pasaules kultūras vēsture: kristīgās kultūras 

tapšanas procesi 

Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu kristīgās kultūras tapšanā un attīstībā. 

Tiek apskatīts laika posms, kas tradicionāli tiek dēvēts par viduslaikiem. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta kristīgās kultūras attīstības dinamikai, kas veidojas tai mijiedarbojoties ar citām 

viduslaiku kultūras sastāvdaļām. Kursa apguves laikā semināros tiek studēti un apspriesti 

rakstiskie avoti: Svētie Raksti, herētiskie raksti, agrīnā un vēlīnā patristika u.c. viduslaiku 

teoloģiju veidojošie teksti. Tāpat tiek apskatītas atšķirības starp rietumu kristietību un 

ortodoksālo kristietību (jeb pareizticību) viduslaiku kultūras kontekstā. Kursu veiksmīgi 

apgūstot, studējošais labi orientējas tekstos, kas tapuši kristīgās kultūras vēsturē, un prot 

interpretēt tos viduslaiku kultūras kontekstā.  

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par Viduslaiku kultūru  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības procesu 

priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli  

Kursa plāns 1 Kristīgās kultūras tapšanas priekšnosacījumi: Romas impērijas norieta posma 

kultūra. (L2)  

2 Kristietības avoti un iespējamās paralēles ar citām reliģijām: jūdaisms, mitraisms, budisms. 

(L2)  

3 Austrumu Romas impērijas kristietība: ortodoksālās ticības teorija un prakse. (L2)  

4 Viduslaiki - kultūras īpatnības, periodi un nozīme. (L2)  

5 Kristīgā kultūra dialogā ar citiem Viduslaiku kultūru veidojošiem spēkiem: tautas kultūru, 

feodālo kultūru (L2)  

6 Nacionālās un tautas kultūras īpatnības viduslaikos (L2)  

7 Feodālās kultūras uzplaukums (L2)  

8 Kristietības tapšana: mutiskā tradīcija, epistulas, Svēto Rakstu tapšana, pirmie konsili (L2)  

9 Svēto Rakstu kultūrvēsturiskā nozīme (L2)  

10 Agrīnā herēze, tās loma kristīgās kultūras veidošanās procesā (L2)  

11 Romānika kā klosteru kultūra un kultūrvēsturisks fenomens (L2)  

12 Agrīnā patristika: Sv.Augustīns u.c (L2)  

13 Viduslaiku mākslas darbi kā kultūras liecības (L2)  

14 Vēlīnā patristika: Akvīnas Toms u.c. (L2)  

15 Gotika kā pilsētu kultūra un kultūrvēsturisks fenomens (L2)  

16 Kopsavilkums - viduslaiku kultūras nozīme un galvenie sasniegumi. (L2)  



Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā 

teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%)  

Mācību pamatliteratūra Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. Rīga, 2002. (LUB 28 eks.)  

Ivanov K.A. Mnogoļikoje sredľevekovje. Moskva, 1996 (LUB nav)  

Papildliteratūra History and Culture. Vol.1 and 2. London, 1977.  

Kulturoloģija: Istorija mirovoj kuļturi. (Red. A. N. Markova). Moskva, 1998  

Svētais Akvīnas Toms. - R., 1993. 

 



Kursa nosaukums Pasaules kultūras vēsture: Renesanses kultūra  
Kursa kods MākZP099  

Zinātnes nozare Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare Kultūras teorija  

Kredītpunkti 2  

ECTS kredītpunkti 3  

Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Lekciju stundu skaits 32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais Andrejs Geske    

Kursa izstrādātājs(-i) Mākslas mağistra grāds, pasn. Otto Ķenga 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) Vēst2395 [2VES2395] Pasaules kultūras vēsture IV 

Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu renesanses laika kultūrā. Tiek 

apskatīti daţādi kultūras procesi, kas padziļināja Viduslaiku kultūras krīzi un ietekmēja 

Renesanses izveidošanos. Kursa apguvē par pamatu tiek ľemti vēsturiskie, filozofiskie, reliģiskie 

un literārie teksti, kurus interpretējot var izdarīt secinājumus par laikmeta kultūru. Tiek uzsvērta 

pilsētu loma renesanses kultūras procesos. Sekmīgi apgūstot kursu studējošais ir iepazīstināts ar 

nozīmīgākiem šī laikmeta kultūras procesiem un sasniegumiem, un labi orientējas Renesanses 

kultūras mantojumā.  

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par Renesanses kultūru  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības procesu 

priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli  

Kursa plāns 1 Renesanses kultūras veidošanās priekšnosacījumi. (L2)  

2 Renesanses kultūras periodizācija un īpatnības (L2)  

3 Renesanses kultūras ietekmes avoti: Bizantijas kultūra (L2)  

4 Renesanses kultūras ietekmes avoti: islama kultūra (L2)  

5 Agrās renesanses kultūra Florencē (L2)  

6 Renesanses kultūras ietekmes avoti: šajā laika posmā pieejamais antīkās kultūras mantojums 

(L2)  

7 Sešpadsmitā gadsimta kultūrvēsturiskais mantojums (L2)  

8 Renesanses laikmeta mākslinieku teorētiskie sacerējumi (L2)  

9 Renesanses laikmeta dzeja (L2)  

10 Renesanses laikmeta filozofiskā proza (L2)  

11 Renesanses laikmeta romāns (L2)  

12 Renesanses kultūras attīstība: reformācija (L2)  

13 Renesanses laikmeta reliģiskā rakstura sacerējumi (L2)  

14 M. Luters un kultūrvēsturiskā situācija Ziemeļeiropā (L2)  

15 Renesanses kultūras attīstība: manierisms (L2)  

16 Renesanses kultūras nozīme (L2)  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā 

teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%)  

Mācību pamatliteratūra Rubenis A. Renesanses un reformācijas laikmeta kultūra Eiropā. Rīga, 

Zvaigzne ABC, 2000. (LUB 34 eks.)  

Lapiľa M. u. c. Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām. Rīga, RaKa 1999 (LUB 11 eks.)  

Rubenis A. Bizantijas kultūra. Rīga, 1992, 1994. (LUB 2 eks.) 



 

Kursa nosaukums Pasaules kultūras vēsture: jauno un jaunāko laiku kultūras procesi  
Kursa kods MākZP078  

Zinātnes nozare Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare Kultūras teorija  

Kredītpunkti 4 ECTS kredītpunkti 6  

Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Lekciju stundu skaits 64  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais Andrejs Geske    

Kursa izstrādātājs(-i) Mākslas mağistra grāds, pasn. Otto Ķenga 

 

Kursa anotācija Kurss sniedz padziļinātu ieskatu jauno un jaunāko laiku kultūrā. Tiek apskatīti 

daţādi kultūras procesi, kas ietekmēja izmaiľas pasaules kultūrā izsaucot tehnoloģizācijas, 

internacionalizācijas un globalizācijas procesus. Par pamatu tiek ľemti vēsturiskie, filozofiskie, 

reliģiskie un literārie teksti, kurus interpretējot var izdarīt secinājumus par laikmeta kultūru. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunāko tehnoloģiju lomai kultūras procesos, kā arī zināšanu 

izplatīšanās un paātrinātās apguves fenomenu. Sekmīgi apgūstot kursu studējošais ir iepazīstināts 

ar nozīmīgākiem šo laikmetu kultūras procesiem un sasniegumiem, un ir spējīgs brīvi orientēties 

jauno laiku un modernākos kultūras procesos, kā arī prognostiski apskatīt iespējamos pasaules 

kultūras attīstības virzienus.  

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par jauno un jaunāko laiku kultūru  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības procesu 

priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli  

Kursa plāns 1 Apgaismības kultūras fenomens un galvenie sasniegumi (L4)  

2 Klasicisma mākslas teorētiķi, to traktāti, kā laikmeta kultūras sasniegums. (L4)  

3 Filozofiskās domas attīstība kultūras kontekstā. (L6)  

4 Reformācija, ateisms un reliģiskā brīvība (L4)  

5 Romantisma literatūras un mūzikas teorētiķi, to sacerējumi, kā laikmeta kultūras sasniegums 

(L4)  

6 Simbolisms un abstrakcionisms mākslā: teorētisks pamatojums, kā XX gads. kultūras 

manifests (L6)  

7 Modernisms mākslā un eksistenciālisms literatūrā: paralēlie kultūras procesi (L8)  

8 Krievijas kultūras procesi. (L4)  

9 Sociālistiskā kultūra, kā modernisma kultūras attīstība. (L4)  

10 ASV kultūras procesi (L8)  

11 Postmodernās kultūras daudzveidība (L6)  

12 Pasaules kultūras attīstības iespējamie virzieni. (L6)  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā 

teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%)  

Mācību pamatliteratūra A. Rubenis. Absolūtisma un apgaismības laika kultūra., Rīga, 2001. 

(LUB 36 eks.)  

A. Rubenis. Apgaismības laika kultūra Eiropā. Rīga, 2008. (LUB 27 eks.)  

A. Rubenis.19.gs. kultūra Eiropā. Rīga, 2002. (LUB 20 eks.)  

A. Rubenis.20.gs. kultūra Eiropā. Rīga, 2004. (LUB 12 eks.)  



Papildliteratūra O. Špenglers. Eiropas noriets.  

H. Ortega-I-Gasets. Mākslas dehumanizācija.  

V. Kandinskis. Abstraktās mākslas manifests. 

 



Kursa nosaukums    Vērtību interpretācija kulturoloģijā vidusskolā - I  
Kursa kods     Peda1212  

Zinātnes nozare    Pedagoģija  

Kredītpunkti     2  

ECTS kredītpunkti    3  

Kopējais auditoriju stundu skaits  32  
Lekciju stundu skaits   16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums  26.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība   Skolotāju izglītības nodaļa  

Nozares atbildīgais    Ilze Kangro    

 

Kursa anotācija  
Kursa mērķis. Palīdzēt studentiem izprast daţādas vērtību sistēmas un to ietekmi uz sabiedrību; 

analizēt kultūras vēsturiskās attīstības un statiskuma cēloľus, izmantojot aizvēstures, austrumu 

un antīko civilizāciju pieredzi; veidot prasmi orientēties mūsdienu plurālistiskajā daudzu kultūru 

demokrātiskas sabiedrības dzīvē; analizēt vērtību sistēmas un to interpretēšanas metodes kultūras 

vēstures un kulturoloģijas mācīšanas kontekstā.  

Apraksts. Kursā paredzēts sniegt informāciju par vērtību sistēmām senatnē un mūsdienās, to 

skaidrošanas un analīzes principiem, analizēt tās vērtības, kas ietekmējušas Eiropas kultūras 

senatnē; iepazīstināt ar senajām un lielajām austrumu civilizācijām; analizēt kā kultūra veidojas 

uz dominējošo ideju un vērtību pamata, kā daţādas kultūras atšķiras ar pasaules uztveres un 

interpretēšanas principiem; izmantot iegūtās zināšanas par simboliem, rituāliem, idejām, 

vērtībām un mītiem, lai analizētu un izprastu sakarības kultūrā un sabiedrības dzīvē, politikā, 

filozofijā, zinātnē, literatūrā un mākslā.  

Kurss balstās uz studentu aktīvu līdzdalību, lasot literatūru, izvēloties savas pieejas vērtību 

skaidrošanā kulturoloģijas un kultūras vēstures mācību priekšmetos. Studenti mācību procesā 

dalās savā pieredzē un kopā ar pedagogu meklē veidus, kā izskaidrot skolēniem un pašiem sev 

daţādas vērtību sistēmas. Svarīga kursa sastāvdaļa ir gan tā vērtībizglītojošais, gan 

kulturoloģiskais aspekts.  

Rezultāti  
Kursa rezultātā studenti  

- tiks sagatavoti darbam ar kulturoloģijas un vērtību interpretācijas jautājumiem skolās;  

- būs apguvuši prasmes kā palīdzēt skolēniem orientēties mūsdienu vērtību piedāvājumos,  

- zinās principus kā ievērot toleranci pret daţādu pārliecību pārstāvjiem;  

- pratīs risināt dialogu par pasaules uzskata, ideoloģiju un reliģiju jautājumiem un motivēti 

izteikt savu pārliecību neaizkarot citus;  

- spēs analizēt vērtību sistēmu struktūru un to ietekmi uz sabiedrību senatnē un mūsdienās;  

- būs apguvuši veidus kā attīstīt skolēnu kritisko domāšanu, analizējot vērtību modeļus daţādās 

kultūrās;  

- orientēsies vērtību sistēmu vēsturē;  

- zinās galvenos faktus par aizvēsturi, Austrumu un senajām civilizācijām un to svarīgākos 

principus;  

- spēs klasificēt kultūras un to izpausmes,  

- zinās daţas svarīgākās vērtību izpratnes un interpretēšanas metodes, tai skaitā antinomiskas 

salīdzināšanas metodi, kultūras respekta metodi, vērtību hierarhiskas grupēšanas metodi un 

kultūru dialoga principus;  

- spēs orientēties mūsdienu vērtību piedāvājumos un atšķirt tos no senajām tradicionālajām 

vērtību sistēmām;  

- kurss palīdzēs izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par vērtību sistēmām.  



Kursa plāns  
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Vērtības jēdziens, vērtību sistēmas. Zinātne, reliģija, filozofija un māksla. Motivāciju, ideju un 

vērtību loma cilvēka dzīvē un kultūrā. 1L, 1S  

2. Sabiedrības struktūra, cilvēks, ģimene, valsts; ideoloģija, reliģija un mitoloģija kā vērtību 

sistēmas. Mīts un rituāls. 1 L  

3. Aizvēsturiskās un mūsdienu arhaiskās (cilšu) sabiedrības un to vērtību sistēmas. Kultūras 

attīstības un statiskuma cēloľi 1L 1S  

4. Tuvie Austrumi. Senās Ēģiptes vērtību modelis. Priekšstati par cilvēku, pasauli un dievišķo. 

Soterioloģija.Valsts un rituāls kā vērtību nostiprināšanas un nemainīgas saglabāšanas veidi. 1L 

1S  

5. Senās Divupes vērtību modelis. Likumi kā sabiedrības regulēšanas veids. Vērtību degradācija 

Kanaānā (rietumsemītu sabiedrībā). 1L ,1S  

6. Indoeiropieši. Seno baltu pasaules izpratne seno indoeiropiešu kultūras kontekstā. 1 L  

7. Mazdaisms Irānā. Zaratustras reforma. Duālisms kā vērtību sistēma. Bipolārās struktūras 

kultūrā un ētikā. 1 L  

8. Indijas ārieši un vēdiskā kultūra. Hinduisms. Atšķirīgais vērtību sistēmās daţādām kārtām 

varnu/kastu sistēmā. Rita un dharma. 1L, 1S  

9. Upanišādas. Monisms un tā ietekme uz indiešu kultūru unun sabiedrību. Maijavadas doktrīna 

un 4 cilvēka darbības veidi 1L, 1S  

10. Indiešu eposi, Bhagavadgīta un ētiskā sistēma. Vērtību nemainības, stabilitātes un kultūras 

statiskuma saistība. Cikliskā laika modelis. 1L 1S  

11. Hinduisma filozofiskās sistēmas. Mahatmas Gandija darbība, nevardarbība kā vērtība 

sabiedrības pārmaiľu procesos. 1 L, 2 S  

12. Budisma vērtību sistēma. Ciešanu koncepcija. Hīnajāna un Mahājāna. Čatuskoti princips 

vērtību analīzē. 1L, 1S  

13. Senā Ķīna. Valsts kā vērtību uzturēšanas sistēma. Konfūcisms un daoisms. Čaľ. Sakārtotības 

un brīvības antinomija. 1L, 1S  

14. Japāna. Sintoisms. Dzen senatnē un mūsdienās. Kauna kultūra. Audzināšanas un ētiskā 

kodeksa loma sabiedrībā. 1L, 1S  

15. Antīkā seno grieķu un romiešu kultūra un vērtības. Eidaimonisms. Demokrātijas idejas. 

Civilizācijas norieta un vērtību devalvācijas procesu saistība. 2 L, 2S  

16. Referātu prezentācija 2S  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir 

plānoti 16 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi 

veido, atzīmes par piedalīšanos semināros (50 %) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  

Mācību pamatliteratūra Dirba, M. Mijkultūru izglītības daudzveidība. Rīga: RaKa, 2006  

Kūle, M., Kūlis, R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998  

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 1. Aizvēsture. Austrumu civilizācijas. – Rīga, 

Raka, 1998  

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē II. Eiropas kultūras saknes. – Rīga, Raka 2000  

Kasīrers, E. Apcerējums par cilvēku. Ievads kultūras filozofijā. Rīga: Intelekts, 1997 (tulk. no 

vācu v.)  

Taivans L., Taivāne E., Reliģiju vēsture. Skolotāja grāmata. – Rīga, Raka, 2003  

Taivans L., Taivāne E., Reliģiju vēsture. Eksperimentāla mācību grāmata – Rīga, Raka, 2003  

Gīrcs, K. Kultūru interpretācija. Rīga: izdevniecība AGB, 1998 (tulk no angļu v.)  

Vēbers, M. Reliģijas socioloģija, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2003  

Gadamērs, H.- G. Patiesība un metode, Rīga: Jumava, 1999 (tulk no vācu v.)  

Papildliteratūra  
Laodzi. Sacerējums par Dao un De (Daodedzin). – Rīga, 1986 (tulk. no ķīniešu v.)  

Indiešu literatūra. sast. V. Ivbulis. – Rīga, 1985  



Eliade M. Mīts par mūţīgo atgriešanos – Rīga, Minerva 1995 (tulk. no angļu v.)  

Eliade M. Sakrālais un profānais. – Rīga, Minerva 1996 (tulk. no angļu v.)  

Cassirer, E. The Philosophy of Symbolic Forms. 3 vols. Trans. R. Manheim. New Haven: Yale 

university Press. 1955 – 1957  

Bergson A. The Two saurces of Morality and Religion. – New York, 1935  

Schmidt V, Der ursprung der Gottesidee. – Wien, 1912 - 1955  

Otto R. Das Heilige. – Munchen, 1936  

Larousse World Mytology. – New York, 1965  

Доусон К. Г., Религия и кулътура. – Санкт-Петербург 2000 (tulk. no vācu. v.)  

Vitebskijs P. Šamanisms. – Rīga, Zvaigzne ABC (tulkojums no angļu v., 1995)  

Померанц Г. Выход из транса. Очерки культурологии. – Москва, 1995  

Юго-восточная Азия – идеология и религия. – Москва, ИВ РАН , 2001  

Staburova J. Balts zirgs nav zirgs – Rīga, 1995;  

Hēsiods. Darbu izlase. Teogonija – Rīga, 1999 (tulk. no sengrieķu val.)  

Radhakrisnan S. A. A Sourcebook in Indian Philosophy. – Princeton, 1957  

Pasaules reliģijas. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2001 (tulk. No angļu val.),  

Флоренский П. А. Культ, религия, культура.// «Богословские труды», – Москва, 1977  

Klīve V.V.,Ticības ceļos. – Rīga, Zinātne, 1995  

Гуревич, П.С. Философия кулътуры, Москва: Аспект Пресс, 1995  

Леви-Строс К. Структурная антропология, Москва 1983 (tulk no franču v.)  

Freids, Z., Totēms un tabu, Rīga, 1995 (tulk. no vācu v.)  

Klīve V.V., Pa kuru ceļu? – Mineapole, LELBA,1988  

Klīve V. V.Gudrības ceļos – Rīga, Zinātne, 1996 Periodika un citi informācijas avoti  

Zubovs A. Apoloģija caur nāvi // Grāmata – 93‘ 1 – Rīga, 1993 (tulk. no krievu val.)  

Almanahs: Sarunas X. – Rīga, Jaunā akadēmija, 2008  

Dauge, A. Ceļi uz sociālu kultūru// Audzinātājs. – 1930. – Nr. 1. (1. – 7. lpp.)  

Vidnere M. Vērtību veidošanās process //ţurnāls "Skolotājs" Nr. 5., Rīga, 1997 

 



Kursa nosaukums    Vērtību interpretācija kulturoloģijā vidusskolā - II  
Kursa kods     Peda1213  

Zinātnes nozare    Pedagoģija  

Kredītpunkti 2 ECTS kredītpunkti  3  

Kopējais auditoriju stundu skaits  32  
Lekciju stundu skaits   16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums  11.01.2011  

Atbildīgā struktūrvienība   Skolotāju izglītības nodaļa  

Nozares atbildīgais    Ilze Kangro  

   

Kursa anotācija  
Kursa mērķis. Palīdzēt studentiem izprast daţādas vērtību sistēmas un to ietekmi uz sabiedrību; 

atklāt vadošo vērtību sistēmu nozīmi Rietumu kultūrā un Latvijā; veidot prasmi orientēties 

mūsdienu plurālistiskajā daudzu kultūru demokrātiskas sabiedrības dzīvē; analizēt vērtību 

sistēmas un to interpretēšanas metodes kultūras vēstures un kulturoloģijas mācīšanas kontekstā.  

Apraksts:  

Kursā paredzēts sniegt informāciju par vērtību sistēmām senatnē un mūsdienās, to skaidrošanas 

un analīzes principiem, analizēt Eiropas kultūras saknes un attīstību; analizēt kā kultūra veidojas 

uz dominējošo ideju un vērtību pamata, kā daţādi laikmeti atšķiras ar pasaules uztveres un 

interpretēšanas principiem; izmantot iegūtās zināšanas par simboliem, rituāliem, idejām, 

vērtībām un mītiem, lai analizētu un izprastu sakarības kultūrā un sabiedrības dzīvē, politikā, 

filozofijā, zinātnē, literatūrā un mākslā.  

Kurss balstās uz studentu aktīvu līdzdalību, lasot literatūru, izvēloties savas pieejas vērtību 

skaidrošanā kultūras vēstures un kulturoloģijas mācību priekšmetos. Studenti mācību procesā 

dalās savā pieredzē un kopā ar pedagogu meklē veidus, kā izskaidrot skolēniem un pašiem sev 

daţādas vērtību sistēmas. Svarīga kursā ir gan tā vērtībizglītojošais, gan kulturoloģiskais aspekts. 

Rezultāti  
Kursa rezultātā studenti  

- tiks sagatavoti darbam ar kulturoloģijas un vērtību interpretācijas jautājumiem skolās;  

- būs apguvuši prasmes kā palīdzēt skolēniem orientēties mūsdienu Rietumu pasaules 

ideoloģiskajos un vērtību piedāvājumos,  

- zinās principus kā ievērot toleranci pret daţādu pārliecību pārstāvjiem;  

- pratīs risināt dialogu par pasaules uzskata, ideoloģiju un reliģiju jautājumiem un motivēti 

izteikt savu pārliecību neaizkarot citus;  

- spēs analizēt vērtību sistēmu struktūru un to ietekmi uz sabiedrību Eiropas senatnē un 

mūsdienās;  

- būs apguvuši veidus kā attīstīt skolēnu kritisko domāšanu, analizējot vērtību modeļus daţādās 

kultūrās un laikmetos;  

- orientēsies Eiropas un Rietumu kultūras vērtību sistēmu vēsturē;  

- zinās galvenos faktus par Eiropas un islāma civilizācijām un to svarīgākos principus;  

- spēs klasificēt kultūras un analizēt Eiropas kultūras laikmetu dominējošās vērtības;  

- zinās daţas svarīgākās vērtību izpratnes un interpretēšanas metodes un principus, tai skaitā 

antinomiju principu, kultūras respekta, vērtību grupēšanas un kultūru dialoga principus;  

- spēs orientēties mūsdienu vērtību piedāvājumos un atšķirt tos no Eiropas tradicionālajām 

vērtībām;  

- apzināsies un spēs pamatot savu viedokli par kultūru dialoga un saprašanās iespējām, un to kā 

novērst iespējamās civilizāciju sadursmes;  

- kurss palīdzēs izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par vērtību sistēmām.  

 

 



Kursa plāns  
  

Nr. p.k. Tēma 

Paredzētais 

apjoms 

stundās 

1.        Rietumu un austrumu jēdziens. Rietumu kultūras iezīmes. 

Eiropas kultūras saknes. Antīkā un judeokristīgā tradīcija 
1 L 

2.        Judeokristīgā tradīcija un tās ietekme uz Rietumu vērtībām un 

kultūras identitāti. Pasaule kā laiks (olāms) un vēsture kā 

virziens 

1L, 1S 

3.        Vērtību modelis senajā Izraēlā. Priekšstati par cilvēku, pasauli 

un Dievu. Hermeneitika un interpretēšanas principi. Estētiskie 

priekšstati un vērtības. 

1L, 1S 

4.        Jaunā Derības interpretācija. Kristietības pirmsākumi. Eross un 

agapē. Līdzcietība kā vērtība. Ģimenes, bērna, sievietes 

vērtība.  

1 L 

5.        Kristietības izplatīšanās. Tarsas Pāvila darbība. Individuālisms 

un ekumēnisms Rietumu vērtību sistēmā. Neoplatonisms 
1 L, 1S 

6.        Antīko un kristietības vērtību sintēze. Logosa koncepcija 1L, 1S 

7.        Eiropas vērtību sistēmas īpatnības. Austrumeiropas un 

Rietumeiropas tradīciju, vērtību un priekšstatu atšķirības. 
1L.  

8.        Augustīns Aurēlijs un viľa ietekme uz viduslaiku vērtībām.  

Pseido-Dionīsijs Areopagīts. Divas interpretācijas tradīcijas 

1L, 1S 

9.        Viduslaiku vērtību sistēma. Universitātes. Akvīnas Toma 

filozofija 
1 L 

10.    Monasticisma vērtības. Benedikts no Nursijas. Agrie 

viduslaiki. Asīzes Francisks un dabas reabilitācija. Vēlie 

viduslaiki 

1 S 

11.    Austrumeiropas kultūras īpatnības. Bizantijas un Krievijas 

kultūra. Shizma. Politiskās domāšanas modelis. Māksla. 
1 L, 1S 

12.    Revolucionārās izmaiľas: reformācija un renesanse. 

Humānisms un individuālisms. Izmaiľas pasaules modelī. 

M.Luters, N. Koperniks. 

1L, 1S 



13.    Jaunie laiki. Protestantisma attīstība. R.Dekarts un zinātnes 

pamati. Kapitālisma un nacionālas valsts vērtības. Apgaismības 

cilvēka koncepcija. Pirmie ateisti. Franču revolūcija. I. Kanta 

kriticisms. 

1L., 1S 

14.    Romantisms un brīvības vērtība. G.F.Hēgeļa ideālisms. 

Zinātniski tehniskā revolūcija. 19.gs. sociālās teorijas un 

cilvēka vērtība tajās. 

1L 

15.    Latvijas kultūras veidošanās un latviešu tradicionālās vērtības.  1S 

16.    20. gs. ideoloģijas kā vērtību sistēmas. Modernizācija. Urbānās 

vērtības un masu kultūra. Totalitārisms. Liberālisms un 

tradīcija.  

1L, 1S 

17.    Islāma vērtību sistēma un kultūra. Islāms un Rietumu pasaule. 1 L, 1S 

18.    Postmodernisma vērtības. Globalizācija. Relatīvisms. 

Tolerance. New age vērtības. „Seksuālā revolūcija‖. 

Subkultūras. 

1 L, 1S 

19.    Multikulturālisma idejas un dialoga principi. Vērtību sistēmu 

līdzās pastāvēšana vai sadursme. Situācija Latvijā. 
1S 

20.    Referātu prezentācija 2S 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala 

atzīmi veido, atzīmes par piedalīšanos semināros (50 %) un eksāmena (rakstveidā) 

rezultāts (50%).  

Mācību pamatliteratūra  
Avotiľa, A., Blūma, D. u. c. Latvijas kultūras vēsture, – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.  

Jermolajeva J., Jermolajevs V., Mūrnieks A., Kultūra 20. gs. – Rīga, RAKA, 2002  

Kūle, M. Eirodzīve: formas, principi, izjūtas – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas 

institūts, 2006  

Vīts Dţ. E., Postmodernie laiki – Rīga, LMF, 1999  

Kūle M., Kūlis R., Filosofija – Rīga, Zvaigzne 1996  

Klīve V.,V.,Gudrības ceļos, Rīga, Zinātne, 1998  

Taivans L., Taivāne E., Reliģiju vēsture(Eksperimentāla mācību grāmata), Rīga, Raka, 

2003  

Taivans L., Taivāne E., Reliģiju vēsture (Skolotāja grāmata), Rīga, Raka, 2003  

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 2.Eiropas kultūras saknes, Rīga, Raka 

2000  

Rubenis, A. 20. gadsimta kultūra Eiropā, – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004  

Averincevs S. Cilvēks un vārds – Rīga, Intelekts 1998 (tulk. no krievu val.)  

Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006  

Papildliteratūra Priedītis, A. Kultūru dialogs: intelektuālās komunikācijas vēstures 

teorija. – Rīga: Pasaules kultūru fonds, 2006  

Davies, N. Europe. A History – Oxford University Press, 1996  

Kristietības vēsture – Rīga, Zvaigzne ABC, 2005 (tulkojums no angļu val.)  



Lūiss K. S. Vienkārši kristietība, Rīga, izdevniecība Klints, 2006(tulkojums no angļu 

val.)  

Klīve V.,V.,Ticības ceļos, Rīga, Zinātne, 1995  

Pasaules reliģijas, Rīga, Zvaigzne ABC, 2001 (tulk. no angļu val.)  

Straube G., Latvijas brāļu draudzes diārijs, Rīga, SIA N.I.M.S., 2000  

Лосев, А. Ф. Эстетика возрождения. – Москва: Мысль, 1982  

Ритцер, Дж. Современные социологические теории, – CанктПетербург: Питер, 

2002  

Balodis R., Valsts un Baznīca.- Rīga, Nordik, 2000  

Ţilsons E. Kristīgās filozofijas vēsture viduslaikos 1. d. - Rīga, 1997  

Čestertons K. G., Sv. Francisks no Asīzes. - Rīga,Vārds, 1997  

Heglunds B. Teoloģijas vēsture. - Rīga, LELB, 1999  

Bergson A. The Two saurces of Morality and Religion. - New York, 1935  

Bībele, LBB, 1998 ; Kоран, Москва, 1902;  

Islāms. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004  

Taivans L. G. Teoloģijas vēsture I daļa. – Rīga, 1995  

Rubenis A. Ētika. Rietumu u antropoloģija un ētika. Lekciju kurss. – Rīga, Zvaigzne 

ABC, 2007  

Rubenis A. Ētika. Kristīgās antropoloģijas un ētikas veidošanās. Lekciju kurss. – Rīga, 

Zvaigzne ABC, 2007  

Rubenis, A. Ētika. Viduslaiku izglītība, antropoloģija un ētika. Lekciju kurss. – Rīga, 

Zvaigzne ABC, 2007  

Vēbers, M. Reliģijas socioloģija. – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2003  

Klīve, V.,V. Pa kuru ceļu? – Mineapole, LELBA,1988  

Huizinga J. Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture – Houghton Mifllin, 

1973  

Buber, M. Ïch und Du – Köln, 1966  

Huntington, S. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, 

Simon&Schuster, 1998  

Latvijas jaunatnes socioloģisks portrets. – Rīga, 1999;  

Gorders J., Hellerns u.c. Reliģiju grāmata. – Rīga, 2002 (tulk. no norvēģu val.)  

Augustīns, Atzīšanās. – Rīga: Liepnieks un Rītups, 2008  

Vitgenšteins, L. Loģiski filozofisks traktāts. – Rīga: Liepnieks& Rītups, 2006  

Periodika un citi informācijas avoti  
Čestertons K. G. Kristietības paradoksi // Grāmata, – Rīga, 1991, Nr. 9.  

Šmits T. Dieva predestinācija un cilvēka brīvība. // Svētdienas rīts, Rīga, 1989, Nr 12.  

Almanahs: Sarunas X, Rīga, Jaunā akadēmija, 2008  

LIIS: Nelsone I., Rozenberga L., Laikmetu ainas un darba lapas 9. – 12. kl. 

ftp://ftp.liis.lv/macmat/pedagog/muzika/muzika_vidusl_renes.zip 

 

ftp://ftp.liis.lv/macmat/pedagog/muzika/muzika_vidusl_renes.zip


Kursa nosaukums    Kulturoloģija I  
Kursa kods     MākZ1367  

Zinātnes nozare    Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare   Kultūras teorija  

Kredītpunkti     2  

ECTS kredītpunkti    3  

Kopējais auditoriju stundu skaits  32  
Lekciju stundu skaits   32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums  09.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība   Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais    Andrejs Geske   

  

Kursa anotācija Kurss sniedz vispārīgu ievadu kultūras teorijas problemātikā. Tiek 

apskatīti gan pagājušo gadsimtu domātāju nozīmīgākās teorijas, gan mūsdienu 

kulturoloģijas problemātika. Nosacīti kurss tiek sadalīts 2 blokos: kultūras jēdziens un 

jēgpilnais saturs, kultūru klasifikācija un mijedarbība.  

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par kulturoloģijas problemātiku  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot 

izglītības procesu priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli  

Kursa plāns 1.Kultūras jēdziens. Iespējamās definīcijas. (L4)  

2.Civilizācijas jēdziens. (O.Špenglers). Atšķirība starp kultūras un civilizācijas 

jēdzieniem. (L4)  

3.Pretstati kultūrā: horizontālais un vertikālais, sakrālais un profānais. (L4)  

4.Pretstati kultūrā: ezotērais un eksotērais, autohtonais un heterohtonais. (L4)  

5.Pretstati kultūrā: apoloniskais un dionīsiskais (F.Nīče), demiurģiskie un kreatīvie 

spēki. (L4  

6.Kultūru klasifikācijas principi (L4)  

7.Etnosa jēdziens, tā pazīmes. (Ļ.Gumiļova etnoģenēzes teorija). (L4)  

8.Etnocentrisms un etnosu tuvināšanās, globālais un vispārcilvēciskais kultūrā. (L4)  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā 

iekļautā teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%)  

Mācību pamatliteratūra K.Gīrcs. Kultūru interpretācija. R.1998 (LUB 8 eks.)  

F.Nīče. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara, jeb, Grieķi un pesimisms. Rīga, 2005 

(LUB 8 eks.)  

O.Špenglers. Rietumeiropas noriets. 1923.(LUB nav)  

Papildliteratūra M.Eliade. The Sacred and The Profane. 1957.  

Ļ.Gumilev. Etnoginez i biosfera zemli. 1974  

 



Kursa nosaukums    Kulturoloģija II  
Kursa kods     MākZ1368  

Zinātnes nozare    Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare   Kultūras teorija  

Kredītpunkti     2  

ECTS kredītpunkti    3  

Kopējais auditoriju stundu skaits  32  
Lekciju stundu skaits   32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums  09.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība   Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais    Andrejs Geske   

  

Kursa anotācija Kurss sniedz vispārīgu ievadu kultūras teorijas problemātikā. Tiek 

apskatīti gan pagājušo gadsimtu domātāju nozīmīgākās teorijas, gan mūsdienu 

kulturoloģijas problemātika. Nosacīti kurss tiek sadalīts 2 blokos: indivīda vieta 

kultūrā, kultūru veidojošās sistēmas. Īpaši tiek akcentēta plurālistiska pieeja kultūrai.  

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par kulturoloģijas problemātiku  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot 

izglītības procesu priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli  

Kursa plāns 1.Indivīds un individuālais kultūrā. Indivīda un sabiedrības mijiedarbība. 

(L4)  

2.Sociālā stratifikācija un elites jēdziens. (L4)  

3.Kultūras vērtības un normoģēni. (L4)  

4.Reliģija kā kultūras sistēma (K.Gīrca teorija). (L4)  

5.Ideoloģija kā kultūras sistēma (K.Gīrca teorija).(L4)  

6.Spēle kā kultūru veidojošs mehānisms (J.Hēzingas teorija). (L4)  

7.Komiskais, smieklīgais kultūrā, marginālā kultūra (M.Bahtins). (L4)  

8.Mītiska domāšana un kultūra. Rituāls, tā funkcijas kultūrā (M.Eliade). (L4)  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā 

iekļautā teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%)  

Mācību pamatliteratūra K.Gīrcs. Kultūru interpretācija. 1998. (LUB 8 eks.)  

F.Nīče. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara, jeb, Grieķi un pesimisms. Rīga, 2005 

(LUB 8 eks.)  

M.Eliade. The Sacred and The Profane. 1957. (LUB nav)  

Papildliteratūra ЙОХАН ХЕЙЗИНГА, Homo ludens.  

H. Ortega-I-Gasets. Mākslas dehumanizācija.  

M. Eliade. Mīta aspekti (1999) 

 



Kursa nosaukums    Daiļdarba interpretācija skolā  
Kursa kods     PedaP673  

Zinātnes nozare    Pedagoģija  

Zinātnes apakšnozare   Skolas pedagoģija  

Kredītpunkti     2  

ECTS kredītpunkti    3  

Kopējais auditoriju stundu skaits  32  
Lekciju stundu skaits   20  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums  19.04.2011  

Atbildīgā struktūrvienība   Skolotāju izglītības nodaļa  

Nozares atbildīgais    Ilze Kangro    

Kursa izstrādātājs(-i)   Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Dagmāra Ausekle 

 

Kursa anotācija Kursa mērķis – dot iespēju studentiem iepazīt daudzveidīgās literārā 

darba interpretācijas iespējas,to skatot mijiedarbībā ar citiem mākslas veidiem,lekcijās 

un patstāvīgajās studijās apgūt daţādas teorijas, bet praktiskajās nodarbībās - 

nepieciešamās daiļdarba interpretācijas iemaľas.  

Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

* būs iepazinuši daţādas teorijas daiļdarba interpretācijas aspektā,  

* spēs skatīt daiļdarba interpretācijas jautājumus laikmeta kultūras parādību kontekstā,  

* pilnveidos prasmi interpretēt un analizēt literārus darbus un iesaistīties dialogā par 

tajos ietvertajām vērtībām,  

* iegūtās zināšanas un prasmes spēs izmantot konkrētu pedagoģisku uzdevumu 

risināšanā,  

* apgūtās iemaľas spēs izmantot tālākos patstāvīgos pētījumos ārpus studiju procesa.  

Kursa plāns 1.Daiļliteratūra kā viens no mākslas veidiem L4 S2  

2.Literatūrzinātniskās metodes būtība un daţādu metodoloģisko pieeju izmantošana 

daiļdarba interpretācijā L12 S6  

3.Rakstnieka piederība literatūras virzienam un viľa darbu interpretācija literatūras 

virziena kontekstā L4 S4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Obligāts semināru apmeklējums (pilna un nepilna 

laika studentiem) – 30 procenti  

1 referāts, kura tēma saskaľojama ar docētāju – 20 procenti  

Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz diviem jautājumiem – 50 procenti  

Attaisnoti kavētās semināra nodarbības students var ieskaitīt,uzrakstot eseju (500 – 600 

vārdu) par atbilstošu tematu  

Mācību pamatliteratūra Ausekle D. Daiļdarba interpretācija skolā.-R: Garā pupa, 

2003. LUB – 43 eks.  

Jungs K. G. Psiholoģiskie tipi. - R.: Zvaigzne ABC, 1993. LUB – 12 eks.  

Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. - R.: Zinātne, 1999.LUB 19 eks.  

Vigotskij L. Psihologija isskustva. - M.:Isskustvo,1998. LUB – 7 eks.  

Papildliteratūra Literatūras un mākslas vērtēšanas principi. - R.: Zinātne, 1998.  

Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. R.: Zinātne, 1996.  

Bērziľš L. Ievads latviešu tautas dzejā. I d. R.: LU, 1940  

Uz kurieni, literatūras teorija? - R.,1995.  

Ivbulis V. Ceļā uz literatūras teoriju. - R.: Zinātne, 1998.  

Bloom H. How to read and why. London, 2000.  

Salīdzinošā literatūzinātne Austrueiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas. – R.: 

Pētergailis, 2001. Periodika un citi informācijas avoti Trumpe I. Pelēkās teorijas 

krāsas//Karogs, 1991, nr.3-4, 11-12.  



 

http://thoughtjam.wordpress.com/2007/09/09/ricouer-what-is-text-and-metaphor-and-

the-problem-of-interpretation/  

Paul Ricoeur ―What is a text? Explanation and understanding‖ from Hermeneutics and 

the human sciences. 1981.  

 



Kursa nosaukums Latvijas kultūras vēsture  
Kursa kods Vēst3393  

Zinātnes nozare Vēsture  

Zinātnes apakšnozare Kultūras un zinātnes vēsture  

Kredītpunkti 2  

ECTS kredītpunkti 3  

Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Lekciju stundu skaits 16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 03.03.2011  

Atbildīgā struktūrvienība Vēstures un filozofijas fakultāte  

Nozares atbildīgais Gvido Straube    

Kursa izstrādātājs(-i) Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) Vēst1397 [2VES1397] Latviešu tautas tradicionālā kultūra I 

Vēst2398 [2VES2398] Latviešu tautas tradicionālā kultūra II 

Kursa anotācija Kursa mērķis ir Latvijas kultūras vēstures problēmsituāciju analīze. 

Latvijas fenomena iespējamā sintēze pasaules kultūras vēstures kontekstā kļūs par 

nopietnu izpētes objektu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta bibliogrāfijas analīzei, kuras 

izpēte ir patstāvīgā darba saturs. Videofilmas un muzeju apmeklējumi bagātinās šī 

kursa apguvi.  

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par  

- Latvijas kultūras vēstures pamatatziľām;  

- speciālo terminoloģiju, jēdzieniem un to skaidrojumiem;  

- Latvijas kultūras vēsturi Eiropas kontekstā.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- kritiski analizēt Latvijas kultūras procesus un izpausmes formu;  

- patstāvīgi formulēt kultūras pieminekļus, to kultūrvērtību un nozīmes kritērijus.  

 

3. Prasmes zināšanas lietot:  

- patstāvīgi pētīt un analizēt kultūrvēsturiskus faktus;  

- izmantot profesionālo terminoloģiju un diskutēt par mijiedarbību ar aktuāliem, 

mūsdienu jautājumiem;  

- mērķtiecīgi izvēlēties un patstāvīgi veidot tematisku prezentāciju par laikmetīgu 

problēmu.  

 

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

- argumentēti skaidrot kultūras lomu un nozīmi;  

- demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas.  

 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- motivēti un patstāvīgi pilnveidot savu kultūrkompetenci. Kursa plāns 1. Ievads 

Latvijas kultūras vēstures problemātikā - L2; S2;  

2. Svarīgākie periodi un kultūras specifika - S2;  

3. Mitoloģiskie priekšstati Baltijā - L2; S2;  

4. Ornaments un tā lietojuma problēmas - S2;  

5. Arheoloģiskais un etnogrāfiskais tērps - L2;  

6. Reformācijas laika kultūras specifika - L2;  

7. Kultūras uzplaukuma periodi - Apgaismība, Jaunlatvieši, Republika - L4; S4.  



8. Latvijas Universitātes vēsture - S2;  

9. Latvijas kultūras vēsture 20.gs. otrajā pusē L2.  

10. Latvijas kultūras vēstures problēmas mūsdienu kontekstā - L2; S2.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 100% semināru apmeklējums, starpieskaites pozitīvs 

vērtējums (20%) un recenzēts patstāvīgais darbs (30%).  

Rakstisks eksāmens (50%).  

Mācību pamatliteratūra 1. Avotiľa A. u.c. Latvijas kultūras vēsture. R.: Zvaigzne 

ABC, 2003.  

2. Ideju vēsture Latvijā. Antoloģija. R.: Zvaigzne ABC, 1995.  

3. Birkerts A. Latviešu inteliģence. R.: 1927.  

4. Zariľa A. Lībiešu apģērbs. 10. - 13.gs. R.: 1988.  

5. Radiľš A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. R.: Zvaigzne ABC, 1996.  

Papildliteratūra 1. Arheoloģija un etnogrāfija (visi sējumi).  

2. Ambainis O. Latviešu folklorikas vēsture. R.: 1989.  

3. Cimmermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. R.: 1969.  

4. Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. Stokholma, 1968.  

Periodika un citi informācijas avoti 1. ZA Vēstis. Visi gadagājumi.  

2. Ţurnāls "Studija".  

3. Avīze "Literatūra. Māksla. Mēs." 

 



 

 

Kursa nosaukums Vizuālā komunikācija un māksla  
Kursa kods Peda2183  

Zinātnes nozare Pedagoģija  

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija  

Kredītpunkti 2  

ECTS kredītpunkti 3  

Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Lekciju stundu skaits 20  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 13.11.2010  

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte  

Nozares atbildīgais Aida Krūze    

Kursa izstrādātājs(-i) Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ilze Vītola 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ausma Auziľa 

 

Kursa anotācija Studiju kursā tiek apskatīti vizuālās komunikācijas, vizuālā tēla 

(attēla), mākslas tēla uztveres un veidošanas aspekti, attēls (attēlojums) kā vēstījums un 

informācijas nesējs, apspriesta mākslas vieta komunikācijas mediju vidē. Praktiskās 

nodarbības paredzētas kā eksperiments teorētisko nostādľu ilustrācijai un pārbaudei, 

dziļākas izpratnes veidošanai par tēmu, jaunatklāsmei.  

Vizuālās mākslas skolotājiem studiju kurss ir pamats mākslinieciskās jaunrades procesa 

izpratnei un pedagoģiskajai praksei nozarē.  

Kā izglītojošs, kurss piemērots ne tikai mākslas, bet arī citu nozaru skolotājiem, jo dod 

vispārēju ieskatu un izpratni par vizuālās komunikācijas līdzekļiem, to formu, uztveres 

parametriem un efektivitāti, veicina izpratnes veidošanu par vizuālās informācijas avotu 

kvalitāti un izvēles iespējām atkarībā no nepieciešamības.  

Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti iegūst:  

- plašāku skatījumu uz informatīvās vides daudzveidību;  

- spēj analizēt informācijas avotu saturu un vizuālo formu;  

- redz sakarības starp informācijas nesēju vizuālo kvalitāti un informācijas uztveres 

efektivitāti;  

prasmes zināšanas pielietot praksē:  

- izvēloties optimālākās vizuālas komunikācijas formas saskarsmē un mācību procesā;  

- izvirzot mācību mērķus un uzdevumus mācību priekšmeta tēmā;  

- plānojot to sasniegšanu.  

Kursa plāns  
1. Ievads  

Vizuālā komunikācija: terminu skaidrojums. Attēls kā vēstījums un informācijas nesējs. 

L2  

2. Vizuālā uztvere Vizuālās uztveres likumsakarības. L2  

3. Vizuālais tēls. Vizuālā tēla forma un saturs. L4  

4. Vizuālā informācija - teksts. L2  

5. Vizuālā informācija - zīmes. L2, P4  

6. Vizuālā informācija - simboli. L2, S4  

7. Fotogrāfija. L2  

8. Reklāma. P2  

9. Mākslas tēls. L2, P2  

10. Mākslas darba izpratne L2  



Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

1) 4 praktiskie darbi (vērtēšana darbu skatē) 30%,  

2) referāts par tēmu, prezentācija (1. patstāvīgais darbs) 30%,  

3) eksāmens: eseja par tēmu (2. patstāvīgais darbs) 40% no kopīgā vērtējuma.  

Mācību pamatliteratūra  
 

1.Agejevs V. Semiotika.- Jumava, 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. - 14  

2. Bergström, Bo,Vizuālā komunikācija, 2009. LU AB:Misiľa bibliotēka - 3  

3. Gombrich, E. H.(Ernst Hans),1909-2001. Art and illusion :2002. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.- 13  

4. Dewey, John, Art as experience, 1979. LUB:Humanitārā las., LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl., LUB:Daudznozaru bibl., LUB:Latv.-ārz. fil. nod.  

Papildliteratūra  
1. Berger A. Видеть - значит верить : 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

2. Barthes Roland Camera lucida :1997. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., LUB:Humanitārā 

las.  

3. Gombrich, E. H. Ideals & idols : 1998. LNB:Humanit. zin.lit.lasītava  

4. Gombrich, E. H. The image & the eye : 1998. LNB:Humanit. zin.lit.lasītava  

Periodika un citi informācijas avoti 1.Ţurnāls Studija  

2.Ţurnāls Dizaina studija, telpa, forma, laiks  

3.Ţurnāls Foto kvartāls  

4.Laikraksts Forums 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Skicēšana 

Kursa kods MākZP055 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 30 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

Nozares atbildīgais Andrejs Geske  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Utāns 

Kursa anotācija 

Praktiskas nodarbības mācību darbnīcā-laboratorijā.Mājasdarbi. Redzes uztveres, veiklības treniľš. 

Attīsta vizuālo atmiľu, rokas plastiku. Līnijas plastiskuma izjūta. Attīsta proporciju momentānu 

uztveri. Objekta savstarpējo attiecību ātra salīdzināšana. Zīmētāja reakcijas asums. Prasme komponēt 

lapā ar uztrenētu izjūtu. Strādā ar mīkstu zīmuli, ogli, sangīnu, sēpiju, presēto ogli, tušu. Spēja uztvert 

kā līniju, tā arī laukumu ( tonālās skices - tušas mazgājumus). Visas skices īstermiľa, 1 - 10 

minūtes,vairākas skicēšanas seansa laikā. 

Rezultāti 

Praktiskās nodarbībās mācību laboratorijā studenti attīsta vizuālo atmiľu,trenē redzes 

uztveri,reakciju,precīzu izteiksmes līdzekļu ātru pielietojumu.Profesionālo prasmju praktisks 

pielietojums.Sekmīgi mācās sākumā ieraudzīt galvenās lietas,ātru savstarpējo proporciju uztveri.Veikla 

kompozīcija dotajā formātā.Attīsta zīmētāja reakcijas asumu.Apgūst prasmes brīvi strādāt daţādās 

tehnikās.Profesionāls ,radoši attīstošs mākslinieka-vizuālās mākslas skolotāja praktiskās darbības 

treniľa process. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju,laboratorijas darbu apmeklējums obligāts.  

Kredītpunktu ieguvei jāizpilda visi laboratorijas darbi.  

Laboratorijas darbu skaits - 4.  

Pēc katra laboratorijas darba-starpskates,kas sastāda 80% gala vērtējuma.  

Eksāmena vērtējums-darbu skate 20%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Watson, Lucy, 1968-:  

Zīmēšana /Lūsija Votsona ; [no angļu valodas tulkojusi Ieva Sakne-Soma].  

Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].  

Eksemplaru skaits - 3;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

 

2.Stanyer, Peter.:  

Рисунок :базовый курс /Питер Станир, Терри Розенберг.  

Москва : Аст : Астрель, 2005.  



Eksemplaru skaits - 10;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

 

3.Simblet, Sarah.:  

The drawing book /Sarah Simblet.  

London : Dorling Kindersley Book, c2004.  

Eksemplaru skaits - 4;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

 

4.Sullivan, Chip.:  

Drawing the landscape /Chip Sullivan.  

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2004.  

Eksemplaru skaits - 5;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

 

5.Rankin, David, 1945-:  

Техника быстрых набросков :[как постичь суть ускользающих объектов] /Дэвид Рэнкин ; 

перевод с английского.  

Минск : Попурри, 2004.  

Eksemplaru skaits - 5;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. 

Periodika un citi informācijas avoti 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_anatomy  

http://www.innerbody.com/htm/body.html  

http://www.visiblebody.com/tour_movies  

drawsketch.about.com 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Skicēšanas pamati,veidi,iespējas,paraugi. L 2 

2.Lineārās skices. Ld 8 

3.Silueta skices. Ld 8 

4.Gaismēnu skices,apjoms. Ld 6 

5.Rakurss.Figūras skices kustībā.Detaļas. Ld  

 



Kursa nosaukums Latvijas glezniecība I  
Kursa kods MākZ2149  

Zinātnes nozare Mākslas zinātne  

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija  

Kredītpunkti 2  

ECTS kredītpunkti 3  

Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Lekciju stundu skaits 8  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 12.04.2011  

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa  

Nozares atbildīgais Silvija Radzobe    

Kursa izstrādātājs(-i) Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

 

Priekšzināšanas Vēst3393, Latvijas kultūras vēsture [SkVi P] [21.12.2010] 

Kursa anotācija Kursa īpašā vērtība ir praktiskās nodarbības - semināros Latvijas 

Mākslas muzejā. Tiek pētītas un analizētas Latvijas mākslas vēstures no 1860 - 1940. 

gadam problēma. Īpaša vērība pievērsta latviešu slavenāko gleznotāju daiļrades izpētei.  

Rezultāti Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs:  

- izpratni par glezniecību Latvijā;  

- papildinās speciālo terminu lietojuma iespējas un paaugstinās izpratni par Latvijas 

glezniecibu un prasmi profesionāli izteikties par mākslas darbiem.  

Apgūstot studiju kursu studenti paaugstinās:  

- akadēmiskās kompetences līmeni – iegūs prasmi izteikt spriedumu un izmantojot 

speciālo terminoloģiju patstāvīgi analizēt un vērtēt glezniecību Latvijā daţādos 

periodos;  

- profesionālās kompetences līmeni - paaugstinās zināšanu un izpratnes līmeni Latvijas 

glezniecībā un iepazīsies ar mūsdienu glezniecību Latvijā.  

Apgūstot studiju kursu, studenti spēs:  

- patstāvīgi analizēt un vērtēt Latvijas glezniecības paraugus.  

Kursa plāns  
1. Latviešu nacionālās mākslas skolas izveidošanās - L2;  

2. Tēlotājas mākslas dzīve Latvijā 19. gs. beigās - L2;  

3. K. T. Hūns un J.Feders - S2;  

4. J. Rozentāls, V. Purvītis un J. Valters - S2;  

5. Latvijas glezniecība 20. gs. pirmajā desmitgadē - L2;  

6. J. Tilbergs - S2;  

7. J. Grosvalds, J. Kazaks un V. Matvejs - S4;  

8. Stājglezniecība Latvijas Republikas periodā - L2;  

9. L. Liberts - S2;  

10. E. Kalniľš u.c. - S2;  

11. Kopsavilkums - četrdesmito gadu sākums Latvijas glezniecībā - līdz mūsu dienām - 

S10.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 100 % semināru apmeklējums, rakstiska starpieskaite 

(50%). Mutisks eksāmens (50%).  

Mācību pamatliteratūra Latvijas mākslas vēsture. Autoru kolektīvs: L. Bremša, A. 

Brasliľa, D. Bruģis, S. Pelše, I. Pujāte. Rīga: Pētergailis, 2003.  

J. Siliľš. Latvijas māksla. 1 - 3. Stokholma: Daugava, 1979.  

B. Vipers. Latvijas māksla baroka laikmetā. Rīga: 1927. 

 Papildliteratūra Visu veidu albūmi - monogrāfijas.  

Latvijas tēlotāja māksla. 1860. - 1940. g. R.: Zinātne, 1986.  



Periodika un citi informācijas avoti Avīze "Literatūra. Māksla. Mēs."  

Ţurnāls "Studija"  

Ţurnāls "Māksla+"  

www.lnmm.lv 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Teātra mākslas loma pedagoģijā 

Kursa kods Peda2015 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
6 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 05.02.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Silvija Geikina 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP067 [2MAKP009] Teātra 

mākslas attīstība 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt humāni orientētas personības veidošanos, izprast teātra mākslas nozīmi 

skolēna ētiski estētiskajā audzināšanā, personības mākslinieciskās gaumes un pasaules uzskata 

veidošanā. Lekcijās un semināra nodarbībās studenti tiek iepazīstināti ar teātra mākslas būtību, ar 

teātra pedagoģijas jēdzienu un teātra pedagoģijas izmantošanas iespējām audzināšanas darbā. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par  

par interešu izglītības attīstību Latvijā un pasaulē;  

par teātra pedagoģijas galvenajiem principiem;  

par teātra mākslas izpausmes iespējām skolā un ārpus skolas;  

par profesionālo un amatieru teātru ieguldījumu skolēnu estētiski ētiskajā audzināšanā;  

par skolotāja lomu, iepazīstinot skolēnus ar profesionālo un amatieru teātru iestudējumiem.  

 

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

daţādu valstu attieksmi pret interešu izglītību;  

teātra pedagoģiju kā universālu līdzekli personības spēju attīstīšanā;  

skolu teātra pedagogam nepieciešamos talantus un īpašības;  

skolu teātra pedagoga sagatavošanas jautājumus Latvijā.  

 

- prasmes zināšanas pielietot:  

prasmi ieinteresēt audzēkľus par teātra mākslu, apmeklējot teātra izrādes, kā arī organizējot 

teātra mākslas izpausmes skolā;  

prasmi analizēt un vērtēt profesionālā un amatieru teātra iestudējumu pedagoģiskā aspektā;  

prasmi radoši organizēt pārrunas par teātra mākslas nozīmi pedagoģijā;  

 



- komunikācijas prasmes:  

izskaidrot audzēkľiem teātra pedagoģijas mērķus un galvenos uzdevumus;  

pierādīt teātra pedagoģijas priekšmeta nepieciešamību skolā;  

sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem starppriekšmetu sakaru realizēšanā;  

 

- ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

patstāvīgi izpētīt kādu Eiropas valsts pieredzi teātra pedagoģijas nodarbību veidošanā;  

analizēt un izvērtēt šīs pieredzes lietderību;  

 

- citas vispārējās prasmes:  

modificēt teātra pedagoģijas programmas elementus atbilstoši katras klases vajadzībām;  

atbildēt par teātra pedagoģijas programmas atbilstību klases vajadzībām. 

Kursa plāns 

1.Interešu izglītība Latvijā. Teātra kā sintēzes mākslas būtība. L 2  

2.Teātra pedagoģijas jēdziens. Patiesā un skaistā mijiedarbība teātra pedagoģijā L 2  

3.Teātra pedagoģija- universāls līdzeklis personības spēju attīstīšanai un iepazīstināšanai ar 

pasaules kultūru L 2  

4.Teātra pedagoģija kā līdzeklis skolēna emocionalitātes attīstīšanai S 2  

5.Skolu teātra pedagogam nepieciešamie talanti un īpašības L 2  

6.Skolu teātra pedagoga sagatavošanas problēmas Latvijā L 2  

7.Daiļrunāšanas pulciľš skolā. Tā organizēšana un darbība L 2  

8.Skolu teātra darbības īpatnības. L2 S2 

9.Drāma kā metode, tās būtība un pielietošana mācību stundās L 2  

10.Teātris –sports kā radošas individualitātes attīstītājs L 2  

11. Leļļu teātra darbība skolā un pirmsskolas izglītības iestādēs L 2  

12.Profesionālo teātru iestudējumu iekļaušana skolēnu ētiski estētiskās audzināšanas darbā L2 S2  

13.Skolotāja loma teātra izrādes apmeklējuma organizēšanā un tās izvērtēšanā. L 2  

14.Izrādes kolektīvs apmeklējums. Tā plusi un mīnusi. L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts.  

Uzdevumu izpilde semināros ( 25%)  

Kursa pārbaudījums –kontroldarbs ( 25%)  

Eksāmens rakstisks  ( 50%) 

Mācību pamatliteratūra 

1.J. Anspaks „Mākslas pedagoģija‖ Rīga, RaKa, 2004.  

2.A.Matisāne „Pedagogs un personība‖. „Psiholoģija mums‖, 2005. Nr.2  

3.Meikšāne Dz. „Psiholoģija mums pašiem‖, Rīga, RaKa,1998  

4.L.Smildziľa „Ievads teātra spēles pamatos‖ Rīga, RaKa,1998.  

5.V.Spolina „Teātra spēles- improvizācijas‖,Rīga, Preses nams,1999.  

6.G.Bīriľa, A.Kacena „Teātra sports kā radošas individualitātes attīstītājs.‖ ţurn. „Psiholoģijas 

pasaule‖ 2003.g. Nr.3  

7.A.Umbraško „Ģimnāzijas teātris‖ ţurn. „Skolotājs 2006.g.Nr.6 

Papildliteratūra 

 

1.„20.gadsimta teātra reţija pasaulē un Latvijā‖ izd. Jumava, 2002.  

2.„Latvijas teātris 20 gs.90.gadi un gadsimtu mija‖ izd.Zinātne,2007. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Laikr „Kultūras Forums‖  

Laikr.‖Kultūras Diena‖  

Ţurn. „Teātra Vēstnesis‖ 



 
 

 

Vizuālās mākslas skolotājs 
 



 

Kursa nosaukums Saskarsmes un uzvedības kultūra 

Kursa kods Filz1605 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filozofijas doktors, prof. Vladimirs Kincāns 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Filz1605 [2FIL1605] Saskarsmes un 

uzvedības kultūra [slēgts 03.09.2010] 

Filz1178 [2FIL2032] Lietišķā etiķete 

un protokols [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa galvenais mērķis - parādīt etiķetes un pieklājības nozīmi lietišķo un privāto personu 

savstarpēja saskarsme. Paradīt etiķetes saistību ar tikumību, rituāliem, paraţām, cilvēku 

praktisko darbību un kultūru kopumā. Uzvedības normas tiek interpretētas kā cilvēka 

komunikatīva un socializācijas forma. Lekciju gaitā autors liek uzsvaru uz radošu saskarsmes 

izpratni.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas un izpratni par uzvedības kultūras būtību un 

pamatprincipiem.  

Iegūst priekšstatu par saskarsmes principiem cilvēku attiecībās.  

Saprot uzvedības lomu dzīvē, lietišķajos kontaktos un starptautiskajās attiecībās.  

Studentiem ir prasme un kompetence patstāvīgi analizēt savu un citu personu uzvedību un spēja 

koriģēt savu darbību atbilstoši uzvedības komunikatīviem standartiem.  

Kursa plāns 

1. Ētika, Etiķete un protokols. L4  

2. Vizītkarte. Vizītkartes veidi, apmaiľa, darbība ar vizītkarti. L2  

3. Ārējais izskats. Dienas tērpi, vakartērpi. L2  

4. Vizītes un pārrunas vizīšu laikā. L4  

5. Dāvanas, suvenīri. L2  

6. Telefona sarunas. L2  

7. Pieľemšanas. L4  

8. Galda un ēšanas kultūra. L4  

9. Neverbālās uzvedības standarti. L4  

10. Verbālās uzvedības standarti. L2  

11. Nacionāla un starptautiskā etiķete. L2  



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Tests Nr. 1 – 10%  

Referāts – 10%  

Kontroldarbs (rakstveida) – 30%  

Tests Nr.2 – 30%  

Gala pārbaudījums: mutiskais eksāmens - 20%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Zvaigzne ABC. Rīga. 2007 LUB:Centr.bibl.- 32. 

eks.  

2. Kincāns V. Etiķete. Biznesa Partneri. Rīga, 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.- 100.eks.  

3. Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. 2003 LUB:Centr.bibl. -7.eks.  

4. Lewis, Richard D.When cultures collide :leading across cultures. London : Nicholas Brealey 

Publ., 2006. XXII, 599 lpp. LUB:Centr.bibl. - 4. eks.  

 

Papildliteratūra 

1. Odiľa A.. Protokols. – R., 2003.  

2. Volfa I. Mūsdienīgas uzvedības normas. Dţinsos vai smokingā? – R., 1999.  

3. Wood John R., Serres Jean. Diplomatic Ceremonial and Protocol, Principles and Procedures, 

New York, 1970  

4. Foster D.. The Global Etiquette. Guide to Europe. – Berlitz International, 2000.  

5. Борунков А. Ф. Дипломатический протокол в России. – Москва, 1999.  

6. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. Москва. 2004.  

Periodika un citi informācijas avoti 

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/  

 

Kursa saturs 

kursa saturs PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Estētika [SkVi P] 

Kursa kods Filz2050 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Estētika un mākslas filozofija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filozofijas doktors, prof. Vladimirs Kincāns 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Filz2050 [2FIL2050] Estētika [SkVi 

P] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir ievadīt studentus estētiskas problemātikas jomā. Kurss iepazīstina ar galvāniem 

estētikas jēdzieniem, ar kuriem cilvēkiem nākas ikdiena saskarties. Tuvāk tiek analizēta mākslas 

loma sabiedrībā un cilvēka dzīvē. Kā cilvēks uztver mākslu un ka māksla iedarbojas uz 

indivīdiem. Estētiskie jautājumi tiek sasaistīti ar mākslas pedagoģijas un mākslas psiholoģijas 

jautājumiem. Tiek paradīta estētisko fenomenu loma cilvēka vispārējas un humanitāras kultūras 

veidošana  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par estētiskas zinātnes pamatatziľām, mākslas 

estētisko būtību un priekšstatu par estētisko fenomenu lomu personības veidošana.  

Kursa apguves rezultātā studentiem  

- veidojas prasme adekvāti izmantot estētisko terminoloģiju,  

- veidojas spēja un kompetence patstāvīgi analizēt estētiskos fenomenus,  

- pilnveidos pētnieciskās prasmes mākslas analīze.  

Kursa plāns 

1. Estētikas priekšmets. L2  

2. Estētiskā fenomena būtība un saturs. L2  

3. Estētiskā darbība. L2  

4. Estētiska apziľa. Estētiskas apziľas struktūra. L4  

5. Estētiskā gaume. Estētiskas vajadzības. Estētiskas situācijas. Estētiska nostādne. Estētisks 

pārdzīvojums. L4  

6. Estētikas kategorijas. Skaistais. Traģiskais. Komiskais. L4  

7. Mākslas rašanās problēma. L2  

8. Mākslas funkcijas. L4  

9. Mākslas veidi. L4  

10. Mākslas uztvere un izpratne. L2  

11. Jaunrades problēma. L2  



 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi;  

Patstāvīgs darbs Nr1. – 15%  

Patstāvīgs darbs Nr2. – 15%  

Ziľojums –20%  

Noslēguma pārbaudījums - mutiskais eksāmens – 50%  

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Anspaks J. Mākslas pedagoģija. R. RAKA. 2004 LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. – 95.eks  

2. Celma H., Fedosejeva I. Estētika: Estētisko ideju vēsture Eiropā. - R.: 2000 LUB:Centr.bibl. 

krājums -35.eks.  

3. Gombrich E.H. Mākslas vēsture. R., 1997. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. – 13.eks.  

4. Kincāns V. Estētikas pamati. LU, R., 2003 LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. – 87.eks.  

 

Papildliteratūra 

1.Kants I. Spriestspējas kritika. - R.: Zvaigzne ABC, 2000  

2.Gadamers H. G. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, simbols un svētki. - R.: Zvaigzne ABC, 

2002  

 3.Лукач Д. Своеобразие эстетического. В 4-х т. - Москва: Прогресс, 1985  

4.Freiberga E. Estētika. Mūsdienu estētikas skices. R.: Zvaigzne ABC, 2000 

5.Arnheim R. Art and Visual Perception. University of California, 1964.  

6.Munro Th. Art Education. Its Philosophy and Psychology. N. Y., 1956  

7.Rortijs R. Nejaušība, ironija un solidaritāte. R.: Pētergailis, 1999  

8.Выгодский Л.С. Психология искусства. Москва. 1987  

9.Суна У.Ф., Петров В.М. Социология эстетической культуры. - Рига, 1981  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Kentaurs ; Studija; Karogs.  

2. http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/  
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Kursa nosaukums Mākslas vēsture 

Kursa kods MākZ1165 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 14.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ1165 [2MAK1165] Mākslas 

vēsture [slēgts 03.09.2010] 

MākZ2032 [2PED2114] Mākslas 

vēsture II [14.09.2010] 

MākZ2031 [2PED3031] Mākslas 

vēsture I [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Netradicionāla pieeja daţādām mākslas teorijas problēmām palīdzēs konkretizēt iepriekš iegūto 

pieredzi, precīzi formulējot personīgo attieksmi. Neliels ieskats Eiropas mākslas vēsturē 

(izmantojot slaidus) dos iespēju atklāt mākslas ētiskās un estētiskās nozīmes pamatkoncepciju 

Eiropas kultūrprocesā.Radošu un oriģinālu recenziju rakstīšana iedrošinās veikt pārsteidzošas un 

unikālas analoģijas arī turpmākajā mācību procesā un mākslas pētniecībā. 

Rezultāti 

Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs:  

- izpratni par mākslas stiliem, mākslas vēsturi kā zinātni un mākslas darbu nozīmi cilvēka dzīvē;  

- speciālo terminu lietojums un izpratne atklās mākslas zinātnes pamatus un sniegs prasmi 

profesionāli izteikties par mākslas darbiem.  

Apgūstot studiju kursu studenti paaugstinās:  

- akadēmiskās kompetences līmeni – iegūs prasmi izteikt spriedumu un izmantojot speciālo 

terminoloģiju patstāvīgi analizēt un vērtēt daţādas mākslas parādības;  

- profesionālās kompetences līmeni - paaugstinās zināšanu un izpratnes līmeni mākslas vēstures 

pamatos un iepazīsies ar mūsdienu mākslas procesiem.  

Apgūstot studiju kursu, studenti spēs:  

- patstāvīgi analizēt un vērtēt daţādas mākslas parādības un procesus.  

Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt specifiskus mākslas vēstures kursus, 

piemēram, Rietumeiropas mākslas vēsture I.  

 

 

 



Kursa plāns 

1. Māksla un sabiedrība, mākslas nozīme un vērtējums L8; S8;  

2. Mākslas vēstures periodizācija, faktu atlase un komentārs; terminoloģija L6; S6;  

3. Mākslas darbs un skatītājs mūsdienās L2; S2;  

4. Seno laiku mākslas vēsture L2; S2;  

5. Antīko laiku mākslas vēsture L2; S2;  

6. Viduslaiku mākslas vēsture L2; S2;  

7. Renesanse L2; S2;  

8. Baroks L2; S2;  

9. Jaunāko laiku mākslas darbu vērtējuma iespējas L2; S2;  

10. Impresionisms L2; S2;  

11. Modernisms L2; S2.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru apmeklējums un praktisko darbu izpilde ir obligāta.  

Semestra laikā plānoti divi patstāvīgi pildīti praktiskie darbi un pētījums (10% x 2);  

Termiľā nodotu un prasībām atbilstošu divu recenziju (praktiskie darbi) vērtējums (10% x 2);  

Patstāvīgs semestra darbs un tā prezentācija (30%);  

Rakstisks eksāmens (30%).  

 

Mācību pamatliteratūra 

E.H. Gombrich. Mākslas vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

S. Austruma, S. Savicka. Konsultants vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC, 2000.  

V. Kavacs, Mākslas valodas pamati. R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

B. Vipers. Mākslas likteľi un vērtības. R.: Grāmatu zieds, 1940. 

Papildliteratūra 

Gardner's Art through the ages. HBJ Publishers: 1991.  

Visa veida enciklopēdiskās un estētikas vārdnīcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Vizuālās mākslas mācību metodika 

Kursa kods Peda4646 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
30 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 07.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis:  

sagatavot studentus mērķtiecīga mācību procesa nodrošināšanai vizuālās mākslas priekšmetā 

skolā.  

Studiju kursā tiek apskatīti Vizuālās mākslas izglītības un mācību metodikas pamatjautājumi.  

Mācību procesā paredzēts modelēt, teorētiski pamatot un apspriest mācību uzdevumus un 

metodes. Uzdevumu modelēšana orientēta uz skolēnu uztveres, izziľas darbības, domāšanas 

procesu, praktisko iemaľu un radošās darbības attīstības veicināšanu.  

 

Rezultāti 

 

1. Akadēmiskās kompetences.  

Apgūstot kursu, studenti iegūst zināšanas un izpratni par:  

- vizuālās mākslas priekšmeta nozīmi un specifiku izglītības programmā;  

- daţāda vecuma bērnu tēlotājdarbības raksturu;  

- iespējām mērķtiecīgi izmantot tēlotājdarbību bērna vispusīgai attīstīšanai;  

- mācību metoţu un paľēmienu specifiku vizuālās mākslas priekšmeta apguvē;  

- mācību darba plānošanu: mācību uzdevumu un mācību programmas veidošanu;  

- skolēnu darba sasniegumu vērtēšanas specifiku vizuālajā mākslā.  

2. Profesionālās kompetences.  

Studenti iegūst prasmes analizēt, izvērtēt un pielietot zināšanas  

- mērķtiecīgi izmantojot tēlotājdarbību bērna vispusīgai attīstīšanai daţādās vecuma grupās;  

- radoši plānojot un organizējot mācību procesu vizuālās mākslas mācību priekšmetā;  

- aktualizējot saikni ar jaunākajām idejām mākslas izglītībā;  

- ģenerējot un attīstot jaunas metodes un paľēmienus mācību priekšmeta metodikā;  

-pētot citu valstu pedagogu pieredzi.  

Kursa plāns 

1 Vizuālās mākslas mācību metodikas priekšmets, specifika, aktuālas problēmas L2  

2 Bērnu mākslinieciskā darbība, raksturīgākas iezīmes daţāda vecuma grupās P2  



3 Vizuālās mākslas mācību priekšmets, tā obligātais saturs P4  

4 Mācību satura apguves plānošana P4  

5 Mācību metoţu specifika vizuālajā mākslā P4  

6 Mācību sasniegumu vērtēšanas vizuālās mākslas priekšmetā P2  

7 Prasmju un iemaľu veidošana mākslas nodarbībās P4  

8 Uztveres, domāšanas procesu un radošās darbības veicināšana mākslas nodarbībās P6  

9 Noslēguma darba prezentācija S4  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Praktiskie darbi- 30% no kopējā vērtējuma:  

veikti visi praktiskie darbi: tēmu izpēte un analīze, izstrādāti un prezentēti uzdevumi, piedalījies 

to apspriešanā un diskusijās. Tiek vērtēta praktisko darbu kvalitāte un pasniegums saskaľā ar 

uzdevuma prasībām.  

2. Portfolio - 30% no kopējā vērtējuma:  

apkopoti visi tēmu apguves vingrinājumi un praktiskie darbi.  

3. Eksāmens - patstāvīgais (noslēguma) darbs 40% no kopējā vērtējuma:  

izstrādāti un aprobēti mācību uzdevumi, sagatavota un demonstrēta patstāvīgā darba 

prezentācija, piedalījies vērtēšanā. Tiek vērtēta darba satura un pasnieguma kvalitāte atbilstoši 

prasībām.  

 

Mācību pamatliteratūra 

1 Anspaks J. Mākslas pedagoģija. 1. daļa, „RaKa‖. 2004. LUB:Izgl.zin.&psihol.bibl. 19  

2 Dewey J. Art as experience. New York : Perigee Books, 1980. LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl.4  

3 Vizuālā māksla. Pamatizglītības standarts. ISEC, Rīga 2004.  

4 Rayment T. The problem of assessment in art and design. Bristol ; Chicago : Intellect, c2007. 

LUB:Izgl.zin.&psihol.bibl. 1  

 

Papildliteratūra 

1. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC, 2002. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

Bibl 9  

2. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC, 1999. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

Bibl 9  

3. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt. R.: RaKa, 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl 9  

4. Kay B.D. Assessment in art education. Worcester : Davis Publications, c1997. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl 2  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa:http:/www.izm.gov.lv  

2. http://www.isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog.shtml?vizmaks  

3. Vizuālā māksla 1.- 9. klasei Mācību priekšmeta programmas paraugs. ISEC, Rīga 2005.  

4. Art education :the journal of the National Art Education Association. Reston (VA) 1998. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl 2  

5. Ţurnāls „Skolotājs‖  

 

 

 



 

 

 

 

Kursa nosaukums Mākslas pedagoģija [SkVi P] 

Kursa kods Peda2479 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 13 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
19 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 30.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, doc. M. Urdziľa-Deruma 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2479 [2PED2648] Mākslas 

pedagoģija [SkVi P] [27.12.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis apgūt mākslas pedagoģijas pamatjautājumus, izprast mākslinieciskās domāšanas 

īpatnības un nozīmi pedagoģijā, izprast un apgūt vizuālās mākslas kā mācību priekšmeta nozīmi 

un specifiku, orientēties mūsdienu mākslas pedagoģijas tendencēs pasaulē.  

 

 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

-zināšanas un izpratni par:  

mākslas pedagoģijas pamatjautājumiem,  

mākslas pedagoģiju kā vienu no pedagoģijas zinātnes nozarēm  

mākslas izglītības nozīmi personības attīstībā;  

mākslas pedagoģijas attīstības vēsturi, mākslas pedagoģijas idejām;  

mākslas izglītības saturu;  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

mākslas darbus  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

 

izvēlēties un izveidot mācību uzdevumus skolēnu mākslinieciskās darbības un mākslas darbu 



analīzes apguves veicināšanai vizuālajā mākslā;  

izmantot spēles metodi vizuālajā mākslā.  

 

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot mākslas izglītības mērķus, saturu un nozīmi personības attīstības procesā.  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

patstāvīgi lietot speciālo literatūru, interneta un mākslas muzeju resursus mākslas pedagoģijā.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veidsL,S,P, Ld Paredzētais apjoms stundās  

1.Mākslas pedagoģijas pamatkategorijas - skolēns, māksla un sabiedrība. L 1  

2.Mākslas izglītības vērtība vēsturiskā skatījumā. L 3  

3. Mūsdienu mākslas pedagoģijas pamatnostādnes. Līdzsvarota mākslas mācību satura 

nosacījumi. L 2  

4. Mākslas darbu radīšana kā mākslas pedagoģijas nozīmīguma arguments L4 P2 S6  

5. Kompetence mākslas vēsturē kā mākslas pedagoģijas nozīmīguma arguments. L 1  

6. Estētiska izpratne un attieksme kā mākslas pedagoģijas nozīmīguma arguments. L 1  

7. Prasme komentēt un vērtēt mākslu kā mākslas pedagoģijas nozīmīguma arguments. L1P 5  

8. Spēles metodes izmantošana vizuālās mākslas mācību procesā S 4  

9. Iespējas mākslas izglītības statusa nostiprināšanā sabiedrībā. S 2  

Kopā 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)75 % piedalīšanās lekcijās, praktiskajos darbos un semināros (15 % no kopējā vērtējuma)  

 

2) Starppārbaudījumi:  

-radošie uzdevumi vizuālās mākslas apguvei (15 % no kopējā vērtējuma).  

-mākslas darba analīze atbilstoši mākslas darbu kritikas metodēm (15 % no kopējā vērtējuma).  

-spēles metode (15% no kopējā vērtējuma);  

-ptstāvīgs rakstisks darbs (15% no kopējā vērtējuma)  

 

3) Eksāmens: rakstisks pārbaudījums  

(25 % no kopējā vērtējuma).  

 

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Anspaks J. Mākslas pedagoģija.1. daļa.-R.: RaKa, 2004. Anspaks, Jānis, 1929-: Mākslas 

pedagoģija /Jānis Anspaks. Rīga : RaKa, c2004-c2006. 2 sēj. : il. ; 23 cm.76 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-76 eks.  

2. Hibnere, Valentīna.: Bērna vizuālā darbība /Valentīna Hibnere Rīga : RaKa, 1998-2000. 2 d. : 

il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-9 eks  

3. Hurwitz, Al.: Children and their art :methods for the elementary school /Al Hurwitz, Michael 

Day. Fort Worth ... [et al.] : Harcourt College Publishers, 2001. xvi, 460 p. : ill. , tab. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks  

Papildliteratūra 

1. Dāle P. Vērojumi un pārdomas.-R.: Uguns, 1994.-176 lpp.  

2. Hergerts A. Galvenās strāvas tagadnes pedagoģiskā dzīvē.-R.: Rīts,1927.-182 lpp.  



3. Неменский Б. Мудрость красотыю.-М.:Прсвицение,1977  

4. Gaitskell C.D.,Hurwitz A. Children and Their Art. Second Edition.-New Yoork:Harcourt, 

Brace&World, Inc.,1970  

5. Hausman J.J. Arts and the Schools.-New Yoork:Mineapolis College of Art and Design, 1980.  

6. Bebre R. Daiļrades procesu psiholoģija: Māc. līdz. vid. spec. un augst. māc. iestāţu 

pedagogiem.-R.: LPSR Kultūras ministrija. Mācību metodiskais kabinets, 1983.--61 lpp.  

7. Dauge A. Māksla un audzināšana.-R.: Valters un Rapa, 1925.-168 lpp.  

8. Read H. Education Through Art.-London: Faber and Faber, 1970  

9. Colour. How to use colour in art and design./Edith Anderson Feisner.-Laurence King 

Publishing, 2006.  

10. Arnheim R. Thoughts on Art Education.-The Getty Center for Education in the Arts, 1991.  

11. Efland A., Freedman K., Stuhr P. Postmodern Art Education: An Approach to Curriculum.- 

The National Art Education Association, USA, 1996.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sākums (ţurnāls)  

2. Skolotājs.-R.:"RAKA" (ţurnāls)  

3. Izglītība un Kultūra.-R.: a/s Izglītība (laikraksts)  

4. www.insea.org  

5. www.texere.u-net.dk  

6. http://www.mk.gov.lv/doc/2005/IZMnotp15_011205_Maksla.doc  

7. http://www.isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog.shtml?vizmaks8_9  

8. http://www.triskrasas.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Zīmēšana I [RadInd B] 

Kursa kods MākZP006 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 5 

Laboratorijas darbu stundu skaits 27 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP006 [2MAK1006] Zīmēšana I 

[RadInd B] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par zīmēšanu. Uzdevumi ir noskaidrot 

akadēmiskās zīmēšanas principus un tēla uzbūves likumsakarības, pētīt lineāru un tonālu 

zīmējumu ģeometrisku priekšmetu attēlošanā, izzināt daţādas zīmēšanas tehnikas, vingrināties 

īstermiľa un ilgtermiľa darbos, apgūt lineāro perspektīvu telpas attēlojumam. Darbs norit 

darbnīcā, kā arī patstāvīgi izpildot mājas darbus. 

Rezultāti 

Kursā studenti iegūs izpratni par zīmēšanu, noskaidros zīmējuma uzbūves pamatjautājumus, 

iepazīs zīmēšanas veidus, tehnikas un izteiksmes līdzekļus. Studenti spēs analizēt zīmējuma tēlu 

un, izmantojot līniju un toni, zīmējumā atveidot priekšmetu formu. Zīmēšanas pieredze būtiski 

nepieciešama mākslinieka un mākslas skolotāja darbā.  

Kursa plāns 

1. Zīmēšanas pamati L1,Ld5  

2. Ģeometrisku priekšmetu klusā daba L1,Ld5  

3. Sadzīves priekšmetu klusā daba L1,Ld5  

4. Ģipša detaļas zīmējums L1,Ld5  

5. Drapērijas zīmējums L1,Ld7  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie eksāmena, sekmīgi jānokārto starpskates.  

Starpskates semestra laikā – divas, 35% katra; darbu obligātā izstāde gala pārbaudījumā – 

eksāmenā - skatē – 30%.  

Mācību pamatliteratūra 



1. Votsona Lūsija. Zīmēšana. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 3 eksemplāri  

2. Sarah Simblet. The drawing Book. - London: Dorling Kindersley Book, 2004. 4 eksemplāri  

3. Ли, Николай Геннадьевич. Основы учебного академического рисунка :учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 270301 

"Архитектура" и другим. - Москва: Эkcmo, 2007. 50 eksemplāri  

 

Papildliteratūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Zīmēšana II [RadInd B] 

Kursa kods MākZP007 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 5 

Laboratorijas darbu stundu skaits 27 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Priekšzināšanas 

MākZP006, Zīmēšana I [RadInd B] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP007 [2MAK1007] Zīmēšana II 

[RadInd B] [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par zīmēšanu. Uzdevumi ir noskaidrot 

akadēmiskās zīmēšanas principus un tēla uzbūves likumsakarības, pētīt lineāru un tonālu 

zīmējumu ģeometrisku priekšmetu, sadzīves priekšmetu, ģipša detaļu attēlošanā, izzināt daţādas 

zīmēšanas tehnikas, to raksturu un iespējas tēla veidošanā, vingrināties īstermiľa un ilgtermiľa 

darbos, kustību skicēs, apgūt lineāro perspektīvu telpas attēlojumam. Darbs norit darbnīcā, kā arī 

patstāvīgi izpildot mājas darbus.  

 

Rezultāti 

Kursā studenti iegūs izpratni par zīmēšanu, noskaidros zīmējuma uzbūves pamatjautājumus, 

iepazīs zīmēšanas veidus, tehnikas, tai skaitā daţādas jauktas tehnikas, un izteiksmes līdzekļus. 

Studenti spēs analizēt zīmējuma tēlu un, izmantojot līniju un toni, zīmējumā atveidot priekšmetu 

formu, materialitāti, patstāvīgi izvēlēties motīvu un tēlu raksturojošu tehniku. Zīmēšanas 

pieredze būtiski nepieciešama mākslinieka un mākslas skolotāja darbā.  

 

Kursa plāns 

1. Klusā daba ar sadzīves priekšmetiem. L1,Ld5  



2. Ģipša detaļas zīmējums. L1,Ld7  

3. Sareţģītas klusās dabas zīmējums. L1,Ld5  

4. Telpas studija zīmējumā. L1,Ld5  

5. Skicēšana, kustības zīmējums. L1,Ld5  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie eksāmena, sekmīgi jānokārto starpskates.  

Starpskates semestra laikā – divas, 35% katra; darbu obligātā izstāde gala pārbaudījumā – 

eksāmenā - skatē – 30%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Zīmēšana / Lūsija Votsona; [ no angļu valodas tulkojusi Ieva Sakne Soma ]. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2007. 128 lpp.: il.; 27 cm 3 eksemplāri  

2. Anatomija māksliniekiem / Arvīds Drīzulis. Rīga: Madris, 2001. 77,[2] lpp.: il.; 30 cm 19 

eksemplāri  

3. Plastiskās anatomijas atlants māksliniekiem / Arvīds Drīzulis. Rīga: Madris, 2003. 54 lpp.:il; 

30 cm 16 eksemplāri  

4. Creative draving / Howard J. Smagula. London: Laurence King, 2002. 311 p.: ill.,28 cm 4 

eksemplāri  

5. The draving Book / Sarh Simblet. London: Dorling Kindersley Book, c2004. 264 lpp.: il. 4 

eksemplāri  

 

 

 

 

Papildliteratūra 

1.Boriss Bērziľš / [ sast. un tekstu aut. Laima Slava, teksta aut.: Ludmila Neimiševa; tulk. angļu 

val. Valdis Bērziľš ]. Rīga: Neputns, 2003. 259, [2] lpp.: il.; 34 cm. 2 eksemplāri  

2.Kāds es ir, tāds es ir: par Borisu Bērziľu, par gleznām, par dzīvi, par--/ Aija Oša. Rīga: Atēna, 

c2005. 114, [1] lpp., [16]lpp. iel.: il.; 23 cm. 5 eksemplāri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Zīmēšana III 

Kursa kods MākZP008 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Inārs Helmūts 

Priekšzināšanas 

MākZP007, Zīmēšana II [RadInd B] [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP008 [2MAK1090] Zīmēšana 

III [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par zīmēšanu. Uzdevumi ir pētīt akadēmiskās 

zīmēšanas principus un tēla uzbūves likumsakarības, izkopt spējas lineāri un tonāli zīmēt 

sareţģītas klusās dabas, ģipša detaļas, ģipša sejas daļas, ģipša maskas, vairot zināšanas par 

zīmēšanas tehnikām, vingrināties īstermiľa un ilgtermiľa darbos. Darbs norit darbnīcā-

laboratorijā, kā arī patstāvīgi izpildot mājas darbus.  

Rezultāti 

Attīstīs akadēmiskās un profesionālās kompetences.Kursā studenti iegūs izpratni par zīmēšanu, 

pilnveidos izteiksmes prasmes,  

attīstīs zināšanas par zīmējumā lietotajām tehnikām un izteiksmes līdzekļiem. Studenti spēs 

analizēt zīmējuma tēlu , izmantojot līniju un toni, zīmējumā atveidot priekšmetu formu. 

Zīmēšanas pieredze būtiski nepieciešama kā mākslinieka darbā,tā arī vizuālās mākslas 

skolotājam.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju,laboratorijas darbu apmeklējums obligāts.  

Kredītpunktu ieguvei jāizpilda visi laboratorijas darbi.  

Laboratorijas darbu skaits - 5.  



Pēc katra laboratorijas darba-starpskate, kas sastāda 60% gala vērtējuma.  

Eksāmena vērtējums-darbu skate- 40%.  

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Watson, Lucy, 1968-:  

Zīmēšana /Lūsija Votsona ; [no angļu valodas tulkojusi Ieva Sakne-Soma].  

Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].  

Eksemplaru skaits - 3;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

 

2.Stanyer, Peter.:  

Рисунок :базовый курс /Питер Станир, Терри Розенберг.  

Москва : Аст : Астрель, 2005.  

Eksemplaru skaits - 10;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

 

3.Simblet, Sarah.:  

The drawing book /Sarah Simblet.  

London : Dorling Kindersley Book, c2004.  

Eksemplaru skaits - 4;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

 

4.Sullivan, Chip.:  

Drawing the landscape /Chip Sullivan.  

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2004.  

Eksemplaru skaits - 5;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

Papildliteratūra 

1.Drīzulis A. Plastiskās anatomijas atlants māksliniekiem. - Rīga : Madris, 2003.  

2.Drīzulis A. Anatomija māksliniekiem . - Rīga: Madris,2001.  

3.Drudi Elisabetta, Paci Tiziana. Figure drawing for fashion design. -  

Amsterdam: Pepin Press, 2001.  

4.Альберт Грег (ред.). Основы рисования. – Минск: Попурри, 2004.  

5.Анисимов Николай. Основы рисования :учеб. пособие для строит. спец. Вузов. - Москва: 

Стройиздат, 1977.  

6.Немировская М.А. Акварель и рисунок второй половины XIX-начала XX века в 

собрании Государственной Третьяковской галереи :[альбом]. – Москва: Изобразительное 

искусство, 1988.  

7.Руди де Рейн. Рисуем то, что видим. - Минск: Попурри, 2004.  

Periodika un citi informācijas avoti 

en.wikipedia.org/wiki/Drawing  

www.studija.lv  

www.realcolorwheel.com/human.htm  

Ţurnāls "Studija"  

Kultūras ţurnāls - "Māksla Plus"  

 

Kursa plāns  
1.Pārrunas, uzstādījumu analīze, paraugu apskate,teorija. Ld 2  

2.Ģipša detaļa, uzbūve, tonis. Ld 6  

3.Kompozīcija lapā,tonalitāte,savstarpējās proporcijas.Zīmējums. Ld 6  

4.Toľa pielietojums apjoma raksturošanai. Ld 6  

5.Klusā daba.Materialitāte.Zīmējuma kontrasts. Ld 6  



6.Ģipša maskas zīmējums,apjoms, rakurss, profila līnija. Ld 6 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Zīmēšana IV 

Kursa kods MākZP009 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Inārs Helmūts 

Priekšzināšanas 

MākZP008, Zīmēšana III [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP009 [2MAK1091] Zīmēšana 

IV [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par zīmēšanu. Uzdevumi ir pētīt portreta 

ţanru, analizēt cilvēka galvas attēlošanas principus zīmējumā, iztirzāt plastisko anatomiju 

portreta zīmēšanai, iepazīt rakstura atveidošanas paľēmienus, vingrināt zīmēšanas spējas 

īstermiľa un ilgtermiľa darbos un apgūt zīmēšanas tehnikas. Darbs norit darbnīcā-laboratorijā, 

kā arī patstāvīgi izpildot mājas darbus.  

Rezultāti 

Studiju kursā studenti iegūs zināšanas par portreta zīmēšanu, studenti izpratīs zīmējuma ţanra 

īpatnības, noskaidros plastiskās anatomijas jautājumus portreta zīmēšanai, pārvaldīs portreta 

zīmēšanas tehnikas, spēs veikt cilvēka galvas zīmējumu.Apgūs akadēmiskās,kā arī profesionālās 

kompetences. Zīmēšanas pieredze būtiski nepieciešama mākslinieka darbā,arī radošā vizuālās 

mākslas skolotāja profesijā.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju,laboratorijas darbu apmeklējums obligāts.  

Kredītpunktu ieguvei jāizpilda visi laboratorijas darbi.  

Laboratorijas darbu skaits - 5.  

Pēc katra laboratorijas darba-starpskates,kas sastāda 60% gala vērtējuma.  

Eksāmena vērtējums-darbu skate 40%.  



Mācību pamatliteratūra 

1. Gordon, Louise.:  

Рисунок. Техника рисования головы человека /Луиза Гордон ; пер. с англ. Е. Зайцева.  

Москва : ЭКСМО, 2002  

Eksemplaru skaits - 2;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

2. Watson, Lucy, 1968-:  

Zīmēšana /Lūsija Votsona ; [no angļu valodas tulkojusi Ieva Sakne-Soma].  

Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].  

Eksemplaru skaits - 3;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

3.Stanyer, Peter.:  

Рисунок :базовый курс /Питер Станир, Терри Розенберг.  

Москва : Аст : Астрель, 2005.  

Eksemplaru skaits - 10;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

4.Simblet, Sarah.:  

The drawing book /Sarah Simblet.  

London : Dorling Kindersley Book, c2004.  

Eksemplaru skaits - 4;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

Papildliteratūra 

1.Drīzulis A. Plastiskās anatomijas atlants māksliniekiem. - Rīga : Madris, 2003.  

2.Drīzulis A. Anatomija māksliniekiem . - Rīga: Madris,2001.  

3.Drudi Elisabetta, Paci Tiziana. Figure drawing for fashion design. -  

Amsterdam: Pepin Press, 2001.  

4.Альберт Грег (ред.). Основы рисования. – Минск: Попурри, 2004.  

5.Анисимов Николай. Основы рисования :учеб. пособие для строит. спец. Вузов. - Москва: 

Стройиздат, 1977.  

6.Немировская М.А. Акварель и рисунок второй половины XIX-начала XX века в 

собрании Государственной Третьяковской галереи :[альбом]. – Москва: Изобразительное 

искусство, 1988.  

7.Руди де Рейн. Рисуем то, что видим. - Минск: Попурри, 2004.  

8.Sullivan, Chip.Drawing the landscape /Chip Sullivan. Hoboken, New Jersey : John Wiley & 

Sons, 2004.  

Periodika un citi informācijas avoti 

en.wikipedia.org/wiki/Drawing  

www.studija.lv  

www.realcolorwheel.com/human.htm  

Ţurnāls "Studija"  

Kultūras ţurnāls - "Māksla Plus"  

 

Kursa plāns 

1.Pārrunas,uzstādījumu analīze,paraugu apskate,teorija. Ld 2  

2.Ģipša maska,uzbūve,tonis.Detalizācija. Ld 6  

3.Lineārās perspektīves,formas uzbūves risinājumi. Ld 6  

4.Toľa pielietojums apjoma raksturošanai,apgaismojums,kontrasts. Ld 6  

5.Tēla uzbūve[portrets].Proporcijas,rakursa risinājumi. Ld 6  

6.Portretu uzmetumi.Raksturiezīmes. Ld 6 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Zīmēšana V 

Kursa kods MākZP010 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Laboratorijas darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Inārs Helmūts 

Priekšzināšanas 

MākZP009, Zīmēšana IV [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP010 [2MAK2008] Zīmēšana 

V [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir attīstīt zīmēšanas pieredzi, mākslinieciskiem līdzekļiem pētīt cilvēka tēlu 

zīmējumā, iztirzāt portreta ţanru, iepazīt cilvēka attēlošanas likumsakarības, noskaidrot plastisko 

anatomiju, noteikt ķermeľa proporcijas, risināt tēlu konstruktīvi un tonāli, izkopt spēju strādāt 

zīmēšanas tehnikās. Darbs īstermiľa un ilgtermiľa zīmēšanai norit darbnīcā, kā arī patstāvīgi 

izpildot mājas darbus. 

Rezultāti 

Sekmīga kursa apguve nostiprina izpratni par cilvēka zīmēšanu , sniedz zināšanas par cilvēka 

tēla atveidojuma principiem, kurss izkopj studentiem spējas lietot daţādas tehnikas cilvēka 

galvas un figūras zīmēšanā. Studenti spēj analizēt portreta zīmējumus un risināt cilvēka tēlu 

patstāvīgos zīmējumos. Attīstītā zīmēšanas pieredze ļauj sasniegt profesionālo kompetenci 

mākslā.  

Kursa plāns 

1.Galvas studijas. Galvaskauss, ģipši. L1, Ld7  

2.Galvas zīmējums. Modelis. L1, Ld9  

3.Pusfigūra. Modelis. L1, Ld7  

4.Figūras īstermiľa uzmetumi, kustība. L1, Ld5  



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie eksāmena, sekmīgi jānokārto starpskates.  

Starpskates semestra laikā divas, 35% katra; darbu obligātā izstāde gala pārbaudījumā - skatē -

30%.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Drīzulis A. Anatomija māksliniekiem . - Rīga: Madris,2001. 19 eksemplāri  

2.Drīzulis A. Plastiskās anatomijas atlants māksliniekiem. - Rīga : Madris, 2003. 16 eksemplāri  

3.Ли, Николай Геннадьевич. Основы учебного академического рисунка :учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 270301 

"Архитектура" и другим. - Москва: ЭКСМО, 2007. 50 eksemplāri  

 

 

Papildliteratūra 

1.Drīzulis A. Plastiskās anatomijas atlants māksliniekiem. - Rīga : Madris, 2003.  

2.Drudi Elisabetta, Paci Tiziana. Figure drawing for fashion design. -  

Amsterdam: Pepin Press, 2001.  

3.Альберт Грег (ред.). Основы рисования. – Минск: Попурри, 2004.  

4.Анисимов Николай. Основы рисования :учеб. пособие для строит. спец. Вузов. - Москва: 

Стройиздат, 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Kursa nosaukums Zīmēšana VI 

Kursa kods MākZP011 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Laboratorijas darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Inārs Helmūts 

Priekšzināšanas 

MākZP010, Zīmēšana V [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP011 [2MAK3010] Zīmēšana 

VI [14.09.2010] 

MākZP014 [2MAK3011] Zīmēšana 

IX 

MākZP013 [2MAK4013] Zīmēšana 

VIII 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir attīstīt zīmēšanas pieredzi, mākslinieciskiem līdzekļiem pētīt cilvēka tēlu 

zīmējumā, iepazīt cilvēka attēlošanas likumsakarības, noskaidrot plastisko anatomiju, ķermeľa 

proporcijas, risināt tēlu konstruktīvi un tonāli, izkopt spēju strādāt zīmēšanas tehnikās, kā arī 

nostiprināt interjera, telpas atveidošanas prasmi. Darbs īstermiľa un ilgtermiľa zīmēšanai norit 

darbnīcā, kā arī patstāvīgi izpildot mājas darbus.  

Rezultāti 

Sekmes šajā kursā studentiem nodrošina izpratni par cilvēka zīmēšanu , sniedz zināšanas par 

cilvēka tēla atveidojuma principiem, kurss izkopj studentiem spējas lietot daţādas tehnikas 

cilvēka anatomisko detaļu un figūras zīmēšanā, kā arī nostiprina izpratni par telpas atveidojumu. 

Studenti spēj analizēt zīmējumus un risināt cilvēka tēlu patstāvīgos zīmējumos. Attīstītā 

zīmēšanas pieredze ļauj sasniegt profesionālo kompetenci mākslā.  

Kursa plāns 

1. Skelets, uzbūves studijas. L1, Ld7  

2.Anatomisko detaļu studijas. L1, Ld7  

3.Cilvēka figūra. Modelis. L1, Ld9  

4.Interjera studijas, stafāţa. L1, Ld5  



 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie eksāmena, sekmīgi jānokārto starpskates.  

Starpskates semestra laikā divas, 35% katra; darbu obligātā izstāde gala pārbaudījumā eksāmenā-

skatē 30%.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Drīzulis A. Anatomija māksliniekiem . - Rīga: Madris,2001. 19 eksemplāri  

2.Drīzulis A. Plastiskās anatomijas atlants māksliniekiem. - Rīga : Madris, 2003. 16 eksemplāri  

3.Ли, Николай Геннадьевич. Основы учебного академического рисунка :учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 270301 

"Архитектура" и другим. - Москва: ЭКСМО, 2007. 50 eksemplāri  

 

Papildliteratūra 

1.Boriss Bērziľš / [ sast. un tekstu aut. Laima Slava, teksta aut.: Ludmila Neimiševa; tulk. angļu 

val. Valdis Bērziľš ]. Rīga: Neputns, 2003. 259, [2] lpp.: il.; 34 cm. 2 eksemplāri  

2.Kāds es ir, tāds es ir: par Borisu Bērziľu, par gleznām, par dzīvi, par--/ Aija Oša. Rīga: Atēna, 

c2005. 114, [1] lpp., [16]lpp. iel.: il.; 23 cm. 5 eksemplāri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Zīmēšana VII 

Kursa kods MākZ4012 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Laboratorijas darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Priekšzināšanas 

MākZ1026, Zīmēšana I [slēgts 03.09.2010] 

MākZ2036, Zīmēšana II [14.09.2010] 

MākZ2037, Zīmēšana III [slēgts 03.09.2010] 

MākZ3031, Zīmēšana IV [14.09.2010] 

MākZ4011, Zīmēšana VI [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ4012 [2MAK4011] Zīmēšana 

VII [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir studentiem izkopt spējas zīmēšanā. Uzdevumi ir sniegt zināšanas par 

zīmējuma lomu mākslā, iztirzāt zīmēšanas kā mākslas darbības daudzveidību, pētīt zīmējuma 

lietojumu jaunradē, izmantot zīmēšanu idejas uzmetumam un arī koncepcijas īstenojumam, 

izmēģināt zīmēšanā jaunus materiālus un jauktas tehnikas. Darbs zīmēšanai norit darbnīcā, kā arī 

patstāvīgi izpildot mājas darbus. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu studentiem  ir padziļināts priekštats par mākslas valodas izteiksmes veidiem  un 

tas ir nostiprināts praktiskā darbībā zīmējot. 

Akadēmiskās kompetences: 

1. Padziļinātas zināsānas par zīmēšanas tehnikām. 

2. Padziļinātas zināšanas par jaunu materiālu un jauktu tehniku iepazīšanu. 

3.Iepazīti mākslas darbi. 

Profesionālās kompetences: 

1. Studenti spēj izvēlēties un pielietot atbilstošākos zīmēšanas materiālus, savu radošo darbu 

veikšnai. 

2. Studenti ir pilnveidojuši  savu praktisko pieredzi, strādājot daţādās zīmēšanas tehnikās, 

iepazinuši jauktu tehniku. 

3. Pilnveidota mākslas darbu kompleksā uztvere un attīstīta studenta tēlainā domāšana.  

  

  

  



Kursa plāns 

1.Ideju skices. Materiāla sagatavošana zīmējot. L1, Ld 1 

2.Skiču mape. Ld 2 

3.Ideju īstenojums ilgtermiľa zīmējumā. Ld 4 

4.Formāta izvēle, tehnikas izmēģinājumi. Autortehnika. L 1, Ld 3 

5.Tēlainība zīmējumā. Ld 4 

6.Zīmējums kā mākslas darbs. Individuāla risinājuma meklējumi. L1, Ld 3 . 

7.Izteiksmes līdzekļi patstāvīgā zīmējumā. L1 Ld 3 

8.Formas risinājums zīmējumā. Ld 4 

9.Jauktu izteiksmes līdzekļu meklējumi. Ld 2 

10.Zīmējumu daudzveidība. Motīvu izvēle. Ld 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. 

 Kredītpunktu iegūšanai ir jāaizpilda visi praktiskie darbi. 

Piedalīšanās lekcijās un praktiskajos darbos ( 25%), 

studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā ( 2 praktisko darbu 

starpskates) ( 25%), 

eksāmena rezultāts ( praktisko darbu skate) ( 50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Audette A. H. 100 Creative Drawing Ideas.Shambhala, 2004. 

2.Ching F. D.K. Drawing: A Creative Process.  Van Nostrand Reinhold,1989. 

3.Smagula H. J . Creative Drawing.  McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 2002. 

4.Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка :учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", Москва,  ЭКСМО, 2007. 

  

Papildliteratūra 

1.Drudi E., Paci T. Figure drawing for fashion design.  Amsterdam, Pepin Press, 2001. 

2.Грег А.. Основы рисования.  Минск, Попурри, 2004. 

3.Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. Москва, ЭКСМО-

Пресс, 2002. 

  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls "Studija" 

2. Ţurnāls "Māksla plus" 

3. Ţurnāls "Dizaina studija" 

4. Laikraksts "Kultūras forums" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Gleznošana I [RadInd B] 

Kursa kods MākZP020 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 5 

Laboratorijas darbu stundu skaits 27 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Utāns 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Ingrīda Irbe 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP020 [2MAK1014] Gleznošana 

I [RadInd B] [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir palīdzēt studentiem iegūt teorētiskās zināšanas par glezniecības valodas 

izteiksmes veidiem un nostiprināt tās praktiskā darbībā. Veicināt mākslas sapratni un apguvi, 

izkopjot studentu radošās spējas un individuālo rokrakstu. Iepazīstināt studentus ar glezniecībā 

izmantojamiem materiāliem un darba rīkiem. Padziļināt izpratni par klusās dabas un ainavas 

ţanru glezniecībā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti teorētiskās zināšanas par glezniecības valodas izteiksmes 

veidiem ir nostiprinājuši praktiskajā darbībā. Studenti savā praktiskajā darbībā prot mērķtiecīgi 

izmantot daţādus glezniecībā izmantojamus materiālus un darbarīkus, risināt klusās dabas 

kompozīciju ar lokālo krāsu un gaismēnu. Studenti ir padziļinājuši zināšanas klusās dabas un 

ainavas ţanrā.  

Kursa plāns 

1.Glezniecībā izmantojamie materiāli un darba rīki. L1  

2.Glezniecības izteiksmes līdzekļi, krāsu mācība. L2  

3.Kompozīcija un gleznas plaknes organizācija, lokālā krāsa. Klusā daba. L1, Ld18  

4.Apgaismojums un krāsa, gaismēna. Klusā daba. L1, Ld9  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāta piedalīšanās divās starpskatēs (25% katra).  

Kursa noslēgumā – eksāmens-skate (50%)  

Mācību pamatliteratūra 

1. Glezniecības enciklopēdija / Nadēţa Lanerī-Daţāna; [no franču val.tulk. Jana Grostiľa, Guna 

Pigita]. Rīga: Jumava, 2004-2005. 2 sēj.:il.; 25 cm 13 eksemplāri  

2. Mākslas enciklopēdija: glezniecības virzieni / Patrisija Frida R. Karasā, Izabella Markadē; [no 



franču val. tulk. Inese Pētersone; zin.red. Kristiāna Ābele]. Rīga: Jumava, 2002.239 lpp.: il.; 25 

cm. 5 eksemplāri  

3. Kompozīcija : [priekšmetiskās pasaules atveidi rozentāliešu kompozīcijās] / Aija Jurjāne. 

Rīga: Neputns, 2005. 119,[1]lpp.:il;30 cm. 5 eksemplāri  

 

Papildliteratūra 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Kultūras forums  

2.Studija  

3.Māksla  

4.Māksla +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Gleznošana II 

Kursa kods MākZP021 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 5 

Laboratorijas darbu stundu skaits 27 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 07.06.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Utāns 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Ingrīda Irbe 

Priekšzināšanas 

MākZP020, Gleznošana I [RadInd B] [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP021 [2MAK1015] Gleznošana 

II [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir palīdzēt studentiem padziļināti apgūt zināšanas par glezniecības valodas 

izteiksmes veidiem un nostiprināt tās praktiskā darbībā. Kompleksa mākslas darba uztveres 

veidošana un tēlainās domāšanas attīstīšana. Gleznošanas praktiskās pieredzes pilnveidošana.  

Kompozīcijas, proporciju, formas, apgaismojuma, apjoma, telpiskuma ilūzijas problēmu 

risinājums klusās dabas ţanra apguvē.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti ir padziļināti apguvuši zināšanas par glezniecības valodas 

izteiksmes veidiem, nostiprinot tās praktiskā darbībā. Praktiski darbojoties, studenti ir 

pilnveidojuši savas zināšanas klusās dabas ţanrā, risinot kompozīcijas , proporciju, formas, 

apgaismojuma, apjoma, telpiskuma ilūzijas problēmas.  

Kursa plāns 

1.Gleznas kompozīcijas principi un likumsakarības. L1,P5  

2.Uzbūve, konstrukcija un proporcijas. L1,P5  

3.Perspektīva. L1,P5  

4.Forma un apgaismojums. L1,P5  

5.Telpiskuma ilūzija. L1,P7  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie eksāmena, sekmīgi jānokārto starpskates.  

Starpskates semestra laikā – divas, 35% katra; darbu obligātā izstāde gala pārbaudījumā – 

eksāmenā - skatē – 30%.  



 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ozoliľš.M. Perspektīva un ēnu teorija.. Rīga: Zvaigzne, 1971.  

2. Daglasa-Kūpere, Helēna. No krāsas līdz gleznai : rokasgrāmata : [padomi, kā gleznot daţādās 

tehnikās]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005.  

3. Asensio Servers, Fransisko. Eļļas glezniecība iesācējiem. Rīga : Jāľa Rozes apgāds, c2007.  

4. Bārnsa-Meliša, Glinisa. Akvarelis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2007.  

Papildliteratūra 

1. Briška I. Perspektīva un telpiskums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001  

2. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga:Liesma, 1979  

3. Vipers B. Mākslas likteľi un vērtības: Esejas. Rīga:Grāmatu zieds, 1940  

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Kultūras forums  

2.Studija  

3.Māksla  

4.Māksla +  

Piezīmes 

Pasniedzējs var mainīti starppārbaudījuma ( -u ) skaitu un laiku , ja ir nepieciešamība, iepriekš 

par to informējot studentus.  

Pasniedzējs var mainīt kursa tēmu secību.  

Pasniedzējs var lekcijas vai praktiskās nodarbības organizēt ārpus fakultātes telpām ( piemēram 

mākslas galerijā, muzejā un tml.), ja tas ir saskaľā ar apgūstamo tēmu, iepriekš par to informējot 

studentus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Gleznošana III 

Kursa kods MākZP022 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Utāns 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Ingrīda Irbe 

Priekšzināšanas 

MākZP021, Gleznošana II [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP022 [2MAK2016] Gleznošana 

III [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa ietvaros studenti apgūst tonāli telpiskās glezniecības likumsakarības mākslīgajā 

apgaismojumā Studenti attīsta prasmes un iemaľas strādājot praktiski ainavas ţanrā. Atklāj 

telpas un perspektīvas atveidojuma gleznieciskās kvalitātes interjēra attēlošanā. Studenti tiek 

iepazīstināti ar miniatūrglezniecību un nostiprina zināšanas praktiskā darbībā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti ir apguvuši zināšanas par tonāli telpiskās glezniecības 

likumsakarībām mākslīgā apgaismojumā , nostiprinot tās praktiskā darbībā. Praktiski 

darbojoties, studenti ir attīstījuši iemaľas ainavas ţanra glezniecībā . Atklājuši telpas un 

perspektīvas atveidojuma gleznieciskās kvalitātes interjēra atveidojumā. Iepazinušies ar 

miniatūrglezniecības specifiku.  

Kursa plāns 

1. Telpa un perspektīva. 7 st.  

2. Mākslīgais apgaismojums. 7 st.  

3. Ainava. 6 st.  

4. Augi. 6 st.  

5. Miniatūra. 6 st.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie eksāmena, sekmīgi jānokārto starpskates.  



Starpskates semestra laikā – divas, 35% katra; darbu obligātā izstāde gala pārbaudījumā – 

eksāmenā - skatē – 30%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Burāne, Ingrīda (priekšvārda autore). Glezniecība Latvijā 08. Rīga : Radošā darbnīca KAZA, 

c2008.  

2. Daglasa-Kūpere, Helēna. No krāsas līdz gleznai : rokasgrāmata : [padomi, kā gleznot daţādās 

tehnikās]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005.  

3. KačalovaT. Vilhelms Purvītis. Rīga: Liesma, 1971.  

4. Lanerī-Daţāna, Nadēţa. Glezniecības enciklopēdija. Rīga : Jumava, 2004-2005.  

5. Latviešu glezniecība. Rīga: Liesma, 1980. 

Papildliteratūra 

1. Lamberga D. Klusā daba . Rīga , 1986.  

2. Konstante I. Imants Vecozols . Rīga 1987.  

3. Kļava G. Romis Bēms . Rīga: Liesma 1983.  

4. Lamberga D. Klasiskais modernisms. Rīga, 2004.  

5. Govignon B. The beginner‘s guide to art. New York. 1998.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Kultūras forums  

2. Studija  

3. Māksla  

4. Māksla + 

Piezīmes 

Pasniedzējs var mainīti starppārbaudījuma ( -u ) skaitu un laiku , ja ir nepieciešamība, iepriekš 

par to informējot studentus.  

Pasniedzējs var mainīt kursa tēmu secību.  

Pasniedzējs var lekcijas vai praktiskās nodarbības organizēt ārpus fakultātes telpām ( piemēram 

mākslas galerijā, muzejā un tml.), ja tas ir saskaľā ar apgūstamo tēmu, iepriekš par to informējot 

studentus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kursa nosaukums Gleznošana IV 

Kursa kods MākZP023 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 30 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Utāns 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Ingrīda Irbe 

Priekšzināšanas 

MākZP022, Gleznošana III [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP023 [2MAK2017] Gleznošana 

IV [slēgts 03.09.2010] 

MākZP026 [2MAK4020] Gleznošana 

VII 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir padziļināti apgūt zināšanas par glezniecības valodas izteiksmes veidiem 

tādos glezniecības virzienos, kā impresionisms, kubisms, fovisms. Studenti nostiprina savas 

zināšanas par krāsu tonālajām attiecībām un pilnveido tās praktiskā darbībā.  

Studenti attīsta savas gleznošanas prasmes darbā ar daţādām glezniecības tehnikām (akvarelis, 

eļļa, akrils, pastelis), kā arī iepazīstas ar gleznošanu, izmantojot paletes nazi.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti ir padziļināti apguvuši zināšanas par glezniecības valodas 

izteiksmes veidiem tādos glezniecības virzienos kā impresionisms, kubisms, fovisms, un 

nostiprinājuši zināšanas par krāsu tonālajām attiecībām glezniecībā. Studenti prot darboties 

praktiski daţādās glezniecības tehnikās, kā arī gleznot ar paletes nazi, spēj patstāvīgi virzīt un 

plānot savu darbu gleznošanas procesa laikā, analizēt paveikto un patstāvīgi veikt kļūdu 

labojumu. 

Kursa plāns 

1. Krāsu kontrasti. Ld 4  

2. Impresionisms. L1, Ld 6  

3. Kubisms. L1, Ld 4  

4. Fovisms. Ld 4  



5. Gaišu krāsu gamma. Ld 4  

6. Tonālo nianšu izpēte. Ld 4  

7. Pasteļglezniecība. Ld 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie eksāmena, sekmīgi jānokārto starpskates.  

Starpskates semestra laikā – divas, 35% katra; darbu obligātā izstāde gala pārbaudījumā – 

eksāmenā - skatē – 30%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Daglasa-Kūpere, Helēna. No krāsas līdz gleznai : rokasgrāmata : [padomi, kā gleznot daţādās 

tehnikās]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. (1)  

2. Vilhelms Purvītis 1872-1945. Sast. Inese Riľķe. Rīga: Jumava, 2000. (1)  

3. Kļaviľš E. Fovisms. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1994. (1)  

4. Kļaviľš E. Kubisms. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1995. (2)  

5. Veltone Dţ. Impresionisms. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. (1)  

Papildliteratūra 

1.Ţilo F. Kopā ar Pikaso. Rīga, 1991.  

2.Oša A. Kāds es ir, tāds es ir: par B.Bērziľu. Rīga, 2005.  

3.Klusā daba: 20. -21.gs.; izstādes katalogs, VMM, Rīga, 2004.  

4.Martin Judy. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga : Zvaigzne ABC, 1995.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Ţurnāls "Studija"  

2.Ţurnāls "Māksla"  

3.Ţurnāls "Māksla Plus"  

Piezīmes 

Pasniedzējs var mainīt kursa tēmu secību.  

Pasniedzējs var lekcijas organizēt ārpus fakultātes telpām ( piemēram, mākslas galerijā, muzejā 

un tml.), ja tas ir saskaľā ar apgūstamo tēmu, iepriekš par to informējot studentus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Gleznošana V 

Kursa kods MākZP024 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Utāns 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Ingrīda Irbe 

Priekšzināšanas 

MākZP023, Gleznošana IV [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP024 [2MAK3018] Gleznošana 

V [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem padziļināti apgūt zināšanas par glezniecības materiāliem un 

darbarīkiem, gleznojot uz audekla. Studenti tiek iepazīstināti ar audekla uzvilkšanas ( uz rāmja) 

nosacījumiem un gruntēšanas veidiem. Gleznošanas praktiskās pieredzes pilnveidošana daţādās 

tehnikās. Apgūst portreta glezniecības pamatprincipus.Darbs darbnīcā-laboratorijā,arī 

mājasdarbi.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti būs padziļināti apguvuši zināšanas par glezniecības 

materiāliem un darbarīkiem, gleznojot arī audekla.Tiks apzināti,arī iegūti akadēmisko un 

profesionālo kompetenču pamati. Studenti pratīs sagatavot gleznošanai audeklu[nogruntēt]. Būs 

praktiski pilnveidojuši zināšanas daţādu izteiksmes līdzekļu apguvē. Apzinājuši portreta 

glezniecības principus.Neatľemama radošas personības-vizuālās mākslas skolotāja attīstības 

sastāvdaļa.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju,laboratorijas darbu apmeklējums obligāts.  

Kredītpunktu ieguvei jāizpilda visi laboratorijas darbi.  

Laboratorijas darbu skaits - 6.  

Pēc katra laboratorijas darba-starpskates,kas sastāda 60% vērtējuma.  



Eksāmena vērtējums-darbu skate 40%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Gordon, Louise.:  

Рисунок. Техника рисования головы человека /Луиза Гордон ; пер. с англ. Е. Зайцева.  

Москва : ЭКСМО, 2002  

Eksemplaru skaits - 2;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

2.Watson, Lucy, 1968-:  

Zīmēšana /Lūsija Votsona ; [no angļu valodas tulkojusi Ieva Sakne-Soma].  

Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].  

Eksemplaru skaits - 3;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

3.Stanyer, Peter.:  

Рисунок :базовый курс /Питер Станир, Терри Розенберг.  

Москва : Аст : Астрель, 2005.  

Eksemplaru skaits - 10;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

4.Simblet, Sarah.:  

The drawing book /Sarah Simblet.  

London : Dorling Kindersley Book, c2004.  

Eksemplaru skaits - 4;LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

Papildliteratūra 

1.Rasma L. A.Annuss. Rīga, 2005  

2.Neilis K. Tie trakie gleznotāju gadi. Rīga, 2006  

3.Bockemuhl M. J.M.W.Turner, Koln, 2000  

4.Sullivan, Chip.:  

Drawing the landscape /Chip Sullivan.  

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2004.  

5.Postaţs, P. (Pēteris), 1940-:  

Saruna ar sevi :par mākslu un gleznas kompozīciju /Pēteris Postaţs.  

Rīga : Pēteris Postaţs, 2009.  

6..Martín i Roig, Gabriel, 1970-:  

Acrylic painting /[author, Parramón‘s Editorial Team ; text, Gabriel Martín Roig ; English 

translation, Michael Brunelle and Beatriz Cortabarria].  

Hauppauge, NY : Barron‘s, c2010.  

7.Brancis, Māris, 1947-:  

Lidojums :Gunas Ikonas-Krūmiľas gleznojumi un zīmējumi = Flight : Guna Ikona-Krumina 

paintings and drawings /Māris Brancis ; [fotogrāfs Māris Brancis ; Gunas Ikonas-Krūmiľas 

tulkojums angļu valodā].  

Rīga : Mansards, 2010.  

Periodika un citi informācijas avoti 

en.wikipedia.org/wiki/Drawing  

www.studija.lv  

en.wikipedia.org/wiki/Human_anatomy  

www.innerbody.com/htm/body.html  

www.visiblebody.com/tour_movies  

www.drawspace.com  

en.wikipedia.org/wiki/Drawing  

www.canvaz.com  

www.goldappleart.com  

www.oilpaintingscn.com  

www.oilpaintingsgallery.com  



Ţurnāls "Studija"  

Kultūras ţurnāls - "Māksla Plus"  

 

 

Kursa plāns 

1.Sareţģīta klusā daba.Gaismēna,silti vēsās attiecības. Ld 2  

2.Dekoratīva klusā daba.Krāsu harmonija kompozīcijā. Ld 6  

3.Apjoma gleznojums,kompozīcijas nozīme. Ld 6  

4.Apgaismojuma aktualitāte,kontrasti. Ld 6  

5.Pretkrāsu aktualitāte gleznojumā.Portrets. Ld 6  

6.Izteiksmes līdzekļi gleznojumā.Krāsu skices. Ld 6 

 

 



 

Kursa nosaukums Kompozīcija I [Sk P] 

Kursa kods MākZP108 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ausma Auziľa 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP027 [2MAK1021] 

Kompozīcija 2 dimensijās I 

MākZP028 [2MAK1022] 

Kompozīcija 2 dimensijās II 

MākZP108 [2MAKP033] 

Kompozīcija I [Sk P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir vizuālās mākslas un mākslas vēstures sfērā nepieciešamo profesionālo 

zināšanu un pieredzes veidošana, kompozīcijas pamatprincipu izpētē.  

Uzdevumi: nodrošināt studentu zināšanas un spējas operēt ar specifiskajām zināšanām 

kompozīcijā teorētiskā un praktiskā aspektā.  

Studiju kursā iekļauta vizuālās mākslas darba uzbūves likumsakarību analīze, mākslas valodas 

elementu studijas, kompozīcijas kārtojuma veidu izpēte; izteiksmes līdzekļu lietojuma mākslas 

formas radīšanai analīze; daiļdarba satura un formas jautājumu izpēte; mākslas tēlu repertuāra 

izkopšana; mākslinieciskās izteiksmes plaknes kompozīcijā attīstīšana.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par mākslas darba formas un satura 

attiecībām, orientējas daudzveidīgajā mākslas valodas /izteiksmes līdzekļu/ klāstā, spēj patstāvīgi 

analizēt un vērtēt mākslas darbu formas aspektus, kā arī prot pielietot tos praksē radošā 

pašizpausmes procesā. 

Kursa plāns 

1. Daiļdarba uzbūve. Formas vienotība. L 2.  

2. Laboratorijas darbs. Mākslas valodas elementi. Ld 6.  

3. Krāsu sistēma. L 2.  

4. Laboratorijas darbs. Krāsu sistēma. Ld 6.  

5. Kompozīcijas principi. L 2.  



6. Kompozīcijas principi. Līdzsvars. Simetrija, asimetrija. Kustība (statika, dinamika). Ld 2.  

7. Proporcijas. Kontrasts. Ld 2.  

8. Ritms. Ld 2.  

9. lekcija. Plaknes kompozīcijas saturs un forma. L 2.  

10. Laboratorijas darbs. Mākslinieciskā izteiksme plaknē. Optisko ilūziju grafiskie risinājumi. Ld 

2.  

11. Laboratorijas darbs. Ornaments. Ld 2.  

12. Laboratorijas darbs. Objektu struktūras mākslinieciskie atveidi. Ld 2.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra uzdevumu parbaudījumi (4 uzdevumi; starpskate pēc katra uzdevuma) - 80%. 

Eksāmens (darbu skate) - 20%  

Mācību pamatliteratūra 

Gombrich E. H. Mākslas vēsture. - R.: Zvaigzne ABC, 1997  

Feldman E. B. Variety of Visual Experience. - New York, 1987.  

Gombrich E. H. Art and Illusion: a Study in the Psychology of Pictorial Representation. - 

London: Phaidon, 1995.  

Претте М.К.,Джорджис А. Как понимать искусство. - ЗАО « Интербук- бизнес», 2002.  

Papildliteratūra 

Kundziľš M. Dabas formu estētika. - R.: Madris, 2004.  

Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. - R.: Zvaigzne, 2006.  

Laube Ē. Krāsu un formu loģika. - Ekonomists, 1921.  

Briška .I. Kompozīcija. – Zvaigzne ABC, 2007  

Hollis Richard. Swiss Graphic Design. The Origins and Growth of an International Style. 1920 – 

1965. – Lawrence King Publishing, 2006  

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Vizuālo mākslu ţurnāls "Studija",  

2.Ţurnāls "Latvijas architektūra" arhitektūras, dizaina un vides apskats  

3.Ţurnāls „Deko‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Kompozīcija II [Sk P] 

Kursa kods MākZP109 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Priekšzināšanas 

MākZP108, Kompozīcija I [Sk P] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP035 [2MAK1028] 

Kompozīcija 3 dimensijās I 

MākZP029 [2MAK2023] 

Kompozīcija 2 dimensijās III 

MākZP109 [2MAKP034] 

Kompozīcija II [Sk P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu māksliniecisko pieredzi, sniegt izpratni par telniecību kā 

telpiskās mākslas veidu, pētīt telpiskas kompozīcijas likumsakarības, iztirzāt tēlniecības veidus 

un ţanrus, sniegt ieskatu citu tautu tēlniecības tradīcijās, iepazīt daţādus tēlniecības materiālus, 

noskaidrot ciļľa un apaļskulptūras veidošanas tehnikas, un veicināt māksliniecisko pašizteiksmi 

radot skulpturālas formas kompozīcijas darbnīcā un pildot mājas darbus.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs telpisku kompozīciju, iegūs zināšanas par tēlniecības 

veidiem, ţanriem, tēlniecības izteiksmes līdzekļiem un iepazīs tēlniecības darbu daţādību 

pasaules tautu kultūrās. Studenti zinās, kā analizēt tēlniecisku formu, izkops tēlniecības darba 

vērtēšanas prasmes, mācēs atveidot telpisku formu un strādāt daţādās tēlniecības tehnikās, 

izpratīs formas izveides konstruktīvos jautājumus un apgūs kompozīcijas izstrādes secību, spēs 

radīt plastisku formu un patstāvīgi veidot oriģinālas telpiskas kompozīcijas. Kursā studenti 

bagātinās mākslas valodas pieredzi, kas vajadzīga profesionālajai kompetencei.  

Kursa plāns 

1. Telpiska kompozīcija. Tēlniecības veidi un ţanri.Tēls trīs dimensiju mākslas darbā. 



Reālistiska, abstrakta kompozīcija. L2  

2. Ciļľa īpatnības. Augstcilnis, zemcilnis. Ciļľa formas analīze kopijā. Ld2  

3. Klusās dabas atveidojums cilnī. Ld2  

4. Reljefa veidošanas secīgums. Proporciju risinājums, telpas ilūzijas attēlojums. Veidošanas 

tehnikas. Ld2  

5. Skulpturāli darbi daţādu tautu mākslā. Tradicionālā māksla. Maska. L2  

6. Maskas forma, formas stilistiskie risinājumi. Ld2  

7. Maskas veidošanas materiāli un tehnikas. Papjē – mašē tehnika. Ld2  

8. Skulpturāls portrets. Proporcijas, plastiskā anatomija. Ld2  

9. Apaļskulptūra. Formas risinājums daţādos skata punktos. L2  

10. Apaļskulptūras darba stadijas. Skices, modeļi. Ld2  

11. Tēlnieciskas formas izveide no plastiskiem materiāliem. Formas izveide pieliekot masu. 

Karkass.Plastilīna, māla veidošanas tehnika. Ld2  

12. Tēla stilizācija. Ld2  

13. Darba formēšana. Atlējums. L2  

14. Tēlnieciskas formas izveide no cietiem materiāliem. Ld2  

15. Formas izveide noľemot masu. Ld2  

16. Virsmas apstrāde. Mākslīgā patina. Ld2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra uzdevumu parbaudījumi (4 uzdevumi; starpskate pēc katra uzdevuma) - 80%. 

Eksāmens (darbu skate) - 20%  

Mācību pamatliteratūra 

Grosmane Elita. Kurzemes baroka tēlniecība, 1660-1740. - Rīga: Jumava, 2002.  

Boström Antonia (ed.). Encyclopedia of sculpture. - New York; London: Fitzroy Dearborn, 

2004.  

Collins Judith. Sculpture today. - London: Phaidon Press, 2007.  

Harper Glenn and Moyer Twylene (ed.); Wilkin Karen (introduction). A sculpture reader : 

contemporary sculpture since 1980. - Seattle, WA : University of Washington Press, c2006.  

Wood, Jon. Sculpture now. -London : Tate, 2009.  

Papildliteratūra 

Gundega Cēbere (katalogsred). Tēlniecības kvadriennāle "Rīga 2004-Eiropas telpa". - Rīga: 

Mākslas menedţmenta un informācijas centrs, 2004.  

Drīzulis Arvīds. Plastiskās anatomijas atlants māksliniekiem. - Rīga : Madris, 2003  

Lāce Rasma (sastādītāja un ievada autore). Latviešu tēlniecības vecmeistari: reprodukciju 

albums. - Rīga: Liesma, 1982.  

Tēlniecības mazo formu izstāde no 2001.g. 13. maija līdz 18.maijam :ekspozīcija Mākslas 

dienām no LTC mazo formu tēlniecības kolekcijas. - Rīga: Latvijas Tēlnieku centrs, 2001.  

Mack John (ed.). Masks. The Art of Expression. – London: The British Museum press, 2006..  

Мусский С.А. (авт.-сост). Сто великих скульпторов. - Москва: Вече, 2002.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Mārtiľš Smilškalns (sast.); Gvido Kajons (foto). Rīgas tēlniecība :kalendārs 2006. - Rīga: 

Zinātne, 2005.  

2.Lāce Rasma (sastādītāja un ievada autore). Latviešu tēlniecības vecmeistari: reprodukciju 

albums. - Rīga: Liesma, 1982.  

 

 



 

 

 



 

Kursa nosaukums Kompozīcija III [Sk P] 

Kursa kods MākZP110 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 2 

Laboratorijas darbu stundu skaits 30 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ausma Auziľa 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir veicināt studentu mākslas pieredzes attīstību, sniegt zināšanas 

kompozīcijā, risināt burtu un tēlu plaknes kompozīciju, analizēt lietišķās grafikas un grāmatu 

dizaina darbus, izmēģināt daţādas grafiskā dizaina tehnikas un materiālus, sniegt ieskatu 

datorgrafikas izteiksmes līdzekļos, pētīt burtu veidus, izkopt rakstīšanas stilus, veidot plakātus, 

radīt kolāţas no gataviem tēliem un atrastām tekstūrām. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. zināšanas un prasmes par:  

- grafisko dizainu kā komunikācijas līdzekli.  

- izpratni par grafiskā dizaina kompozīcijas specifiku un izveidi.  

- spēju risināt grafiskā dizaina kompozīcijas uzdevumus un lietot grafiskā dizaina tehnikas 

praksē.  

2. prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- satura un formas attiecību nozīmi vizuālās komunikācijas procesā.  

3. prasmes zināšanas un prasmes pielietot:  

- praksē, veidojot grafiskā dizaina objektus, izstrādājot mācību un uzskates līdzekļus  

- vizuālās mākslas skolotāja praksē atlasot mācību saturu un modelējot mācību uzdevumus.  

4. citas vispārējas prasmes:  

- radīt jaunas idejas savas pieredzes ietvaros.  

- būt atvērtam pārmaiľām jaunās situācijās.  

Kursa plāns 

1. Vizuālā komunikācija / grafiskais dizains L 2  

2 Tipogrāfika. Ievads burtu rakstības attīstībā Lb 6  

3. Šrifts un teksts Lb 2  

4. Teksta kompozīcija Lb 4  

5. Grafiskā dizaina kompozīcijas tehnikas Lb 4  

6. Datorgrafika Lb 6  

7. Kompozīcija lietišķajā grafikā Lb 4  



8. Plakāts Teksta un attēla kompozīcija plakātā Lb 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) praktisko darbu un patstāvīgo darbu skiču portfolio 30%;  

2) patstāvīgo darbu starpskate (piedalīšanās obligāta)30%;  

3) eksāmens: patstāvīgo darbu semestra skate 40%.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Hjūsa S. Teksta un grafikas dizains. - R.: Lielvārds, 2003. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. - 20  

2.Bonnici P. Visual Language the hidden medium of communication. - New - York, 1999. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.- 1  

3.Poppy E. Forms, folds, sizes :all the details graphic designers need to know but can never find. 

Beverly, Mass. : Rockport Publishers, 2008. LUB:Izgl.zin.&psihol.  

bibl. - 3  

4.Raizman D. History of modern design :graphics and products since the industrial revolution. 

London : Laurence King Publishing, 2010. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. - 4  

Papildliteratūra 

1. Brergstrems B. Vizuālā komunikācija, R.: SIA ‖Jāľa Rozes apgāds‖, 2009 LLU: Lasītava 1.  

2. Jean G. Writing. The story of Alphabets and Scripts. - Thames&Hudson, 2000. LLU:Lasītava 

-1  

3. Rivers C. Poster-art :innovation in poster design.: RotoVision, 2008. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

Bibl. -3  

4. Hollis Richard. Swiss Graphic Design. The Origins and Growth of an International Style. 

1920 – 1965. – Lawrence King Publishing, 2006. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.- 2  

5. Hembree R. The complete graphic designer :a guide to understanding graphics and visual 

communication. Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, 2006. LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl - 1  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ţurnāls "Iespiedgrafika"  

2. ţurnāls "Grafika un poligrāfija"  

3. ţurnāls "Studija"  

4. ţurnāls ―Dizaina studija / telpa, forma, laiks‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Kompozīcija IV [Sk P] 

Kursa kods MākZP111 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 6 

Laboratorijas darbu stundu skaits 26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ausma Auziľa 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: veidot izpratni par telpiskās vides funkcionālo un estētisko kvalitāti un telpu kā 

mākslas objektu., spēt piedalīties telpiskās vides veidošanā.  

Mācību uzdevumos ietverti gan teorētiski pētījumi par telpas uztveri un kompozīciju, gan 

praktiski uzdevumi vides projektēšanā, tā veidojot kompetenci par interjeru kā dizaina nozari, 

nodrošinot izpratni par telpas kompozīciju un sekmējot radošās domas attīstību un praktiskā 

darba iemaľas.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par:  

- interjera dizainu: tā funkcijām un estētisko vērtību;  

- interjera projektēšanas un iekārtošanas principiem un pamatfaktoriem;  

- telpas kompozīcijas specifiku;  

- mācību vides daudzveidīgajām funkcijām un estētisko kvalitāti;  

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- telpas dizaina funkcijas un formas aspektus;  

- telpas dizaina funkcionālo un estētisko kvalitāti;  

- vides dizaina saturu vizuālās mākslas priekšmeta standarta aspektā.  

- mācību vides (telpas) funkcionālo un estētisko kvalitāti.  

3. Prasmes un zināšanas pielietot:  

- vides projektēšanas praksē;  

- vērtējot un vides dizaina objektus;  

- radoši organizējot izglītības procesu vizuālās mākslas priekšmetā par tēmu;  

- organizējot mācību vidi;  

4. Komunikāciju prasmes:  

- diskutēt par tēmu, izklāstīt un pamatot savu viedokli;  

- respektēt viedokļu daţādību;  

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- uzturēt interesi par vides dizainu;  

- sekot līdzi jaunākajām idejām un sasniegumiem vides dizaina jomā;  

- radīt jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros.  



6. Citas vispārējās prasmes:  

- respekts pret kultūras mantojumu.  

Kursa plāns 

1. Ievads Vides filozofija, telpas raksturojums. L2  

2. Telpas uztvere un kompozīcija. L2  

3. Telpas forma, formas telpā. Gaisma. L2  

4. Krāsa telpā. Lb 6  

5. Materiāla uztvere un telpas kompozīcija. Lb 2  

6. Projektēšana un maketēšana. Lb 6  

7. Telpas iekārtu dizains. Lb 6  

8. Telpas dizaina prakse - projektēšana un maketēšana. Lb 6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 1.patstāvīgais darbs 20%: tiek vērtēta satura un pasnieguma kvalitāte.  

2) Praktisko darbu starpskate (piedalīšanās obligāta) 30% no kopīgā vērtējuma:  

tiek vērtēta praktisko darbu izpildījuma kvalitāte un apjoms.  

3) Darbu skate/eksāmens 50% no kopīgā vērtējuma:  

tiek vērtēts 2. patstāvīgais darbs – telpas dizaina projekts un aizstāvēšana.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Andra Irbīte, Aija Bāliľa ―Interjers‖, Jumava, 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. 3  

2.Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. - Rīga: Zvaigzne, 1979. LUB: Izgl.zin.&psihol. bibl. 9  

3.Neufert Ernst and Peter „Architects‘ Data‖, Third Edition, Blackwell Science,2000. 

LUB:Centr.bibl. 1  

4.Ritter A. Smart materials :in architecture, interior architecture and design. Basel: Birkhäuser, 

2007. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. 1  

Papildliteratūra 

1. Kundziľš, M. Dabas formu estētika :bionika un māksla. Rīga : Madris, 2004. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl 15  

2. Aide K., Printijs P., Mosa S. Mājas dizains :radošas idejas un dizaina risinājumi. Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2009. LU AB:Misiľa bibliotēka 2  

3. Dallo E. The big book of interiors :design ideas for every room. New York : Collins Design : 

Distributed by HarperCollins, 2006. LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl 1  

4. Latvijas arhitektūra Nr. 15 (ţurnāls), 1998.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1..Ţurnāls "Latvijas architektūra "  

2.Ţurnāls ―Dizaina studija / tepa, forma, laiks‖  

3.Human solutions www.humanmodeling.techmat.com  

4. info@documenta.de www.documenta.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Kompozīcija V 

Kursa kods MākZP112 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP037 [2MAK2030] 

Kompozīcija 3 dimensijās III 

MākZP038 [2MAK2031] 

Kompozīcija 3 dimensijās IV 

MākZP039 [2MAK3032] 

Kompozīcija 3 dimensijās V 

MākZP112 [2MAKP037] 

Kompozīcija V [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir mākslas koncepciju izpēte. Kursā apskatīs mākslas līdzekļus tēlaina darba 

radīšanā, analizēs konceptuālu darbību mākslā, izveidos foto projektus, iepazīs multi mediālus 

risinājumus, īstenos jaunradē mākslas akcijas un plānos telpiskus objektus. Kursā iztirzās 

lietišķās grafikas, grāmatu dizaina darbus, pētīs grafiskas zīmes, veidos burtu un tēlu 

kompozīcijas, darinās plakātus, grāmatu maketus un ilustrācijas, izmēģinās daţādas grafiskā 

dizaina tehnikas un materiālus.  

Rezultāti 

Sekmīgā gadījumā students iegūst bagātu mākslas pieredzi. Apgūstot kursu students uztvers un 

izpratīs mākslas daudzveidīgās izpausmes, spēs analizēt mākslas dokumentējumus, spēs izstrādāt 

māksliniecisku koncepciju un patstāvīgi strādāt jauktās tehnikās veidojot asamblāţas un 

telpiskus objektus. Students gūs izpratni par grafiskas kompozīcijas izveidi, spēs vērtēt grāmatu 

māksliniecisko iekārtojumu un ilustrācijas, un pratīs risināt grafiskā dizaina kompozīcijas 

uzdevumus. Kursa apguve ļaus izkopt jaunradi un profesijai nepieciešamo nostāju mākslā.  

Kursa plāns 

1. Kompozīcijas risinājumi. Mūsdienu mākslas koncepcijas. L 2  

2. Ideju risinājumi plaknē, telpā, laikā. Masu kultūras tēli "ielu"mākslā. "Stensila" māksla. 

Šablona tehnika. Ld 2  

3. Vides tēlainības risinājumi. Grafiti māksla. Grafiti stili, grafiti zīmēs un rakstos lietotās krāsu 

gammas. Ld 2  



4. Raksta kompozīcija un izteiksmes līdzekļi. "Performance" grafiti izstrādē. Ld 2  

5. Mākslas formu sintēze. Mākslas akcija. L 2  

6. Idejas izpausme notikuma dokumentējumā. Individuālas akcijas izstrāde. Ld 2  

7. Mākslas objekts. Priekšmeta un vides attiecības. Ld 2  

8. Telpiskas kompozīcijas plānošanas risinājumi. Skiču izstrāde. Objekta formas uzbūve. Ld 2  

9. Lietišķā grafika. L 2  

10. Grafiskais dizains. Formas pārveide daţādu elementu dalīšanās un apvienošanās procesā. 

Jaunu formu radīšana. Ld 2  

11. Grafiskas zīmes. Ld 2  

12. Zīmes izveide plaknē. Apjoma variācijas.Ld 2  

13. Grāmatu dizains. L 2  

14. Grāmatas makets un ilustrācijas. Ld 2  

15. Komikss. Komiksa izteiksmes līdzekļi. Ld 2  

16. Darbs ar gataviem tēliem. Fotomontāţa. Kolāţa. Ld 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra uzdevumu parbaudījumi (4 uzdevumi; starpskate pēc katra uzdevuma) - 80%. 

Eksāmens (darbu skate) - 20%  

Mācību pamatliteratūra 

1.Hjūsa S. Teksta un grafikas dizains. - R.: Lielvārds, 2003.  

2.Sedliľa Anita (teksta autore). Rīgas ielu māksla = Street art in Riga . - [Rīga] : Raktuve, 2007.  

3.Chipp Hersahel Browning. Theories of modern art: a source book by artists and critics. - 

University of California Press, 1996.  

4.Corris Michael(ed.). Conceptual art : theory, myth, and practice. - Cambridge [etc.] : 

Cambridge University Press, 2004.  

 

Papildliteratūra 

Pelše Stella. Latviešu mākslas teorijas vēsture. Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju 

kontekstā (1900 – 1940). – Rīga:Ulma, 2007.  

Šteimane Inga. Jānis Viľķelis. – Rīga: Neputns, 2003.  

Edwards Jane (ed.). London Style. – Taschen, 2001.  

Harrison Charles, Wood Paul (ed.). Art in Theory. 1900 – 1990. An Anthology of Changing 

Ideas. – Blackwell, 2001.  

Smith R. An Introduction to Art Techniques. – London: Dorling Kindersley Limited, 1995.  

Vision. 50 Years of British Creativity. A Celebration of Art, Architecture and Design. – Thames 

and Hudson, 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Kompozīcija datorgrafikā 

Kursa kods MākZP050 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Priekšzināšanas 

DatZP001, Datorgrafikas pamati [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP050 [2MAKP152] 

Kompozīcija datorgrafikā [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu māksliniecisko pieredzi datorgrafikā. Kursā iztirzās 

datorgrafikas kompozīcijas likumsakarības, pētīs programmas "Adobe Photoshop" 

daudzveidīgos izteiksmes līdzekļus, analizēs datorgrafikas daţādās darba stadijas. Kursā 

padziļinās zināšanas par programmas iespējām, komandām un rīkiem, analizēs datorgrafikas 

kompozīcijas un pētīs ilustrācijas datorgrafikas tehnikā, izstrādās skices izvēlētā literārā 

materiāla ilustrāciju izveidei programmā, veidos patstāvīgas kompozīcijas datorgrafikā un 

realizēs maksliniecisko ieceri pabeigtā darba sērijā. 

Rezultāti 

Kursa sekmīga apguve vairos studentu spējas datorgrafikas kompozīcijā. Studenti iegūs 

padziļinātas zināšanas par datorgrafikas programmu "Adobe Photoshop". Studenti izpratīs 

datorgrafikas kompozīcijas likumsakarības, mācēs radīt tēlus datorgrafikas izteiksmes 

līdzekļiem, pratīs analizēt mākslas materiālu datorgrafikas kompozīcijas izstrādei, zinās 

patstāvīgi atlasīt vajadzīgos makslinieciskos izteiksmes līdzekļus ilustrāciju sērijas izveidei 

datorgrafikas tehnikā, pratīs plānveidīgi izpildīt māksliniecisko ieceri secīgās darba stadijās un 

atrisināt to stilistiski vienotā kompozicijā. Kursā iegūtā pieredze nepieciešama kompetencei 

mākslā.  

Kursa plāns 

1. Kompozīcijas principi datorgrafikā. "Adobe Photoshop"" programmas māksliniecisko iespēju 



tālāki risinājumi. L2  

2. Programmas komandu, darba rīku padziļināta izpēte. Tehnisko paľēmienu izmantojums 

tēlainā kompozīcijā. Ld2  

3. Ilustrācija datorgrafikā. Literārā materiāla izvēle. Datorgrafikas ilustrāciju sērijas koncepcijas 

izstrāde. Darba formāta izvēle. Ld2  

4. Skiču stadija, sagataves zīmējuma redakcija, "vēsturiskās" darbības. Ld2  

5. Tēlu mākslinieciskie meklējumi. Materiāla atlase ilustrācijām datorgrafikā. L2  

Kompozīcijas uzbūve izmantojot foto materiālu. Foto materiāla formāts un redakcija. Ld2  

6. Darba variantu veidošana. Literārā siţeta atveidojums datorgrafikas sērijā. Ld2  

7. Tēla daļu norobeţošana, "maska". Kompozīcijas risinājumi. Ld2  

8. Darbs ar kompozīcijas detaļām. Krāsu gammas izvēle kompozīcijai. Tēla korekcija, krāsu 

gammas labošana. L2  

9. Kompozīcijas daļu kārtojums slāľos. Kompozīcijas daļu proporcijas. Ld2  

10. Teksta kompozīcija. Teksta elementi. Ld2  

11. Fonta izvēle. Burtu raksturs. Silueti. Kanāli. Ld2  

12. Citi grafiski elementi datorgrafikas ilustrācijās. L2  

13. Filtri un īpašie efekti tekstūru veidošanai. Ld2  

14. Stilistiskie risinājumi. Ld2  

15. Kompozīciju izdruka. Darbu analīze. Kompozīciju noformēšana un izstāde. Ld2  

16. Kompozīciju noformēšana un izstāde. Ld2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra uzdevumu parbaudījumi (4 uzdevumi; starpskate pēc katra uzdevuma) - 80%. 

Eksāmens (darbu skate) - 20%  

Mācību pamatliteratūra 

1. Adobe Photoshop CS3 Classroom in a Book. - Adobe Press, 2007.  

2.Hjūsa Sallija. Teksta un grafikas dizains soli pa solim . -Lielvārde : Lielvārds, 2003.  

3.Eskilson Stephen J. Graphic design : a new history. - New Haven : Yale University Press, 

c2007  

4.Гурский, Ю., Жвалевский А. Photoshop CS3 . - Москва [и др.] : Питер, 2008.  

Papildliteratūra 

Maikls Raits. Digitālā fotogrāfija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006  

Evening, Martin. Adobe photoshop CS3 for photographers. - Focal, 2007.  

Bouton Gary David. Adobe Photoshop CS3 extended: retouching motion pictures. - Boston, MA 

: Course Technology PTR, c2008.  

Busch David D. Adobe Photoshop CS3: photographers‘ guide. - Boston, Mass. : Thomson 

Course Technology, c2008.  

Graphic design for the 21st century. - Köln : Taschen, 2003.  

Kelby Scott. The Adobe Photoshop CS3 Book for Digital Photographers (Voices That Matter). - 

New Riders Press, 2007.  

Wands Bruce. Art of the digital age. - London : Thames & Hudson, c2006.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Grafika [Sk P] 

Kursa kods MākZP107 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 11 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
21 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

MākZP009, Zīmēšana IV [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP015 [2MAKP006] Grafika 

[SkVi P]* 

MākZP107 [2MAKP032] Grafika [Sk 

P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar iespiedgrafikas tehnikām, to iedalījumu, īpatnībām un 

izteiksmes līdzekļiem. Kursa uzdevumi:1) iepazīt grafikas tehniku iedalījumu, īsu attīstības 

vēsturi, izteiksmes līdzekļus; 2)monotipijas veidu teorētiska un praktiska iepazīšana; 3) 

augstspiedes tehniku teorētiska un praktiska iepazīšana;4) dobspiedes tehniku teorētiska un 

praktiska iepazīšana.  

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem veidojas priekšstats par grafikas tehniku daudzveidību, īpatnībām, kā 

arī šai nozarei raksturīgiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1.Nostiprinās priekšstats par grafikas tehniku daudzveidību un nozarei raksturīgiem 

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem.  

2.Padziļinās zināšanas par materiālu daudzveidību un izvēli.  

3.Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas grafikas nozares vēsturē.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj atpazīt un raksturot nozīmīgākās grafikas tehnikas.  

2.Studentiem ir iemaľas veidot darbus vienkāršākajās grafikas tehnikās, analizēt rezultātus.  



3.Studenti prot izvēlēties iecerei atbilstošus materiālus, instrumentus.  

Kursa plāns 

1. Īss ieskats grafikas nozares attīstības vēsturē. L 2  

2. Grafikas tehniku klasifikācija, iepazīšanās ar darbnīcas iekārtojumu. L 2  

3. Grafikas lapu noformēšana un glabāšana. L 1  

4. Daţādi monotipijas veidi, materiāli, darba gaita. P 5  

5. Augstspiedes tehniku daudzveidība, raksturojums, darba gaita. L 2, P 8  

6. Dobspiedes tehniku daudzveidība, raksturojums, darba gaita. L 4, P 8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie eksāmena, sekmīgi jānokārto starpskates. Starpskates semestra 

laikā divas, katra 35%. Darbu obligātā izstāde gala pārbaudījumā - skatē 30 %.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Latvijas grafika: 100autori, attēli, gadi /[sast. un teksta aut. Anita Vanaga] Rīga: Nacionālais 

apg., 2003. 119.lpp. 3 eksemplāri  

2.Grafika: estamps = print /[sastādītājs un mākslinieks Juris Petraškēvičs] Rīga: Liesma, 1989. 

149, lpp.: il. 1 eksemplārs  

3.Oravez, David L.: Woodcut: step - by - step lessons in designing, cutting, and printing the 

woodblock . New York: Watson - Guptill Publikations, 1992. 128 p.: ill. 1 eksemplārs  

 

Papildliteratūra 

1.Vielmaiľa = Metabolism /[ kataloga sastādītājs Juris Petraškēvičs] Rīga: Neputns, 

2009(Imanta) 74 lpp.:il. 1 eksemplārs  

2.Pablo Picasso: die Litographie /[hrsg. von Ulrike Gauss u.a.] Bonn: Hatje Cantz Verlag, 2000. 

303 s.:ill. 1 eksemplārs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Tekstils I 

Kursa kods MākZP044 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 4 

Laboratorijas darbu stundu skaits 28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Augstākā izglītība(līm.), pasn. Mārīte Kokina-Lilo 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP044 [2MAK1037] Tekstils I 

[slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir gūt radošas mākslinieciskas darbības pieredzi tekstildarbu veidošanā un apgūt 

tekstila kā viena no lietišķās mākslas veidiem mācību metodiku vizuālās mākslas nodarbībām, 

rosinot apgūto izmantot pedagoģiskajā darbībā. Kursā tiek apgūtas batikas un auduma apdrukas 

tehnikas un veikti eksperimenti ar dabīgiem tradicionāliem ( vilna, zīds, lins, kokvilna ) un 

netradicionāliem materiāliem (āda, plastikāts, metāls, papīrs u.c.), tos savstarpēji savienojot ar 

daţādiem tekstila tehniku paľēmieniem. Paralēli darbam ar tekstilmateriāliem, tiek apgūti arī 

tekstila kompozīcijas izteiksmes līdzekļi un veidošanas pamatprincipi.  

Kursa ietvaros studenti veic zinātniski pētniecisko darbu un apkopo materiālus par kādu no 

apgūstamajām tēmām. Veicot zinātniski pētniecisko darbu, tiek apgūta pasaules tautu lietišķā 

māksla un mūsdienu tekstilmākslas aktualitātes.  

Praktiski tiek veidoti metodiskie uzskates materiāli tekstilmākslas apguvei vispārizglītojošā skolā 

vizuālās mākslas nodarbībās.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

- zināšanas un izpratni par  

tekstila vēsturi, funkcijām daţādos laikmetos, tā izteiksmes līdzekļiem un aktualitāti mūsdienās;  



par tekstila apguves mērķi, vietu un lomu vizuālās mākslas mācību priekšmetā;  

 

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

gūt iemaľas tekstila kompozīciju veidošanā un to realizācijā batikas, auduma apdrukas un citās 

tekstila tehnikās,  

saskatīt un prast pielietot daţādus netradicionālus materiālus un tehnikas radošajos darbos,  

veidot uzdevumus tekstilmākslas apguvei un plānot to izpildi;  

papildināt pieredzi mācību metodiskā uzskates materiāla veidošanā un noformēšanā, praktiski 

izgatavojot apgūstamo tehniku un radošo eksperimentu paraugus;  

 

-prasmes analizēt un izvērtēt:  

gatavos tekstilizstrādājumus, to pielietojumu vides organizēšanā, pašrealizācijā un paštēla 

veidošanā.  

 

-sintezēt:  

orientējoties kompozīcijas specifikā, radoši izmantot daţādus ierosmes avotus – tautas mākslu, 

dabu, tās elementus, u.c. ;  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot batikas un auduma apdrukas tehnoloģiju skolēniem;  

popularizēt un radīt interesi par netradicionālu materiālu izmantošanu tekstildarbos,  

eksponēt tekstilizstrādājumus darbu skatē;  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

gūt pētnieciskā darba pieredzi savas un citu pasaules tautu tekstildarbu darināšanas tradīciju 

izpētē vai mūsdienu tekstilmākslas tendenču raksturojumā .  

Kursa plāns 

1.Tekstila vēsture, tekstildarbu funkcijas, izteiksmes līdzekļi, izmantojamie materiāli un 

tehnikas. Aktuālās tendences tekstilmākslā . Tekstila vieta un loma vizuālās mākslas mācību 

priekšmetā. L 1  

2.Tekstila kompozīcijas specifika. Stilizācija. L 1 , Ld 1  

3.Batikas vēsture, izplatība, tehnikas un izmantojamie materiāli. Zīda apgleznošana. Paraugu un 

radošā darba darināšana L 1 , Ld 6  

4. Auduma apdrukas vēsture, tehnikas, materiāli un darba piederumi. Paraugu un radošā darba 

darināšana L 1 , Ld 5  

5.Tekstila virsmu faktūru veidošana ar daţādiem materiāliem un tehniskiem paľēmieniem. Ld 5  

6.Virsmu kontrastu saskaľošana vienotas kompozīcijas izveidē. Kompozīciju veidi. Ld 1  

7.Idejas un formas vienotības realizācija funkcionālā tekstildarbā. Ld 6  

8.Pētnieciskā darba prezentācija S 2  

9.Praktisko darbu noformēšanas veidi un paľēmieni. Eksponēšanas iespējas. Ld 1  

10.Darbu skate Ld 1  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jāizgatavo apgūstamo tekstiltehniku paraugi noformēti kā uzskates līdzekļi:  

batikā –sietajā, tītajā, locītajā, šablonu – 20 paraugi (15 %),  

vaska batikā – 6paraugi (15%),  

zīda apgleznošanā– 2 paraugi (5 %),  

auduma apdrukas tehnikās – 14 paraugi, (15 %)  

eksperimentālie tekstila virsmu paraugi – 20, (15%)  



individuāli radošie darbi batikā, auduma apdrukā un netradicionālu materiālu un tehniku tekstilā 

– 3(15%),  

Pētnieciskā darba veikšana un prezentācija (10%)  

Eksāmens: piedalīšanās darbu skatē (10%)  

Mācību pamatliteratūra 

1.Gandertone L. Lielā rokdarbu grāmata :praktiski padomi, darba paľēmieni un radošas idejas.– 

R.: Zvaigzne ABC, 1999. LUB: Izgl. zin.&psihol. Bibl. – 1eks  

2.Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. – R.: 

Zvaigzne ABC, 1998 – 112 lpp.LUB: Izgl.zin. & psihol. Bibl. – 1 eks.  

Papildliteratūra 

1.5000 years of textiles, edited by Yenifer Harris – British museum press, 1995  

2.Philippa Scott. The Book of Silk. – Thames and Hudson, 1993  

3.Schoeser, Mary. World Textiles – London, 2003  

4.Karoseviča A. Batika.- R.: Zvaigzne ABC, 1998  

5. Zirdziľa V. Vizuālās mākslas valodas ābece. - R.: Sprīdītis, 1995. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Deko – Latvija ( ţurnāls)  

2.Pastaiga – Latvija (ţurnāls)  

3.Tekstilmākslas izstāţu katalogi  

4.http://www.silkpaint.net/zida_apgleznosana.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Mācību prakse - muzeju 

Kursa kods MākZP064 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
80 

Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ilze Vītola 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP064 [2MAK3061] Mācību 

prakse - muzeju [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Muzeju prakses laikā studenti piedalās mākslas izstāţu organizēšanā un iekārtošanā un norisē, 

sadarbojoties ar muzeju darbiniekiem, izstāţu kuratoriem, māksliniekiem un apmeklētājiem. 

Paralēli tam studenti detalizēti analizē muzeja iekārtojumu un darbību. 

Rezultāti 

Iegūs izpratni par muzeju darbības principiem, piedāvātajām pedagoģiskajām programmām un 

papildinās zināšanas un prasmi tās pielietot patstāvīgi pētot un analizējot.  

Studenti gūs izpratni par iespējām izmantot muzejus pedagoģiskajā darbā un prasmi patstāvīgi 

veidot mācību saturu, kas pamatots muzeju piedāvājumā.  

Prakses laikā studenti pilnveidos komunikācijas un citas vispārējās prasmes veidojot un uzturot 

komunikāciju un sadarbību ar muzeju darbiniekiem,  

kā arī gūs izpratni par muzeju nozīmi mācību priekšmetu apguvē.  

Pilnveidos pedagoģiskās prasmes un iemaľas, veidojot patstāvigi izstrādātus muzeju pedagoģijas 

uzdevumus. 

Kursa plāns 

1 Prakses uzdevumu izklāsts, apspriešana.  

2 Starprezultātu apspriešana.  

3 Prakses darba kopsavilkums, aizstāvēšana, izvērtēšana. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Gala vērtējuma iegūšanai nepieciešams iesniegt atskaiti par darbu voluntiera statusā muzejā vai 

izstādē 20%;  

Iesniegt patstāvīgu darbu – muzeja pedagoģiskās darbības analīzi un priekšlikumu 30%;  

Prakses aiztāvēšanā mutiski komentēt darba rezultātus 50%. 

Mācību pamatliteratūra 

Gibsa, K. Mūţizglītība muzejā. Riropas rokasgrāmata. ISBN: 9984-19-218-0.  

Muzeju izglītojošais darbs/ Sast. Garjāns J.- Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997  

Ambrozs T., Peins K. ―Muzeju darbības pamati‖. Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2002 

Papildliteratūra 

 

Kursa saturs 

Studenti patstāvīgi sagatavo prakses plānu, izvēlas trīs muzejus (galerijas), par kuriem vāc 

materiālus un veido pārskatu par to pedagoģisko darbību.  

Students veic praktiski pētniecisku darbību - iepazīst muzeju (galeriju) darbības principus. Vēro 

muzeja darbu ikdienā, analizē un apsprieţ to. Pēta teorētiski un prakstiski muzeju pedagoģiskās 

darbības principus un paľēmienus.  

Students veic praktiski pētniecisku darbību - veic anketēšanu.  

Students veic iepriekš izstrādātās mācību uzdevumu sistēmas piemērošanu konkrētajiem 

apstākļiem un vada kādu muzeju pedagoģisko nodarbību un apraksta un analizē praktiskā darba 

rezultātus un veic anketēšanas rezultātu apstrādi.  

Students veic trīs progarmmu salīdzinājumu, analizē muzeju sadarbības principus ar skolēniem 

vai citām vecuma grupām.  

Students izstrādā ieteikumus muzeju pedagoģiskā darba pilnveidei un prezentē prakses darba 

rezultātus prakses konferencē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Mācību prakse - plenērs 

Kursa kods MākZP062 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
80 

Kursa apstiprinājuma datums 14.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Utāns 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Inārs Helmūts 

Priekšzināšanas 

MākZP007, Zīmēšana II [RadInd B] [14.09.2010] 

MākZP021, Gleznošana II [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP062 [2MAK1060] Mācību 

prakse - plenērs [14.09.2010] 

MākZP157 [2MAKP157] Mācību 

prakse (Tēlotājmāksla - plenērs) 

[SkAm P][SkMā P] 

 

Kursa anotācija 

Prakses mērķis ir mākslinieciski pētīt dabu. Prakses uzdevumi ir zīmēt, gleznot brīvdabas 

apstākļos, analizēt atveidojamās apkārtējās vides motīvus, studēt ainavas kā ţanra 

pamatprincipus un attēlojuma likumsakarības, risināt krāsu attiecības, līnijas un tekstūras, apgūt 

plenērā izmantojamās tehnikas, skicēt uzmetumus, radīt ilgtermiľa darbus, vākt materiālu 

kompozīcijām, noformēt un izstādīt paveikto.  



Rezultāti 

Sekmīgi piedaloties praksē, studenti gūs pieredzi zīmēšanai un gleznošanai plenērā. Studenti 

zinās, kā risināt ārpus darbnīcas vidē redzamos motīvus, spēs no dabas atveidot ainavu, tās 

elementus, kā attēlot arhitektūru, saimniecības priekšmetus, dzīvniekus un cilvēku kustību. 

Darbs praksē veidos mākslinieka un mākslas pedagoga darbam vajadzīgo lietpratību. 

Kursa plāns 

1. Brīvdabas studiju būtība, īpatnības.  

2. Gaisa perspektīva, atmosfēra. Daudzplānu ainava.  

3. Apgaismojuma raksturs, noskaľa.  

4. Daţādu dabas motīvu studijas - ūdeľi, mākoľi, koki u.c.  

5. Arhitektūras un tehnikas studijas.  

6. Dzīvnieku uzmetumi, cilvēku kustību skices.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai students tiktu pielaists pie prakses aizstāvēšanas , sekmīgi jānokārto starpskate, kas dod 50% 

no prakses vērtējuma. Prakses noslēgumā - darbu izstāde un prakses aizstāvēšana- 50%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Drawing the landscape / Chip Sullivan. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons, 2004. ix, 

326 lpp., [8] lp. iel.: il. 5 eksemplāri  

2. Creative drawing / Howard J. Smagula. London: Laurence King, 2002. 311 p.ill.; 28, 5 

eksemplāri  

3. Kompozīcija : [ priekšmetiskās pasaules atveidi rozentāliešu kompozīcijās] / Aija Jurjāne. 

Rīga: Neputns, c2005. 119, [1] lpp.: il,; 30 cm. 5 eksemplāri  

4. Lalumia Frank. Plein Air Painting in Watercolor & Oil. - North Light Books, 2000.  

Papildliteratūra 

1.Juris Baklāns, Vija Maldupe / Pēteris Bankovskis. Rīga: Neputns, 2008. 90, [1] lpp.: il., 22 cm 

3 eksemplāri  

2.Jānis Osis, 1926 - 1991 / Ilze Konstante. Rīga: Neputns, c2009 ( Preses nams). 215 lpp.:il.; 27 

cm 1 eksemplārs  

3. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении.- Москва: 

ЭКСМО-Пресс, 2002.  

4. Рэнкин Дэвид. Техника быстрых набросков :[как постичь суть ускользающих объектов. 

- Минск: Попурри, 2004. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Jurjāne A. Gleznošana.- Rīga: "Neputns" 2002.  

2. Drudi Elisabetta, Paci Tiziana. Figure drawing for fashion design. - Amsterdam: Pepin Press, 

2001.  

3. Дэвид Д. Буш.. Цифровая фотография :оборудование, технологии, дизайн .- Москва: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006.  

4. Ли, Николай Геннадьевич. Основы учебного академического рисунка :учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 270301 

"Архитектура" и другим. - Москва: ЭКСМО, 2007.  

5. Немировская М.А. Акварель и рисунок второй половины XIX-начала XX века в 

собрании Государственной Третьяковской галереи :[альбом]. – Москва: Изобразительное 

искусство, 1988.  

6. Руди де Рейн. Рисуем то, что видим. - Минск: Попурри, 2004.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sporta skolotājs 



 

Kursa nosaukums Sporta teorija 

Kursa kods SpoZ1101 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

SpoZP004 [2SPOP004] Fiziskās 

audzināšanas teorija un metodika I* 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas sporta teorijas pamatjautājumos. Kursa uzdevumi paredz:  

•veidot izpratni par fizisko vingrinājumu kā kustību darbības struktūru,  

•izzināt sportā izmantojamo mācību līdzekļu, metoţu, paľēmienu, mācību principu izmantošanas 

teorētisko pamatojumu,  

•iepazīties ar fiziskās slodzes un atpūtas likumsakarībām, cilvēka biomotoro jeb fizisko spēju 

skaidrojumu un to nozīmi fiziskās pilnveides un kustību mācīšanās procesā.  

Rezultāti 

 

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti spēj  

•formulēt mācību procesa mērķus un uzdevumus sportā, izskaidrot sportā izmantojamo mācību 

procesa struktūrelementu būtību,  

•atpazīt kustību darbības struktūras parametrus laikā un telpā,  

•salīdzināt kustību apguves posmu uzdevumus un realizēšanas saturu,  

•izskaidrot cilvēka fizisko spēju fizioloģisko mehanismu un nozīmi personības pilnveides gaitā.  

•sniegt piemērus fizisko spēju attīstīšanai izmantojamo vingrinājumu izvēlei.  

Kursa plāns 

 

1.Sports kā pedagoģisks process, mērķi, uzdevumi, pamatjēdzieni L-2  

2.Mācību līdzekļi sportā, to klasifikācija. fiziskie vingrinājumi kā galvenie mācību līdzekļi. L-2  

3.Kustību darbības raksturojums. Fizisko vingrinājumu struktūra un izpildes efektivitāte L-4  

4.Fiziskā slodze, apjoms un intensitāte. Slodzes un atpūtas mijiedarbība L-2, S-2  

5.Mācīšanas metodes sportā, to klasifikācija, raksturojums un pielietošanas iespējas L-4  

6.Fizisko (biomotoro) spēju attīstīšanas metodes, klasifikācija, raksturojums un pielietošanas 

iespējas. L-2  

S -2  



7.Sporta mācīšanas praksē izmantojamās papildmetodes un vispārpedagoģiskās metodes L-2  

8.Kustību mācīšanas posmi. To uzdevumi, saturs ,izmantojamās mācību metodes. L-2, S-2  

9.Fiziskās spējas, to fizioloģiskais skaidrojums, izpausmes formas un attīstīšanas 

pamatnosacījumi L-4  

S-2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi:  

3 kontroldarbi (katrs 10% no kopējā vērtējuma).  

Izvēlētās tēmas prezentācija seminārā (20% no kopējā vērtējuma)  

Kursa noslēguma pārbaudījums-mutvārdu eksāmens ( 50% no kopējā vērtējuma)  

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Ķīsis I. Sporta teorija LSPA 2002 2 eks.  

2. Liepiľš I. Fiziskās kultūras teorija Rīga, 1993.1 eks.  

3. Krauksts V. Bērnu un pusaudţu fiziskās aktivitātes un sports Rīga, Drukātava 20 eks.  

4. Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati Rīga, Drukātava 2006 30 eks..  

 

Papildliteratūra 

 

Liepiľš I. Sports un treniľš Rīga, 2000.  

Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns Rīga, Mācību grāmata 1997  

Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā Rīga, RaKa 2004.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1. www.olympic.org/com  

Starptautiskā Olimpiskā komiteja  

2. www.loa.lv  

Latvijas Olimpiskā akadēmija  

3. „Sporta Avīze‖- www.sportaavize.lv  

4. „Sports‖ – nedēļas avīze piektdienās  

5. www.gov.lv  

Latvijas Sporta pārvalde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums 
Fiziskās audzināšanas, sporta un olimpiskās kustības 

vēsture 

Kursa kods SpoZ1077 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta teorija un vēsture 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 14.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Dzintra Grundmane 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

SpoZ1077 [2SPO1077] Fiziskās 

audzināšanas, sporta un olimpiskās 

kustības vēsture [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt plašas un padziļinātas zināšanas par sportu kā nozīmīgu 

sabiedrības parādību pasaules un Latvijas kultūrā, akcentējot sporta lomu mūsdienu sabiedrībā.  

Kursa uzdevumi: 1) iepazīt fiziskās kultūras un sporta attīstības posmus pasaules kultūras 

kontekstā;  

2) analizēt olimpiskās kustības rašanās priekšnoteikumus; 3) izpētīt olimpisko spēļu attīstības 

gaitu 20.g.s pasaulē un Latvijā; 4) izpētīt mūsdienu sporta attīstības problēmas.  

Studiju procesā studenti apgūst padziļinātu informāciju par fiziskās kultūras un sporta attīstību 

vēsturiski daţādās sabiedriskās formācijās.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1.Nostiprinās priekšstats par sporta lomu sabiedrības vēsturiskā attīstības procesā;  

2.Padziļinās zināšanas par olimpiskajām spēlēm kā augstāko sporta sasniegumu demonstrējumu 

pasaules mērogā;  

3.Tiek iegūtas zināšanas par mūsdienu sporta attīstības problēmām..  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst kritiskās domāšanas prasmes salīdzinot un vispārinot, vēsturiski izvērtējot 

sporta lomu, funkcijas un nozīmi cilvēku dzīvē un sabiedrībā.  

2.Studenti apgūst komunikācijas iemaľas prezentējot seminārā izstrādātās esejas.  

3.Studenti iepazīst, izvērtē un prot pielietot olimpiskās izglītības iespējas skolā.  

Kursa plāns 

Nr p.k. Tēma Nodarbību veids  

L,S,P,Ld Paredzētais apjoms stundās  

1.Fizisko nodarbību un audzināšanas rašanās vēsturiskā un filozofiskā analīze. Fiziskā kultūra un 

audzināšana Senajos laikos. L2  

2.Antīkās Grieķijas fiziskā kultūra. Olimpiskās spēles, to vēsturiskā nozīme.L2  



3.Senās Grieķijas ģimnastika. L1;S2  

4.Fiziskā kultūra un audzināšana Viduslaikos. Bruľinieku fiziskā audzināšanas. Humānisms. L2  

5.Fiziskā audzināšana un sports Jaunajos laikos (XVII-XIX gs.) L2  

6.Organizētu fizisko nodarbību izveides nepieciešamības pamatojums jaunatnes audzināšanā. L2  

7.Johans Fridrihs Ludvigs Kristofs Jans un ģimnastikas tālākā attīstība. L2  

8.Pērs Henriks Lings un zviedru vingrošanas sistēma. ―Sokolu‖ vingrošanas sistēma.L2  

9.Vācu un zviedru vingrošanas sistēmu raksturojums un salīdzinājums. L1;S2  

10.Pirmo starptautisko sporta organizāciju izveidošanās.  

Starptautiskās sporta kustības pirmsākumi. L2  

11.Fiziskās audzināšanas un sporta pirmsākumi Latvijā līdz I pasaules karam. L2  

12.Fiziskā audzināšana un sporta attīstība Latvijā 1918. – 1940. L2  

13.Fiziskās kultūras un sporta attīstības galvenie principi Latvijā 1944. – 1990. L2  

14.Latvijas sporta organizatoriskā struktūra 1990. – 2009. L2  

15.Latvijas līdzdalība olimpiskajā kustībā 1991. – 2008. L2  

Stundas kopā 32  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 2 semināri un 4 

stappārbaudījumi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 4 esejas, kuras var aizstāvēt semināra laikā. Studiju gala 

atzīmi veido 4 starppārbaudījumi – esejas - (4 x 10%=40%), vērtējums par esejas prezentāciju 

seminārā ( 20%) un eksāmena (mutiski) rezultāts - 40%.  

 

 

 

 

 

Mācību pamatliteratūra 

1.Latvijas olimpiskā vēsture, -R: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2003 /11eks.  

2.Čika,V., Gubiľš G. Latvijas sporta vēsture. -Västeros: Ziemeļblāzma, 1970./4eks  

3.Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта. Москва:Academia,2002/1eks.  

5.Lāms, O.,Rūmniece, I., Tumans, H. Olimpiskās tradīcijas: Kultūrvēsturiskā dimensija. – Rīga: 

LU, Klasiskās filoloģijas katedra, Helēnistikas centrs, 2004/5 eks.  

6.Čika,V., Čika,V. Zelts.Sudrabs.Bronza. N.Y.: Grāmatu Draugs, 1963/5 eks.  

Papildliteratūra 

1.Pierre de Coubertin 1863-1937. Olympism. Editing Norbert Muller. Selected Writing 

IOC.Lousanne, 2000.  

2.Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā.- R: RAKA, 1999.  

3.Ķīse A. Fiziskā kultūra un sports Latvijā. R: Liesma, 1965.  

4.Šmits A., Čika, V. Neaizmirstamie sporta brīţi un zvaigznes. - NY: Grāmatu Draugs, 1966.  

5.Kūle, M. Eirodzīve. – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2006  

6.Sporta likums. www.likumi.gov  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.Laikraksts Sports, 1955. – 2004.  

2.Laikraksts Sporta Pasaule, 1931. – 1944.  

3.Ţurnāls Sporta Pasaule, 1994.-2004.  



4.www.olympic.org/com  

Starptautiskā Olimpiskā komiteja  

5.www.loa.lv  

Latvijas Olimpiskā akadēmija  

6.„Sporta Avīze‖- www.sportaavize.lv  

„Sports‖ – nedēļas avīze piektdienās  

7.www.gov.lv  

Latvijas Sporta pārvalde  

 

Piezīmes 

.  

Mācību literatūra pieejama Latvijas Sporta muzeja bibliotēkā - iespējams lasīt, kopēt,  

 

 

1..Кун. Л. История физической культуры и спорта. - Москва:  

2.Оливова, B. Игры и люди.  

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Sporta didaktika skolā 

Kursa kods SpoZ2110 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 15.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Priekšzināšanas 

SpoZ1101, Sporta teorija 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SpoZP009 [2SPOP010] Fiziskās 

audzināšanas teorija un metodika II* 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem iespējas apgūt zināšanas un prasmes, kas 

nepieciešamas sporta skolotāja profesionālajā darbībā.  

Kursa uzdevumi paredz iepazīstināt studentus ar sporta skolotāja darba uzdevumiem skolā, 

veidot prasmes plānot stundu saturu, izvēlēties mācību metodes un līdzekļus, regulēt fizisko 

slodzi, novērtēt skolēnu fizisko spēju un kustību apguves līmeni. radīt priekšstatu par sporta 

interešu pulciľu darbību skolā. Studiju kursa ietvaros studenti izstrādā un prezentē studiju darbu. 

Rezultāti 

 

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti spēj  

•izvirzīt un formulēt sporta stundu uzdevumus,  

•modelēt sporta stundu saturu, izvēloties uzdevumiem atbilstošus mācību procesa 

struktūrelementus,  

•praktiski izmantot iegūtās zināšanas , lai atpazītu un salīdzinātu izvēlētās mācību metodes un 

paľēmienus,  

•Novērtēt sporta stundu raksturojošos faktorus-skolēnu pulsa izmaiľas, stundas pedagoģisko un 

motorisko blīvumu,  

•prezentēt auditorijā pedagoģiskā novērojuma rezultātus. 

Kursa plāns 

 

1.Fiziskā audzināšana pirmsskolas vecuma bērniem, fiziskās attīstības likumsakarības, kustību 

prasmju apguve, L-2  

2.Sporta darbs skolā, vispārējs raksturojums, darba formas.L-2  

3.Sporta stunda, uzdevumi, saturs, struktūra, mācību metodes, darba organizācijas formas L-2, S-



2  

4.Mācību darba plānošana, stundas konspekts.L-2  

5.Pedagoģiskās vērtēšanas veidi L-2  

6.Sekmju vērtēšana, problēmas, to risināšana L-2  

7.Fiziskā slodze sporta stundās, tās regulēšanas iespējas. L-2, S-2  

8.Sporta treniľš, mērķis, uzdevumi, nodarbības uzbūve. L-2  

9.Fiziskās slodzes apjoms un intensitāte, slodzes un atpūtas mijiedarbība sporta treniľu 

nodarbībās.S-2  

10.Sporta stundu organizācijas un vadīšanas īpatnības daţādās klašu grupās.L-4. S-2  

11.Sporta skolotāja darba uzdevumi skolā, skolas sporta darba plānošana. L-2  

12.Skolēnu personības attīstības iespējas sporta stundā. L-2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Starppārbaudījumi :  

Studiju darba izstrāde atbilstoši dotajiem uzdevumiem un prezentācija auditorijā.- 40%  

2 kontroldarbi (10% katrs)  

Studiju kursa noslēguma pārbaudījums-eksāmens mutiski 40% 

Mācību pamatliteratūra 

 

1Jansone R. Krauksts v. Sporta izglītības didaktika skolā. Raka, 2005. 20 eks.  

2.Jansone R. Sporta izglītība Raka. 1999. 2 eks.  

3.Personības attīstības iespējas sporta stundās. Rīga, 2000. 1 eks.  

4.Krauksts V. Jaunatnes treneris Rīga, Drukātava 2008. 1 eks. 

Papildliteratūra 

 

1.Liepiľš I. Sports un treniľš Rīga, 2000.  

2.Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns Rīga, Mācību grāmata 1997  

3.Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā Rīga, RaKa 2004. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1.www.olympic.org/com  

Starptautiskā Olimpiskā komiteja  

2.www.loa.lv  

Latvijas Olimpiskā akadēmija  

3.„Sporta Avīze‖- www.sportaavize.lv  

„Sports‖ – nedēļas avīze piektdienās  

4.www.gov.lv  

Latvijas Sporta pārvalde 

 



 

Kursa nosaukums Sporta darba organizācija un struktūra 

Kursa kods SpoZ3085 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 15.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Jānis Melbārdis 

Priekšzināšanas 

SpoZP009, Fiziskās audzināšanas teorija un metodika II* [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SpoZ3085 [2SPOP085] Sporta darba 

organizācija un struktūra [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz zināšanas par sporta darba organizāciju, procesa kārtību visā  

sporta sistēmā, parādot sporta darba sadalījumu pa elementiem. Kursa saturā  

parādīta mūsdienu sabiedrisko un valstisko sporta organizāciju, kā arī  

olimpiskās kustības būtība, darbība, to mērķi, Uzdevumi: 1) Mācīt izprast  

likumdošanu sportā. 2) Kursa saturā iepazīt sporta darba organizāciju sporta  

sekcijās, sporta klubos, federācijās, asociācijās, savienībās, biedrībās. 3)  

sniegt prasmes un zināšanas sporta pasākumu organizēšanā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students iegūst zināšanas un izpratni par valstisko  

un sabiedrisko sporta organizāciju darbību, olimpiskās kustības būtību, sporta  

darba organizācijas formām sporta sekcijās, sporta kolektīvos, sporta klubos un  

sporta biedrībās.  

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1.Tiek iegūtas teorētiskās zināšanas par sporta organizācijas procesiem.  

2.Studentiem padziļinās zināšanas par vadības funkciju izmantošanu sporta darbā.  

3.Nostiprinās zināšanas sporta treniľa teorijā.  

 

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti prot veidot sporta klubus, biedrības.  

2.Prot analizēt ar sportu saistošus likumus, normatīvus.  

3.Studenti prot organizēt daţāda mēroga sporta pasākumus 

 



Kursa plāns 

1.Kursa „Sporta darba organizācija‖ mērķis un uzdevumi, darba organizācijas pamatprincipi, 

formas. L-2  

2.Valsts sporta organizācijas. L-2  

3.Sporta darba organizācija mācību stundās. L-2  

4.Augstskolu sporta darba organizāciju struktūra un formas. L-2  

5.Sabiedrisko sporta organizāciju dibināšana, darbība, mērķi un uzdevumi. L-8,S-2  

6.Nacionālā olimpiskā komiteja. L-2  

kontroldarbs  

7.Jaunatnes sporta darba organizācijas formas. L-2  

8.Sacensību veidi, organizācija, sacensību nolikums, izcīľas kārtība (sistēma) L-8,S-2  

kontroldarbs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ar pozitīvu vērtējumu jāizpilda 2 kontroldarbi 50% (25%katrs)  

Noslēguma pārbaudījums - eksāmens mutiski (50%) 

Mācību pamatliteratūra 

1.Nacionālā sporta attīstības programma (2006 2012.gadam).-R.:2006  

2.Liepiľš I.Sports un treniľš.-R.:Autora izdevums,2004./1eks.  

3.Sporta politikas pamatnostādnes (2004.-2009.).IZM,2004.  

4.Jansone R., Krauksts V.Sporta izglītības didaktika skolā (skolas sports). 2005./25eks.  

5.Liepiľš I. Fiziskās audzināšanas teorija.-R.:Zvaigzne,1993./1eks. 

Papildliteratūra 

1.Methodik des Sportunterricht.-Berlin:Wolks und Wissen,1993.  

2.Latvijas IV sporta kongress.IZM Latvijas Sporta pārvalde.R.:2001.janv.  

3.Melbārdis J.Fakultātes fizkolektīva struktūra un darbības principi. -R.:LU,1990. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns.-R.:Mācību grāmata, 1997.  

2.www.lsfp.lv  

3.www.likumi.lv 



 

Kursa nosaukums Funkcionālā anatomija 

Kursa kods Biol1302 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Kopējais auditoriju stundu skaits 96 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Lekciju stundu skaits 64 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
144 

Kursa apstiprinājuma datums 15.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Bioloģijas fakultāte 

  

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

Medi1200 [2MED1200] Cilvēka 

anatomija I [SkVe P] [slēgts 

03.09.2010] 

Medi1201 [2MED1201] Cilvēka 

anatomija II [SkVe P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par cilvēka ķermeľa uzbūvi. Mērķa sasniegšanai studenti 

noklausas teorētisko materiālu par orgānu un orgānu sistēmu uzbūvi, to novietojumu un 

funkcionālo nozīmi organismā. Praktiskajās nodarbībās iepazīstas ar naturālajiem orgānu 

preparātiem un apmeklē Patoloģiskās anatomijas muzeju. Anatomijas termini sniegti latviešu un 

latīľu valodā.  

Rezultāti 

 

Studenti zinās:  

1/ sava organisma uzbūves pamatprincipus,  

2/ atsevišķu orgānu un orgānu sitēmu uzbūvi,  

3/ orgānu formas un funkcijas vienotību.  

 

Studenti spēs:  

1/ izmantot zināšanas tālākām Vispārīgās un Sporta fizioloģijas, kā arī biomehānikas studijām,  

2/ apgūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā skolotāja un trenera darbībā,  

3/ pielietot zināšanas sadzīvē, realizējot pareizu un veselīgu dzīvesveidu.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts. Praktisko darbu apmeklējums ir obligāts.  

 

Vērtējumu veido - A) 3 kontroldarbi: 1/ Balsta sistēmas uzbūve un funkcijas - 15%,  

2/ Skeleta muskuļu uzbūve un funkcijas - 15%,  

3/ Nervu sistēmas uzbūve un funkcijas -20%,  

B) rakstisks eksāmens - 50%.  



Mācību pamatliteratūra 

 

1. Eglīte K. 2004, Anatomija I daļa. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 126 lpp. LUB - 97 

eksemplāri  

2. Eglīte K. 2010, Anatomija II daļa. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 244 lpp. LUB - 100 

eksemplāri  

3. Сапин М.Р., Билич Г.Л. 2003, Анатомия человека. В 2 томах. Мир и образование, 

Москва, 511, 479 с. LUB - 3  

4. Koлесников Н. 1964. Aнатомия человека. Высшая школа, Москва, 450 с. LUB - 36 

eksemplāri  

Papildliteratūra 

Apinis P. 1999, Cilvēks:anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. Cēsis, Jāľa sēta, 800 lpp.  

Knipše G. 2007, Cilvēka anatomija.LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 86 lpp.  

Kalbergs V. 1971., 1973. Cilvēka anatomija I un II daļa. Zvaigzne, Rīga, 294 un 240 lpp.  

Koļesľikovs N.1966. Cilvēka anatomija. Zvaigzne, Rīga, 454 lpp.  

Лютьен-Дреколь Э.,Рохен Й.В.1998,Анатомический атлас. ВНЕШСИГА, Москва, 151с  

Agur Anne M.R., Dalley Arthur F. 2009, Grant‘s Atlas of Anatomy, Lippincott Williams & 

Wilkins, 864 pp.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

http://priede.bf.lu.lv/grozs/DzivniekuFiziologijas/Cilveka anatomija 

Piezīmes 

Kurss Biol1302 Funkcionālā anatomija ietver divu veco kursu materiālu - Medi1200 Cilvēka 

anatomijaI (3 kr) un Medi1201 Cilvēka anatomijaII (3 kr), jo pēc vecām programmām kurss gāja 

2 semestrus, bet tagad ir vienu semestri (6 kr)  

Studiju kursa saturs 

 

1.tēma. ORGANISMA UZBŪVES PRINCIPI  

(lekcija – 6 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)  

Organizācijas līmeľi: atoms-molekula-šūna-audi-orgāns-orgānu sistēma-organisms. Šūnas 

definīcija, daudzveidība, funkcijas. Audu definīcija, klasifikācija (epitēlijaudi, saistaudi, 

muskuļaudi, nervaudi), funkcijas. Orgāna definīcija, principiālā uzbūve. Orgānu sistēmas. 

Organisma plaknes, asis, bieţāk lietotie latīľu valodas termini.  

 

2.tēma. BALSTA SISTĒMAS UZBŪVE UN FUNKCIJAS  

(lekcijas – 10 stundas, praktiskie darbi – 6 stundas)  

Skeleta funkcijas. Kaulu skaits, ķīmiskais sastāvs, to vielmaiľu regulējošie hormoni un vitamīni. 

Kaulaudi, kaulu formas, kaulu savienojumu veidi. Locītavas uzbūve, locītavu veidi.  

Skeleta joslas: ass skelets (mugurkauls, krūškurvis), augšējās ekstremitātes skelets (plecu josla, 

augšējā brīvā ekstremitāte), apakšējās ekstremitātes skelets (iegurľa josla, apakšējā brīvā 

ekstremitāte), galvas skelets. Kontroldarbs pēc tēmas apgūšanas.  

 

3.tēma. SKELETA MUSKUĻU UZBŪVE UN FUNKCIJAS  

(lekcijas – 4 stundas, praktiskie darbi – 2)  

Muskuļu funkcijas. Muskuļaudu veidi (gludie, sirds šķērssvītrotie, skeleta šķērssvītrotie). 

Muskuļu uzbūve. Muskuļu forma. Jēdziens par cīpslu un aponeirozi. Muskuļu spēks. Skeleta 

muskuļu grupas: galvas muskuļi, kakla muskuļi, krūšu muskuļi, vēdera muskuļi, muguras 

muskuļi, augšējo ekstremitāšu muskuļi, apakšējo ekstremitāšu muskuļi. Kontroldarbs pēc tēmas 



apgūšanas.  

 

4.tēma. SIRDS UN ASINSVADU SISTĒMAS UZBŪVE UN FUNKCIJAS  

(lekcijas – 7 stundas, laboratorijas darbi – 3 stundas)  

Asinsrites sistēmas funkcijas. Sirds un asinsvadu (aortas, artēriju, arteriolu, kapilāru, arteriolo-

venulāro anastomoţu, venulu, vēnu) novietojums un uzbūve. Lielā un mazā asinsrites loka 

galvenie asinsvadi. Augļa asinsrite.  

Limfātiskās sistēmas orgāni: limfvadi, limfmezgli, aizkrūtes dziedzeris, liesa, sarkanās kaula 

smadzenes.  

 

5.tēma. ELPOŠANAS SISTĒMAS ORGĀNU UZBŪVE UN FUNKCIJAS  

(lekcijas – 4 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)  

Elpošanas sistēmas funkcijas, elpošanas līmeľi. Elpceļu (deguna dobuma, balsenes, elpvada, 

bronhu) uzbūves kopīgie principi. Gaisa kondicionēšana. Plaušas un pleira, to uzbūve un 

funkcijas.  

 

6.tēma. GREMOŠANAS SISTĒMAS ORGĀNU UZBŪVE UN FUNKCIJAS  

(lekcijas – 5 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)  

Gremošanas sistēmas funkcijas. Gremošanas kanāla daļu (mutes dobuma, barības vada, kuľģa, 

tievā un resnā zarnas) uzbūves kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Gremošanas dziedzeru (siekalu 

dziedzeru, aizkuľģa dziedzera, aknu, kanāla sieniľas dziedzeru) novietojums, uzbūve un 

funkcijas.  

 

7.tēma. REPRODUKTĪVĀS SISTĒMAS ORGĀNU UZBŪVE UN FUNKCIJAS  

(lekcijas – 6 stundas, praktiskie darbi – 4 stundas)  

Reproduktīvās sistēmas funkcijas. Dzimuma diferenciācija. Sievietes dzimumorgānu (olnīcas, 

olvada, dzemdes, maksts, ārējo dzimumorgānu) novietojums, uzbūve un funkcijas. Jēdziens par 

menstruālo ciklu un grūtniecību. Placenta.  

Vīrieša dzimumorgānu (sēklinieka, sēklinieka piedēkļa, sēklvada, sēklas pūslīša, 

priekšdziedzera, Kupera dziedzera, ārējo dzimumorgānu) novietojums, uzbūve un funkcijas.  

 

8.tēma. URĪNORGĀNU UZBŪVE UN FUNKCIJAS  

(lekcijas – 3 stundas, praktiskie darbi 2)  

Izvadsistēmas funkcijas. Nieres novietojums, makroskopiskā un mikroskopiskā uzbūve. Nefrona 

uzbūve un funkcijas. Urīnvada un urīnpūšļa novietojums un uzbūve. Urīnizvadkanāla uzbūves 

dzimumatšķirības.  

 

9.tēma. NERVU SISTĒMAS UZBŪVE UN FUNKCIJAS  

(lekcijas– 12 stundas, praktiskie darbi – 6 stundas)  

NS funkcijas. Neirona uzbūve, veidi, novietojums, īpašības. Neirosekrēcija. Neiroglijas šūnas un 

to funkcijas. NS klasifikācijas: centrālā NS un perifērā, somātiskā un veģetatīvā. Somātiskās un 

veģetatīvās nervu sistēmas uzbūve un funkcijas.  

Centrālās NS uzbūve. Muguras smadzeľu uzbūve (segmenti, apvalki, baltā un pelēkā viela, 

vadītājceļi). Muguras smadzeľu nervu veidošanās un zarošanās.  

Galvas smadzenes, to attīstība, forma, lielums. Galvas smadzeľu nodalījumu (iegareno, 

mugurējo, vidus, starpsmadzeľu un gala smadzeľu) uzbūve un funkcijas. Retikulārā formācija. 

Bazālie kodoli. Limbiskā sistēma. Lielo pusloţu garozas funkcionālā topogrāfija. Kontroldarbs 

pēc tēmas apgūšanas.  

 

 

10.tēma. MAĽU ORGĀNU UZBŪVE UN FUNKCIJAS  

(lekcijas –7 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)  



Ādas, redzes orgāna un dzirdes-līdzsvara orgāna mikroskopiskā un makroskopiskā uzbūve un 

funkcijas.  

 

 

Kursa plāns Veids Stundas 

01. Organisma uzbūves principi L 6 

01. Organisma uzbūves principi P 1 

02. Balsta sistēmas uzbūve un funkcijas L 10 

02. Balsta sistēmas uzbūve un funkcijas P 6 

03. Skeleta muskuļu uzbūve un funkcijas L 4 

03. Skeleta muskuļu uzbūve un funkcijas P 2 

04. Sirds un asinsvadu sistēmas uzbūve un funkcijas. Limfātiskā sistēma L 7 

04. Sirds un asinsvadu sistēmas uzbūve un funkcijas. Limfātiskā sistēma P 3 

05. Elpošanas sistēmas orgānu uzbūve un funkcijas L 4 

05. Elpošanas sistēmas orgānu uzbūve un funkcijas P 2 

06. Gremošanas sistēmas orgānu uzbūve un funkcijas L 5 

06. Gremošanas sistēmas orgānu uzbūve un funkcijas P 3 

07. Reproduktīvās sistēmas orgānu uzbūve un funkcijas L 6 

07. Reproduktīvās sistēmas orgānu uzbūve un funkcijas P 4 

08. Urīnorgānu uzbūve un funkcijas L 3 

08. Urīnorgānu uzbūve un funkcijas P 2 

09. Nervu sistēmas uzbūve un funkcijas L 12 

09. Nervu sistēmas uzbūve un funkcijas P 6 

10. Maľu orgānu uzbūve un funkcijas L 7 

10. Maľu orgānu uzbūve un funkcijas P 3 

 



 

Kursa nosaukums Stundu, nodarbību vadīšana un metodika I 

Kursa kods SpoZ3041 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 20.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Dzintra Zaula 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Rūta Ansone 

Priekšzināšanas 

SpoZP004, Fiziskās audzināšanas teorija un metodika I* [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

SpoZ3041 [2SPO3041] Stundu, 

nodarbību vadīšana un metodika I 

[slēgts 03.09.2010] 

SpoZ3041 [2SPO3093] Stundu, 

nodarbību vadīšana un metodika I 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – veidot studentos prasmi vadīt daţāda mācību satura stundas un nodarbības, ja 

stundas veida kritērijs ir sporta veids, kas ietverts skolas sporta programmā. Kursa uzdevumi 

paredz:  

apgūt prasmi pareizi izvēlēties stundas uzdevumiem atbilstošus līdzekļus un metodes, pareizi 

izvēlēties speciālos vingrinājumus, modelēt un praktiski vadīt sporta stundas 1. līdz 9. klasēs, 

atbilstoši noteiktajiem stundas uzdevumiem, apgūst prasmes kustību rotaļu organizēšanā un 

vadīšanā.  

 

Rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs apgūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiskajā 

darbā skolā.  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Prot izvēlēties sporta stundas uzdevumus, atbilstoši skolas programmai.  

2.Spēj praktiski izmantot zināšanas par sporta stundās izmantojamajiem līdzekļiem, atbilstošiem 

stundu uzdevumiem.  

3.Prot modelēt stundas pēc noteiktiem uzdevumiem.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti apgūst praktiskās iemaľas sporta stundu vadīšanā.  



2.Prot pielietot pareizu sporta terminoloģiju vadot stundas.  

3.Prot prognozēt un noteikt kļūdas daţādu kustību apguvē.  

4.Prot novērtēt stundā izmantoto mācību struktūrelementu atbilstību stundas uzdevumiem.  

Kursa plāns 

1.Sporta stundās izmantojamie līdzekļi, to diferencētas izmantošanas noteikumi 1.-9. klašu 

skolēniem. L-2, S-2  

2.Sporta stundas uzdevumu izvēle. Vadīšanas īpatnības. Nodarbību vietas izvēle un sagatavošana 

.Sporta terminoloģijas izmantošana, atbilstoši skolas mācību plānam un kontingentam L-2  

3.Kustību rotaļu pielietošanas iespējas mācību procesā skolā. Rotaļu izvēles kritēriji. Kustību 

rotaļu apraksta veidošana .L -2  

4.Kustību rotaļu izmantošana sporta stundās. Rotaļu izvēle atbilstoši sporta stundas uzdevumiem 

un stundas daļai .L - 2  

5.Kustību rotaļu organizēšanas un vadīšanas metodika .L-4  

6.Sporta stundas modelēšana atbilstoši noteiktajiem mācīšanas, pilnveidošanas un fizisko īpašību 

attīstīšanas uzdevumiem.S-2  

7.Modelēto stundu vadīšanas praktikums. Stundu pedagoģiskā analīze.P-16  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi – 80%  

1.kontroldarbs -10%.  

2. patstāvīgais darbs – sporta stundas konspekta izstrāde 30%  

3. praktiskais darbs -sporta stundas vadīšana studentu auditorijā pēc izstrādātā konspekta - 40%  

Noslēguma pārbaudījums - eksāmens mutvārdu – 20%.  

 

Mācību pamatliteratūra 

1.Jansone R.Sporta izglītības didaktika skolā.-R.:RaKa,2005. 25 eks.  

2.Biķerniece M.Aktīvās spēles.-R.:Jumava,2004 1 eks.  

3.Rotaļas, spēles un stafetes skolēnu personības attīstībā R, latvijas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2006. 3 eks.  

4.Andersone R.Izglītības mācību priekšmetu programmas.R,:RaKa,2007.20 eks.  

5.Orehovs V.Vilciľš V. Sports1.-4.klase.-R.:RaKa 2006.11 eks.  

 

 

Papildliteratūra 

1.Liepiľš I. Fiziskās kultūras teorija.-R.:Zvaigzne,1993.  

2.OšsJ.,Rinks J.,Slavietis J.Rotaļnieks.-R.:Zinātne, 1993.  

3.Kurzemniece L. Skolēnu patstāvīgais darbs sportā Zvaigzne ABC 2005.  

4.Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā (2 daļas) Rīga, RaKa 2004.  

5.Orehovs V. Ar gudru ziľu-mani sasniegumi sportā Rīga, RaKa 2005.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Ţurnāls Sporta avīze  

2. Ţurnāls Skolotāja almanahs  

3. Laikraksts Sports  

4. www.isec.gov.lv  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Stundu, nodarbību vadīšana un metodika II 

Kursa kods SpoZ3091 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 



Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 25.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Dzintra Zaula 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Rūta Ansone 

Priekšzināšanas 

SpoZ3041, Stundu, nodarbību vadīšana un metodika I [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

SpoZ3091 [2SPO3091] Stundu, 

nodarbību vadīšana un metodika II 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studentiem prasmi vadīt daţāda mācību satura sporta stundas, 

praksē pielietojot zināšanas par sporta stundas satura, metoţu, līdzekļu un darba formu izvēli 

vidusskolas klasēs.  

Uzdevumi:1) iemācīties apgūt prasmi izvērtēt sporta stundas metodiku, 2) pilnveidot 

pedagoģisko prasmi izvēlēties skolēnu kontingentam atbilstošu slodzes pajomu un intensitāti, 3) 

pilnveidot prasmi izvērtēt skolotāja pedagoģisko darbību stundā vai sporta nodarbībā.  

 

Rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūst prasmes pareizi modelēt un praktiski vadīt sprta 

stundas vidsskolā, analizēt mācību līdzekļu izvēles atbilstību skolēnu kontingentam, veikt 

pedagoģisko novērojumu.  

Akadēmiskās kompetences:1. Padziļinās zināšanas par līdzekļu izvēli sporta stundās vidusskolā, 

speciālajiem vingrinājumiem, to vietu stundās .2. Izprot sporta stundas slodzes noteikšanu un tās 

atbilstības nozīmi stundās. 3. Apzinās audzināšanas darba iespējas un īpatnības sporta 

pasākumos.4.Izprot stundu pedagoģiskā novērojuma nozīmi. Profesionālās kompetences: 1.Prot 

pareizi izvēlēties stundas uzdevumus atbilstoši vidusskolas programmai. 2. Studentiem ir 

iemaľas sporta stundu modelēšanā un vadīšanā, sporta terminoloģijas pielietošanā 3. Ir apgūtas 

prasmes daţādu sporta veidu tehnikas paľēmienu mācīšanā. 4. Prot veidot stundas pedagoģisko 

novērojumu.  

Kursa plāns 

1.Sporta veida stundas satura, līdzekļu, metoţu izvēle.L-2  

2.Sporta stundu pedagoģiskā vērtējuma metodika.L-2  

3.Sporta stundu vadīšanas īpatnības brīvdabas apstākļos.L-2  

4.Sporta stundas modelēšanaS.-2  

5.Sporta stundas vadīšanas praktikums sporta spēlēs (basketbolā, volejbolā, futbolā, florbolā, 

rokasbumbā).-P-12  

6.Sporta stundas vadīšanas praktikums vieglatlēt. P-4  

7.Sporta stundas vadīšanas praktikums rtmikā.P-4  



 

8.Apļa treniľa metode sporta stundā. Šķēršļu josla. P-4  

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 2 starppārbaudījumi:  

1.starppārbaudījums – patstāvīgais darbs 20% no kopējā vērtējuma.  

Sporta stundas modelēšana - konspekta izstrāde.  

2.starppārbaudījums – 60% no kopējā vērtējuma.  

Modelētās un novadītās sporta stundas novērtējums.  

2)Eksāmens mutiski – 20%  

Papildus nosacījums- nodarbību apmeklējums -75%  

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Jansone R.,Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā,-R.:RaKa,2005.,20 eks.  

2.Krauksts V. Fiziskā sagatavotība, kā to iegūt?-R.:Drukātava,2006., 20 eks.  

3.Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu.-www.izm.gov.lv  

Papildliteratūra 

1Purmale I. Ārstnieciskā vingrošana skolā.-R.:RaKa,2006.  

2.Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs.2005., 21 eks.  

3.Andersone R. Izglītības mācību priekšmetu programmas.R.RaKa,2007.  

4. Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā.R.:LSPA,2004.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1.Skolotāja Almanahs.-R..:ZvaigzneABC  

2.Ţurnāls „Sports‖  

2.Laikraksts‖Izglītība un kultūra‖  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Cilvēka fizioloģija I [SkVe P] 

Kursa kods Biol2219 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Zinātnes apakšnozare Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 16.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Bioloģijas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ausma Golubeva 

Priekšzināšanas 

Medi1200, Cilvēka anatomija I [SkVe P] 

Medi1201, Cilvēka anatomija II [SkVe P] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

Biol2219 [2BIO2219] Cilvēka 

fizioloģija I [SkVe P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par orgānu un to sistēmu normālām 

fizioloģiskām norisēm cilvēka organismā. Kursa saturs ietver jautājumus par šūnu un tās 

darbību; par muskuļu un nervu sistēmas fizioloģiskajām norisēm; par psihiskiem procesiem - 

emocijām, uzmanību, atmiľu, uztveri un īpatnībām daţādos vecumposmos, par iekšējās 



sekrēcijas dziedzeru darbību.  

 

 

Rezultāti 

Kursa apguves rezultātā studenti gūs zināšanas par fizioloģiskām norisēm un psihiskiem 

procesiem cilvēka organismā. Balstoties uz iegūtajām zināšanām, studenti spēs izskaidrot un 

analizēt fizioloģisko procesu daţādās izpausmes, atmiľas, uzmanības, uztveres īpatnības un 

apgūs prasmes tās izmantot mācību procesa organizēšanā un situāciju vadīšanā klasē un 

ārpusstundu darbā.  

 

Kursa plāns 

1.Organisms un vide. Organisma aizsargsistēmas L4  

2.Uzbudināmo audu fizioloģija. Fizioloģisko funkciju regulācija. L2 S2  

3.Muskuļu un nervu fizioloģija L4, S4  

4.Centrālās nervu sistēmas fizioloģiskie procesi. Muguras un galvas smadzenes. L4 S2  

5.Veģetatīvā nervu sistēma L2  

6.Galvas smadzeľu pusloţu garozas fizioloģija. L4 S2  

7.Psihisko procesu fizioloģija L4 S2  

8.Iekšējās sekrēcijas dziedzeri L8 S4  

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums obligāts.  

1. Uzstāšanās divos semināros – 20% no vērtējuma  

2. Trīs pārbaudes darbi (testi) - 30% no vērtējuma (katram 10% no vērtējuma).  

3. Noslēguma pārbaudījums (rakstveida eksāmens) – 50% no vērtējuma.  

 

 

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Valtneris, A.. Bērnu un pusaudţu fizioloģija.Rīga: zvaigzne ABC. 2001,. 3 eks.LUB  

2. Valtneris, A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003, 45eks.LUB  

 

 

 

 

Papildliteratūra 

1. Aberberga- Augškalne, L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. 

Medicīnas apgāds. 2008.  

2. Aberberga- Augškalne, L. Fizioloģija rehabilitologiem. Nacionālais medicīnas apgāds. 2002.  

3. Aldersons, J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2000.  

4. Apinis, P. Cilvēka anatomija un fizioloģija. Rīga, 1998.  

5. Brēmanis, E. Sporta fizioloģija.Rīga: Zvaigzne, 1991  

6. Dūka, M.Psihes bioloģiskie pamati.RaKa,2003.  



7. Jankovskis, G., Beldava, I., Līviľa, B. u.c.Skelets kustībā un veselība. LU Akadēmiskais 

apgāds. 2009.  

8. Krauksts, V. Nogurums un atjaunošanās. Drukātava. 2007.  

 

.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.Ţurnāls " Latvijas ārsts"  

2Ţurnāls " .Veselība"  

3.Ţurnāls "36.6"  

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums 

 

 

 

 

Cilvēka fizioloģija II [SkVe P] 

Kursa kods Biol2220 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Zinātnes apakšnozare Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 1611.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Bioloģijas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ausma Golubeva 

Priekšzināšanas 

Medi1201, Cilvēka anatomija II [SkVe P] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

Biol2220 [2BIO2220] Cilvēka 

fizioloģija II [SkVe P] [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par orgānu un to sistēmu fizioloģiskām 

norisēm cilvēka organismā. Kursa saturs ietver jautājumus par iekšējās sekrēcijas dziedzeru 

darbību un o fizioloģiskajām izpausmēm, sirds asinsvadu sistēmas fizioloģiju, vielu maiľu 

organismā, gremošanas procesiem un veselīga uztura nozīmi, sensoro sistēmu darbību.  

Rezultāti 

Kursa apguves rezultātā studenti gūs zināšanas par fizioloģiskām norisēm un psihiskiem 



procesiem cilvēka organismā. Balstoties uz iegūtajām zināšanām, studenti spēs izskaidrot un 

analizēt fizioloģisko procesu daţādās izpausmes skolas vecuma bērniem; apgūs prasmes tās 

izmantot mācību procesa organizēšanā un situāciju vadīšanā klaē unārpusstundu darbā, 

iegūtās zināšanas pratīs izmatot veselības izglītības studiju kursu apguvē.  

Kursa plāns 

1.Asinis L4, S2  

2.Asinsrite L4, S4  

3.Elpošana L4, S2  

4.Vielu un enerģijas maiľa L6, S4  

5.Gremošana L4  

6.Veselīgs uzturs L4, S4  

7.Izvadprocei L2  

8.Sensorās sistēmas L 4  

 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums- obligāts.  

1.Uzstāšanās divos semināros - 20% ( katram 10 %no vērtējuma),  

2.Trīs pārbaudes darbi (testi) - 30% ( katram 10% no vētējuma).  

3.Noslēguma eksāmens (rakstveida) - 50% no vērtējuma  

 

 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Valtneris, A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata.Rīga: Zvaigzne ABC, 2003 45eks.,LUB  

 

 

 

 

Papildliteratūra 

1. Aberberga- Augškalne. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. 

medicīnas apgāds, 2008  

2.Aldersons, J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2000.  

3.Apinis, P. Cilvēka anatomija un fizioloģija. Rīga, 1998.  

4.Brēmanis, E. Sporta fziolģija.Rīga: Zvaigzne, 1991.  

5.John W.Hole,Jr. Essentials of Human Anatomy,Physiology.Fourth Edition. Wm.C.Brown 

Publishers.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Ţurnāls ." Latvijas ārsts"  

2. Ţurnāls " Veselība"  

3. Ţurnāls " 36,"  



 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Sporta slodžu un ekstremālu situāciju fizioloģija 

Kursa kods BiolP002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Zinātnes apakšnozare Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija 

Lekciju stundu skaits 24 

Laboratorijas darbu stundu skaits 8 

Kursa apstiprinājuma datums 21.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Bioloģijas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Bioloğijas doktors, doc. Līga Plakane 

Hd. Bioloğijas habil. doktors, prof. Juris Imants Aivars 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

BiolP001 [2BIOP001] Sporta 

fizioloģija [SkVe P] 

BiolP002 [2BIOP002] Sporta slodţu 

un ekstremālu situāciju fizioloģija 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa "Sporta slodţu un ekstremālu situāciju fizioloģija" mērķis ir noskaidrot fizioloģiskos 

mehānismus un regulācijas īpatnības fiziskas slodzes laikā daţādu sporta veidu pārstāvjiem, 

izzināt organisma adaptācija mehānismus daţādās neikdienišķās - ekstremālās situācijā 

(augstkalnu apstākļos, nirstot, hipotermijas vai hipertermijas apstākļos, miega trūkuma 

gadījumā), kā arī organisma fizisko iespēju limitējošus faktorus. Lai attīstītu un uzturētu 

vajadzīgo spēku, ātrumu vai izturību, nepieciešams izprast organisma kardiovaskulāro, elpošanas 

funkciju izmaiľas un novērtēt ūdens-sāļu, barības vielu nepieciešamību. 

Rezultāti 

Kursa apguves rezultātā studenti iegūst izpratni par fizioloģiskiem procesiem organismā fizisko 

slodţu un ekstremālo situāciju laikā. Viľiem veidojas prasme dozēt fizisko slodzi atkarībā no 

audzēkľu individuālajām īpatnībām. 

Kursa plāns 

1 Sporta slodţu fizioloģisks raksturojums. 2  

2 Skeleta muskuļu adaptācija regulārām slodzēm. 2  

3 Kustību vadības īpatnības daţāda tipa slodzēs. 4  

4 Enerģētiskā metabolisma īpatnības ātruma un izturības slodzēs. 2  

5 Asinsrites un elpošanas fizioloģiskās īpatnības sportistiem. 4  

6 Pārslodzes un riska faktori. 2  

7 Fizioloģisko procesu īpatnības augstkalnu apstākļos. 2  

8 Niršana. 2  

9 Hipotermija un hipertermija. 2  

10 Diennakts ritmi. Miega deficīts. 2  

11 Stresa un adaptācijas procesu vispārējā fizioloģija. 2  

12 Termoregulācijas fizioloģija. 2  



13 Sportisko rezultātu kāpuma dinamika. 2  

14 Dopingi 2  

Laboratorijas darbi  

1 Maksimālais skābekļa patēriľš.  

2 Izokinētiskā dinamometrija.  

3 Asiľu bioķīmiskie testi.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

2 starppārbaudījumi: laboratorijas darbu 2 protokoli 50% (katrs 25%)  

Eksāmens mutiski-50% 

Mācību pamatliteratūra 

1.E.Brēmanis. Sporta fizioloģija.-R.:Zvaigzne,1991.,245 lpp.  

2.A.C.Guyton, J.E.Hall. Medical physiology (10-ed). W.B.Saunders Comp.,2000.,1064 p.  

3. Clinics in sports medicine (ed.B.Zarins), W.B.Saunders Comp.,1984  

Papildliteratūra 

Textbook of Work Physiol.,NY,McGraw-Hill Book Co.,1997.  

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika vingrošanā - I 

Kursa kods PedaP577 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Kursa apstiprinājuma datums 25.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Diāna Urbāne 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP577 [2PEDP419] Mācību 

metodika vingrošanā - I [slēgts 

03.09.2010] 

SpoZP024 [2SPO1024] Vingrošana I 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis - sniegt zināšanas vingrošanas vēsturē, skolu programmas teorētiskajos 

pamatos vingrošanā  

Kursa uzdevumi:  

Iepazīties  

1) ar vispārizglītojošo vingrojumu kompleksa sastādīšanas metodiku;  

2) ar vingrošanas terminoloģiju,  

3) ar vingrojumu bez priekšmeta un ar priekšmetiem tehniku,  

4) atbalsta lēcienu, vingrojumu uz līdzsvara baļķa un vingrošanas sola tehniku,  

5) akrobātikas elementu tehniku.  

Rezultāti 

Apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprinās priekšstats par vingrošanas terminoloģiju,  

2. Padziļinās zināšanas par vingrojumu izvēli;  

3. Iegūtas teorētiskās zināšanas par standarta prasībām vingrošanā skolu programmā.  

Profesionālās kompetences:  

1) Studenti iegūst iemaľas un prasmes vispārattīstošo vingrojumu kompleksu sastādīšanā,  

2) Prot mācīt akrobātikas elementus, atbalsta lēcienus,  

3) Tiek attīstīta radoša pieeja, patstāvīgi sastādot vingrojumu kompozīcijas.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids  

L,S,P,Ld Paredzētais apjoms stundās  

1.Vingrošanas vēsturiskā attīstība. Vingrošanas mērķis, uzdevumi. Vingrošanas veidi, 

raksturojums, līdzekļi. L 2  



2. Vingrošana skolu programmā. Teorētiskie pamati. Drošības noteikumi. Metodiskie norādījumi 

stundu vadīšanai. Ārpusstundu nodarbību iespējas vingrošanā un to mērķtiecīga izvēle. 

Patstāvīgā darba nozīme. L 2  

3. Terminoloģija. Terminoloģijas veidošanās un pilnveidošana, terminoloģiskā pieraksta nozīme. 

Vispārattīstošo vingrojumu bez priekšmeta un ar priekšmetu terminoloģiskais pieraksts. L 2  

4. Ierindas mācība. Vispārējie noteikumi, pamatjēdzieni. Vingrojumi uz vietas, kustībā. S 2  

5. Vispārattīstošo vingrojumu bez priekšmeta daţādās stājās tehnikas pilnveidošana. Mācīšanas 

un kompleksu sastādīšanas metodika. Koordinācijas attīstīšanas iespējas. Latviešu tautas deju 

elementi. P2S 2  

6. Vispārattīstošo vingrojumu tehnikas pilnveidošana daţādās sēdēs, balstos, guļus stāvokļos. 

Vingrojumu izvēle, mācīšanas metodika. P2  

7. Vispārattīstošie vingrojumi ar priekšmetiem fizisko īpašību attīstīšanai (vingrošanas nūjas, 

pildbumbas, hanteles, apļi u.c.). Vingrojumu izvēle, tehnika, mācīšanas metodika. P 2  

8. Starppārbaudījums. Patstāvīgais darbs – kombināciju sastādīšana ar priekšmetu (pēc izvēles) P 

2  

9. Vispārattīstošo vingrojumu pāros, pie vingrošanas sienas, ar un uz vingrošanas sola 

organizācija, tehnikas pilnveidošana. Vingrojumi uz līdzsvara baļķa. P 2  

10. Atbalsta lēcienu tehnikas pamati. Atbalsta lēcieni pār āzi, kombinētie lēcieni. Lēciens sānis 

uz zirga. Drošības tehnika un palīdzība. Vingrojumi vienāda augstuma līdztekās un uz stieľa. S 2  

11. Līdzsvara vingrojumi uz līdzsvara baļķa un vingrošanas sola. Patstāvīga vingrojuma 

sastādīšana (daţādi soļi, skriešana, palēcieni, pagriezieni, līdzsvari, deju soļi u,c.). P 2  

12. Starppārbaudījums Vispārattīstošo vingrojumu vadīšana. P 2  

13. Vingrojuma ar akrobātikas elementiem apguve un pilnveidošana. P 6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi:  

1) Vispārattīstošo vingrojumu kompleksa konspektu izstrāde – 20%  

2) Vispārattīstošo vingrojumu vadīšana- 30%  

Pārbaudījums: eksāmens-teorētiski (mutiski) – 20%, praktiski - 30%  

Mācību pamatliteratūra 

1.Jansone R., Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā. – R.:RaKa, 2005./25 eks.  

2.Švinka U. red. Vingrošana skolā.-R.:Zvaigzne,1988./18 eks  

3.Švinks U.Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. –R.:1997./7 eks  

4.Tanne O. Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā. –R.:LSPA,2000./7 eks  

Papildliteratūra 

1.Robinson,Lynne[Way forward,latv.val.] Vingrošanas rokasgrāmata.-R.:Zvaigzne ABC,2002.  

2.Sporta vārdnīca: Latviešu - krievu/sast.U.Švinks.-R.:N.I.M.S.,2002.  

3.Švinks U.Valoda sportā.-R.:1998.  

4.Švinks U.Vispārattīstošie vingrojumi . –R.:LSPA,1990.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Sporta avīze  

2. Muscle Fitness  

3. Iron Men  

4. Flex 

Studiju kursa saturs 

 

PedaP577 Mācību metodika vingrošanā I  

1. temats. Vingrošanas vēsturiskā attīstība. Vingrošanas mērķis, uzdevumi. Vingrošanas veidi, 

raksturojums, līdzekļi.  

(lekcija – 2 stundas)  



1.lekcija Vingrošana daţādās sabiedriskajās formācijās. Daţādas vingrošanas sistēmas. 

Vingrošanas veidu klasifikācija. Vingrošanas līdzekļu raksturojums.  

2. temats. Vingrošana skolu programmā. Teorētiskie pamati. Drošības noteikumi. Metodiskie 

norādījumi stundu vadīšanai. Ārpusstundu nodarbību iespējas vingrošanā un to mērķtiecīga 

izvēle. Patstāvīgā darba nozīme.  

(lekcija – 2 stundas)  

2.lekcija. Vingrošanas saturs sporta stundās daţādās klašu grupās, izvēle, organizācijas un 

vadīšanas metodika. Drošības noteikumu pamatprincipu ievērošana sporta stundās un 

ārpusstundu vingrošanas nodarbībās. Vingrojumu kompleksu izvēle patstāvīgajām fiziskajām 

aktivitātēm atbilstoši skolēnu kontingentam un fiziskajām spējām.  

3. temats. Terminoloģija. Terminoloģijas veidošanās un pilnveidošana, terminoloģiskā pieraksta 

nozīme. Vispārattīstošo vingrojumu bez priekšmeta un ar priekšmetu terminoloģiskais pieraksts.  

(lekcija – 2 stundas)  

3.lekcija. Vingrošanas terminoloģijas nozīme, vēsturiskā attīstība. Vingrojumu terminoloģiskā 

pieraksta pamatprincipi. Kustību pieraksta galvenie vingrošanas termini.  

4. temats. Ierindas mācība. Vispārējie noteikumi , pamatjēdzieni. Vingrojumi uz vietas, kustībā.  

(seminārs – 2 stundas)  

1.seminārs. Ierindas mācības nozīme sporta stundās. Ierindas mācības pamatjēdzieni. Vingrojumi 

uz vietas. Vingrojumi kustībā: daţādi pārvietošanās veidi – ierindas solis, gājiena solis, soļu 

garuma un tempa maiľa, soļošana uz norādīto vietu, pārvietošanās pēc norādītā soļu skaita. 

Skriešana, pāreja no soļošanas uz skriešanu un otrādi. Daţādi pārkārtošanās veidi.  

Seminārs: Diskusijās izvērtēt grupu darbu ierindas mācības vadīšanā.  

 

5. temats. Vispārattīstošo vingrojumu bez priekšmeta daţādās stājās tehnikas pilnveidošana. 

Mācīšanas un kompleksu sastādīšanas metodika. Koordinācijas attīstīšanas iespējas. Latviešu 

tautas deju elementi.  

(praktiskās nodarbības – 2 stundas, seminārs – 2 stunda)  

1.praktiskā nodarbība. Stāju veidi, roku stāvokļi. Pietupieni, dziļi pietupieni, izklupieni. 

Liekšanās un atliekšanās vingrojumi. Vēzieni, uzvēzieni, viļľi. Koordinācijas vingrojumi. 

Vingrojumu mācīšanas, vadīšanas un kompleksu sastādīšanas metodika. Latviešu tautas deju 

elementi: teciľus solis, palēcieni, galopa soļi, polkas soļi.  

2.seminārs. Latviešu tautas deju elementu integrēšanas iespējas sporta stundā. Diskusija.  

Patstāvīgais darbs: Sastādīt kombināciju no latviešu tautas deju soļiem; sastādīt vispārattīstošo 

vingrojumu kompleksu bez priekšmeta un terminoloģiski pierakstīt.  

 

6. temats. Vispārattīstošo vingrojumu tehnikas pilnveidošana daţādās sēdēs, balstos, guļus 

stāvokļos. Vingrojumu izvēle, mācīšanas metodika.  

(praktiskā nodarbība – 2 stundas)  

2.praktiskā nodarbība. Vingrojumi vēdera, muguras, sānu, roku, kāju muskulatūras attīstīšanai un 

stiprināšanai. Lokanību attīstošie vingrojumi – dinamiskie un statiskie. Ieteicamās un aizliegtās 

pozas. Vingrojumu izvēle un kompleksa sastādīšanas metodika.  

7. temats. Vispārattīstošie vingrojumi ar priekšmetiem fizisko īpašību attīstīšanai (vingrošanas 

nūjas, pildbumbas, hanteles, apļi u.c.). Vingrojumu izvēle, tehnika, mācīšanas metodika.  

(praktiskās nodarbības – 2 stundas)  

3.praktiskā nodarbība. Vingrojumu izvēle ar vingrošanas nūjām, pildbumbām, hantelēm, apļiem, 

u.c. priekšmetiem. Tehnika, drošības tehnika, mācīšanas metodika, slodzes regulēšana.  

Patstāvīgais darbs: Vispārattīstošo vingrojumu ar priekšmetiem kompleksa sastādīšana un 

terminoloģiskais pieraksts.  

8. temats. Starppārbaudījums. Patstāvīgais darbs – kombināciju sastādīšana ar priekšmetu (pēc 

izvēles)  

(praktiskās nodarbības – 2 stundas)  

4.praktiskā nodarbība. Patstāvīgais darbs – kombināciju sastādīšana ar priekšmetu (pēc izvēles)  



 

9. temats. Vispārattīstošo vingrojumu pāros, pie vingrošanas sienas, ar un uz vingrošanas sola 

organizācija, tehnikas pilnveidošana. Vingrojumi uz līdzsvara baļķa.  

(praktiskās nodarbības – 2 stundas)  

5.praktiskā nodarbība. Pāru vingrojumu izvēle lokanības un spēka attīstīšanai, stājas korekcijai. 

Spēka, lokanības un stiepšanas vingrojumi pie vingrošanas sienas. Vingrojumu izvēle ar un uz 

vingrošanas sola. Drošības tehnika.Vingrojumi uz līdzsvara baļķa: daţādi uzlēcieni, nolēcieni, 

pagriezieni, vēzējot kāju uz priekšu, atpakaļ.  

Patstāvīgais darbs: vingrojumu izvēle tēmas kontekstā daţādām klašu grupām skolā un 

pamatojums.  

10. temats. Atbalsta lēcienu tehnikas pamati. Atbalsta lēcieni pār āzi, kombinētie lēcieni. Lēciens 

sānis uz zirga. Drošības tehnika un palīdzība. Vingrojumi vienāda augstuma līdztekās un uz 

stieľa.  

(seminārs - 2 stundas)  

 

2.seminārs. Vienkāršie atbalsta lēcieni. Atbalsta lēciens pār āzi – lēciens tupus ar nolēcienu 

atliecoties. Ţākļlēciens. Kombinētie lēcieni. Lēciens sānis uz zirga. Lietišķie vingrojumi: 

rāpšanās, rāpošana, partnera pārnešana. Lēcieni no paaugstinājuma.  

 

11.temats. Līdzsvara vingrojumi uz līdzsvara baļķa un vingrošanas sola. Patstāvīga vingrojuma 

sastādīšana (daţādi soļi, skriešana, palēcieni, pagriezieni, līdzsvari, deju soļi u,c.).  

(praktiskā nodarbība – 2 stundas)  

 

6.praktiskā nodarbība. Daţādi soļošanas veidi, pagriezieni, palēcieni, deju soļi. Līdzsvari: 

priekšējais, atmuguriskais, sānis – ar daţādiem brīvās kājas stāvokļiem. Patstāvīga vingrojuma 

sastādīšana.  

 

12. temats. Starppārbaudījums Vispārattīstošo vingrojumu vadīšana.  

(praktiskā nodarbība – 2 stundas)  

7.praktiskā nodarbība. Vispārattīstošo vingrojumu vadīšana.  

 

13. temats. Vingrojuma ar akrobātikas elementiem apguve un pilnveidošana. (praktiskā 

nodarbība- 6 stundas)  

8.praktiskā nodarbība. Akrobātikas elementu un saistelementu izvēle. Grupu darbs.  

 

9.praktiskā nodarbība Vingrojuma ar akrobātikas elementiem (etīdes) sastādīšana. Grupu darbs.  

 

10.praktiskā nodarbība. Vingrojuma ar akrobātikas elementiem (etīdes) pil veidošana. 

Saistelementu nozīme. Grupu darbs.  

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika vingrošanā - II 

Kursa kods PedaP999 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 22.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Diāna Urbāne 

Priekšzināšanas 

PedaP577, Mācību metodika vingrošanā - I [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

SpoZP072 [2SPO1072] Vingrošana II 

PedaP999 [2SPOP009] Mācību 

metodika vingrošanā - II [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis - sniegt zināšanas par akrobātikas teorētiskajiem pamatiem skolas 

programmā un sacensību noteikumiem vingrošanā.  

Kursa uzdevumi:  

Iepazīties  

1) ar vispārattīstošo vingrojumu kustībā kompleksa sastādīšanas metodiku un terminoloģiju,  

2) ar akrobātikas elementu mācīšanas metodiku,  

3) ar vingrošanas piramīdu veidošanas metodiku.  

Rezultāti 

Apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprinās priekšstats par vispārattīstošo vingrojumu kustībā terminoloģisko pierakstu,  

2. Padziļinās zināšanas par akrobātikas un vingrojumu ar auklu mācīšanas metodiku.  

Profesionālās kompetences:  

1) Studenti prot sastādīt vispārattīstošo vingrojumu kompleksu kustībā,  

2) Prot izveidot apļa treniľu ar vingrošanas elementiem, organizēt stafetes ar vingrošanas 

elementiem,  

3) Prot sastādīt kompozīcijas ar akrobātikas elementiem un piramīdām.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids  

L,S,P,Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads kursā ―Mācību metodika vingrošanā – II‖. Akrobātikas sporta veida vēsture, akrobātika 



skolas programmā. L2  

2. Terminoloģija ierindas mācībā. Vispārattīstošo vingrojumu kustībā terminoloģiskais pieraksts, 

vingrojumu ar auklu terminoloģija. S2  

3. Ierindas mācība, vispārattīstošie vingrojumi kustībā, vingrojumu ar auklu tehnikas apguve. P2  

4. Praktizēšanās vispārattīstošo vingrojumu kustībā vadīšanā. P4  

5. Akrobātikas elementu apguve un tehnikas pilnveidošana, aizsardzība un pašaizsardzība, 

mācīšanas metodika. P10  

6. Sacensību noteikumi vingrošanā L2  

7. Vingrošanas piramīdas. P6  

8. Apļa treniľš ar vingrošanas elementiem. S2  

9. Stafetes ar vingrošanas elementu pielietojumu sporta stundā. S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi:  

1) Vispārattīstošo vingrojumu kustībā kompleksa konspektu izstrāde un vadīšana – 30%  

2) Testi (akrobātikas elementu savienojumi) - 20%  

Pārbaudījums: eksāmens-teorētiski (mutiski) – 20%, praktiski - 30%  

Mācību pamatliteratūra 

1. Jansone R., Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā.- R.:RaKa, 2005, 25 eks.  

2. Sporta lietišķā vingrošana/N. Jaruţnijs u.c.- R.:LSPA, 2001, 7 eks.  

3. Švinks U. Akrobātikas terminoloģija.- R.:LSPA, 2002, 21 eks.  

4. Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā.- R.:LSPA, 1997, 7 eks.  

Papildliteratūra 

1.Auziľa I., Saulīte-Zanedere I. Lielā fitnesa grāmata.- R.:Jumava, 2000.  

2.Devalje F. Vingrinājumi sievietēm.- R.:Zvaigzne ABC, 2003.  

3.Sporta vārdnīca: Latviešu-krievu/sast. U. Švinks.- R.:N.I.M.S., 2002.  

4.Švinka U. Red. Vingrošanas skolā.- R.:Zvaigzne, 1998.  

5.Švinks U. Individuālo akrobātikas vingrojumu terminoloģija.- R.:LSPA, 2004.  

6.Tanne O. Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā,- R:LSPA, 2000  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.www.bodyculture.ru  

2.www.sportexcellent.ru  

3.www.gm.edu/~www.fit/aerobic  

4.Men‘s Health  

5.Muscule and Fitness  

 

 



 

Kursa nosaukums Ritmika un aerobika 

Kursa kods PedaP582 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 01.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Diāna Urbāne 

Izglītības zinātľu mağistrs, asist. Dace Ozola 

Priekšzināšanas 

PedaP577, Mācību metodika vingrošanā - I [slēgts 03.09.2010] 

PedaP999, Mācību metodika vingrošanā - II [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP582 [2PEDP424] Ritmika un 

aerobika [14.09.2010] 

SpoZP032 [2SPO2032] Muzikāli 

ritmiskā vingrošana 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis - sniegt zināšanas ritmiskās vingrošanas un aerobikas attīstības vēsturē un 

aerobikas teorētiskajos pamatos.  

Kursa uzdevumi:  

Iepazīties  

1) ar muzikāli ritmisku iemaľu veidošanās iespējām,  

2) ar klasisko un mūsdienu deju soļu izmantošanas iespējām aerobikā,  

3) ar bloka horeogrāfijas veidošanas principiem.  

Rezultāti 

Apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprinās priekšstats par aerobikas stundas uzbūvi un saturu,  

2. Iegūtas zināšanas par slodzes intensitāti,  

3. Nostiprinātas zināšanas par bāzes elementiem aerobikā.  

Profesionālās kompetences:  

1) Studenti iegūst iemaľas un prasmes vingrojumu izvēlē,  

2) Prot sastādīt kompleksu ar bloka horeogrāfiju,  

3) Spēj novadīt aerobikas stundu.  



 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids  

L,S,P,Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads studiju kursā. Ritmiskās vingrošanas attīstības vēsture. Aerobikas attīstības vēsture. L2  

2. Muzikāli ritmisko iemaľu veidošana atbilstoši mūzikas tempam un dinamikai. P2  

3. Muzikālās etīdes veidošana. L2  

4. Projekta darba „Muzikālā etīde‖ aizstāvēšana. S2  

5. Aerobikas nodarbības struktūra un saturs vispārizglītojošā skolā. L2  

6. Iesildošā daļa aerobikā. P2  

7. Pamatkustības aerobikā. L 2 P2  

8. Bloka horeogrāfija. P4  

9. Aizliegtie vingrojumi aerobikā. Traumu profilakse. L2  

10. Vingrojumi parterī. P 4  

11. Aerobikas nodarbības daţādošanas iespējas, izmantojot klasisko (valsis, polonēze) deju un 

mūsdienīgu (salsa, ča-ča-ča, līnijdejas u.c.) deju elementus. P2 S2  

12. Nobeiguma daļa aerobikā. Stiepšanās vingrojumu nozīme. L2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi:  

1) Projekta darba „‖muzikālā etīde‖ aizstāvēšana – 20%  

2) Vingrojumu kompleksa parterī prezentācija - 30%  

Pārbaudījums: eksāmens-praktiskais. Četru vingrojumu bloku izstrāde un aizstāvēšana – 50%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Auziľa I., Saulīte-Zandere I. Lielā fitnesa grāmata. - R., Jumava, 2000. - 225 lpp, 9 eks.  

2. Grasis N., Dzenis A u.c. Trenera rokasgrāmata.-R.:Jumava,2004, 15 eks.  

3. Jaruţnijs N., Švinks U. Ritmiskā vingrošana.- R., Avots,1990. - 109 lpp, 9 eks.  

4. Upmanis R. Ejam vingrot. –R.,Jumava, 2006. – 11 eks.  

Papildliteratūra 

1. Noriss Kristofers M.. Skaistumam, vingrumam, veselībai.-R., Avots,1999.  

2. Devaljē F.Vingrinājumi sievietēm.-R.:Zvaigzne,2003.  

3. www.jackis.com  

4. www.gsu.edu/~wwwfit/aerobice  

5. www.turnstep.com  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.Ţurnāls ´Veselība´.  

2.Ţurnāls ´Ieva´.  

3.Ţurnāls ´Shape´.  

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika vieglatlētikā - I 

Kursa kods SpoZP007 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Kursa apstiprinājuma datums 20.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Ilvis Ābeļkalns 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

SpoZP007 [2SPOP007] Mācību 

metodika vieglatlētikā - I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par teorētiskajām un metodiskajām atziľām 

vieglatlētikā, tās apguves un pielietošanas iespējām fiziskajā audzināšanā un veselības izglītībā. 

Kursa uzdevumi: 1) Iepazīstināt ar vieglatlētikas attīstības vēsturisko apskatu, 2) iepazīstināt ar 

vieglatlētiku kā vispusīgu sporta veidu, tās nozīmi fiziskajā sagatavotībā un kustību iemaľu 

mācīšanā daţāda vecuma skolēniem, 3) iepazīstināt ar mācību metodiku soļošanā, skrējienā no 

zemā starta, barjerskrējienā un tāllēkšanā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par vieglatlētikas būtību un priekšstatu par 

vieglatlētikas metodikas izmantošanu sporta stundās.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt: Akadēmiskās kompetences: 1. Tiek iegūtas 

teorētiskās zināšanas par vieglatlētikas disciplīnu mācību metodiku. 2. Padziļina zināšanas par 

vieglatlētikas sacensību noteikumiem. 3. Nostiprinās priekšstats par vieglatlētikas vēsturi un 

sasniegumiem vieglatlētikā.  

Profesionālās kompetences: 1. Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt vieglatlētikas disciplīnu 

tehniku. 2. Izprot un pielieto sacensību noteikumus. 3. Studentiem ir iemaľas vieglatlētikas 

nodarbību vadīšanā.  

Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt treniľa metodiku.  

Kursa plāns 

1. Drošības un uzvedības noteikumi vieglatlētikas nodarbībās. - L 2  

2. Vieglatlētika skolā. Nodarbību īpatnības ar daţāda vecuma bērniem. - L 2  

3. Skrējēju speciālie un sagatavojošie vingrinājumi .Skrējiens distancē. – S 4  

4. tests -S 1  

5. Zemā starta speciālie un sagatavošanas vingrinājumi. Zemais starts. - S 4  

6. Augstais, pusaugstais starts. - S 2  

7. Soļošanas mācību metodika -S 4  

8. Barjerskriešanas mācību metodika -L 1,- S 3  



9. Tāllēcēju speciālie vingrinājumi. Tāllēkšanas tehnika. – L 1, -S 3  

10. Tests -S 2  

11. kontroldarbs -S 1  

12. Sasniegumu vērtēšana vieglatlētikā. - L 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noslēguma pārbaudījums - eksāmens mutiski 50%, 2 testi 40%(20% katrs), 1 kontroldarbs 10%. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā 1.-R.:RaKa,1998./20eks.  

2.Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā 2 .-R.:RaKa,2004./22eks  

3.Jansone R., Sporta izglītības didaktika skolā.-R.:RaKa,2005./25eks.  

4.Joseph L. Rogers., USA Track & Field Coaching manual.- Human Kinetics,2000 /2eks.  

5.SVFA Sacensību noteikumi 2006-2007.-R.:Tipogrāfija un dizains,2006./1eks.  

Papildliteratūra 

1.Krauksts V., Treniľu teorijas pamati.- R.:Drukātava,2006.  

2.Kurzemniece L., Pole Z., Sports, mācību programma pamatskolai.-R. SIA izglītības soļi,2000.  

3.Liepiľš I. Vieglatlētika iesācējiem.- R.:Avots,1986.  

4.Staģis A., Latvijas vieglatlēti olimpiskajos 100 gados.-R.: RaKa,2000.  

5.Skolēnu sasniegumu vērtēšana sportā.-R.:SIA Izglītības soļi,2001.  

6.Treneru rokasgrāmata 2.-R.:Jumava,2006.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.www.lat-athletics.lv  

2.www.european-athletics.org  

3.www.isec.gov.lv  

4.Ţurnāls: Track And Field  

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika vieglatlētikā - II 

Kursa kods SpoZP008 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Kursa apstiprinājuma datums 15.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Ilvis Ābeļkalns 

Priekšzināšanas 

SpoZP007, Mācību metodika vieglatlētikā - I [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

SpoZP008 [2SPOP008] Mācību 

metodika vieglatlētikā - II [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par teorētiskajām un metodiskajām atziľām 

vieglatlētikā, tās apguves un pielietošanas iespējām fiziskajā audzināšanā un veselības izglītībā. 

Kursa uzdevumi: 1) Iepazīstināt ar vieglatlētikas attīstības vēsturisko apskatu, 2) iepazīstināt ar 

vieglatlētiku kā vispusīgu sporta veidu, tās nozīmi fiziskajā sagatavotībā un kustību iemaľu 

mācīšanā daţāda vecuma skolēniem. 3) iepazīstināt ar mācību metodiku augstlēkšanas, stafetes 

skriešanas, bumbiľas mešanas un lodes grūšanas tehnisko izpildi, sagatavojošos un speciālos 

vingrinājumus.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par vieglatlētikas būtību un priekšstatu par 

vieglatlētikas metodikas izmantošanu sporta stundās.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt: Akadēmiskās kompetences: 1. Tiek iegūtas 

teorētiskās zināšanas par vieglatlētikas disciplīnu mācību metodiku. 2. Padziļina zināšanas par 

vieglatlētikas sacensību noteikumiem. 3. Nostiprinās priekšstats par izglītības standartu sportā un 

mācību programmu vieglatlētikā. Profesionālās kompetences: 1. Studenti spēj patstāvīgi analizēt 

un vērtēt vieglatlētikas disciplīnu tehniku. 2. Izprot un pielieto sacensību noteikumus. 3. 

Studentiem ir iemaľas vieglatlētikas nodarbību vadīšanā.  

Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt treniľa metodiku.  

Kursa plāns 

1 Izglītības mācību standarts sportā. Mācību programma vieglatlētikā - L2-S2  

2 Augstlēkšana ―dzirklē‖. Stila ―flops‖ speciālie vingrinājumi un tehnikas apguve. - L2-S2  

3 Stafetes skrējiens, tehnika. - S4  

4 Bumbiľas mešanas speciālie vingrinājumi, tehnikas apguve. - L2-S2  

5 Tests -S1  



6 Lodes grūšanas speciālie un imitācijas vingrinājumi. Sacensību nolikums. -S4  

7 Kustību rotaļas vieglatlētikas stundās.-L2-S2  

8 Skrējiens apvidū, distanču izvēle - S4  

9 Tests -S1  

10 Studiju darbs -S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

2 testi – 30%(15% katrs), . studiju darbs – 20%, noslēguma pārbaudījums –eksāmens mutiski -

50% 

Mācību pamatliteratūra 

1.Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā 1.-R.:RaKa,1998./20eks  

2.Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā 2 .-R.:RaKa,2004./22eks.  

3.Jansone R., Sporta izglītības didaktika skolā.-R.:RaKa,2005./25eks.  

4.Joseph L. Rogers., USA Track & Field Coaching manual.- Human Kinetics,2000 /2eks.  

5.Krauksts V.,Bērnu un pusaudţu fiziskās aktivitātes un sports.-R.:SIA Drukātava,2006./21eks.  

6.SVFA Sacensību noteikumi 2006-2007.-R.:Tipogrāfija un dizains,2006./2eks.  

Papildliteratūra 

1.Krauksts V., Treniľu teorijas pamati.- R.:Drukātava,2006.  

2.Kurzemniece L., Pole Z., Sports, mācību programma pamatskolai.-R. SIA izglītības soļi,2000.  

3.Liepiľš I. Vieglatlētika iesācējiem.- R.:Avots,1986.  

4.Staģis A., Latvijas vieglatlēti olimpiskajos 100 gados.-R.: RaKa,2000.  

5.Sports, Pamatizglītības standarts.R.:SIA Izglītības soļi,2001.  

6.Treneru rokasgrāmata 2.-R.:Jumava,2006.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.www.lat-athletics.lv  

2.www.european-athletics.org  

3.www.isec.gov.lv  

4.Ţurnāls: Track And Field  

 

 

 



 

Kursa nosaukums Basketbols un frīsbijs 

Kursa kods SpoZ1102 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 25.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP573 [2PEDP678] Mācību 

metodika basketbolā - I 
 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis - sniegt zināšanas par basketbola un frīsbija teorijas pamatiem.  

Kursa uzdevumi ir izzināt basketbola un frīsbija attīstības vēsturi, jaunākajās attīstības tendences.  

Iepazīties ar galvenajiem tehnikas un taktikas paľēmieniem, spēles noteikumiem, tiesāšanu un 

organizēšanu.  

Rezultāti 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēj  

 

• formulēt basketbola un frīsbija mācību procesa mērķus un uzdevumus,  

• izskaidrot basketbolā un frīsbijā izmantojamo mācību procesa struktūrelementu būtību, atpazīt 

kustību darbības struktūras parametrus laikā un telpā,  

• salīdzināt basketbola un frīsbija tehnikas paľemienu apguves posmu uzdevumus un 

realizēšanas saturu,  

• izskaidrot cilvēka fizisko spēju fizioloģisko mehanismu un nozīmi personības pilnveides gaitā.  

• sniegt piemērus fizisko spēju attīstīšanai izmantojamo basketbola vingrinājumus izvēlei.  

 

Kursa plāns 

 

 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Basketbola un frisbija vēsturiskā attīstība pasaulē, Latvijā, LU. L-2  

2. Basketbola un frisbija aktuālie jautājumi, attīstības tendences . L-2  



3. Basketbola un frisbija spēles noteikumi, sacensību organizēšana, tiesāšanas metodika. L-2  

4. Basketbola ķermeľtehnika uzbrukumā, aizsardzībā. P-2  

5. Bumbas pārvaldīšanas paľēmienu apguve . P-4  

6. Metienu veidi, to apguve. P-4  

7. Dribla pielietošana basketbolā. P-2  

8. Bumbas iegūšanas tehnikas apguve. P-2  

9. Individuālās taktikas un grupu taktikas apguve. P-2  

10. Komandas taktikas apguve, ātrā uzbrukuma veidi, tā pielietošana. P-2  

11. Frīsbija spēles veidi P-2  

12. Frīsbija spēles elementi, metieni P-4  

13. Testi basketbolā P-2  

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

 

3 starppārbaudījumi:  

1.starppārbaudījums – 20%  

2.starppārbaudījums – 20%  

3.starppārbaudījums – 20%  

Eksāmens – mutiski 40%.  

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Rudzītis A., Grāvītis U. Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim. Jumava, 2008 5.eks.  

2. Kupčs J. Sporta spēles skolā.-R.:Zvaigzne, 1991. 3.eks.  

3. Latvijas basketbola vēsture.-R.:Jumava,1998. 10.eks.  

4. Brīvā laika spēles: /I.Liepiľš ; Latvijas Sporta ped. akad.Rīga : LIC, 1992./ 6.eks  

 

 

Papildliteratūra 

 

1. Basketball skills & drills / Jerry V. Krause, Don Meyer, Jerry Meyer. Champaign (IL) : 

Human Kinetics, 1999. 2.eks  

2. Basketball for women : becoming a complete player / Nancy Lieberman-Cline, Robin Roberts 

with Kevin Warneke. Champaign, IL : Human Kinetics, 1996. 2.eks  

3. Basketball : steps to success / Hal Wissel. Champaign : Human Kinetics, 1994. 2.eks  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

www.basket.lv  

www.fiba.com  

www.frisbee.lv  

www.wfdf.org  

 

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika basketbolā 

Kursa kods SpoZ1103 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 25.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP575 [2PEDP417] Mācību 

metodika basketbolā - II [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis - sniegt zināšanas par basketbola teorijas pamatiem.  

Tehnikas un taktikas pilnveidošana. Apgūt mācību stundas konspekta sastādīšanu, basketbola 

stundu vadīšanu un veikt stundu analīzi. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēj  

 

• formulēt basketbola stundas mērķus un uzdevumus,  

• izskaidrot basketbolā izmantojamo mācību procesa struktūrelementu būtību, atpazīt kustību 

darbības struktūras parametrus laikā un telpā,  

• salīdzināt basketbola tehnikas paľemienu apguves posmu uzdevumus un realizēšanas saturu,  

• sniegt piemērus fizisko spēju attīstīšanai izmantojamo basketbola vingrinājumus izvēlei.  

• praktiski vadīt basketbola nodarbības un veikt to analīzi.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Sporta spēļu ietekme uz organisma funkcionālo darbību L- 2  

2. Basketbola terminoloģija L- 2  

3. Basketbola mācīšanas metodes, līdzekļi, mācīšanas secība. L-2  

4. Nodarbību veidi, struktūra, spēlētāju sagatavošanas veidi. L-2  

5. Tehniski-taktisko paľēmienu pielietošana basketbola mācīšanas procesā L-2  

6. Mācību stundu konspektu sastādīšana. L-2  

7. Pozicionālais uzbrukums, tā mācīšana. P- 2  

8. Aizsegas, to veidi un mācīšana. P- 2  

9. Cilvēks-cilvēku aizsardzība. P- 4  

10. Zonas aizsardzība P- 2  

11. Vadīto basketbola stundu analīze P- 2  

12. Demonstrēto videoierakstu materiālu radoša pielietošana praksē P- 2  



13. Basketbola tehnikas iedalījums P-2  

14. Tehnikas paľēmienu pilnveidošana mācību spēlē P- 2  

15. Testu kārtošana P- 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

3 starppārbaudījumi:  

1.starppārbaudījums – 20%  

2.starppārbaudījums – 20%  

3.starppārbaudījums – 20%  

Eksāmens – mutiski 40%.  

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Rudzītis A., Grāvītis U. Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim. Jumava, 2008 5.eks.  

2. Kupčs J. Sporta spēles skolā.-R.:Zvaigzne, 1991. 3.eks.  

3. Latvijas basketbola vēsture.-R.:Jumava,1998. 10.eks.  

Papildliteratūra 

 

1. Basketball skills & drills / Jerry V. Krause, Don Meyer, Jerry Meyer. Champaign (IL) : 

Human Kinetics, 1999. 2.eks  

2. Basketball for women : becoming a complete player / Nancy Lieberman-Cline, Robin Roberts 

with Kevin Warneke. Champaign, IL : Human Kinetics, 1996. 2.eks  

3. Basketball : steps to success / Hal Wissel. Champaign : Human Kinetics, 1994. 2.eks  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

www.basket.lv  

www.fiba.com  

 

 



 

Kursa nosaukums Volejbols un florbols 

Kursa kods SpoZ1104 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 22.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP586 [2PEDP744] Mācību 

metodika volejbolā I 
 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par volejbola un florbola spēļu apguvi un sacensību 

organizēšanu.  

Kursa uzdevumi paredz:  

•iepazīstināt ar volejbola un florbola spēļu raksturojumu, vēsturisko attīstību, sacensību 

organizācijas īpatnībām un noteikumiem,  

•apgūt speciālās fiziskās sagatavotības vingrinājumu izmantošanu sporta stundās,  

•apgūt volejbola un florbola spēles tehnikas paľēmienu praktisko izpildījumu un mācīšanu,  

•veidot izpratni par volejbola un florbola spēles taktiku.  

Rezultāti 

 

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti:  

•zina par florbola un volejbola spēļu vēsturisko attīstību, speciālajiem vingrinājumiem un to 

izmantošanu spēļu tehnisko paľēmienu mācīšanai,  

•prot daţādu pārvietošanās veidu, māľu kustību pielietošanu, vingrinājumus pamata tehnikas 

mācīšanai,  

•prot spēļu tehnikas paľēmienu izpildījumu un mācīšanas metodiku,  

•prognozē iespējamās tehniskā izpildījuma kļūdas.  

Kursa plāns 

 

1.Volejbola un florbola attīstības pirmsākumi, izplatība un attīstība pasaulē un Latvijā. - L2  

2.Volejbols un florbols skolu mācību programmā. Drošības noteikumu ievērošana volejbola, 

florbola stundās. - L2  

3.Volejbolista stāja, pārvietošanās veidi, roku un kāju darbība. Speciālie vingrinājumi volejbolā. 

- P2  

4.Vingrinājumu secība, apgūstot volejbola pamatpaľēmienus- piespēles, serves. - P8  

5.Vingrinājumi piespēļu un servju pilnveidošanai. - P2  

6.Florbola inventārs un aprīkojums. Nepieciešamās pamatprasmes spēles paľēmienu izpildei. 

Nūjas pārvaldīšanas tehnika. - P2  



7.Piespēles, piespēļu veidi, uzľemšana. - P4  

8.Metieni, to veidi. - P2  

9.Vārtsarga darbība. - P2  

10.Spēles prasmes. - P6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

2 starppārbaudījumi:  

1.starppārbaudījums- 40%,  

2.starppārbaudījums- 40%.  

Eksāmens – mutisks – 20%  

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Lapiľš V.Volejbola tehnikas mācīšana un pilnveidošana.-.:R.‖Izglītības soļi‖.2008./31 eks.  

2.Lapiľš V. Volejbols.: Rīga, Izglītibas soļi 2002./29 eks.  

3.Lapiľš V. Pirmie soļi volejbolā.: Rīga, Izglītības soļi, 2008./31 eks.  

4.Kandavniece A. Florbols skolā.: Rīga, 1998./1 eks.  

Papildliteratūra 

 

1.Kurzemniece L. Sports 10.- 12. klasei.: Rīga, Zvaigzne, 2000.  

2.Florbols. Iesācēju rokasgrāmata. IFF.1986.  

3.Krepša D. Rotaļas volejbolā.-R.:LSPA,2006  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

www.floorball.lv  

www.volejbols.lv  

www.parsportu.lv  

www.sportacentrs.lv  

Ţurnāls „Sports‖, „Sporta Avīze‖.  

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika volejbolā 

Kursa kods SpoZ2111 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 20.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Priekšzināšanas 

SpoZ1104, Volejbols un florbols 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP587 [2PEDP745] Mācību 

metodika volejbolā II 
 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis iepazīstināt ar volejbola spēles vietu sporta stundās, stundu vadīšanas 

metodiskajiem mācīšanas un plānošanas paľēmieniem, to novērtējumu un analīzi.  

Kursa uzdevumi paredz:  

1) Apgūt volejbola tehnikas paľēmienu praktisko izpildījumu un mācīšanas vingrinājumu 

variantus.  

2) Iepazīstināt ar volejbola spēles taktiku uzbrukumā un aizsardzībā, ievērojot spēlētāju 

sagatavotību.  

3) Sacensību organizēšanu un vienkāršotu tiesāšanu.  

Rezultāti 

 

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti:  

• gūst zināšanas volejbola spēles mācīšanā un sacensību organizēšanā  

• prot volejbola tehnikas paľēmienu praktisko izpildījumu  

• spēj praktiski vadīt skolas volejbola stundu ar tehnikas paľēmienu apguvi  

• prot izvērtēt apgūto prasmju rezultātus  

• prot vienkāršotu tiesāšanu  

Kursa plāns 

 

1.Volejbola stunda skolā, plānošanas principi. Konspekta izstrāde. - L2  

2.Volejbola sacensību noteikumi, sacensību organizēšana. Netradicionālie volejbola veidi. - L2  

3.Gremdes apguve. Vingrinājumi gremdes pilnveidošanai. - P4  

4.Bloka apguve un pilnveidošana.- P2  

5.Spēlētāju sadarbība uzbrukumā, lietojot kombinācijas. - P4  

6.Spēlētāju sadarbība aizsardzībā, veidojot daţādas kombinācijas. - P4  

7.Spēle ar daţādiem uzdevumiem. Mācību spēles tiesāšana. - P4  



8.Rotaļas un stafetes ar volejbola paľēmienu pielietošanu. Testi volejbolā. - P2  

9.Stundas galvenās daļas vadīšanas praktikums. Prasme izvērtēt apgūto prasmju rezultātus. - P8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

2 starppārbaudījumi:  

1.starppārbaudījums-20%,  

2.starppārbaudījums-40%  

Mutisks eksāmens-40%  

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Lapiľš V.Volejbola tehnikas mācīšana un pilnveidošana.-.:R.‖Izglītības soļi‖.2008./31 eks.  

2.Lapiľš V. Volejbols.: Rīga, Izglītibas soļi 2002./29 eks.  

3.Lapiľš V. Pirmie soļi volejbolā.: Rīga, Izglītības soļi, 2008./31 eks.  

Papildliteratūra 

 

1. Kurzemniece L. Sports 10.- 12. klasei.: Rīga, Zvaigzne, 2000.  

2. Krepša D. Volejbola taktika.I d.Uzbrukuma taktika-R.:2003.  

3. Krepša D. Volejbola taktika.I d.Aizsardzības taktika-R.:2003.  

4. Krepša D. Rotaļas volejbolā.-R.:LSPA,2006  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

www.volejbols.lv  

www.parsportu.lv  

www.sportacentrs.lv  

Ţurnāls „Sports‖, „Sporta Avīze‖.  

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika peldēšanā 

Kursa kods PedaP585 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
30 

Kursa apstiprinājuma datums 31.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistra grāds, lekt. Ilze Buša 

Priekšzināšanas 

SpoZP009, Fiziskās audzināšanas teorija un metodika II* [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP585 [2PEDP426] Mācību 

metodika peldēšanā [slēgts 

03.09.2010] 

SpoZ1035 [2SPO1035] Peldēšanas 

apmācības metodika 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem iespēju uzzināt par peldēšanas attīstības vēsturi Latvijā 

un pasaulē. Sniegt iespēju apgūt peldēšanas prasmi  

Kursa uzdevumi:  

1) izzināt mācību metoţu un līdzekļu pielietošanas iespējas peldētmācīšanas nodarbībās  

2) apgūt prasmi peldēt 4 peldēšanas stilos;  

3) prast sniegt pirmo palīdzību slīkstošajam.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu studenti pratīs demonstrēt :  

Akadēmiskās kompetences:  

1.Apgūs zināšanas par peldēšanas vēsturi Latvijā.  

2.Padziļinās zināšanas par sporta stundas satura izveidi peldēšanā;  

3.Iegūs zināšanas par peldēšanas stilu mācīšanas metodiku.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti prot izvēlēties katram peldēšanas stilam atbilstošus speciālos peldēšanas 

vingrinājumus;  

2. Studenti prot demonstrēt peldēšanas stilu tehniku un tehnikas pilnveidošanas elementus.  

3. Studenti prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot slīkstošo glābšanā.  

Kursa plāns 

1. Peldēšanas vēsture un iekšējās kārtības noteikumi peldbaseinā. L-2  

2. Peldēšanas mācīšanas metodes un līdzekļi. P-2  



1. Starppārbaudījums - patstāvīgais darbs-mācību metodika peldēšanai daţādos stilos.  

3. Peldēšanas stila „krauls uz krūtīm‖ mācīšana P-6  

4. Peldēšanas stila „krauls uz muguras‖ mācīšana. P-6  

5.. Peldēšanas stila „brass‖ mācīšana. P-6  

6. Pamatelementu apguve peldēšanas stilā „tauriľstils‖. P-6  

7. Starti un apgriezieni, to mācīšana. P-2  

8. Slīkstošo glābšana un pirmās palīdzības sniegšana. P-2  

2. Starppārbaudījums -Peldēšanas stilu tehnikas demonstrēšana. Slīkstošo glābšanas prasmju 

demonstrēšana  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju , praktisko darbu apmeklējums un patstāvīgā darba izpilde obligāta. Semestra laikā 

ieplānotas 30 praktiskās nodarbības, 2 lekcijas un viens patstāvīgais darbs.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda viens patstāvīgais darbs un jāprot tehniski pareizi nopeldēt 25 

m katrā peldēšanas stilā(40%),jāprot nodemonstrēt slīkstošā glābšanu un pirmās palīdzības 

sniegšanu(10%),eksāmens(mutiski)(50%), kas arī veido studiju kursa gala atzīmi.  

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Upmale V.M Laiks mācīties peldēt. Rīga, LSPA, 2003 .- 4eks.  

2. Solovjova J.Peldēšanas treniľa pamati .LSPA ,2001. – 5eks.  

3. Lielvārds A .Peldēšana.Rīga,Zvaigzne,1987. 1eks.  

4. Krauksts, V. Nogurums un atjaunošanās. SIA Drukātava, 2007. -26 eks.  

Papildliteratūra 

1.Solovjova J. Peldēšans treniľa pamati. LSPA, 2001.  

2.Krauksts V., Bērnu un pusaudţu fiziskas aktivitātes un sports., Drukātava, 2006  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.Skolotājs - ţurnāls  

2.www.swimming.lv  

3.Veselība - ţurnāls  

4.36,6° - ţurnāls  

 

 



 

Kursa nosaukums Apvidus sporta veidi 

Kursa kods SpoZ2014 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Kursa apstiprinājuma datums 26.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Agita Klempere-Sipjagina 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, lekt. Agita Klempere-Sipjagina 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SpoZ2014 [2SPO2016] Apvidus 

sporta veidi [06.10.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir studentu izglītošana apvidus sporta veidu jautājumos, sniedzot ieskatu 

tūrisma, orientēšanās sporta, slēpošanas un nūjošanas evolucionārās attīstības jautājumos, kā arī 

izprast apvidus sporta veidu iespējas aktīvās atpūtas realizācijai. Radīt iespējas studentiem apgūt 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaľas apvidus sporta veidu apguvei un pielietošanai gan 

ikdienā, gan pedagoģiskajā darbībā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

zinās tūrisma, orientēšanās sporta, slēpošanas un nūjošanas attīstības jautājumus;  

zinās kādas iespējas sniedz apvidus sporta veidi aktīvās atpūtas realizēšanai;  

izpratīs sporta veidu metodiskos pamatus, būs apguvuši tam nepieciešamās zināšanas un prasmes  

Profesionālās kompetences:  

spēs pielietot katram apvidus sporta veidam atbilstošo mācību metodiku  

spēs plānot, vadīt un organizēt ar apvidus sporta veidiem saistītus pasākumus; 

Kursa plāns 

1.Apvidus sporta veidu attīstība pasaulē un Latvijā .L-2  

2.Apvidus sporta veidi – veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas sastāvdaļa, to vieta izglītības 

iestādes, darbavietas izglītošanas un pilnveides procesā. L-2  

3.Pamatjēdzieni apvidus sporta veidu teorētiskajā skatījumā. Klasifikācija. Apvidus sporta veidu 

saturs un metodika. L-4  

4.Apvidus sporta veidiem nepieciešamais inventārs, drošības jautājumi. L-2  

5.Apvidus sporta veidu pasākumu un sacensību organizēšana, vadīšana un tiesāšana. L-2, P-4  

6.Apvidus sporta veidu būtība, apguves pamatprincipi un metodes. S-2, P-2  

7.Mērķauditorijas īpatnības un iespējas, kas jāľem vērā apgūstot apvidus sporta veidus, rotaļas 

un spēles apvidus sporta veida pasākumos. S-2, P-2  

8.Apvidus sporta veidu vingrinājumi un uzdevumi telpās un brīvā dabā. S-2, P-6 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 3 

semināri un 7 praktiskās nodarbības.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 4 patstāvīgie darbi un sekmīgi jāuzstājas semināros. Studiju 

kursa gala atzīmi veido 4 patstāvīgo darbu rezultāti semestra laikā (40%), atzīmes par uzstāšanos 

semināros (20%) un eksāmena (mutisks) rezultāts (40%). 

Mācību pamatliteratūra 

1.Ţilko J. Orientierista ABC, R.: Avots, 2005 20 eksemplāri  

2.Brencis A. Aktīvais tūrisms, R.: Turība, 2003 28 eksemplāri  

3.Krauksta D. Slēpošanas treniľa pamati. R.: Drukātava, 2006. 6 eksemplāri  

4. Grants J. Mācīsimies slēpot, R.: RaKa, 2007 11 eksemplāri 

Papildliteratūra 

1.Zariľa A., Vīks I. Tūristam iesācējam. R.: Avots, 1990  

2.Metternich K. Nūjošana :saudzējošs un efektīvs spēka treniľš, R.: Zvaigzne ABC, 2010  

3.Orientēšanās bērniem un jauniešiem. Svenska orientiering forbundet, 1998  

4.Smila B. Orientēšanās, vieglatlētikas, slēpošanas un tūrisma tehnikas teorētiskie un praktiskie 

pamati vidusskolā. R.: LSPA, 1990 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.www.orient.lv  

2.Orienteering world  

3.www.beactive.lv 

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika futbolā un handbolā 

Kursa kods PedaP576 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Kursa apstiprinājuma datums 25.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Jānis Melbārdis 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Ilvis Ābeļkalns 

Priekšzināšanas 

SpoZP009, Fiziskās audzināšanas teorija un metodika II* [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP576 [2PEDP418] Mācību 

metodika futbolā un handbolā 

[14.09.2010] 

SpoZP086 [2SPOP086] Futbols 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par handbola un futbola spēles teorētisko un praktisko bāzi.  

Kursa uzdevumi: 1) Sniegt zināšanas par mācību metodēm un līdzekļiem futbolā un handbolā. 2) 

Sniegt prasmes un iemaľas futbola un handbola sacensību organizēšanā un vadīšanā. 3) 

iepazīstināt ar futbola un handbola attīstības vēsture pasaulē, Latvijā un Latvijas Universitātē. 

jaunākās atziľas tehnikas un taktikas apgūšanā, iemaľu apgūšanā, pilnveidošanā un apmācības 

metodikā.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti nostiprinās priekšstats par futbolu un handbolu.  

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti spēs parādīt: Akadēmiskās kompetences:  

1. Tiek iegūtas teorētiskās zināšanas par futbola un handbola mācību metodiku.  

2. Studentiem padziļinās zināšanas par sacensību organizēšanu un tiesāšanu.  

3. Nostiprinās zināšanas par futbola un handbola vēsturisko attīstību.  

Profesionālās kompetences: 1. Studenti prot sastādīt un vadīt sporta stundu futbolā un handbolā. 

2. Izprot un spēj pielietot sacensību noteikumus. 3. Studenti spēj patstāvīgi analizēt tehnisko un 

taktisko spēles gaitu.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Handbola spēles raksturojums. L - 2  

2. Spēlētāju pārvietošanās veidi aizsardzībā un uzbrukumā. S - 2  

3. Metieni vārtos. Vārtsarga stāja. S - 2  

4. Ātrā uzbrukuma sākšana. S- 2  



5. Uzbrukuma un aizsardzības sistēmas, to pielietojums. S - 2  

6. Uzbrukuma taktika. S - 4  

7. Handbola stunda skolā un īpatnības daţāda vecuma kontingentam. S - 2  

kontroldarbs, 2 praktiskie testi  

8. Futbola vēsture, spēles attīstība. L – 2, S - 2  

9. Bumbas atľemšana. S - 4  

10. Aizsarga, pussarga, uzbrucēja un vārtsarga tehnika. S - 2  

11. Futbola taktika S - 2  

12. 12. Totālā futbola taktika L -2, S - 2  

kontroldarbs, 2 praktiskie testi  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pārbaudījums - eksāmens mutiski 40%  

Citas prasības: 4 praktisko testu izpilde 40%(10% katrs), 2 kontroldarbi 20%(10% katrs) 

Mācību pamatliteratūra 

1. Nilsone Grīna K.,Lindaus M.,Lindens J.Handbola rokasgrāmata.No zviedru valodas Tulkojusi 

E.Sedvalde.-R.:Swelat,1995 / 3 eks.  

2. Grauţine J.Rokasbumbas vārtsarga spēle.-R.:LVU,1985 /2eks.  

3. Rubenis.M. Latvijas futbolam 100 –R.:Nordika,2006. /6eks.  

4. Grasis N. Handbola spēles noteikumi.Metod.līdz.-R.:LVFKI,1999. /1eks.  

5. Altbergs O., Jēkabsons T., Kupčs J., Laizāne S. Sporta spēles skolā.-R.: Zvaigzne,1991. /6eks  

6. Kreipāns A., Ķuzulis J. Rokasbumba Latvijā 1958.-2008.– R.: Valters un rapa,2008. /1eks.  

Papildliteratūra 

1.Grauţine J., Cīrulis M. Kustību rotaļas rokasbumbas nodarbībās.-R.:LVU,1985.  

2.Sports Latvijas Universitātē. –R.:N.I.M.S.,1999. /11eks.  

3.Spēles noteikumi un paskaidrojumi tiesnešiem.-R.:LFF,1990.  

4.Altbergs O. Sporta spēles sākumskolā.-R.:1994.  

5.Meier, Hansruedi: Sports skolā - handbols :māc. līdz. stud., skolot. un pasniedzējiem /  

Rīga : [b.i.], 1996. 1.eks  

 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

www.handball.lv  

www.ihf.info  

www.eurohandball.com  

www.lff.lv  

www.fifa.com  

www.uefa.com  

 

Ţurnāls Sporta Avīze  

Laikraksts Sports  

 

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika atlētiskajā vingrošanā 

Kursa kods SpoZP005 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Kursa apstiprinājuma datums 14.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Ilvis Ābeļkalns 

Priekšzināšanas 

Medi1200, Cilvēka anatomija I [SkVe P] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

SpoZP005 [2SPOP005] Mācību 

metodika atlētiskajā vingrošanā 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis - sniegt studentiem teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaľas atlētiskajā 

vingrošanā turpmākajai profesionālajai darbībai. Kursa uzdevumi: 1) Ar atlētiskās vingrošanas 

palīdzību veidot studentos vajadzību pēc veselīga dzīvesveida, savas veselības un darbaspējas 

saglabāšanos un prasmi attīstīt šīs vajadzības skolēnos. 2) Ar atlētiskās vingrošanas palīdzību 

mācīt, kā izkopt savu ķermeni un kustības. 3) Sniegt prasmes un iemaľas pašaizsardzībā, lai 

studenti varētu mācīt skolēniem izkļūt no daţādām situācijām.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti nostiprinās priekšstats par atlētisko vingrošanu, smagatlētiku 

un pašaizsardzību.  

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti spēs parādīt: Akadēmiskās kompetences: 1. Tiek iegūtas 

teorētiskās zināšanas par atlētiskās vingrošanas un pašaizsardzības metodiku. 2. Studentiem 

padziļinās zināšanas par veselīgu uzturu. 3. Nostiprinās zināšanas par muskuļu funkcijām. 

Profesionālās kompetences: 1. Studenti prot sastādīt un vadīt treniľprogrammu atlētiskajā 

vingrošanā. 2. Prot sabalansēt fizisko slodzi ar ēdienkarti. 3. Studenti prot pielietot un mācīt 

pašaizsardzības paľēmienus.  

Kursa plāns 

1 Drošības un uzvedības noteikumi atlētiskās vingrošanas nodarbībās. - L2  

2 Atlētiskās vingrošanas vēsture un attīstība. - L2  

3 Atlētiskā vingrošana – veselīga dzīvesveida sastāvdaļa, tās vieta augstskolu un skolu 

pedagoģiskajā procesā. - L2  

4 Spēks kā fiziskā īpašība un tā attīstīšana. - S2  

5 Treniľu metodes ar smagumiem. - S2  

6 Skolēnu vecuma, dzimuma īpatnības un iespējas trenējoties atlētiskajā vingrošanā. - S4  



7 Smagatlētika un tās metodika. - S4  

8 Atletiskās vingrošanas drošības tehnika un drošināšana. - S2  

9 Vingrojumu kompleks daţādām muskuļu grupām. - S4  

10 Uzturs ķermeľa masas regulēšanai. - S2  

11 Pašaizsardzība un metodika. - S4  

12 Prasmju un iemaľu pārbaude. - S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pārbaudījums – eksāmens mutiski 20%, praktiski 20%, 2 VFS testi 60%(30% katrs). 

Mācību pamatliteratūra 

1.Kurzemniece L., Sports 10.-12. klasei, -R.:Zvaigzne,2000./1eks.  

2.Visockis A., Kalve A.,Kultūrists ir kā skulptors,R.: Viada,2003./2eks.  

3.Kancāns J.R. Vispusīga fiziskā sagatavošana.-R.:LPA,2000./1eks.  

4.Grasis N.Trenera rokasgrāmata.-R.:Jumava,2004./14eks.  

5.Delavjē F., Muskulatūras attīstīšana, R.:Zvaigzne,2003./1eks.  

Papildliteratūra 

1.Upmalis J., Atlētiskā vingrošana iesācējiem. R.: LSPA, 1996.  

2.Джо Уаидер. Бодибилдинг фундаментальный курс.М.Weider,1992.  

3.Liepiľš I. Sports un treniľš.-R.:2000.  

4.Devaljē F., Vingrinājumi sievietēm, R.:Zvaigzne,2003.  

5.Filipss B., Ķermenis dzīvei, R.:Arka,2004.  

6.Auziľa J., Saulīte-Zandere I., Lielā fitnesa grāmata, R.:Jumava,2000.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.Iron men  

2.Muscle &fitness  

3.Flex  

4.Sporta Avīze  



 

Kursa nosaukums Pedagoģiskā prakse III(sporta organizācija) 

Kursa kods SpoZ4009 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
160 

Kursa apstiprinājuma datums 13.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Veselības un sporta izglītības centrs 

Kursa atbildīgais mācibspeks Rūta Ansone 

  

Priekšzināšanas 

SpoZ2110, Sporta didaktika skolā 

SpoZ3041, Stundu, nodarbību vadīšana un metodika I 

SpoZ3091, Stundu, nodarbību vadīšana un metodika II 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem iespējas veidot prasmes organizēt un vadīt sporta darbu 

izglītības iestādēs. Kursa uzdevumi paredz  

–iepazīties ar ārpusstundu sporta darba un interešu izglītības nodarbību plānošanu, organizēšanu 

un vadīšanu,  

–apgūt sporta pasākumu un sacensību organizācijas un vadīšanas prasmes.  

–veidot prasmes vadīt mācību treniľu nodarbības sporta pulciľos, ārpusskolas nodarbībās sporta 

klubos un centros.  

–praktiski pielietot iegūtās zināšanas sporta veida izlases komandu vadīšanā sacensībās. 

Rezultāti 

 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs  

–formulēt ārpusstundu darba un interešu izglītības mērķus un uzdevumus sportā  

–izstrādāt sporta pasākumu un sacensību kalendāros plānus un nolikumus jeb projektus  

–organizēt un vadīt mācību treniľu darbu sporta pulciľos, ārpusskolas interešu izglītības 

iestādēs.  

–komplektēt un vadīt sporta veidu izlašu komandas sacensībās,  

–organizēt, vadīt un tiesāt sporta sacensības daţādam dalībnieku kontingentam.  

Kursa plāns 

 

1.Pedagoģiskās prakses organizācija.  

2.Iepazīšanās ar prakses bāzi  

3.Studenta – praktikanta darba plāna izstrāde un saskaľošana.  

4.Iepazīšanās ar sporta pulciľu darbību.  

5.Līdzdarbība mācību-treniľu nodarbību vadīšanā.  

6.Patstāvīga mācību-treniľu darba plānošana, nodarbību modulēšana un vadīšana  

7.Audzēkľu izpēte, komunikācija ar audzēkľiem un audzēkľu vecākiem.  

8.Izlašu komandu veidošana, gatavošana un vadīšana sacensībās.  

9.Sporta pasākumu un sacensību organizēšana  

10.Prakses atskaites materiālu sagatavošana. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Starppārbaudījums – praksē iegūto datu un materiālu analīze (rakstiski) – 80%  

Noslēguma pārbaudījums- prakses rezultātu prezentācija auditorijā – 20% 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Krauksts V.Treniľu teorijas pamati Rīga, Drukātava 2006. 30 eks  

2.Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati Rīga, Drukātava 2006 30 eks.  

3.Krauksts V. Jaunatnes treneris Drukātava 2008.1 eks. 

Papildliteratūra 

 

1.Liepiľš I. Sports un treniľš Rīga, 2000.  

2.Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns Rīga, Mācību grāmata 1997  

3.Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā Rīga, RaKa 2004.  

4.Ţīdens J. Bērnu un pusaudzdţu trenera rokasgrāmata Latvijas treneru tālākizglītības centrs, 

Rīga 2008.  

5.Liepiľa I., Smukā I. Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu pasākumiem 

lokālās administratīvās teritorijās. V/A „Sabiedrības veselības aģentūra‖ Rīga,2008. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.www.olympic.org/com  

Starptautiskā Olimpiskā komiteja  

2.www.loa.lv  

Latvijas Olimpiskā akadēmija  

3.„Sporta Avīze‖- www.sportaavize.lv  

„Sports‖ – nedēļas avīze piektdienās  

4.www.gov.lv  

Latvijas Sporta pārvalde 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

Kursa nosaukums Bioenerģētika 

Kursa kods Biol1221 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 16.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Bioloģijas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistra grāds, lekt. Ilze Buša 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Biol1221 [2BIO1221] Bioenerģētika 

[SkVe P] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem veidot izpratni par biolauku ,par auru, par apkārtējās 

vides enerģiju iedarbību uz dzīvo organismu. Kursa uzdevumi:  

1)izzināt cilvēka spējas – gaišredzību, gaišdzirdību, telepātiju, intuīciju, domu un vārda spēku, 

kā arī apziľas un iztēles spēku;  

2)iepazīt cēloľu un seku likuma darbību;  

3)iepazīt negatīvās enerģijas neitralizēšanas iespējas;  

4)iepazīt pozitīvās enerģijas uzľemšanas iespējas. 

Rezultāti 

 

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās zināšanas par cilvēka un apkārtējās vides  

redzamās un neredzamās enerģijas izpausmes veidiem.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1.Nostiprinās priekšstats par enerģijas nezūdamības likumu;  

2.Padziļinās zināšanas par negatīvās enerģijas darbības veidiem;  

3.Tiek iegūtas zināšanas par piesaistes un piedošanas enerģiju darbību fiziskās un garīgās 

veselības saglabāšanā.  

 

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti spēj konstatēt enerģijas darbības lauku.  

2.Studenti prot pielietot prasmes izvēlēties metodes kā izvairīties no negatīvas enerģijas ietekmi 

uz organismu un apkārtējo vidi. 

Kursa plāns 

1. Ievada lekcija bioenerģētikā. L 2  

2. Biolauks un aura. L2 P 2  



3. Čakras un to darbības lauks. L 2 S 2  

4. Svārsts un tā darbības lauks. P 2  

5. Ūdens āderes. L 2 P 2  

6. Domu un vārda spēks. L 2  

7. Gaišredzība, gaišdzirdība un intuīcija. L 2  

8. Hipnoze, transs, meditācija, autogēnais treniľš. L 2 S 2  

9. Iztēles spēks. L 2  

10. Negatīvās enerģijas neitralizēšanas iespējas. L 2  

11. Dabas enerģijas spēks. L 2 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studiju kursa gala atzīmi veido patstāvīgi veikto praktisko darbu rezultāti (25%),  

atzīmes par uzdevuma izpildi semināros (25%),  

un eksāmena(mutiski) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Baskevics A.I. Uzmanies !Zemes dzīļu starojumi.-R.:‘.Līdums‖,1994,- 10 eks.  

2. Buiķis A. Vai mēs esam tie,kas mēs patiesībā esam.-R.;‖Madris‖,2001,  

3. Muldašovs E. No kā mēs esam cēlušies.-R.;‖Avots‖,2002, - 8eks.  

4. Hamiltons R.D.Domā vesels!Apziľas dziedinošais spēks.-R.;‖Lietus dārzs‖,2009,-8eks.  

Papildliteratūra 

1. Bankovičs J.Jaunā enerģiju grāmata.-R.;SIA‖Elpa‖,2000.  

2. LedbitersČ.Gaišredzība.-R.;‖4-dimensija‖,1994.  

3. .Teperveins K.Superintuīcija.-R.;‖Sol Vita‖,1999.  

4. .Vronskis S.Astroloģija - māľticība vai zinātne.-R.;―Preses nams―,1998.  

5. Muldašovs E.Dievu pilsētas meklējumos.-R.;―Izdevniecība avots―,2008.  

6. , Vebsters R. Kā lasīt auru.-R.:‖Kontinents‖,2001,  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāli – Taka ,Mistērija, Zintnieks. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Kursa nosaukums Sporta kluba menedžments I 

Kursa kods VadZP005 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Izglītības vadība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Kursa apstiprinājuma datums 20.05.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Mārtiľš Zībarts 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

VadZP005 [2VADP005] Sporta kluba 

menedţments I [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Mērķis - iepazīstināt studentus ar sporta klubu menedţmentu un dod iespējas praktiski piedalīties 

sporta komandas vadībā, organizēšanā, darba plānošanā, reklamēšanā, finansu plānu izstrādē. 

Kursa saturs - kursā analizētas menedţmenta pamatnostādnes un tā īpatnības sporta 

organizācijās, praktiskajās nodarbībās tiek izstrādātas koncepcijas, pamatnostādnes un projekti 

par sporta menedţmenta tēmām. 

Kursa plāns 

1. Menedţments un tā īpatnības sportā. L-2  

2. Sporta kluba organizācija. L-2 P-2  

3. Sporta kluba personāls. L-2 P-2  

4. Sporta kluba vadīšana un vadītāji. L-2  

5. Sporta organizācijas iekšējā un ārējā vide. L-1 P-5  

6. Komunikācijas veidi sporta klubā. L-1 P-1  

7. Plānošana sporta klubos. L-1 P-5  

8. Organizēšana sporta klubos. L-1 P-5 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Piedalīties kursa teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, izstrādāt un publiski aizstāvēt (ieviest 

praksē) projektu par kādu no kursā iekļautajām tēmām. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments. Teorija un prakse.-R.: Vaidelote, 2001.  

2. Slack T. Understanding Sport Organizations The application of Organization Theory. - Human 

Kinetics, 1997. 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Veselības un sporta izglītība (Augstu sasniegumu sports) 

Kursa kods SpoZ2001 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare Sporta pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
30 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Dzintra Zaula 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SpoZ2001 [2SPO2004] Veselības un 

sporta izglītība (Augstu sasniegumu 

sports) [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem – sportistiem iespējas darboties sporta treniľu-mācību procesā 

izvēlētajā sporta veidā, paaugstinot savu sportisko meistarību un sasniedzot augstus rezultātus. 

Kursa uzdevumi paredz:  

•turpināt savas fiziskās kondīcijas līmeľa paaugstināšanu,  

•uzlabot tehnikas un taktikas izpratni un praktisko pielietojumu savā sporta veidā,  

•piedalīties LU sporta pasākumos un popularizēt fiziskās aktivitātes studentu vidē,  

•pārstāvēt LU izlases komandas Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās.  

•izmantot sporta nodarbības kā studiju procesa optimizācijas līdzekli. 

Rezultāti 

 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj  

•paaugstināt savus sportiskos rezultātus,  

•sekmīgi pārstāvēt LU Latvijas un starptautiska līmeľa sacensībās,  

•izskaidrot sporta nozīmi sekmīga studiju procesa nodrošināšanā,  

•līdzdarboties LU sporta pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā.  

.  

Kursa plāns 

1.Augstu sasniegumu sports, tā vieta un nozīme studiju procesā. L-2  

2.Vispusīga fiziskā sagatavotība. Fiziskie vingrinājumi un dozējums izvēlētajā sporta veidā P- 6  

 

3.Speciālā fiziskā sagatavotība. Izvēlētajam sporta veidam atbilstošo fizisko spēju attīstīšana, 

vingrinājumu izvēle un dozēšana. P-8  

4.Izvēlētā sporta veida kustību iemaľu pilnveide apgrūtinošos apstākļos. P-6  

 



5.Taktisko paľēmienu pilnveide savā sporta veidā. P-2  

6.Psihiskās noturības, socializācijas faktoru un individuālo īpatnību ietekmes palielināšana uz 

sportisko rezultātu izaugsmi. P-2  

 

7. Piedalīšanās LU un augstāka līmeľa sporta sacensībās, sporta pasākumu organizācija un 

vadīšana  

.P-4.  

8.Mācību treniľu procesa un sasniegto rezultātu analīze un vērtēšana. S-2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Individuālo sportisko rezultātu izaugsme 30%  

Piedalīšanās LU sporta sacensībās vai sporta pasākumu organizēšana un tiesāšana 10%  

Starti LU izlašu komandu sastāvā ārpus LU sporta sacensībās un pasākumos.50%  

Noslēguma pārbaudījums -eksāmens mutiski - 10% 

Mācību pamatliteratūra 

1.Grasis N. Trenera rokasgrāmata Rīga, 2003 1 eks. .  

2.Grasis N. trenera rokasgrāmata - 2 Rīga, 2006. 1 eks.  

3.Liepiľš I. Fiziskās kultūras teorija Rīga, Zvaigzne 1993. 2 eks.  

4.Krauksts V. Treniľu teorijas pamati Rīga, Drukātava 2006 20 eks.  

Papildliteratūra 

1.Brēmanis E. Sporta fizioloģija.-R.:Zvaigzne,1991  

2.Kūpers K. Aerobika veselībai.-R.:Zinātne,1990.  

3.Otersone L. Sporta spēļu pamati.-R.:LSPA,1996.  

4,Liepiľa I. Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu pasākumiem lokālās 

administratīvās teritorijās. Rīga, 2008 

 



 

Kursa nosaukums Sporta ētika 

Kursa kods Filz2049 

Zinātnes nozare Filozofija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Kursa apstiprinājuma datums 06.05.2009 

Atbildīgā struktūrvienība #Filozofijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Diāna Urbāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Filz2049 [2FIL2055] Sporta ētika 

[29.11.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – sniegt zināšanas pa ētikas virzieniem un pamatjautājumiem, sporta profesionālās 

ētikas būtību.  

Kursa uzdevumi - iepazīties ar sporta ētikas kodeksu, sporta skolotāju profesionālās ētikas 

pamatprasībām, sporta darba vadītāju ētikas pamatprincipiem. 

Rezultāti 

Apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences – nostiprināts priekšstats par ētikas, morāles un tikumības jēdzieniem 

sportā, tiek iegūtas teorētiskās zināšanas par atļauto un aizliegto (dopingu sportā).  

Profesionālās kompetences – studenti spēj konstatēt būtiskas atšķirības sporta nodarbību un 

sacensību organizēšanā, vadīšanā un tiesāšanā. Studenti izprot ētisko vērtību nozīmi un viľu 

rīcības atbilstību profesionālajā darbā.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids  

L,S,P,Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Ētika, tās attīstības virzienu pamatjautājumi L 6  

2. Sporta profesionālās ētikas pamati L2S 2  

3. Izglītības un sporta darba vadītāju ētikas pamatprincipi L2S 2  

4. Atļautais sportā L 2  

5. Dopings sportā S 2  

6. Ētisko vadības stilu raksturojums sportā L 2  

7. Etiķete un pieklājības normas sportā L 2  

8. Interešu un lomu konfliktu risināšanas metodes sportā S 2  

9. Garīgo pamatvērtību īstenošanas problēmas sportā L2S 2  

10. Sporta sacensību organizācijas, vadības, tiesāšanas un sportistu snieguma izvērtējums ētisko 

kategoriju kontekstā S 4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīva līdzdalība semināros - 50%,  



Eksāmens – rakstiskais - 50%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Klīve V. Rīcības ceļos. – R.: Zinātne, 1998., 149 lpp., 26 eks.  

2. Krauksts V. Atļautais un aizliegtais sportā. – R.: RaKa, 2003., 342 lpp., 18 eks.  

3. Kuzľecova A. Profesionālās ētikas pamati. – R.: RaKa, 2003., 201 lpp., 16 eks.  

4. Milts A. Patība un ētika– R.: RaKa, 2008., 332 lpp., 9 eks.  

5 Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 2000., 86 lpp., 60 eks. 

Papildliteratūra 

1. Ādlers A. Psiholoģija un dzīve. – R.: Zinātne, 1992.  

2. Aristotelis. Nikomaha ētika. – R.: Zvaigzne, 1992.  

3. Celma H., Fedosejva I. Estētisko ideju vēsture Eiropā. – R., 2000.  

4. Ētikas dimensijas. - R.: 1997., 224.lpp.  

5. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. – R.: Biznesa 

Partneri, 2000.  

6. Lasmane S. Rietumeiropas ētika. – R., 1999.  

7. Sporta ētikas kodekss. – R.: LOK, 1994.  

8. Veics V. Uzvedības kultūra. – R.: Avots, 1992.  

9 Лоу Б. Красота спорта. – M.: Радуга, 1984. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Laikraksts „Izglītība un kultūra‖  

2. Ţurnāls „Skolotājs‖  

3. Latvijas Sporta departamenta mājas lapa  

http://www.izm.gov.lv/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informātikas  un programmēšanas skolotājs 



 

Kursa nosaukums Saskarsmes un uzvedības kultūra 

Kursa kods Filz1605 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filozofijas doktors, prof. Vladimirs Kincāns 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Filz1605 [2FIL1605] Saskarsmes un 

uzvedības kultūra [slēgts 03.09.2010] 

Filz1178 [2FIL2032] Lietišķā etiķete 

un protokols [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa galvenais mērķis - parādīt etiķetes un pieklājības nozīmi lietišķo un privāto personu 

savstarpēja saskarsme. Paradīt etiķetes saistību ar tikumību, rituāliem, paraţām, cilvēku 

praktisko darbību un kultūru kopumā. Uzvedības normas tiek interpretētas kā cilvēka 

komunikatīva un socializācijas forma. Lekciju gaitā autors liek uzsvaru uz radošu saskarsmes 

izpratni. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas un izpratni par uzvedības kultūras būtību un 

pamatprincipiem.  

Iegūst priekšstatu par saskarsmes principiem cilvēku attiecībās.  

Saprot uzvedības lomu dzīvē, lietišķajos kontaktos un starptautiskajās attiecībās.  

Studentiem ir prasme un kompetence patstāvīgi analizēt savu un citu personu uzvedību un spēja 

koriģēt savu darbību atbilstoši uzvedības komunikatīviem standartiem.  

Kursa plāns 

1. Ētika, Etiķete un protokols. L4  

2. Vizītkarte. Vizītkartes veidi, apmaiľa, darbība ar vizītkarti. L2  

3. Ārējais izskats. Dienas tērpi, vakartērpi. L2  

4. Vizītes un pārrunas vizīšu laikā. L4  

5. Dāvanas, suvenīri. L2  

6. Telefona sarunas. L2  

7. Pieľemšanas. L4  

8. Galda un ēšanas kultūra. L4  

9. Neverbālās uzvedības standarti. L4  

10. Verbālās uzvedības standarti. L2  

11. Nacionāla un starptautiskā etiķete. L2 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Tests Nr. 1 – 10%  

Referāts – 10%  

Kontroldarbs (rakstveida) – 30%  

Tests Nr.2 – 30%  

Gala pārbaudījums: mutiskais eksāmens - 20%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Zvaigzne ABC. Rīga. 2007 LUB:Centr.bibl.- 32. 

eks.  

2. Kincāns V. Etiķete. Biznesa Partneri. Rīga, 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.- 100.eks.  

3. Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. 2003 LUB:Centr.bibl. -7.eks.  

4. Lewis, Richard D.When cultures collide :leading across cultures. London : Nicholas Brealey 

Publ., 2006. XXII, 599 lpp. LUB:Centr.bibl. - 4. eks.  

Papildliteratūra 

1. Odiľa A.. Protokols. – R., 2003.  

2. Volfa I. Mūsdienīgas uzvedības normas. Dţinsos vai smokingā? – R., 1999.  

3. Wood John R., Serres Jean. Diplomatic Ceremonial and Protocol, Principles and Procedures, 

New York, 1970  

4. Foster D.. The Global Etiquette. Guide to Europe. – Berlitz International, 2000.  

5. Борунков А. Ф. Дипломатический протокол в России. – Москва, 1999.  

6. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. Москва. 2004.  

Periodika un citi informācijas avoti 

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ 

Kursa saturs 

kursa saturs PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Ievads kibernētikā 

Kursa kods DatZP042 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 05.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Māris Vītiľš 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, pasn. Antra Ozola 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Andrejs Geske 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZP042 [2DATP042] Ievads 

kibernētikā [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir, sniedzot iespēju aplūkot sistēmas un to vadīšanu no teorētiska un vispārīga 

aspekta, dot iespēju studentiem apgūt likumsakarības, pēc kādām gan elektroniskajā vidē un 

ierīcēs, gan dzīvos organismos un sabiedrībā noris sistēmu vadība, pašregulācija un informācijas 

apmaiľa. Kursa ietvaros tiek piedāvāts iegūt ieskatu kibernētikas ideju attīstībā un pielietojumā, 

sistēmu pieejā un mākslīgā intelekta problemātikā. 

Rezultāti 

Studiju kursa apgūšana palielinās studentu akadēmiskās kompetences vispārīgo sistēmu vadības 

likumu izpratnē un mākslīgā intelekta problemātikā, kā arī profesionālās kompetences 

elektronisko un programmēto sistēmu teorētiskā plānošanā un analīzē, interpretācijā un 

optimizācijā. Studenti spēs saskatīt likumsakarības un līdzības daţādu dzīvu un nedzīvu sistēmu 

darbībā un vadībā, attēlot elementu transformācijas ar matemātisku vienādojumu palīdzību, 

pieľemt teorētiski pamatotus lēmumus sareţģītu sistēmu koncepciju izstrādē. 

Kursa plāns 

1. Kibernētikas jēdziens, tās izpētes joma un saistītās zinātnes 4 (2 L, 2 P)  

2. Kibernētikas vēsturiskie aspekti, Norberts Vīners un viľa idejas 4 (2 L, 2 P)  

3. Sistēmanalīze un sistēmprojektēšana, sistēmu inţenierija, operāciju pētīšana un sistēmpieeja 4 

(2 L, 2 P)  

4. Mākslīgā intelekta problemātika pasaulē un Latvijā 4 (2 L, 2 P)  

5. Sistēmu pamatelementi, to mijiedarbība un saišu veidi 4 (2 L, 2 P)  

6. Sistēmu struktūras un to īpašības, sistēmu optimizācija 4 (2 L, 2 P)  

7. Fraktāļi kā rekursīvas sistēmas 4 (2 L, 2 P)  

8. Dzīves māksla un vadīšana kibertelpā, informācijas pārraides un apstrādes procesi cilvēkā 4 (2 



L, 2 P) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

1. Semestra laikā sekmīgi izpildīti 8 starppārbaudījumi - testi (80%),  

2. Semestra laikā sekmīgi izstrādāts un prezentēts referāts un prezentācija par kādu ar kursa 

saturu saistītu tēmu (10%),  

3. Sesijas laikā sekmīgi nokārtots rakstveida eksāmens (10%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Von Foerster H. Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition. - 

Springer; 1 edition, 2002. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., 1 eksemplārs.  

2. Ashby W. R. Introduction to Cybernetics. - Routledge Kegan & Paul, 1964. Pieejams: 

http://pespmc1.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf. Arī LUB:Daudznozaru bibl., 1 eksemplārs.  

3. Wiener N. Cybernetics,or, Control and communication in the animal and the machine. - 

Cambridge, MA : MIT Press, 1961. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., 1 eksemplārs, LNB:Krātuve-

Tērbatas ielā, 1 eksemplārs. 

Papildliteratūra 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Principia Cybernetica Web http://pespmc1.vub.ac.be  

2. Raksti par kibernētiku, kas pieejami LU abonētajā SpringerLink datu bāzē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Datorsistēmu uzbūve I 

Kursa kods DatZ1026 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
6 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Guntis Bārzdiľš 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pielidz.magistram(līm.), lekt. Rihards Rūmnieks 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZ1026 [2DAT1021] Datorsistēmu 

uzbūve I [slēgts 03.09.2010] 

DatZ1024 [2DAT1067] Datorsistēmu 

uzbūve un datortīkli I [Prog P] 

 

Kursa anotācija 

Šis ir ievadkurss datorikas specialitāšu studentiem. Studiju kursa mērķis veidot studentu izpratni 

par datoru un to perifērijas ierīču uzbūvi un darbības principiem, kā arī vispārīgu priekšstatu par 

skaitļojamo mašīnu vēsturi, ideju ģenēzi un pārmantojamību, mūsdienu informācijas tehnoloģiju 

izmantošanas iespējām saziľai tīmeklī, tajā skaitā izmantojot tiek apgūta e-studiju vide 

MOODLE. Kursā tiek aplūkoti datorikas fizikālie pamati, informācijas jēdziens, informātikas 

pamatjēdzieni, bināro kodu apstrāde datoros, loģiskie elementi, datoru arhitektūra. Kursa 

turpinājums ir kurss ―Datorsistēmu uzbūve II‖.  

Rezultāti 

Izpratne par datoru un to perifērijas ierīču uzbūvi un darbības principiem, datoru arhitektūru (E1-

1);  

izpratne par datorikas fizikālajiem pamatiem un informātikas pamatjēdzieniem (A10-1, E2-5);  

priekšstats par skaitļošanas tehnikas vēsturi un mūsdienu iespējām (E2-4, E2-1);  

kompetences darbā ar e-studiju vidi MOODLE (A6-4, E3-5, E4-4, E4-5);  

kurss veido studentos plašāku redzesloku par mūsdienu IT risinājumiem (A6-3, A10-5, E1-2, E3-

2, E4-2). 

Kursa plāns 

1. Ievads. Kursa MOODLE e-vide. Datorzinātľu pamatjēdzieni un vēsture L 2  

2. Datoru un datortīklu fizikālie pamati – elektrība L 2  

3. Datoru un datortīklu fizikālie pamati – pusvadītāji L 2  

4. Datoru un datortīklu fizikālie pamati – elektromagnētiskais lauks L 2  

5. Datoru un datortīklu fizikālie pamati – optika L 2  



6. 1. tests MOODLE vidē. Seminārs S 2  

7. Skaitīšanas sistēmas L 2  

8. Datorikas matemātiskie pamati L 2  

9. Globalizācija tīmeklī. Informācijas entropija L 2  

10. 2. tests MOODLE vidē. Seminārs S 2  

11. Datoru atmiľas veidi L 2  

12. Procesori. Pamatplates L 2  

13. Kopnes, porti. Ierīču datorvadības pamati L 4  

14. 3. tests MOODLE vidē. Seminārs S 2  

15. Tīmekļa tehniskie pamati L 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

1)semestra laikā sekmīgi izpildīti 3 testi MOODLE vidē (50%),  

2)semestra laikā sekmīgi sagatavots un iesniegts referāts (10%),  

3)sesijas laikā sekmīgi nokārtos mutvārdu eksāmens (40%),  

4)aizpildīta LUIS anketa ar kursa novērtējumu (0%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Linda Null, Julia Lobur. The essentials of computer organization and architecture. Jones and 

Bartlett Publishers, 2003., 2006. 706 p. (pieejama internetā: 

http://books.google.com/books?id=QGPHAl9GE-IC)  

2. William Stallings. Computer organization and architecture: designing for performance. Upper 

Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2005., 2006. 778 p. (LU FMF biblioteka - 1 eks., RTU 

- 20 eks.)  

3. Andrew S. Tanenbaum. Structured computer organization. Upper Saddle River, N.J.: 

Pearson/Prentice Hall, 2006. 777 p. (LU FMF biblioteka - 1 eks., RTU biblioteka - 8 eks., 

pieejama internetā)  

4. LU MOODLE e-kurss: http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=1512  

Papildliteratūra 

1. E.Vainovskis. Pusvadītāju radioelektronika. Rīga, ‖Zvaigzne‖, 1985. 210 lpp.  

2. Mostafa Abd-El-Barr, Hesham El-Rewini. Fundamentals of computer organization and 

architecture. Wiley Interscience. 2004., 2005. 290 p. 

(http://books.google.com/books?id=m6uFlL41TlIC)  

3. Imants Gorbāns. Dators fizikas laboratorijā skolā. Zvaigzne ABC, 2001., 144 lpp.  

4. David A. Patterson, John L. Hennessy. Computer organization and design: the hardware/ 

software interface. Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers, 2009. 703, [186] p.  

5. Э. ТАНЕНБАУМ. АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА. 4-Е ИЗДАНИЕ. Санкт-Петербург, 

С^ППТЕР, 2003. 699 cтр.  

6. Peter Norton,Scott Clark,Scott H. Clark. Peter Norton's new inside the PC. SAMS, USA, 

2002. 827 p. (Google books: http://books.google.lv/books?id=O0FTac_k7CIC)  

7. Miles J. Murdocca, Vincent P. Heuring. Computer architecture and organization: an integrated 

approach. Hoboken (N.J.) : Wiley, 2007. 524 p.  

8. Carr N. G. The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google. Massachusetts, W. 

W. Norton, 2008. 278 p. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. The PC Guide – http://www.pcguide.com/topic.html  

2. ExtremeTech – http://www.extremetech.com  

3. The PC Technology Guide – http://www.pctechguide.com  

4. Tom's Hardware – http://www.tomshardware.com  

5. Numeral system – http://www.fact-index.com/n/nu/numeral_system.html  

6. DOC112 Computer Hardware Course – http://www.doc.ic.ac.uk/~dfg/hardware/hardware.html  



7. IP Addressing and Subnetting for New Users - 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a00800a67f5.shtml  

8. IP adresēšana - http://www.ralphb.net/IPSubnet/intro.html  

9. Kā darbojas datori - http://computer.howstuffworks.com/  

10.Interneta kabeļu kartes - http://www.telegeography.com/maps/index.php  

11.Ipv6 testa adreses piemērs - http://ipv6.bt.com/test/  

12.Interneta rokasgrāmata - 

http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc.html  

13.Vernier datormērijumu ierīces – http://www.vernier.com/products.html, 

http://www.vernier.com/legacy/  

14.Imants Gorbāns. Vienkāršu datorvadāmu ierīču būve un programmēsana - 

http://www.liis.lv/portprog/  

15.Arthur Schopenhauer. The Six Epochs – 

http://media.kurzweilai.net/sin/pub/SingularityisNear_Chapter1.pdf  

16.Terminoloģija – http://termini.lza.lv/index.php?category=9, www.letnonika.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Lietišķo programmu paketes I [SkLi P] 

Kursa kods DatZ2201 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.04.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Māris Vītiľš 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, lekt. Rita Kiseļova 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZ2201 [2DAT2222] Lietišķo 

programmu paketes I [SkLi P] [slēgts 

03.09.2010] 

SDSKP018 [2SDSP018] Lietišķo 

programmu paketes izglītībā I [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju studējošiem apgūt teorētiskās zināšanas, nostiprināt un veidot jaunas 

praktiskās iemaľas darbā ar MS Office programmām Word, Excel un PowerPoint, īpašu 

uzmanību pievēršot Excel programmas pielietošanas iespējām daţādu uzdevumu risināšanā, datu 

apstrādē un analīzē.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti prot izmantot MS Word, PowerPoint un Excel programmu 

iespējas atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem. 

Kursa plāns 

1.Lietišķo programmu paketes MS Office un OpenOffice 4- (2 lekcijas,2prakt.d  

2.MS Word izvēlētas nodaļas 6-(2 lekc,4 prakt.d  

3.MS PowerPoint izvēlētas nodaļas4 (1 lekc,3-prakt.d  

4.1. Patstāvīgais darbs 2 2-prakt.d  

5.MS Excel darba vide, tās pielāgošana 4 (2 lekc.,2 prakt.d  

6.Formulas 2 prakt.d  

7.Funkcijas 8(2 lekc,6 prakt.d)  

8.Diagrammas 4(1 lekc.,3 prakt.d)  

9.2. patstāvīgais darbs 2 prakt.d)  

10.Datu bāzes 8 (2 lekc,6 prakt.d)  

11.3. patstāvīgais darbs 2 prakt.d  

12.Datu analīzes metodes 8 (3 lekc.,5 prakt.d)  

13.4. patstāvīgais darbs 2 prakt.d.  



14.Veidnes 2 prakt.d  

15.Makrokomandas 4 (1 lekc,3 prakt.d)  

16.Objektu ievietošana 2prakt.d 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Patstāvīgie darbi (četri darbi, katrs 10%) – 40%  

Referāts un ziľojums – 20%  

Eksāmens (rakstveida)– 40% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Teksta redaktors Microsoft Word /Viestura Vēţa red. ; [aut.: Ilmārs Dukulis u.c.]. Rīga : 

Mācību grāmata, 2000. 251, lpp (63 eks.)  

2. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel /Viestura Vēţa red. Rīga : Māc. grām., 2000. 158 lpp. 

(63 eks.)  

3. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint /Viestura Vēţa red. ; 

[aut.: Ilmārs Dukulis [u.c.]. Rīga : Mācību grāmata, 2000. 109 lpp. (62 eks)  

4. Microsoft Excel profesionālai izglītībai / Valda Aizpuriete. - Rīga : Mācību grāmata, 2002. - 

252 lpp. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://office.microsoft.com/lv-lv  

2. http://skolotajs.lv/UI/CompTraining.aspx  

3. http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabID=9&id=51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Informātikas mācību metodika pamatskolā un vidusskolā 

[SkLi P]  

Kursa kods PedaP473 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
6 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Fizikas doktors, prof. Andris Grīnfelds 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP473 [2PEDP642] Informātikas 

mācību metodika pamatskolā un 

vidusskolā [SkLi P] [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Piedāvātā studiju kursa mērķis ir sagatavot studentus informācijas tehnoloģijas mācību 

metodikas jomā, nodrošinot izglītības sistēmas prasībām atbilstošu teorētisko un praktisko 

sagatavotību mācību stundu plānošanā un sagatavošanā. Studentiem ir iespēja iepazīties ar 

informātikas mācības reglamentējošajiem dokumentiem, mācību saturu un mācību metodiku 

pamatskolā un vidusskolā. Studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas informātikas 

stundu plānošanā, mācību-metodisko materiālu izvēlē un sagatavošanā, kā arī skolēnu 

sasniegumu novērtēšanā. Studiju kursa ietvaros tiek veicināta studentu analītiskā un kritiskā 

domāšana, izvērtējot izglītības standartus un citus izglītības procesu un saturu reglamentējošos 

dokumentus. 

Rezultāti 

 

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti zina vispārizglītojošās skolas informātikas priekšmeta 

saturu un reglamentējošos dokumentus, prot kritiski izvērtēt mācību standarta saturu un plānot 

informātikas mācību stundas, izstrādāt nepieciešamos mācību metodiskos materiālus, kā arī 

novērtēt skolēnu sasniegumus.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti:  

1. Studenti padziļinās zināšanas par informātikas priekšmeta saturu un mācību metodiku.  

2. Iegūs teorētiskas zināšanas par mācību priekšmetu un mācību norisi reglamentējošiem 

dokumentiem.  

3. Spēs patstāvīgi izstrādāt mācību stundu plānus atbilstoši priekšmeta standartam  

4. Spēs izstrādāt mācību saturam atbilstošus mācību-metodiskos materiālus informātikas 

priekšmetā.  

5. Spēs noteikt skolēnu sasniegumu vērtēšanas kritērijus un organizēt sasniegumu vērtēšanu un 



kontroli.  

Kursa plāns 

Latvijas izglītības sistēmu reglamentējošie dokumenti 2L  

Informātikas un ar to saistīto priekšmetu vieta Latvijas izglītības sistēmā 2L, 2S  

Mācību un metodiskā literatūra. 2L  

Informātikas macīšanas metodika4L  

Mācību procesa organizācija.4L,2S  

Macīšanās resursi informātikā2L  

Datoru praktiskie pielietojumi. 2L  

Sociālie un ētiskie aspekti informātikā. 2L  

Skolēnu sasniegumu vērtēšana un kontrole. 4L, 2S  

Datorklašu iekārtojums 2L 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai un atzīmes saľemšanai par studiju kursu (līdz 10 ballēm) nepieciešamie 

nosacījumi:  

1) sagatavot un divās semināra nodarbībās aizstāvēt mācību stundas plānu un metodiskos 

materiālus par uzdotu tēmu (30%),  

2) sagatavot un semināra nodarbībā aizstāvēt skolēnu sasniegumu vērtēšanas darbu (20%)  

3) eksāmens - izstrādāt un aizstāvēt studiju darbu par 6 – 8 informātikas stundu plānojumu un 

mācību-metodisko nodrošinājumu (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Informātikas priekšmeta standarti pamatkursam un profilkursam (IZM mājas lapa).  

2. informatika.liis.lv/  

2. Albrehta, Dzidra Didaktika RaKa 2001 84 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls "Skolotājs".  

2. informatika.liis.lv/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Informātika izglītībā (I) 

Kursa kods Peda2034 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Fizikas doktors, viesprof. Jurijs Kuzmins 

Dr. Vadībzinātnes doktors, doc. Imants Gorbāns 

Matemātikas mağistra grāds, lekt. Ludmila Kuzmina 

Izglītības zinātľu mağistrs, lekt. Rita Kiseļova 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1333 [2PED1333] Informātika 

pedagoģijā 

Peda2034 [2PED2031] Informātika 

izglītībā (I) [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir padziļināt studentu zināšanas par bieţāk izglītības iestādēs lietotajām lietišķajām 

programmām - teksta apstrādes redaktoru, izklājlapām un prezentāciju veidošanas programmām 

un prasmes tās lietot visdaţādākās mācību situācijās un uzdevumos, kā arī iepazīstināt ar 

daţādām mācību materiālu sagatavošanas un demonstrācijas iespējām. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēj:  

praktiski izmantot MS Word un PowerPoint programmu iespējas atbilstoši izvirzītajiem 

uzdevumiem;  

atrast un izmantot ar izglītības jautājumiem saistītu informāciju internetā un datu bāzēs;  

praktiski sagatavot un demonstrēt elektroniskus mācību līdzekļus;  

mērķtiecīgi izmantot datoru un internetu pedagoģiskajā darbībā un īstenot savu tālāko 

pašizglītību IKT jomā.  

Kursa plāns 

1. Ar izglītības jautājumiem saistītas interneta vietnes, LU biblotēkas abonētās datu bāzes (1L, 

1Ld);  

2. Informācijas meklēšana internetā (1L, 1Ld);  

3.Lietišķo programmu paketes MS Ofice un OpenOffice (1L, 1Ld);  

4. MS Word izvēlētas nodaļas (2L, 4Ld);  

5. Patstāvīgais darbs Nr.1 (2Ld);  

6. MS PowerPoint izvēlētas nodaļas (1L, 3Ld);  

7. Patstāvīgais darbs Nr. 2 (2Ld);  



8. Darbs ar programmām, kas paredzētas mācību līdzekļu sagatavošanai (piem. Hot Potatoes) 

(1L, 5Ld);  

9. Patstāvīgais darbs Nr. 3 (2Ld);  

10. Interaktīvā tāfele (1L, 3Ld). 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

3 praktiskie darbi (20% katrs) - 60%  

Eksāmens (rakstveida) - 40% 

Mācību pamatliteratūra 

Teksta redaktors Microsoft Word /Viestura Vēţa red. ; [aut.: Ilmārs Dukulis u.c.]. Rīga : Mācību 

grāmata, 2000. 251, lpp (63 eks.)  

Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint /Viestura Vēţa red. ; [aut.: 

Ilmārs Dukulis [u.c.]. Rīga : Mācību grāmata, 2000. 109 lpp. (62 eks)  

http://office.microsoft.com/lv 

Papildliteratūra 

Vitolds Krieviľš, „Informācijas meklēšanas stratēģijas internetā un meklētāja google efektīvs 

lietojums‖,Multineo, Rīga 2008  

http://www.lielvards.lv/pub/solutions/interaktivas-tafeles/  

ifs.auce.lv 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Augstākās matemātikas pamati informātikā 

Kursa kods Mate1033 

Zinātnes nozare Matemātika 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 01.06.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Matemātikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Andrejs Geske 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Mate1033 [2MAT1030] Augstākās 

matemātikas pamati informātikā 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursā studentiem tiek dota iespēja veidot kompetences analītiskās ģeometrijas un 

matemātiskās analīzes apakšnozarēs. Studenti iegūs zināšanas un izpratni par kompleksiem 

skaitļiem, atvasināšanu un integrēšanu, pratīs pētīt funkcijas, kā arī pratīs veikt tuvinātus 

aprēķinus. 

Rezultāti 

Kursa laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  

zināšanas un izpratni par kompleksiem skaitļiem, matricām, analītisko ģeometriju plaknē un 

telpā, atvasināšanu un integrēšanu, tuvināto aprēķinu metodēm,kompetences ar atvasināšanu un 

integrēšanu saistītu uzdevumu risināšanā, funkciju pētīšana, analītiskās ģeometrijas plaknē un 

telpā uzdevumu un problēmu risināšanā.  

Kursa plāns 

1. Kompleksie skaitļi un reāla mainīgā kompleksas funkcijas. 4 2L 2P  

2. Determinanti. 4 2L 2P  

3. Analītiskā ģeometrija 12 6L 6P  

4. Skaitliskā funkcija, funkcijas robeţa, funkcijas atvasinājumi, atvasinājumu pamatformulas. 12 

6L 6P  

5. Ekstrēmu problēmas. Funkcijas pētīšana. 8 4L 4P  

6. Funkcijas izvirzīšana rindā. Teilora un Maklorēna formulas. Funkciju vērtības tuvināta 

aprēķināšana. 4 2L 2P  

7. Nenoteiktais integrālis 8 4L 4P  

8. Noteiktais integrālis. Ľūtona-Leibnica formula. 4 2L 2P  

9. Noteiktā integrāļa aprēķināšanas tuvinātās metodes 4 2L 2P  

10. Vienādojuma sakľu tuvināta atrašana. Sakľu precizēšanas metodes 4 2L 2P 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

1. semestra laikā sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi (60%),  



2. sesijas laikā sekmīgi nokārtos rakstisks eksāmens (40%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Šteiners K., Siliľa B. Augstākā matemātika I. 1.Algebras elementi. 2.Vektori. Lekciju 

konspekts inţenierzinātľu un dabaszinātľu studentiem. ―Zvaigzne ABC‖, 1997  

2. Šteiners K., Siliľa B.. Augstākā matemātika II. 3. Analītiskā ģeometrija. 4. Lineārās telpas. 5. 

Lineārās transformācijas. Lekciju konspekts inţenierzinātľu un dabaszinātľu studentiem. 

―Zvaigzne ABC‖, 1998  

3. Šteiners K. Augstākā matemātika III. 6. Viena argumenta funkcija. 7. Funkcijas robeţa. 8. 

Funkcijas atvasinājumi. 9. Atvasinājumu lietojumi. 10. Vairākargumentu funkcija. 11. 

Diferencālģeometrijas lietojumi. Lekciju konspekts inţenierzinātľu un dabaszinātľu studentiem. 

―Zvaigzne ABC‖, 1998  

4. Šteiners K. Augstākā matemātika IV. 12.-15. Integrālrēķini. 16.-19. Diferenciālvienādojumi. 

Lekciju konspekts inţenierzinātľu un dabaszinātľu studentiem. ―Zvaigzne ABC‖, 1999 

Papildliteratūra 

1. Šteiners K. Matemātiskās analīzes elementi. Mācību līdzeklis. Rīga, ―Zvaigzne‖, 1993.  

2. I.Bula, J.Buls Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem. I daļa, Zvaigzne 

ABC, Rīga, 2003.  

3. Volodko I. Augstākā matemātika. Īss teorijas izklāsts. Uzdevumu risināšanas paraugi. I daļa. 

„Zvaigzne ABC‖, 2007  

4. Volodko I. Augstākā matemātika. Īss teorijas izklāsts. Uzdevumu risināšanas paraugi. II daļa. 

„Zvaigzne ABC‖, 2009  

5. Revina I., Gulbe M., Peļľa M., Bāliľa S. Uzdevumu krājums Matemātikā ekonomistiem. 

Zvaigzne ABC, 1997.  

6. Kriķis D., Zariľš P., Ziobrovskis V. Diferencēti uzdevumi matemātikā: mācību līdzeklis. 

1.daļa Algebra un analīzes elementi. Zvaigzne ABC, 1996  

7. Siliľa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Elementārā matemātika. Augstākā 

matemātika. Zvaigzne ABC, 2006 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Interactive Mathematics http://www.intmath.com/  

2. PlanetMathhttp://planetmath.org/ 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Ārpusklases darbs informātikā 

Kursa kods SDSKP023 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Pedagoģija, Datorzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 31.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Fizikas doktors, prof. Andris Grīnfelds 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Juris Nikiforovs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SDSKP023 [2SDSP023] Ārpusklases 

darbs informātikā [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Piedāvātā studiju kursa ietvaros studenti apgūst ārpusklases darba saturisko un organizatorisko 

principu un metoţu pamatus saistībā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu 

pamatskolā un vidusskolā.  

Studiju kursa ietvaros studenti apgūst ārpusklases darba organizācijas principus pamatskolā un 

vidusskolā, ārpusklases nodarbību organizēšanas plānošanas un metodikas principus, kā arī 

grupu darba metodes.  

Rezultāti 

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti zina vispārizglītojošās skolas informātikas priekšmeta 

ārpusklases nodarbību organizēšanas netodiskos un didaktiskos principus.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti:  

1. Studenti padziļinās zināšanas par ārpusklases nodarbību vietu un lomu vispārizglītojošajā 

skolā.  

2. Iegūs teorētiskas zināšanas par ārpusklases nodarbību organizēšanu.  

3. Spēs patstāvīgi izstrādāt ārpusklases nodarbību plānus daţādām IKT tēmām.  

4. Spēs izstrādāt ārpusklases nodarbību saturam atbilstošus mācību-metodiskos materiālus.  

5. Spēs noteikt skolēnu sasniegumu vērtēšanas kritērijus un organizēt sasniegumu vērtēšanu un 

apspriešanu ārpusklases nodarbībās  

Kursa plāns 

1. Ārpusklases darba vieta un loma pamatskolas mācību procesa pilnveidošanā 2L  

2. Ārpusklases darba organizācijas principi pamatskolā un vidusskolā 2L, 2S  

3. Vecumposma īpatnības un ārpusklases nodarbību organizēšana 2L, 2S  

4. Sagatavošanās un piedalīšanās olimpiādēs un konkursos, tai skaitā skolēnu jaunrades 

(zinātniskajos) konkursos 2L, 4S  

5. Ārpusklases nodarbības un projektu darba metodes 2L, 4S  

6. Ārpusklases darba rezultātu prezentēšana un integrācija formālajā mācību procesā 2L, 4S  



7. Darba plānošana vai interešu noskaidrošana 2L  

8. Skolu tehnoloģiskie resursi un ārpusklases nodarbību organizēšana 2L 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai un atzīmes saľemšanai par studiju kursu (līdz 10 ballēm) nepieciešamie 

nosacījumi:  

1) rakstisks kontroldarbs (30%),  

2) referāts ar prezentāciju semestra vidū (30%)  

3) eksāmena darbs, kurā ar kompleksu uzdevumu tiek pārbaudītas teorētiskās zināšanas un 

prasmes izglītības programmatūras integrētā lietošanā (40%). 

Mācību pamatliteratūra 

 

G.G.Bitter, M.E.Pierson. Using Technology in the Classroom. USA, Boston, Allyn and Bacon, 

2000. - 320 pp.  

L.Grigule, I.Silova (Redaktores). Mācīsimies sadarbojoties. Rīga, "Mācību grāmata", 1998. - 129 

lpp.  

E.G.Cohen. Designing Groupwork.Strategies for the Heterogeneous Classroom. USA, New 

York, Columbia Teachers College, 1994. - 203 pp. 

Papildliteratūra 

www.liis.lv/mspamati/  

Šiškin E.V., Boreskov A.V. (2001). Kompjuternaja grafika. Dialog-MIFI. Moskva.  

www.exploratorium.edu  

www.webopedia.com  

www.ceismc.gatech.edu 

Periodika un citi informācijas avoti 

informatika.liis.lv  

www.educationworld.com  

www.eric.ed.gov 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Sistēmpieeja izglītībā 

Kursa kods VadZ1028 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Izglītības vadība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem iespēju apgūt sistēmpieejas metodes un sistēmanalīzes 

pamatprincipus. Kursā no sistēmas galvenajiem atribūtiem tiks apskatīti elementi, saites, 

struktūras, darbības, mērķi un resursi. Studenti uzzinās par sistēmu veidiem, zinību struktūrām, 

plānošanu, modeļiem un lēmumu pieľemšanas principiem. Teorētiskais materiāls attīsta 

studentos sistēmisko domāšanu, ir saistīts ar mūsdienu izglītības problemātiku un ilustrēts 

pārsvarā ar mācību objektu un procesu piemēriem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti:  

zinās  

1) atgriezenisko saišu daudzveidību,  

2) izglītības satura sistēmiskās analīzes metodes;  

spēs  

1) izmantot sistēmpieeju izglītības jomas uzdevumos,  

2) saskatīt sareţģītajos izglītības objektos un procesos to sastāvdaļas un atbilstošās struktūras;  

pratīs  

1) izmantot atgriezeniskās saites mācību procesa uzdevumos,  

2) plānot nelielu sistēmu veidošanu,  

3) pratīs izmantot sistēmiskās lēmumu pieľemšanas metodes. 

Kursa plāns 

1. Galvenie sistēmpieejas principi un sistēmanalīzes būtība (L1, P1, Ld2)  

2. Sistēmiskās domāšanas īpatnības (L1, P1, Ld2)  

3. Izglītības objektu sistēmisko modeļu veidošana (L1, P1, Ld2)  

4. Sistēmas elementu noteikšana (L1, P1, Ld2)  

5. Bāzes zināšanas izglītībā un izglītības objektu dinamikas noteikšana (L1, P1, Ld2)  

6. Informātikas priekšmeta standarta, mācību satura un materiālu analīze (L1, P1, Ld2)  

7. Sistēmu elementu svarīgums L1, P1, Ld2)  

8. Saites sistēmā (L1, P1, Ld2) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti, un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

1. Semestra laikā sekmīgi izpildīti 8 starppārbaudījumi - praktiskie darbi (80%),  

2. Sesijas laikā sekmīgi nokārtots rakstveida eksāmens (20%). 



Mācību pamatliteratūra 

1. Boardman, John. Systems thinking: coping with 21st century problems. - Boca Raton, FL: 

CRC Press, c2008. 217 p. LNB:Sociālo zin.lit.lasītava.  

2. Broks, Andris. Izglītības sistemoloģija. - Rīga: RaKa, 2000. 175 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.  

3. Gharajedaghi, Jamshid. Systems Thinking. - Amsterdam [etc.]: Elsevier: Butterworth-

Heinemann, c2006. 240 p. RTU:Centrālā bibliotēka. 

Papildliteratūra 

1. Bertalanffy, Ludwig von. General system theory : foundations, development, applications. - 

New York : George Braziller, c2006. 295 p. RTU:Centrālā bibliotēka.  

2. Han, Binglan. Student modelling and adaptivity in web based learning systems. Masters‘ 

Thesis. - Massey University, 2001. 128 p. Available: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.1485&rep=rep1&type=pdf 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Programmēšanas praktikums (I) 

Kursa kods DatZ1055 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.05.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Audris Kalniľš 

Nozares atbildīgais Juris Borzovs  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Matemātikas mağistra grāds, lekt. Ludmila Kuzmina 

Dr. Fizikas doktors, viesprof. Jurijs Kuzmins 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir pamatzināšanu iegūšana par algoritmiem, par programmu izstrādes procesu, kā 

arī praktiska programmēšanas valodas PASCAL programmu izstrāde. Kursa saturs tiek sniegtas 

zinās par PASCAL valodas pamatiem un šīs valodas izmantošanas metodiku. Kursa materiāls ir 

ilustrēts ar programmu piemēriem un to komentāriem. 

Rezultāti 

Bakalauri iegūst zināšanas par programmēšanas valodu PASCAL, prasmes sastādīt PASCAL 

programmas un pasniegt valodu skolā. Sasniegt tādu izglītības līmeni, lai spētu patstāvīgi apgūt 

jaunas programmēšanas valodas, īstenot savu pašizglītību, prast nodot tālāk iegūto pieredzi. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. PASCAL programmas valoda. Sareţģītie mainīgie. L1  

2. Masīvi. Rādītāji un masīvi. L1+P3  

3. Divdimensiju masīvi. L2+P4  

4. Procedūras L1+P5  

5. Funkcijas. L1+P5  

6. Simbolu virkne ar mainīgu garumu. Darbs ar simbolu virknēm L1+P4  

7. Teksta rakstīšana un lasīšana failā L1+P3  

Kopā L8+P24 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- praktisko darbu izpilde. (10% kopējā vērtējumā).  

- patstāvīgi uzdevumi par katru tēmu (60% kopējā vērtējumā).  

- eksāmens tests raktisks(30% kopējā vērtējumā). 

Mācību pamatliteratūra 

1. L. Kuzmina, J. Kuzmins. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem. ―LIELVĀRDS‖, 2001, 



96. lpp  

2. L.Kuzmina J.Kuzmins, PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem. 105 lpp. 1999.g. 

www.liis.lv  

3. e_kurss „Programmēšanas valoda „Pascal‖ apmācības sistēmā –„MOODLE‖  

4. L.Kuzmina PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem  

www.jvdc.edu.lv/inform/files/pas1.pdf, 2001  

5. G. Spalis TURBO PASCAL for Windows ikvienam. Datorzinību Centrs, 1998, 126. lpp 

Papildliteratūra 

1. K. Jensen and N. Wirth, PASCAL User Manual and Report, Springer Verlag, Brelin 

Heidelberg NewYork. 1974  

2. J. Kuzmins, PASKALS, Rīga,1994  

3. PASCAL pamati by RT UNIVERSITĀTE  

www.bf.rtu.lv/documents/edu/pascal_basic.pdf  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.freepascal.org/  

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_(programming_language)  

3. Programmēšanas pamati pascal vidē http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/pascal_basic.pdf  

4. Turbo Pascal Programmers Page. http://www.devq.net/pascal/  

 

5. The Pascal Language Page. 

http://www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis400/pascal/pascal.html  

 

6. Pascal Programming http://en.wikibooks.org/wiki/Pascal_Programming 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Programmēšanas praktikums (II) 

Kursa kods DatZ2060 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Audris Kalniľš 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Matemātikas mağistra grāds, lekt. Ludmila Kuzmina 

Dr. Fizikas doktors, viesprof. Jurijs Kuzmins 

Kursa anotācija 

Mācību priekšmeta mērķis ir sekmēt studenta algoritmiskās domāšanas attīstību, praktiskā darba 

iemaľas un prasmes moderno informāciju un komunikāciju tehnoloģiju lietošanā informācijas 

iegūšanā, apstrādē un veidošanā. Praktiski pielietot programmēšanas valodu C++, risinot 

informātikas uzdevumus. 

Rezultāti 

Bakalauri iegūst zināšanas par programmēšanas valodu C++, raksta vienkāršas C++ 

programmas. Sasniedz tādu izglītības līmeni, lai spētu patstāvīgi apgūt jaunas programmēšanas 

valodas, īstenot savu pašizglītību, prast nodot tālāk iegūto pieredzi, galvenokārt skolas līmenī. 

Kursa plāns 

1. Vienkāršās C++ programmas. L1  

2. C++ datu tipi P2  

3. Standarta ievades/izvades plūsmas. L1+P3  

4. Datu ievades/izvades funkcijas. L1+P3  

5. Sazarošanās operators if. L1+P1  

6. Cikla operators for. L1+P3  

7. Cikls ar priekšnosacījumu while. L1+P3  

8. Cikls ar pēcnosacījumu do-while. L1+P3  

9. Grafika C++ valodā I daļa. L1+P6  

 

32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- praktisko darbu izpilde. (10% kopējā vērtējumā).  

- patstāvīgi uzdevumi par katru tēmu (60% kopējā vērtējumā).  

- eksāmens tests raktisks. (30% kopējā vērtējumā). 

Mācību pamatliteratūra 



1. L. Kuzmina. E_kurss „Programmēšanas valoda „C++‖  

apmācības sistēma –„MOODLE.  

 

2. Programming language C++, International Standard ISO/IEC 14882 First edition 1998-09-01  

 

3. Zuters J. Programmēšana C++. Kursa materiāli:  

http://www.zuters.com/courses/ecpp/ecpp.html.  

 

4. O.Perevalova. Lekciju konspekti. programmēšanas pamati valodā C++. 

http://www.lapas.dau.lv/ole/c.html  

 

5. David Levine, Teach Yourself C++ in 21 Days, Second Edition, 2001 

Papildliteratūra 

1.Practical C++ programming. Steve Oualline.  

 

2. S.Prata. C++ Primer Plus. SAMS. 2005. pp.1165  

 

3. The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference. N.Josuttis, 2007., pp.799. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. C++ Language Tutorial  

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/  

 

2. C++  

http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B  

 

3. Datu ievade un izvade valodā C++  

http://datuve.lv/forums/10894/Datu_ievade_un_izvade_valoda_C++ 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Informātikas praktikums [SkLi P]* 

Kursa kods DatZP200 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
4 

Laboratorijas darbu stundu skaits 56 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 04.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Māris Vītiľš 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Vadībzinātnes doktors, doc. Imants Gorbāns 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Andrejs Geske 

Priekšzināšanas 

DatZ1186, Datortīkli I [DatK P] [slēgts 03.09.2010] 

DatZ1080, Datorikas pamati [SkLi P] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZP200 [2DATP221] Informātikas 

praktikums [SkLi P]* [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Šis ir laboratorijas darbu kurss informātikas skolotāju un citu IT specialitāsu studentiem. 

Studenti tajā iepazīsies ar mūsdienīgām datorsistēmu perifērijas ierīču apakšsistēmām. Studenti 

iegūs praktiskās iemaľas perifērijas ierīču izmantošanā, datoru profilaksē, ekspluatācijā un 

apkopē. Praktikuma darbu apraksti atrodas uz LU PPF MOODLE servera (http://estudijas.lu.lv), 

darbu atskaites arī jānodod elektroniskā formā MOODLE e-studiju vidē. Kurss nav apgūstams 

eksternā. 

Rezultāti 

Tiek iegūtas zināšanas par veicamajiem uzdevumiem atbilstošu perifērijas ierīču izvēles 

pamatiem un praktiskas iemaľas bieţāk lietoto datoru perifērijas ierīču pieslēgšanā, lietošanā, 

apkopē. 

Kursa plāns 

1. Pārskats par praktikuma darbiem un to atskaitēm. 4 (4 lekc.)  

2. 1. darbs. TV kartes, videokartes instalācija, video montāţa, Lattelecom digitālās virszemes 

televīzijas uztveršana. 4 (4 laborat. d.)  

3. 2. darbs. CD un DVD disku ierakstīšana. Flash sprauţamatmiľas lietojumi. 4 (4 laborat. d.)  

4. 3. darbs. Datora ārējo ierīču instalācija un vadība: drukas ierīces un skeneri. 4 (4 laborat. d.)  

5. 4. darbs. Daudzfunkcionālas ciparu kameras. 4 (4 laborat. d.)  

6. 5. darbs. Lokālā datortīkla veidošana un konfigurēšana. VPN servera izveide. 4 (4 laborat. d.)  

7. 6. darbs. Videokonferences un Web 2.0 rīki. 4 (4 laborat. d.)  



8. 7. darbs. Dators un LEGO konstruktors. 4 (4 laborat. d.)  

9. 8. darbs. Datorbāzētas ierīces mācību procesā skolā. 4 (4 laborat. d.)  

10. 9. darbs. Datora pieslēgšana tīklam ar iezvanpieejas modēma un mobilā telefona palīdzību. 4 

(4 laborat. d.)  

11. 10. darbs. Datoru diskattēlu datnes un rezerves kopijas. 4 (4 laborat. d.)  

12. 11. darbs. Bezvadu tīkla izveide. 4 (4 laborat. d.)  

13. 12. darbs. Pašbūvētas un rūpnieciski raţotas datorvadāmas ierīes, programmējamās 

mikroshēmas. 4 (4 laborat. d.)  

14. 13. darbs. GPS un elektronisko karšu sistēmas. Servera RAID kontroliera konfigurēšana. 4 (4 

laborat. d.)  

15. 14. darbs. Servera RAID kontrolera konfigurēšana. 4 (4 laborat. d.)  

16. Noslēguma seminārs. 4 (4 prakt. d.) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) izpildīt 14 laboratorijas darbus, pildot pa vienam vai pārī, pēc slīdošā grafika, pirms darba 

izpildes jāatbild uz jautājumiem par teoriju, izpildīta darba rezultāti jāatrāda pasniedzējam; 

augšuplādēt MOODLE vidē vismaz 13 darbu atskaites – 80%,  

2) piedalīties vismaz daţu praktikuma darbu MOODLE forumos, daloties pozitīvajā pieredzē ar 

studiju biedriem par daţādiem iespējamajiem darbu veikšanas risinājumiem – 10%,  

3) kursa nobeiguma eksāmens (tests MOODLE vidē) – 10%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gorbāns I. Optimizētas instalācijas mājās, birojā un skolā. Rīga, „Kamene‖ 2004. (15 eks.)  

2. Gorbāns I. Dators fizikas laboratorijā skolā. Rīga, „Zvaigzne ABC‖ 2001. (15 eks.)  

3. Ierīču darbības apraksti - http://computer.howstuffworks.com/  

4. Praktikuma darbu apraksti uz LU MOODLE servera 

(http://estudijas.lu.lv/mod/resource/view.php?id=66179) 

Papildliteratūra 

1. Doyle L.F. Computer Peripherals. USA, Prentice Hall, 1999.  

2. Smith G.A. Computer Interfacing. USA, Newnes, 2000.  

3. Ron White, Timothy Edward Downs. How Computers Work, Seventh Edition. USA, Que, 

2004.  

4. Izmantoto ierīču un programmatūras palīdzības faili, izstrādātāja atbalsts interneta resursos.  

5. http://support.microsoft.com  

6. http://computer.howstuffworks.com  

7. http://www.fastchip.net/howcomputerswork/  

8. http://www.liis.lv/portprog/  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls „Skolotājs‖  

2. Ţurnāls „Boot‖  

3. Ţurnāls „E-pasaule‖  

4. Ţurnāls „Digital Digest‖  

5. Ţurnāls „Digital Times‖  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Pamatalgoritmi 

Kursa kods DatZ1208 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare Datorzinātnes matemātiskie pamati 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2001 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Guntis Arnicāns 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Matemātikas mağistra grāds, lekt. Ludmila Kuzmina 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZ1154 [2DAT1154] 

Pamatalgoritmi* 
 

Kursa anotācija 

Kurss nodrošina pamata zināšanas par datu struktūrām un to apstrādes algoritmiem.  

Kursa mērķis ir apgūt algoritma jēdzienu un īpašības, algoritmu pierakstīšanās veidus un 

algoritmu struktūras, algoritmu analīzes metodes. Kursā apskatīti daţādi skaitlisko algoritmu 

piemēri uz skolas materiāla bāzes. Meklēšanas algoritmi. Kārtošanas algoritmi. Apmācošās un 

zināšanu pārbaudes programmas struktūras. Kursa saturā tiek sniegtas zinās par PASCAL 

valodas pamatiem un šīs valodas izmantošanas daţādu algoritmu pierakstā. Kursa materiāls ir 

ilustrēts ar programmu piemēriem un to komentāriem. 

Rezultāti 

Studenti apgūst zināšanas par algoritmu, programmu rīku konstruēšanu un lietošanu.  

Kurss iepazīstina ar nozīmīgākajiem algoritmiem un datu struktūram.  

Šī kursa ietvaros students apgūst pamatkonstukcijas programmēšanas valoda Pascal, prasmes 

sastādīt PASCAL programmas un pasniegt valodu skolā. Sasniegt tādu izglītības līmeni, lai spētu 

patstāvīgi apgūt jaunas programmēšanas valodas, īstenot savu pašizglītību, prast nodot tālāk 

iegūto pieredzi 

Kursa plāns 

1. Algoritma jēdziens, īpašības, pieraksta veidi. L1  

2. Algoritmu pamatkonstrukcijas. Algoritmu struktūras. Jēdziens par algoritmu efektivitāti. L1  

3. Vienkārši datu tipi un datu struktūras. L1+P1  

4. Algoritmu pieraksts programmēšanas valodā Pascal. L2+P8  

5. Masīvi. L1+P3  

6. Aritmētiskie algoritmi. L1+P5  

7. Rekursija. P2  



8. Meklēšanas un kārtošanas algoritmi. L1+P3  

9. Apmācošās programmas. Zināšanu pārbaudes programmas. P2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- praktisko darbu izpilde. (10% kopējā vērtējumā).  

- patstāvīgi uzdevumi par katru tēmu (70% kopējā vērtējumā).  

- eksāmens tests (20% kopējā vērtējumā). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Andţāns A. u.c. Informātika, 1. d. Ievads datorikā. - R.: Zvaigzne, 1993.  

2. Andţāns A. u.c. Informātika, 2. d. Datorika. Ievads algoritmikā. - R.: Zvaigzne, 1993.  

3. Andţāns A. u.c. Informātika, 3. d. Programmēšana. Matemātiskie modeļi. - R.: Zvaigzne, 

1994.  

4. L. Kuzmina, J. Kuzmins. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem. ―LIELVĀRDS‖, 2001, 

96. lpp  

5. L.Kuzmina J.Kuzmins, PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem. 105 lpp. 1999.g. 

www.liis.lv  

6. e_kurss „Programmēšanas valoda „Pascal‖ apmācības sistēmā –„MOODLE‖  

7. L.Kuzmina PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem  

www.jvdc.edu.lv/inform/files/pas1.pdf, 2001  

8. G. Spalis TURBO PASCAL for Windows ikvienam. Datorzinību Centrs, 1998, 126. lpp  

9. Geske A., Grīnfelds A. Jautājumi, uzdevumi un vingrinājumi informātikā un programmēšanā. 

– R.: Zvaigzne ABC, 1996  

10. Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, Р.Ривест. Алгоритмы: построение и анализ: М.:МЦНМО, 2000  

http://www2.cs.pitt.edu/~kirk/ 

Papildliteratūra 

1. K. Jensen and N. Wirth, PASCAL User Manual and Report, Springer Verlag, Brelin 

Heidelberg NewYork. 1974  

2. J. Kuzmins, PASKALS, Rīga,1994  

3. PASCAL pamati by RT UNIVERSITĀTE  

www.bf.rtu.lv/documents/edu/pascal_basic.pdf  

4. Geske A., Grīnfelds A. Jautājumi, uzdevumi un vingrinājumi informātikā un programmēšanā. 

- R.: Zvaigzne ABC, 1996. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.freepascal.org/  

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_(programming_language)  

3. Programmēšanas pamati pascal vidē http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/pascal_basic.pdf  

4. Turbo Pascal Programmers Page. http://www.devq.net/pascal/  

 

5. The Pascal Language Page. 

http://www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis400/pascal/pascal.html  

 

6. Pascal Programming http://en.wikibooks.org/wiki/Pascal_Programming  

 

7. DATORPASAULE  

8. Digital times  

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Testēšana izglītībā [*] 

Kursa kods VadZ4020 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Izglītības vadība 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Kopējais auditoriju stundu skaits 96 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
22 

Laboratorijas darbu stundu skaits 50 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
144 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Andrejs Geske 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

VadZ4020 [2VAD4015] Testēšana 

izglītībā [*] [15.12.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt pārskatu par testēšanu izglītības sistēmā, akcentējot uzmanību uz 

klasiskās un modernās testu teorijas praktisko lietojumu metodoloģiskajiem aspektiem. Tiek 

analizētas galvenās klasiskās un modernās testu teorijas atziľas saistībā ar izglītības sasniegumu 

vērtēšanas organizēšanu un norisi. Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti arī testa uzdevumu 

rakstīšanas tehnoloģiju, praktiski īstenos testa veidošanu, analīzi, aprobāciju, kā arī testēšanu. 

Rezultāti 

Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  

 

1. Zināšanas un izpratni par:  

- testēšanas lomu izglītības sistēmas;  

- klasisko un moderno testu teoriju;  

- testēšanas procesa īstenošanu un pārvaldību;  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- testa un tā uzdevumu piemērotību izvirzītajiem testēšanas mērķiem un uzdevumiem;  

- salīdzinošo izglītības pētījumu testu rezultātus Latvijas un starptautiskā kontekstā;  

 

3. Prasmes un zināšanas pielietot:  

- praktiskā kognitīvo testu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā;  

- testēšanā iegūto datu statiskā apstrādē;  

- testu rezultātu novērtēšanā;  

 

4. Komunikāciju prasmes:  

- diskutēt par tēmu, izklāstīt un pamatot savu viedokli;  



 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- uzturēt interesi par testēšanas metoţu lietošana izglītības sasniegumu izvērtēšanā;  

- sekot līdzi jaunākajām idejām un sasniegumiem klasiskajā un modernajā testu teorijā;  

 

6. Citas vispārējās prasmes:  

- respekts pret izglītības un kultūras mantojumu. 

Kursa plāns 

1. temats. Testu teorijas vispārējie principi un kursa saturs. 2L  

2. temats. Testu veidi 4L  

3. temats. Testu uzdevumu izstrāde 2L 2S  

4. temats. Datu statistiskā apstrāde ar SPSS 2L 6 Lab  

5. temats. Testa uzdevumu kvalitātes novērtēšana 2L 2S 10 Lab  

6. temats. Testu skalas. 2L 2S 6Lab  

7. temats. Testu drošuma un validitātes jēdzieni. Testu validitātes un drošuma kritēriji, to 

novērtēšanas metodes 2L 2S 6Lab  

8. temats. Daţādu grupu testēšanas rezultātu salīdzināšana 2L 2S 6Lab  

9. temats. Testu rezultātu saistība ar respondentu un izglītības vidi raksturojošiem 

parametriem2L 6Lab  

10. temats Kognitīvā testa izstrādāšana 2L 6S 10Lab  

11. temats. Daţādu testu analīze 2L 6S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja semestra 

laikā:  

Starppārbaudījums  

• Sagatavots un aizstāvēts referāts par kādu no testēšanas sistēmām (20%),  

• Izpildīti praktiskie uzdevumi par datu statistisko apstrādi e-studiju vidē (40%),  

• Izstrādāts un īstenots tests noteiktā mācību satura jomā un veikta testa rezultātu statistiskā 

apstrāde un analīze, kas tiek apkopota atskaitē par testēšanu (tiek vērtēta gan satura kvalitāte, gan 

rakstīšanas kvalitāte (30%)),  

Gala pārbaudījums  

• Mutisks eksāmens par visu kursa vielu (10%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga, LU Akadēmiskais Apgāds, 2006. – 265 

lpp.  

2. Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R. (2010). Ko skolēni zina un prot - kompetence 

lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu 

novērtēšanas programmā. Rīga, SIA „Drukātava‖, 163 lpp., ISBN 978-9984-853-27-7.  

3. L.Crocker, J.Algina. Introduction to Classical and Modern Test Theory. Holt, Rinehart and 

Winston, INC., 2006.  

4. M.Raščevska, S.Kristapsone. Statistika psiholoģijas pētījumos. R.: Izglītības soļi, 2000.  

Papildliteratūra 

G.H.Roid, T.M.Haladyna. A Technology for Test-Item Writing. Academic Press, INC. 1982  

R.Wood. Assessment and testing. Cambridge University Press, 1995.  

SPSS Users Guide. 

Periodika un citi informācijas avoti 

http://pisa2009.acer.edu.au/ (OECD PISA 2009 pētījuma datu bāze)  

 

http://epm.sagepub.com/cgi/reprint/68/6/972 (SAGE izdevniecības datu bāze; ţurnāls 

Educational and Psychological Measurement) 



 

 

Kursa nosaukums E-mācības izglītībā 

Kursa kods DatZ4045 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
40 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 27.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Māris Vītiľš 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, pasn. Antra Ozola 

Priekšzināšanas 

DatZ1080, Datorikas pamati [SkLi P] 

DatZ2201, Lietišķo programmu paketes I [SkLi P] 

Peda2034, Informātika izglītībā (I) 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZ4045 [2DAT4047] E-mācības 

izglītībā [slēgts 03.09.2010] 

DatZP022 [2DATP022] Multimēdiju 

sistēmu lietošanas metodika* [SkLi 

P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem iespēju apgūt mūsdienīgas metodes un rīkus informātikas 

izmantošanai izglītībā. Kurss ietver apskatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

izmantošanas iespējām mācību procesā un e-kursu izstrādes teoriju un praksi. Iegūtās zināšanas 

un prasmes izmantojamas gan vispārējās, gan profesionālās, gan augstākās izglītības ieguves 

procesa, satura un sarppriekšmetu saiknes organizēšanā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti būs ieguvuši profesionālās kompetences: 1) e-kursu izstrādē 

un 2) daţādu e-mācību rīku pielietojumā mācību procesā; un akadēmiskās kompetences: 1) e-

mācību teorētiskajā un 2) terminoloģiskajā problemātikā. Studenti spēs izstrādāt mācību 

vajadzībām piemērotus video un audio materiālus, izveidot konkrētai koncepcijai atbilstošu e-

kursu, izmantot sociālās mijiedarbības rīkus mācību procesā, analizēt e-mācību jomas 

terminoloģiju latviešu un svešvalodā un izstrādāt e-mācību procesam nepieciešamas lietotāju 

rokasgrāmatas. 

Kursa plāns 

1. E-mācību terminoloģiskā problemātika 8 (L3,P5)  

2. Multimediju izmantošana izglītībā 8 (L3,P5)  



3. E-mācību resursi internetā 8 (L3,P5)  

4. IKT sociālās mijiedarbības rīki un to pielietojums mācībās 8 (L3,P5)  

5. Hibrīdkurss kā e-mācību forma 8 (L3,P5)  

6. E-mācību vide Moodle 8 (L3,P5)  

7. E-kursa ietvarstruktūras un teorētiskā pamatojuma izstrāde 8 (L3,P5)  

8. E-kursa izstrāde 8 (L3,P5) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

1. Semestra laikā sekmīgi izpildīti 10 starppārbaudījumi – praktiskie darbi (60% no kopējā 

vērtējuma),  

2. Sesijas laikā sekmīgi nokārtots eksāmens (mutiski) – (40% no kopējā vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 

1. D.R. Garrison and Terry Anderson. (2003). E-learning in the 21st century : a framework for 

research and practice. - London ;New York : RoutledgeFalmer. ( LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., 5 

eksemplāri).  

2. Christine Spratt, Paul Lajbcygier. (2009). E-learning technologies and evidence-based 

assessment approaches. - Hershey, PA : Information Science Reference. ( LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl., 1 eksemplārs).  

3. Robin Mason, Frank Rennie. (2008). The e-learning and social networking handbook : 

resources for higher education. - New York ;London : Routledge. (LUB:Sociālo zin. fak. bibl., 1 

eksemplārs).  

4. Mary Hricko, Scott L. Howell. (2006). Online assessment and measurement : foundations and 

challenges. - Hershey : Information Science Publishing. (LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., 1 

eksemplārs). 

Papildliteratūra 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Moodle mājas lapa http://moodle.org/  

2. Dr. Kurta Bonka mājas lapa http://mypage.iu.edu/~cjbonk/  

3. Mācību materiāls. Uz Web bāzēta apmācība. http://www.liis.lv/wba/  

4. Multimediālu mācību materiālu krātuve. http://www.merlot.org  

5. Bates T. e-Learning jāizmanto stratēģiski, nevis kā rīku, kuru visi lieto. Intervija ar Toniju 

Beitsu, Katalonijas atklātās Universitātes profesoru. - 

http://elearningeuropa.info/index.php?page=doc&doc_id=5943&doclng=10&menuzone=1&focu

s=1, 30.12.2004.  

6. Garnham C., Kaleta R. Introduction to Hybrid Courses. – USA: University of Wisconsin-

Milwaukee, 2002. http://www.uwsa.edu/ttt/articles/garnham.htm  

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Lietišķo programmu paketes izglītībā II 

Kursa kods SDSKP019 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 31.03.2005 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Fizikas doktors, prof. Andris Grīnfelds 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Andrejs Geske 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZ2207 [2DAT2223] Lietišķo 

programmu paketes II [SkLi P] 

SDSKP019 [2SDSP019] Lietišķo 

programmu paketes izglītībā II 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studenti iegūs zināšanas par DB struktūras izveides principiem, apgūs lietotāja interfeisa 

izveides principus, iemācīsies veikt visas nepieciešamās darbības ar datiem: sakārtošana, 

meklēšana, grupēšana u.tml. un prast saformēt atskaites. Tiks doti priekšstati par optimizēšanas 

principiem, DB administrēšanu, DB tipiem un to struktūru, kā arī izveidošanas principiem; 

sniegtas zināšanas par nozīmīgākām datu bāzu datu manipulāciju valodām (SQL, QbE).  

Studenti apgūs personālo datu bāzu un vidēja lieluma datu bāzu vadības sistēmu pamatfunkcijas, 

navigācijas datu bāzes vadības sistēmas un SQL datu bāzes vadības sistēmu izmantošanas 

atšķirības, lietojumu veidošanu ar datu bāzes vadības sistēmas programmēšanas automatizācijas 

rīkiem, kā arī iegūs priekšstatus par daţu DBVS iekšējo valodu izmantošanas iespējām un 

nepieciešamību lietojumu veidošanai. Studenti iegūs informāciju par datu bāzu lietojumiem 

izglītībā, spēs īstenot atbilstošos mācību mērķus, lietojot datu bāzes. 

Kursa plāns 

1. Jēdzieni par datu bāzēm, to vadības sistēmām  

2. Datu bāzu veidošana - atslēgu definēšana, tabulas projektēšana, datu bāzes atjaunināšana  

3. Formu veidošana un modificēšana  

4. Informācijas atrašana - kritēriji, vienkārši un salikti vaicājumi, filtri, vaicājumu lauki, datu 

atlase un kārtošana pēc kritērijiem un lietojot loģiskos operatorus  

5. Pārskatu veidošana - attēlot atlasītos datus pārskatos, modificēt pārskatus,  

6. Datu bāzes mācību procesā un izglītības sistēmā  

7. Datu bāzes dzīves cikla jēdziens, tā saturs  

8. Datu bāzu administrēšana  

9. Datu bāzes drošība - autentifikācija, verifikācija un infrastruktūras drošība  

10. Lietotāja interfeisa veidi  

11. Datu bāzes Internetā 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti un atzīme 10 ballu sistēmā tiek iegūti:  

Izpildot 3 praktiskos darbus (līdz 1 ballei par katru darbu),  

Izpildot 2 ieskaites darbus (līdz 1,5 ballēm par katru darbu),  

Izstrādājot un aizstāvot eksāmena darbu (darbojošs datu bāzes modelis) (līdz 4 ballēm).  

Mācību pamatliteratūra 

Lukaţis D. Datu bāzu vadība. MS Access. Turība 2000.g.  

Hansen G.W., Hansen J.V. Database management and Design. USA, Prentice - Hall, 1998  

Date C.J. An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley Publ. House, USA, 2000, 845 

lpp.  

Groff R. James, Weinberg N. Paul (1999, 2001). SQL: The Complete Reference. Osborne, 

McGraw-Hill; Kiev, BHV (ar CD-ROM).  

Homonenko A.D., Cigankov V.M., Malcev M.G. (2002). Bazi dannih. Ucebnoe posobie. Sankt-

Peterburg. KORONA.  

Nāgelis J. MS ACCESS 2000 ikvienam. Rīga, 2002. - 136 lpp. 

Papildliteratūra 

Interneta resursi  

http://www.liis.lv  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls "Boot"  

Ţurnāls "E-pasaule"  

Digital Digest  

Digital Times 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Diskrētā matemātika informātikā 

Kursa kods Mate3029 

Zinātnes nozare Matemātika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 01.06.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Matemātikas nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Andrejs Geske 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Mate3029 [2MAT3032] Diskrētā 

matemātika informātikā [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursā studentiem tiek dota iespēja uzlabot esošās un veidot jaunas kompetences 

diskrētajā matemātikā. Studenti iegūs zināšanas, izpratni un prasmes akadēmisku un praktisku 

informātikas problēmu risināšanā, lietojot matemātisko loģiku, kopu teoriju, kombinatoriku. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt zināšanas un izpratni par  

matemātisko loģiku, kopu teoriju, kombinatoriku un varbūtībām, kompetences akadēmisku un 

praktisku informātikas problēmu risināšanā, lietojot matemātisko loģiku, kopu teoriju, 

kombinatoriku. 

Kursa plāns 

1. Matemātiskās loģikas jēdziens. Izteikumu loģika. 4 2L 2P  

2. Predikātu loģikas elementi. 4 2L 2P  

3. Jēdziens par kopām. Kopu algebra. 12 6L 6P  

4. Jēdziens par kombinatoriku. 6 3L 3P  

5. Varbūtību teorija 6 3L 3P 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

1) semestra laikā sekmīgi nokārtoti 3 starppārbaudījumi (kontroldarbi) (katrs 20%, kopā 60%),  

2) sesijas laikā sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens (40%) 

Mācību pamatliteratūra 

1. J.Cīrulis. Matemātiskā loģika un kopu teorija. Zvaigzne ABC, 2007  

2. I. Strazdiľš. Diskrētā matemātika. Zvaigzne ABC, 2001  

3. J. Smotrovs. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, 1. daļa. Zvaigzne ABC. 

Papildliteratūra 

1. B. Bērztīse Izteikumu algebra. Liepājas Ped. akad., 2000  

2. V. Detlovs. Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi. R., LVU, 1967, 1969. 

Periodika un citi informācijas avoti 



1. Matemātika internetā http://www.de.dau.lv/matematika/matematikalinki/index.html 

 

 

 

Kursa nosaukums Tīmekļa tehnoloģijas I [DatK P] 

Kursa kods DatZ2194 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Audris Kalniľš 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Vadībzinātnes doktors, doc. Imants Gorbāns 

Priekšzināšanas 

DatZ2201, Lietišķo programmu paketes I [SkLi P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZ2194 [2DAT2194] Tīmekļa 

tehnoloģijas I [DatK P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studenti iegūs zināšanas par klienta - servera tehnoloģijām, klienta puses tīmekļa 

programmēšanas valodām HTML, CSS, JavaScript, XML u.c., apgūs daţādus tīmekļa lapu 

izstrādes rīkus – kā WYSIWYG, tā koda rakstīšanas HTML redaktorus. Studenti apgūs tīmekļa 

(Web) lappušu veidošanas principus, mājas lapu veidošanas un informācijas publicēšanas 

internetā pamatus, informācijas lasāmību, piemērošanu tīmekļa specifikai,kā arī iepazīsies ar 

Microsoft Office un OpenOffice.org biroja programmatūras tīmekļa lietojuma iespējām.  

Studenti apgūs zināšanas par grafisku objektu izveidi tīmekļa lapām- Flash, attēli, dinamiskie 

attēli, video, tajā skaitā Gimp un Adobe Photoshop pamatus. Studenti iegūs priekšstatu par Web 

serveru instalēšanas un administrēšanas pamatiem, jēdzienu par internetā publicētu datľu 

aizsardzības iespējām un piekļuves tiesībām, Web serveru ţurnāla datľu analīzi. 

Rezultāti 

Studenti apgūs tīmekļa lapu veidošanas pamatus ar klienta puses tīmekļa programmēšanas 

valodām: HTML, CSS, JavaScript u.c. un ievadu grafisko objektu sagatavošanā tīmekļa lapām, 

spēs izveidot mājas lapu. Kurss sagatavos studentus tālāko tīmekļa tehnoloģiju kursu apguvei 

(A1-1, A1-2, A5-1, E3-1, E4-2).  

Kursa plāns 



1. Mūsdienu tīmekļa lapas, to daudzveidība. Klienta puses un servera puses tīmekļa 

programmēšanas valodas. HTML valoda. 2 (2 lekc).  

2. HTML redaktori ar CSS, JavaScript, XML atbalstu. Uz tabulām bāzētas tīmekļa lapas. 2 

(1lekc,1prakt.d).  

3. Stili, to lietojumu veidi Web lapās. CSS un XSL, tā sintakse, objekti, atribūti 2 

(1lekc,1prakt.d).  

4. WYSIWYG tipa tīmekļa lapu veidošanas redaktori. Web lapas ar rāmjiem, iekļāvumiem, 

slāľiem. 2 (1lekc,1prakt.d).  

5. Web dizaina pamati, novitātes mājas lapu izveidē, tīmekļa vietu attīstības tendences. Ievads 

WAP, XML, XHTML, RSS. 2 (2lekc).  

6. Attēlu izveide un apstrāde, optimizācija Web lietojumam. Daţādi attēlu formāti. 2 

(1lekc,1prakt.d).  

7. JavaScript un DHTML izmantošanas iespējas, sintakse. JavaScript attēlu galerijas, JavaScript 

Web lapās. 2 (1lekc,1prakt.d).  

8. Microsoft Office un OpenOffice.org iespējas informācijas publicēšanā internetā. FrontPage 

Server Extensions plusi un mīnusi. 2 (2lekc).  

9. Dinamiskie objekti Web lapās. Klienta- servera saskarnes. Reklāma internetā, baneri. Mājas 

lapas reģistrācija meklētājos un meklētājs mājas lapā, animētie GIF. 2 (1lekc,1prakt.d).  

10. Adobe/ Macromedia Flash objektu veidošanas pamati, iespējas un lietojums internetā. 

Microsoft Silverlight. 2 (2lekc).  

11. Priekšstats par skriptu lietošanas iespējām Flash. 2 (2prakt.d).  

12. Video standarti, video montāţa internetam. 2 (2prakt.d).  

13. Interneta struktūra, vēsture. Domēnu vārdi, to reģistrācija. Informācijas publicēšana 

internetā: tehniskie risinājumi un likumdošana. 2 (2lekc).  

14. Apache un Microsoft IIS tīmekļa serveri, to salīdzinājums, iespējas, instalēšanas un 

konfigurēšanas pamati. Pārskats par serveru operētājsistēmām un aparatūru. Mājas lapu izstrādes 

etapi un specifikācijas. 2 (1lekc,1prakt.d).  

15. Web serveru LOG datnes (ţurnālfaili), to analīze. 2 (1lekc,1prakt.d).  

16. Seminārs ―Interneta attīstības tendences‖. 2 (2prakt.d). 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) izpildīt 10 praktikuma darbus, izpildīta darba rezultāti jāatrāda pasniedzējam – 30%,  

2) izveidot un publicēt tīmeklī uz LU servera kursa saturam atbilstošas sareţģītības pakāpes 

mājas lapu un to prezentēt – 40%,  

3) Eksāmens (mutvārdu)– 30%.  

4) Aizpildīt LUIS anketa ar kursa novērtējumu (0%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. W3Schools - http://www.w3schools.com/  

2. Jeffrey Zeldman. Designing with Web standards. AIGA Design Press book, 2007., 2009. 

(Google books - 

http://books.google.lv/books?id=hVsCia9J8XEC&printsec=frontcover&dq=Jeffrey+Zeldman.+

Designing+with+Web+standards). 

Papildliteratūra 

1. Lois Patterson, et al. Using HTML 4.USA, Que, 2000.  

2. Tim K. Chung, Sean Clark et.al. Macromedia Flash MX Creating Dynamic Applications. 

USA, Pearson Education Inc., 2003.  

3. Kirsanov Dmitrij. Web-dizain: kniga Dmitrija Kirsanova. Russia, Sankt Peterburg, Simvol-

Plus, 1999.  

4. James Kalbach. Designing Web navigation. 2007. O'Reilly. Google docs.  

5. Christopher Schmitt. CSS Cookbook. Publisher: O'Reilly Media, 2004., 2008.  

6. Veen J. The Art and Science of Web Design. USA, QUE, 2000.  

7. http://www.ftls.org/en/tutorial/HTML/  



8. http://www.w3.org/TR/2004/REC-webarch-20041215/  

9. www.chami.com/html-kit/  

10. www.apache.org  

11. http://www.liis.lv/webgramata/  

12. http://www.webreference.com/  

13. Domēnu vārdu reģistrēšana – www.nic.lv  

14. CISCO. Internet Protocols (IP) - 

http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/Internet-Protocols.html  

15. CISCO. IP Addressing and Subnetting for New Users - 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a00800a67f5.shtml  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls „Boot‖, www.boot.lv  

 

Ţurnāls „Digital Times‖  

Ţurnāls ―Linux Magazine‖, http://www.linux-magazine.com/  

 

http://www.webdeveloper.com/  

 

http://www.digital-web.com/  

 

http://www.webdesignermag.co.uk/  

 

http://webdevelopersjournal.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Datorgrafika 

Kursa kods DatZP003 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Paulis Ķikusts 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Fizikas doktors, prof. Andris Grīnfelds 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZP003 [2DATP003] Datorgrafika 

[14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju izprast un apgūt datorgrafikas teorētiskos un matemātiskos pamatus, 

kā arī izstrādāt un pilnveidot prasmi, kas nepieciešama lietišķo datorgrafikas uzdevumu 

risināšanai vispārizglītojošās skolas informātikas priekšmeta ietvaros. 

Rezultāti 

Pēc kursa satura sekmīgas apgūšanas studenti:  

spēj demonstrēt izpratni par  

datorgrafikas vispārējiem principiem,  

datorgrafikas galvenajām matemātiskajām metodēm un algoritmiem.  

 

prot risināt  

datorgrafikas problēmas informātikas mācību priekšmeta satura kontekstā.  

 

prot lietot rastra un vektorgrafikas metodes praktiskos uzdevumos un datoru lietišķajā 

programmatūrā, prot analizēt un kritiski izvērtēt zinātnisko un metodisko literatūru par studiju 

kursa tematiku. 

Kursa plāns 

1.Datorgrafikas pamati un vispārējie principi L4  

2.Grafiskās vizualizācijas tehnoloģiskie risinājumi un ierīces 2L 2S  

3.Koordināšu metode datorgrafikā, datorgrafikas matemātiskās metodes 4L  

4.Rastra algoritmi 4L, 2S, 2Lab  

5.3-D grafikas metodes un algoritmi 2L, 2S, 2Lab  

6.3-D objektu vizualizācijas piemēri 2L, 2Lab  

7.Līnijas, tekstūras un fraktāļi 2L, 2S, 2Lab  



8.Gaismas atstarošana un laušana datorgrafikā 2L, 2S, 2Lab  

9.Staru trasēšana un atpakaļtrasēšana datorgrafikā 4L, 2S, 2Lab  

10.Objektu redzamo un neredzamo daļu vizualizācijas problēma datorgrafikā 2L, 2S, 2Lab  

11.3-D vizualizācijas problēmas un metodes 2L, 2Lab  

12.Realitāte, dinamika un multiplikācija datorgrafikā 2L, 2S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai un atzīmes saľemšanai par studiju kursu (līdz 10 ballēm) nepieciešamie 

nosacījumi:  

1) sagatavot un divās semināra nodarbībās aizstāvēt divus uzdevumus par kursa tēmām, izpildīt 

laboratorijas darbu uzdevumus (40%),  

2) rakstisks kontroldarbs par kursa tēmām (30%)  

3) rakstisks eksāmens par kursa saturu (30%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Vince John (2001). Essential Mathematics for Computer Graphics. Springer, 229 pp.  

 

2. Foley J.D.,vanDam A., Feiner S.K., Hughes J.F., Phillips R.L. (1997). Introduction to 

Computer Graphics. Addison-Wesley, New York , 559pp. 

Papildliteratūra 

1. Šiškin E.V., Boreskov A.V. (2001). Kompjuternaja grafika.  

Dialog-MIFI. Moskva.  

2. Pakalne I. Zīmēsim ar datoru. Mācību līdzeklis. Rīga: Mācību grāmata, 1997.  

3. Grafiskās programmatūras apraksti un rokasgrāmatas.  

Periodika un citi informācijas avoti 

http://books.google.lv/books?id=-

4ngT05gmAQC&printsec=frontcover&dq=Computer+graphics&source=bl&ots=QVLoa0jwme

&sig=mSu-HOQ06vWei-yims5EadGmSbI&hl=lv&ei=Y6PhS-

6LIpWj_gaK5tybAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=12&ved=0CFMQ6AEwCw#v

=onepage&q&f=false 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Informācijas sistēmu drošība 

Kursa kods DatZ3059 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 26.05.2005 

Atbildīgā struktūrvienība #Datorikas nodaļa 

Kursa atbildīgais mācibspeks Juris Borzovs 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Mağistra(līm.), pasn. Modris Ozoliľš 

Priekšzināšanas 

DatZ1186, Datortīkli I [DatK P] [slēgts 03.09.2010] 

DatZ1080, Datorikas pamati [SkLi P] [slēgts 03.09.2010] 

DatZ2194, Tīmekļa tehnoloģijas I [DatK P] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZ3037 [2DAT3025] Informācijas 

sistēmu drošība* [slēgts 03.09.2010] 

DatZ3059 [2DAT3050] Informācijas 

sistēmu drošība [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir, balstoties uz iepriekš iegūtām zināšanām par datortīkliem un Interneta 

tehnoloģijām, izveidot priekšstatu par informācijas sistēmu drošības pamatjēdzieniem 

(integritāte, pieejamība, konfidencialitāte) un to iekšējiem un ārējiem apdraudējumu avotiem. 

Detalizēti apskatīti daţādu apdraudējumu realizācijas mehānismi, kas raksturīgi to galvenajiem 

veidiem (iekšējie, ārējie un datu plūsmu apdraudējumi). Balstoties uz šiem mehānismiem, 

apskatīti daţādu fiziskās un loģiskās aizsardzības paľēmienu, kas saistīti ar specializētas 

programmatūras (pieejas vadība, pretvīrusu aizsardzība, uzbrukumu atklāšana, datu šifrēšana), 

tehnisko līdzekļu (ugunsmūri, lietotāju autentifikācijas līdzekļi) un organizatorisko pasākumu 

(auditācijas pieraksti un to analīze, atbildības noteikšana), izvēle, ieviešana un izmantošana. Uz 

iegūto teorētisko zināšanu bāzes apskatīti jautājumi, kas saistīti ar optimālas informācijas 

drošības sistēmas izveidošanu organizācijā, kas ietver informācijas resursu klasifikāciju, risku 

analīzi un drošības politikas izstrādi un ieviešanu. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par galvenajiem informācijas sistēmu 

apdraudējumu veidiem un praksē izmantojamajām aizsardzības metodēm, to svarīgākajiem 

raksturojumiem, izvēli, ieviešanu un izmantošanas specifiku. Tas ļaus iegūt priekšstatu par 

optimālas informācijas drošības sistēmas izveidošanu un uzturēšanu organizācijā. 

Kursa plāns 

Pamatjēdzieni: informācijas integritāte, pieejamība un konfidencialitāte, to apdraudējumu avoti 

2L  



Iekšējie apdraudējumi, sociālā inţenierija 2 1L,1S  

Ārējie apdraudējumi, to klasifikācija un izplatītākie veidi 2-1L,1S  

Datu plūsmu apdraudējumi, to klasifikācija un izplatītākie veidi 2-1L,1S  

Daţādu apdraudējumu veidu attīstība 2L  

Resursu fiziskā un loģiskā aizsardzība 2L  

Pretvīrusu aizsardzība un uzbrukumu atklāšanas sistēmas 2L  

Lietotāju autentifikācijas līdzekļi, to raksturojumi 2L  

Kriptogrāfija un populārākie tās pielietojumi 4-2L,2S  

Lokālā datortīkla perimetra aizsardzība, VPN 4L  

Organizatoriskie pasākumi, resursu klasifikācija un risku analīze 2L  

Optimāla informācijas aizsardzības sistēma 6-3L,3S  

L-lekcijas  

S-semināri 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

• semestra laikā sekmīgi izpildīti praktisko darbu uzdevumi (gan rakstiskā, gan mutiskā formā), 

kuros tiek vērtēta gan satura kvalitāte, gan prezentācijas kvalitāte, gan studenta aktivitāte (50%),  

• sekmīgi izpildīts kursa pārbaudījums (eksāmens) (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

LVS ISO/IEC 17799:2000 Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai. SIA "Latvijas 

standarts", 2003. g.  

LVS ISO/IEC TR 13335 Vadlīnijas informācijas tehnoloģijas pārvaldīšanai. 1. 2. un 3. daļa. SIA 

"Latvijas standarts", 2003. g. 

Papildliteratūra 

Drošība internetā: praktiski ieteikumi un noderīgi padomi, Zvaigzne ABC, 2009 

Periodika un citi informācijas avoti 

www.isaca.org  

 

www.rfc-editor.org  

 

www.net3group.com  

 

www.cs.purdue.edu 

 

 



 

Kursa nosaukums Izglītības tiesiskie pamati Latvijā 

Kursa kods SDSKP012 

Zinātnes nozare 
Starpdisciplinārie studiju kursi, Pedagoģija, Juridiskā 

zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
10 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 16.09.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds , asist. Agris Upenieks 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SDSKP012 [2SDSP012] Izglītības 

tiesiskie pamati Latvijā [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem iespēju iepazīties ar izglītības tiesiskajiem pamatiem Latvijā 

ciešā saistībā ar iegūstamo profesiju, izglītību reglamentējošu dokumentu satura un izmaiľu 

analīzi kā arī starptautisku salīdzinājumu. Kursā tiek apskatīti normatīvie akti, kas regulē darba 

attiecības izglītības iestādēs un nosaka valsts, sabiedrības, indivīdu un izglītības iestāţu 

savstarpējās attiecības. 

Rezultāti 

Studiju kursa apgūšana palielinās studentu akadēmiskās kompetences izglītības tiesisko aspektu 

jautājumos un profesionālās kompetences izglītību reglamentējošu dokumentu analīzē. Studenti 

spēs darboties saskaľā ar skolotāja ētikas kodeksu, orientēsies izglītības attīstības koncepcijas 

pamatnostādnēs, izskaidrot likumu grozījumu nozīmi un ietekmi, salīdzināt daţādas izglītības 

sistēmas, novērtēt mācību priekšmetu saturu un ievērot ergonomikas prasības. 

Kursa plāns 

1. Izglītības sistēmas normatīvie akti Latvijā 2L  

2. Darba attiecības regulējošie likumi un citi normatīvie akti izglītībā 2L  

3. Darba koplīgums, arodbiedrību loma izglītībā 2L  

4. Skolotāja ētikas kodekss un etiķete 1L, 1P  

5. Latvijas Republikas Satversme par izglītību 2L  

6. Izglītības attīstības koncepcijas 1L, 1P  

7. Izglītības likumi Latvijā 2L  

8. Latvijas Republikas Izglītības likums 1L, 1P  

9. Latvijas Republikas Vispārizglītojošās izglītības likums 1L, 1P  

10. Latvijas Republikas Augstskolu likums 1L, 1P  

11. Latvijas Republikas Profesionālās izglītības likums 1L, 1P  

12. Izglītības sistēmas salīdzinājums Latvijā un citās valstīs 1L, 1P  



13. Skolotājs kā reglamentētā profesija 2L  

14. Mācību priekšmetu standarti 1L, 1P  

15. Mācību priekšmetu programmas 1L, 1P  

16. Ergonomika skolā 1L, 1P 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

1. Semestra laikā sekmīgi izpildīti 10 starppārbaudījumi – praktiskie darbi (50% no kopējā 

vērtējuma),  

2. Sesijas laikā sekmīgi nokārtots mutiski eksāmens – (50% no kopējā vērtējuma). 

Mācību pamatliteratūra 

1. LR Izglītības likums  

2. LR Vispārējās izglītības likums  

3. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu standartiem  

4. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem  

5. Eurydice datu bāze par izglītības sistēmām un politiku Eiropā 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

Papildliteratūra 

1. Izglītības attīstības koncepcija 2007. - 2013. gadam  

2. LR Augstskolu likums  

3. LR Profesionālās izglītības likums 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Valsts Izglītības satura centra Informatīvais biļetens  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Oratora māksla [Peda B] 

Kursa kods Filz1603 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Estētika un mākslas filozofija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Silvija Geikina 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Filz1603 [2FIL1603] Oratora māksla 

[Peda B] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir veicināt humāni orientētas personības veidošanos, izprast oratora mākslas 

kā personības vispārējās un sociālās kultūras pazīmi, skaidrot publiskās runas prasmes nozīmi 

pedagoga darbā, izkopt izteiksmīgas runas iemaľas, kas noder pedagogam kā personībai un 

profesionālim. Lekcijās un semināra nodarbībās studenti tiek iepazīstināti ar oratora mākslas 

vēsturi, ar publiskās runas pamatprincipiem, ar runas un debatēšanas tehniku, kā arī ar pedagoga 

personības lomu un vietu skolēna runas mākslas apguvē. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 

jautājumiem par pedagoga publiskās runas mākslas prasmju attīstīšanas iespējām, par skolotāja 

un skolēna savstarpējo saskarsmi publiskās runas laikā. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

-zināšanas un prasmes par:  

oratora mākslas galvenajiem principiem;  

oratora mākslas vēsturi;  

par publiskās runas mākslu kā svarīgu skolotāju kompetences pazīmi;  

par daţādiem saskarsmes jautājumiem publiskā monologa laikā;  

par psiholoģiskām un loģiskām barjerām publiskā monologa laikā;  

par šo barjeru pārvarēšanas iespējām;  

par publiskās runas tehnikas jautājumiem;  

par publiskā monologa un dialoga veidošanas pamatprasībām;  

par oratora personības nozīmi veiksmīgas publiskās runas veidošanā.  

 

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

oratora mākslas vēsturiskā mantojuma nozīmi mūsdienu publiskās runas prasmju izkopšanā;  

daţādu publisko runātāju: politiķu, skolotāju, ţurnālistu, u.c. publiskās runas, to veidošanas 

principus;  

mūsdienu prasības un vēlmes veiksmīgas publiskās runas veidošanā;  

skolotāja personības lomu un nozīmi skolēnu publiskās runas prasmju attīstīšanā;  



skolēna publiskās runas prasmi ietekmējošos faktorus.  

 

-prasmes zināšanas pielietot:  

patstāvīgi veidot kādas idejas, pasākuma, projekta, u.c. prezentēšanu. Izvēlēties tematu, plānot, 

strukturēt un norunāt publikas priekšā;  

izvirzīt tēzi un pārliecinoši to argumentēt;  

veicināt skolotāju un skolēnu radošu atsaucību un aktivitāti publiskās runas izkopšanā.  

 

-komunikācijas prasmes:  

izskaidrot skolēniem publiskās runas prasmju un iemaľu nepieciešamību un nozīmi personības 

veidošanas procesā;  

sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem, motivējot skolēnus publisko monologu runāšanā.  

 

-ievirze tālākām mācīšanās prasmēm:  

patstāvīgi izpētīt citu valstu pieredzi skolotāju darbā ar skolēniem publiskās runas veidošanā;  

analizēt un izvērtēt citu valstu pieredzes lietderību. 

Kursa plāns 

1. Oratora mākslas rašanās un attīstība. (L2)  

2. Oratora māksla mūsdienu mainīgajā pasaulē. (L2)  

3. Oratora mākslas ciešā saistība ar psiholoģiju, ētiku, loģiku. Oratora t.sk. pedagoga personības 

loma publiskā monologa sagatavošanā. (L2)  

4. Publiskās runas temata izvēle un apstrāde. (S2)  

5. Publiskā monologa plānošana un kompozīcija. Publiskā runa kā ietekmēšanas veids.(L2;S2)  

6. Runas tehnikas jautājumi. Elpošanas, artikulācijas un runas vingrinājumi.(L2)  

7. Valodas un runas kultūras jautājumi oratora mākslā. (L2)  

8. Vārdu krājuma analīze. Pareizas, precīzas, skaidras, saprotamas valodas nozīme.(S2)  

9. Runātāja un klausītāju savstarpējā saskarsme.(L2)  

10. Partnera ietekmēšanas veidi saskarsmē.(S2)  

11. Psiholoģiskās un loģiskās barjeras saskarsmē.(L2)  

12. Neverbālā komunikācija publiskās runas laikā.(S2)  

13. Saskarsmes stils un publiskā runa (S2)  

14. Runas māksla- viena no skolotāja kompetences būtiskām pazīmēm.(S2)  

15. Skolotāja loma skolēna runas mākslas pilnveidošanā.(S2) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts.  

Piecu praktisko vingrinājumu un uzdevumu izpildīšana semināros (25%)  

Rakstisks kontroldarbs (25%)  

Noslēguma pārbaudījums - mutisks eksāmens- 2 publiskie monologi (50%) 

Mācību pamatliteratūra 

1. Alekse I. Runātprasme. R.RaKa,2003.  

2. Apele A, Runas māksla R.,1983.  

3. Geikina S. Retorikas pamati. R.,RaKa,2003.  

4. Hindls T. Prasme uzstāties. R.,Zvaigzne ABC,2000.  

5. Kļaviľa S. Valodas daba. R.,Lielvārds,1997. 

Papildliteratūra 

1. Cook J.S. Elements of Speechwriting and Public Speaking. USA,1989.  

2. Dance F.E.X. Jak-Dance C.C.Public Speaking.USA.1986.  

3. Edeirs Dţ. Efektīva komunikācija. R.,1999.  

4. Kušķis J. Saskarsmes būtība. R., Zvaigzne ABC, 1997.  

5. Līsijs Tiesas runas.R.,1983.  



6. Mācību līdzeklis- Saskarsme. R., Jumava,2002.  

7. Monkhouse Bob „Just say a few words‖. The complete speakers handbook Revised and 

expanded edition Lennard Publishing, 1988.  

8. Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku.Rīga,2003.  

9. Ričards Denijs Prasme sazināties un uzstāties.R. ,J. Rozes apgāds,2002.  

10. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. R.,1995.  

11. Ивин А.А. «Риторика. Искусство убеждатъю» М.2002.  

12. Клюев Е.В. « Риторика» М.2001.  

13. Михайличенко М.А. «Риторика» М. 1994.  

14. Тулещина С.Игнатъева Л.,Курпниеце П. «Школъная риторика» R. Zvaigzne ABC,1996. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Laikr. Izglītība un Kultūra.  

2. Ţurn. Skolotājs.  

3. Laikr. Kultūras Forums  

4. Interneta materiāli par valodu, runas mākslu un oratora mākslu. 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Ētika [SkVi P] 

Kursa kods Filz2091 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filozofijas doktors, prof. Vladimirs Kincāns 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Filz2091 [2FIL2091] Ētika [SkVi P] 

[slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir ievadīt studentus ētiskās problemātikas jomā. Kursā tiek atainoti vispārējie 

uzskati par ētikas priekšmetu. Tiek noskaidrota ētikas vieta un loma kultūras sistēmā kopumā un 

garīgajā kultūrā īpaši. Tiek atklāta morāles kultūras nozīme un tikumiskas zināšanas cilvēka 

darbības struktūrā, t. sk. pedagoģijas sfērā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta normu un darbības 

ētikas attiecībām, morāles vērtībām un galveniem jēdzieniem: labajam un ļaunajam, dzīves jēgai, 

nāvei, nemirstībai, cieľai, pienākumam, atbildībai, sirdsapziľai, mīlestībai utt. Autors liek 

uzsvaru ne tikai uz filozofiski-teorētisko pusi, bet uz apskatāmo jautājumu praktisko apskatu.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par ētiskas zinātnes pamatatziľām, morāles 

būtību un priekšstatu par tikumisko fenomenu lomu personības veidošana.  

Kursa apguves rezultātā studentiem  

- veidojas prasme adekvāti izmantot ētisko terminoloģiju,  

- veidojas spēja patstāvīgi analizēt ētiskos fenomenus,  

- pilnveidos pētnieciskās prasmes morāles analīze.  

Kursa plāns 

1. Ētikas priekšmets. Ētikas kursa mērķi. L2  

2. Ētikas virzieni. L2  

3. Morāles specifika. L2  

4. Morāles izcelšanas. Morāles struktūra. L4  

5. Morāles funkcijas. L4  

6. Politika un ētika, Tiesības un morāle. Reliģija un morāle. Māksla un morāle. L4  

7. Ētiskas kategorijas un morālās vērtības. L2  

8. Taisnīgums. Pienākums. Atbildība. L4  

9. Cieľa un gods. Kauns un sirdsapziľa. L4  

10. Laime. Dzīves jēga. Mīlestība. Ģimenes tikumiskie pamati. L2  

11. Etiķete un elementāras pieklājības normas. L2 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi;  

Patstāvīgs darbs Nr1. – 15%  

Patstāvīgs darbs Nr2. – 15%  

Ziľojums – 20%  

Noslēguma pārbaudījums - mutiskais eksāmens – 50% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Aristotelis. Nikomaha ētika. Rīga: Zvaigzne, 1985. LUB:Centr.bibl. krājums – 22.eks.  

2. Ētika. S.Lasmane., A.Milts., A.Rubenis, R.: Zvaigzne ABC, 1995 LUB:Centr.bibl. krājums – 

135.eks.  

3. Kants I. Praktiskā prāta kritika. R., 1988. LUB:Centr.bibl. krājums – 14.eks  

4. S.Lasmane. Rietumeiropas ētika .-R. Zvaigzne ABC, 1998 LUB:Centr.bibl. krājums –15.eks  

5. S.Lasmane. 20.gadsimta ētikas pavērsieni-R. Zvaigzne ABC, 2004 LUB:Centr.bibl. krājums –

33.eks  

6. Milts A. Ētika. Kas ir ētika? Lekciju kurss. - R.: Zvaigzne ABC, 1999  

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. – 83.eks.  

7. Milts A. Personības un sabiedrības ētika. - R.: Zvaigzne ABC, 2000  

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. -48.eks.  

8. Milts A. Saskarsmes ētika.- R.: Zvaigzne ABC, 2004  

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.- 10.eks.  

9. Rubenis A.Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika.R., Zvaigzne ABC,1996  

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.- 12.eks.  

10. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika.R., Zvaigzne ABC, 1997.  

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. -11.eks.  

11. Spinoza B. Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. LUB:Centr.bibl. krājums – 20.eks  

12. Де Джордж Р.Т. Деловая этика. В 2-х. томах. Москва. 2001. LUB:Centr.bibl. krājums – 

1.eks  

13. Этика. Под общей редакцией Гусейнова А.А., Дубко Е.Л., Москва. 1999. 

LUB:Centr.bibl. krājums – 2.eks 

Papildliteratūra 

1. Burāne K., Milts A., Rocēna I., Tiltiľa I.Dzīvot un Sadzīvot. Praktiskā ētika. Skolotāja 

grāmata. Jāľa Rozes apgāds, 1998.  

2. Halstead J. M. (Ed.) Education in Morality., Routledge, 1999  

3 Monteskjē Š.L. Persiešu vēstules. Rīga: Zvaigzne, 1990.  

4 Nīcše, F. Tā runāja Zaratustra. R., 1939.  

5 Pamatizglītības standarts ētikā. ISEC, 1998  

6 Vaicekauskiene V. Ētika. R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

7 More G.E. Principia Ethia. Cambridge 1962.  

8 Rosenstand N.The moral of the story.An introduction to questions of ethics and human nature. 

N-Y., 1994  

9 Дробницкий О.Г. Моральная философия. Москва. 2002. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Datorsistēmu uzbūve II 

Kursa kods DatZ1032 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
6 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Guntis Bārzdiľš 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pielidz.magistram(līm.), lekt. Rihards Rūmnieks 

Priekšzināšanas 

DatZ1026, Datorsistēmu uzbūve I 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZ1032 [2DAT1028] Datorsistēmu 

uzbūve II [14.09.2010] 

DatZ1089 [2DAT1049] Datorsistēmu 

uzbūve un datortīkli II [Prog P] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis veidot studentu izpratni par datoru un to perifērijas ierīču uzbūvi un 

darbības principiem, datoru un datorsistēmu arhitektūru. Kursā aplūko datorsistēmu sastāvdaļas, 

ievada un izvada operācijas, mikroshēmojumus jeb čipsetus, kopnes un to caurlaidību, ievades 

un izvades organizēšanas vispārīgos principus. Kursā aplūko disku un video apakšsistēmas, failu 

sistēmas, mūsdienu datoru perifērijas ierīces un to darbības principus. 

Rezultāti 

Izpratne par datoru un to perifērijas ierīču uzbūvi un darbības principiem, datoru arhitektūru (E1-

1);  

izpratne par ievades un izvades operācijām (A4-6, A10-1, E2-5);  

izpratne par datoru perifērijas ierīču darbības principiem, ierīču resursprasīgumu, jēdziens par 

―zaļo IKT‖ (A4-2, A8-2, E2-2);  

kurss veido studentos plašāku redzesloku par mūsdienu IT risinājumiem (A6-3, A10-5, E1-2, E2-

1, E3-2, E3-5, E4-2). 

Kursa plāns 

1. Algebra un loģiskie elementi, programmējamās loģiskās matricas L 2  

2. Komandu sistēmas, komandu sistēmas piemērs L 2  

3. Procesora darbība, tās paātrinošās metodes L 2  

4. Ievada un izvada organizēšanas vispārīgie principi L 2  



5. Ievades/ izvades iekārtu pieslēgšanas kopnes L 2  

6. 1. tests MOODLE vidē. Seminārs S 2  

7. Cietie diski, disku kopnes, RAID L 2  

8. Failu sistēmas daţādām operētājsistēmām L 2  

9. CD un DVD diski, ārējas atmiľas veidi L 2  

10. 2. tests MOODLE vidē. Seminārs S 2  

11. PC datoru videotrakts. Monitori. 3D paātrinātāji L 2  

12. Barošanas bloki, sekundārie barošanas avoti L 2  

13. Datoru perifērijas ierīces L 4  

14. 3. tests MOODLE vidē. Seminārs S 2  

15. Elektronikas elementu dzesēšana. Nepārtrauktas barošanas avoti. Jēdziens par ―zaļo IKT‖ L 

2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa kredītpunkti tiek ieskaitīti un students saľem vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja:  

1) semestra laikā sekmīgi izpildīti 3 testi MOODLE vidē (50%),  

2) semestra laikā sekmīgi sagatavots un iesniegts referāts (10%),  

3) sesijas laikā sekmīgi nokārtos mutvārdu eksāmens (40%),  

4) aizpildīta LUIS anketa ar kursa novērtējumu (0%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. William Stallings. Computer organization and architecture: designing for performance. Upper 

Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2005., 2006. 778 p. (LU FMF biblioteka - 1 eks., RTU 

- 20 eks.)  

2. Andrew S. Tanenbaum. Structured computer organization. Upper Saddle River, N.J.: 

Pearson/Prentice Hall, 2006. 777 p. (LU FMF biblioteka - 1 eks., RTU biblioteka - 8 eks., 

pieejama internetā)  

3. Linda Null, Julia Lobur. The essentials of computer organization and architecture. Jones and 

Bartlett Publishers, 2003., 2006. 706 p. (http://books.google.com/books?id=QGPHAl9GE-IC)  

4. LU MOODLE e-kurss: http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=1512  

Papildliteratūra 

1. E.Vainovskis. Pusvadītāju radioelektronika. Rīga, ‖Zvaigzne‖, 1985. 210 lpp.  

2. Mostafa Abd-El-Barr, Hesham El-Rewini. Fundamentals of computer organization and 

architecture. Wiley Interscience. 2004., 2005. 290 p. 

(http://books.google.com/books?id=m6uFlL41TlIC)  

3. Imants Gorbāns. Dators fizikas laboratorijā skolā. Zvaigzne ABC, 2001., 144 lpp.  

4. David A. Patterson, John L. Hennessy. Computer organization and design: the hardware/ 

software interface. Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers, 2009. 703, [186] p.  

5. Э. ТАНЕНБАУМ. АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА. 4-Е ИЗДАНИЕ. Санкт-Петербург, 

С^ППТЕР, 2003. 699 cтр.  

6. Peter Norton,Scott Clark,Scott H. Clark. Peter Norton's new inside the PC. SAMS, USA, 

2002. 827 p. (Google books: http://books.google.lv/books?id=O0FTac_k7CIC)  

7. Miles J. Murdocca, Vincent P. Heuring. Computer architecture and organization: an integrated 

approach. Hoboken (N.J.) : Wiley, 2007. 524 p.  

8. Carr N. G. The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google. Massachusetts, W. 

W. Norton, 2008. 278 p. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. The PC Guide – http://www.pcguide.com/topic.html  

2. How Stuff Works. Computer – http://computer.howstuffworks.com/  

3. ExtremeTech – http://www.extremetech.com  

4. The PC Technology Guide – http://www.pctechguide.com  

5. Tom's Hardware – http://www.tomshardware.com  



6. Numeral system – http://www.fact-index.com/n/nu/numeral_system.html  

7. DOC112 Computer Hardware Course – http://www.doc.ic.ac.uk/~dfg/hardware/hardware.html  

8. IP Addressing and Subnetting for New Users - 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a00800a67f5.shtml  

9. IP adresēšana - http://www.ralphb.net/IPSubnet/intro.html  

10. Kā darbojas datori - http://computer.howstuffworks.com/  

11. Interneta kabeļu kartes - http://www.telegeography.com/maps/index.php  

12. Ipv6 testa adreses piemērs - http://ipv6.bt.com/test/  

13. Interneta rokasgrāmata - 

http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc.html  

14. Vernier datormērijumu ierīces – http://www.vernier.com/products.html, 

http://www.vernier.com/legacy/  

15. Imants Gorbāns. Vienkāršu datorvadāmu ierīču būve un programmēsana - 

http://www.liis.lv/portprog/  

16. Arthur Schopenhauer. The Six Epochs – 

http://media.kurzweilai.net/sin/pub/SingularityisNear_Chapter1.pdf  

17. Terminoloģija – http://termini.lza.lv/index.php?category=9, www.letnonika.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Programmēšanas praktikums (III) 

Kursa kods DatZ2058 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.01.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Datorikas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Audris Kalniľš 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Fizikas doktors, viesprof. Jurijs Kuzmins 

Matemātikas mağistra grāds, lekt. Ludmila Kuzmina 

Priekšzināšanas 

DatZ2060, Programmēšanas praktikums (II) [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

DatZ2058 [2DAT2049] 

Programmēšanas praktikums (III) 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Mācību priekšmeta mērķis ir sekmēt studenta algoritmisko domāšanu un attīstīt praktiskā darba 

iemaľas un prasmes,lietot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Kursa saturs ir 

saistīts ar tēmām: viendimensiju un divdimensiju masīvi; informācijas meklēšana un kārtošana; 

rādītāju un masīvu sakars; simbolu virknes; teksta apstrāde. 

Rezultāti 

Studenti iegūst zināšanas par programmēšanas valodu C++, par vienkāršo C++ programmu 

veidošanu. Rezultātā studentiem jāsasniedz tāds līmenis, kas ļaus patstāvīgi apgūt jaunas 

programmēšanas valodas, īstenot savu pašizglītību, prast nodot tālāk iegūto pieredzi, galvenokārt 

skolas līmenī 

Kursa plāns 

1. Grafika C++ valodā II daļa. 8(1lekc,7prakt.d)  

2. Sareţģītie mainīgie. 4(2lekc,2prakt.d)  

3. Viendimensiju masīvi. 4(1lekc.3prakt.d)  

4. Rādītāju un masīvu sakars.4(1lekc.3prakt.d)  

5. Informācijas meklēšana un kārtošana. 4(1lekc,3 prakt.d)  

6. Divdimensiju masīvi. 4(1lekc,3prakt.d)  

7. Simbolu virknes. Funkcijas darbam ar simbolu virknēm. 4(1lekc,3prakt.d)  

 

 

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- praktisko darbu izpilde. (20% kopējā vērtējumā).  

- patstāvīgi uzdevumi par katru tēmu (50% kopējā vērtējumā).  

- eksāmens ar uzdevumiem. (30% kopējā vērtējumā). 

Mācību pamatliteratūra 

1. L. Kuzmina. E_kurss „Programmēšanas praktikums II  

apmācības sistēma –„MOODLE.  

2. L. Kuzmina, J. Kuzmins. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem, ―LIELVĀRDS‖, 2001, 

96. lpp. LU bibl.  

3. Programming language C++, International Standard ISO/IEC 14882 First edition 1998-09-01  

4. Zuters J. Programmēšana C++. Kursa materiāli:  

http://www.zuters.com/courses/ecpp/ecpp.html.  

5. O.Perevalova. Lekciju konspekti. PROGRAMMĒŠANAS PAMATI VALODĀ C++.  

http://www.lapas.dau.lv/ole/c.html  

6. David Levine, Teach Yourself C++ in 21 Days, Second Edition, 2001 

Papildliteratūra 

1. S.Prata. C++ Primer Plus. SAMS. 2005. pp.1165  

 

2. The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference. N.Josuttis, 2007., pp.799.  

 

3. B.Stroustrup. Programming: Principles and Practice Using C++. pp.1232. 2007. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. C++ Language Tutorial  

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/  

2. C++  

http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B  

3. Datu ievade un izvade valodā C++  

http://datuve.lv/forums/10894/Datu_ievade_un_izvade_valoda_C++ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sākumizglītības skolotājs 
 



 

Kursa nosaukums Ētika [SkVi P] 

Kursa kods Filz2091 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filozofijas doktors, prof. Vladimirs Kincāns 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Filz2091 [2FIL2091] Ētika [SkVi 

P] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir ievadīt studentus ētiskās problemātikas jomā. Kursā tiek atainoti vispārējie 

uzskati par ētikas priekšmetu. Tiek noskaidrota ētikas vieta un loma kultūras sistēmā kopumā un 

garīgajā kultūrā īpaši. Tiek atklāta morāles kultūras nozīme un tikumiskas zināšanas cilvēka 

darbības struktūrā, t. sk. pedagoģijas sfērā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta normu un darbības 

ētikas attiecībām, morāles vērtībām un galveniem jēdzieniem: labajam un ļaunajam, dzīves jēgai, 

nāvei, nemirstībai, cieľai, pienākumam, atbildībai, sirdsapziľai, mīlestībai utt. Autors liek 

uzsvaru ne tikai uz filozofiski-teorētisko pusi, bet uz apskatāmo jautājumu praktisko apskatu.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par ētiskas zinātnes pamatatziľām, morāles 

būtību un priekšstatu par tikumisko fenomenu lomu personības veidošana.  

Kursa apguves rezultātā studentiem  

- veidojas prasme adekvāti izmantot ētisko terminoloģiju,  

- veidojas spēja patstāvīgi analizēt ētiskos fenomenus,  

- pilnveidos pētnieciskās prasmes morāles analīze.  

Kursa plāns 

1. Ētikas priekšmets. Ētikas kursa mērķi. L2  

2. Ētikas virzieni. L2  

3. Morāles specifika. L2  

4. Morāles izcelšanas. Morāles struktūra. L4  

5. Morāles funkcijas. L4  

6. Politika un ētika, Tiesības un morāle. Reliģija un morāle. Māksla un morāle. L4  

7. Ētiskas kategorijas un morālās vērtības. L2  

8. Taisnīgums. Pienākums. Atbildība. L4  

9. Cieľa un gods. Kauns un sirdsapziľa. L4  

10. Laime. Dzīves jēga. Mīlestība. Ģimenes tikumiskie pamati. L2  

11. Etiķete un elementāras pieklājības normas. L2 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi;  

Patstāvīgs darbs Nr1. – 15%  

Patstāvīgs darbs Nr2. – 15%  

Ziľojums – 20%  

Noslēguma pārbaudījums - mutiskais eksāmens – 50% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Aristotelis. Nikomaha ētika. Rīga: Zvaigzne, 1985. LUB:Centr.bibl. krājums – 22.eks.  

2. Ētika. S.Lasmane., A.Milts., A.Rubenis, R.: Zvaigzne ABC, 1995 LUB:Centr.bibl. krājums – 

135.eks.  

3. Kants I. Praktiskā prāta kritika. R., 1988. LUB:Centr.bibl. krājums – 14.eks  

4. S.Lasmane. 20.gadsimta ētikas pavērsieni-R. Zvaigzne ABC, 2004 LUB:Centr.bibl. krājums –

33.eks  

5. Milts A. Ētika. Kas ir ētika? Lekciju kurss. - R.: Zvaigzne ABC, 1999  

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. – 83.eks.  

 

Papildliteratūra 

1. Burāne K., Milts A., Rocēna I., Tiltiľa I.Dzīvot un Sadzīvot. Praktiskā ētika. Skolotāja 

grāmata. Jāľa Rozes apgāds, 1998.  

2. Halstead J. M. (Ed.) Education in Morality., Routledge, 1999  

3 Monteskjē Š.L. Persiešu vēstules. Rīga: Zvaigzne, 1990.  

4 Nīcše, F. Tā runāja Zaratustra. R., 1939.  

5 Pamatizglītības standarts ētikā. ISEC, 1998  

6 Vaicekauskiene V. Ētika. R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

7 More G.E. Principia Ethia. Cambridge 1962.  

8 Rosenstand N.The moral of the story.An introduction to questions of ethics and human nature. 

N-Y., 1994  

9 Дробницкий О.Г. Моральная философия. Москва. 2002. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 



 

Kursa nosaukums Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība [PamIzglSkol P] 

Kursa kods JurZP004 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Jānis Rozenfelds 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Anita Berķe 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

JurZP004 [2JURP007] Bērnu un 

ģimenes tiesību aizsardzība 

[PamIzglSkol P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Izglītot studentus, lai viľi spētu iegūtās zināšanas aktīvi pielietot bērnu un ģimenes tiesību 

aizsardzībā. Veidot prasmes orientēties tiesību un normatīvajos aktos. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

atceras un izprot terminus,  

orientējas tiesību un normatīvajos aktos, kas nodrošina bērnu tiesību un ģimenes tiesību 

aizsardzību;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

izprot preventīvā darba nozīmi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.  

• prasmes zināšanas pielietot:  

ievēros bērna tiesības pedagoģiskajā procesā,  

spēs dot padomus bērnu tiesību un pienākumu jautājumos,  

• komunikācijas prasmes:  

argumentēti diskutēt par bērna tiesībām un pienākumiem,  

saprotami pastāstīt un diskutēt par bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību;  

• ievirze tālākās mācīšanās prasmēm:  

izvērtēt savu esošo zināšanu apjomu un dziļumu un apzināt deficītus un to novēršanas ceļus;  

• citas vispārējās prasmes:  

būt atvērtam pārmaiľām, kuras ir atšķirīgas no personīgās iepriekšējās pieredzes;  

pieľemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos 

apstākļos 



Kursa plāns 

1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijā. L-4 S-4  

2. Vecāku aizgādība. Bez vecāku gādības palikušie bērni. L-4 S-6  

3. Valsts aizsardzība ģimenei. L-2  

4. Bērna tiesības un pienākumi. L-4 S-6  

5. Atbildība par bērna tiesību neievērošanu. S-2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

• kontroldarbs – 20 %;  

• situācijas analīze – 20 %;  

• vērtējums par piedalīšanos semināros – 30%;  

• rakstiskais eksāmens – 30%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. LR Satversme. www.likumi.lv  

2. LR Civillikums. Ģimenes tiesības. 1937. (atjaunots 1993.) www.likumi.lv  

3. ANO Konvencija par bērnu tiesībām. 1989. www.izm.gov.lv  

4. ANO bērnu tiesību deklarācija. 1959. www.izm.gov.lv  

5. Bērnu tiesību aizsardzības likums. 1998. www.likumi.lv 

Papildliteratūra 

1. Bāriľtiesu likums.  

2. Darba likums.  

3. Izglītības likums.  

4. Profesionālās izglītības likums.  

5. Vispārējās izglītības likums.  

6. Darba aizsardzības likums.  

7. MK noteikumi. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www. likumi.lv  

2. www.lm.gov.lv  

3. www.izm.gov.lv  

4. www.unicef.com 

 



 

Kursa nosaukums Valodas kultūras pamati 

Kursa kods Valo1434 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.02.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs, lekt. Lilija Jurğīte 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo1434 [2VAL1434] Valodas 

kultūras pamati [slēgts 03.09.2010] 

Valo1523 [2VAL1523] Valodas 

kultūras jautājumi [Skol P] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis  
ir sekmēt studentu kā topošo latviešu valodas skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi, 

nostiprinot un padziļinot viľu izpratni par valodas attīstību, literārās valodas normām, to 

veidošanu un runātāju attieksmi pret šīm normām, par aktuāliem latviešu valodas kultūras 

jautājumiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnveidos savu latviešu valodas skolotāja profesionālo 

kompetenci: 

• paplašinās un padziļinās zināšanas par valodas attīstību, normēšanas lomu šajā procesā; 

• pilnveidos valodas, komunikatīvo un sociokultūras kompetenci, orientētos aktuālos valodas 

attīstības procesos; 

• izvēloties avotus un literatūru par valodas kultūras jautājumiem, pratīs to kritiski un analītiski 

izvērtēt, zinātniski korekti traktēt tos gan studiju procesā, gan   

  latviešu valodas stundās. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās ir obligāta (50%), 

eksāmena mutvārdu daļa, kurā tiek pārbaudīta skolotāja runas izteiksmīgums un pareizums no 

ortoēpijas viedokļa (25%), eksāmena rakstiskā daļa (25%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga, 1993 

2. Kvašīte R. Mūsdienu lietišķie teksti lingvistiskā skatījmā. Rīga, 1996 

3. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga, 1995 

4. Skujiľa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga, 2002 



Papildliteratūra 

1. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.-8. Rīga, 1972 .- 1996. 

2. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, 1995. 

3. Skujiľa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga, 1999. 

4. Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. – Rīga,1989. 

5. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, 2006. 

6. Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, 2006. 

7. Iļjinska L., Nītiľa D. Vārdu izvēle: aktualizācija un mode//Linguistica Lettica. 2004, 13.krāj., 

44.-51.lpp. 

8. Īpašvārdu rakstība. Rīga, 1998. 

9. Lauze L. Ikdienas saziľa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. Liepāja, 2004. 

10. Markus D. Bērns runā kultūras pasaulē. Rīga, 2007. 

11. Markus D. Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai. Rīga, 2003. 

12. Nītiľa D. Vārdu izvēles pragmatika//Linguistica Lettica. 1998, 3.krāj., 195.- 202. 

13. Nītiľa D. valodas formu sistēma un estētiskā funkcija//Vārds un tā pētīšanas aspekti. 

Liepāja:LPA, 2002., 6 rakstu krājums. – 175.-180. 

14. Nītiľa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga, 2004. 

15. Veisbergs A. Valodas attīstība, pārmaiľas un kvalitāte//Valsts valodas komisijas Raksti. 

2.sēj. Valodas kvalitāte. Rīga, 2006, 118.-142. 

16. Veisbergs A. Tulkojumspiediens – guvums vai apdraudējums?// Valsts valodas komisijas 

Raksti. 1.sēj. Latviešu valoda – robeţu paplašināšana. Rīga,   

      2005, 187.-201. 

17. Zauberga I. Latviešu valoda Eiropas Savienības standartizācijas prasību 

kontekstā//Linguistica Lettica 8. Rīga, 2001, 15.-27. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls Linguistica Lettica 

2. Valsts valodas komisijas mājas lapā: 

http://www.vvk.lv/?sadala=122&PHPSESSID=7722b6e064b8babf2abeca2c5d684ff0 

3. LZA Terminoloģijas komisijas mājas lapā: http://termini.lza.lv/ 

4. Tulkošanas un terminoloģijas centra mājas lapā: http://www.ttc.lv/ 

5. Valsts valodas aģentūras mājas lapā: http://www.valoda.lv/ 

6. Mājas lapa: http://www.letonika.lv/ 

7. LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas mājas lapa: http://www.ailab.lv/ 

8. Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē: http://www.lu.lv/filol/valoda/ 

 

 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Valodas kultūra zinātnē un sabiedrībā. L 4 

2.Valodas kultūra zinātnē un sabiedrībā. S 4 

3.Valodas norma un atkāpes no tās. S 6 

4.Valodas norma un atkāpes no tās. S 18 

 



  

Kursa nosaukums Ekonomikas pamati 

Kursa kods Ekon4051 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Ekon1006 [2EKO1766] Ekonomikas 

teorijas pamati [Soci B][Komu B] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts neekonomikas specialitāšu studentiem. Kursa mērķis ir veidot zināšanas un 

izpratni par mūsdienu ekonomikas pamatjēdzieniem, būtību, likumsakarībām un problēmām. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

ekonomikas terminoloģiju,  

vajadzībām un resursiem,  

naudas vēsturi, būtību un funkcijām,  

komercdarbības formām,  

nodokļiem;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

analizēt biznesa plānu,  

izvērtēt komercdarbības vidi;  

• prasmes zināšanas pielietot:  

profesionālajā darbībā, realizējot mācību saturu sociālajās zinībās un citur;  

• komunikācijas prasmes:  

spēs diskutēt par makrovides faktoriem un to ietekmi uz ekonomikas stabilitāti;  

• ievirze tālākās mācīšanās prasmēm:  

izvērtēt savu esošo zināšanu apjomu un dziļumu un apzināt deficītus un to novēršanas ceļus;  

• citas vispārējās prasmes:  

noteikt prioritātes darbībā,  

būt atvērtam pārmaiľām, kuras ir atšķirīgas no personīgās iepriekšējās pieredzes. 

Kursa plāns 

1.Ievads tirgus ekonomikāL-2  

2.Resursu ierobeţotībaL-2 S-2  

3.Nauda un bankasL-6 S-2  

4.Komercdarbības ekonomikaL-8 S-10 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Studiju kursa gala atzīmi veido:  



• kontroldarbs – 20%;  

• patstāvīgie darbi – 30%;  

• vērtējums par piedalīšanos semināros – 20%;  

• rakstisks eksāmens – 30%. 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Škapars, R. Mikroekonomika: loģiskās shēmas. Rīga: Ekonomikas pētījumu un biznesa 

izglītības institūts, 2008 (Petrovskis & Ko). 369 lpp. 91eks.  

2.Kassalis, E. Makroekonomika: ievadkurss makroekonomikā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 

144 lpp. 5eks.  

3.Bikse, V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi :mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 

lpp. 130eks.  

4.Alsiľa, R. Mācies plānot! Rīga : Kamene, 2005. 76 lpp. 1eks. 

Papildliteratūra 

1. LR Komerclikums  

2. Baumol, William J. Economics :principles and policy. Harcourt College Publisers, 2001. 816 

p. 1eks. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Dienas bizness  

2.Kapitāls  

3.Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību  

4.www.likumi.lv  

5.www.em.gov.lv  

6.www.liaa.gov.lv  

7.www.csb.gov.lv 

 



 

Kursa nosaukums Matemātikas pamati  

Kursa kods Mate4034 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare 
Modernā elementārā matemātika un matemātikas 

didaktika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Fizikas un matemātikas fakultāte 

  

Priekšzināšanas 

Peda2233, Mācīšanās: teorija un prakse [2PED2678*SDSK2083] 2PED2678 

[2SDS2066*SDSK2066] 2SDS2066 

Psih1033, Vispārīgā psiholoģija [PM] 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir pilnveidot prasmi lietot matemātiskās metodes pasaules izzināšanā un 

daudzveidīgā darbībā, paplašinot izpratni par matemātisko modeļu lomu dabas un sabiedrības 

procesu aprakstīšanā un attīstot matemātiskās spriešanas prasmes atbilstoši matemātikas 

standartam sākumskolā. 

Rezultāti 

 

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par matemātisko metoţu lietojumu pasaules 

izzināšanā un daudzveidīgā darbībā. Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt savu  

akadēmisko kompetenci par matemātisko modeļu izomorfismu augstākajā un skolas matemātikā. 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt savu  

profesionālo kompetenci par aritmētiskiem, algebriskiem un ģeometriskiem matemātiskiem 

modeļiem atbilstoši matemātikas standartam sākumskolā. 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

Plānotais apjoms stundās  

1. Skaitļu kopas. L 2 P 2 S 0  

2. Matemātiskās darbības. L 2 P 0 S 2  

3. Matemātiskās sakarības. L 2 P 2 S 0  

4. Matemātiskā modelēšana. L 2 P 0 S 2  

5. Ģeometrijas teorija. L 2 P 2 S 0  

6. Aksiomātiskā metode. L 2 P 0 S 2  

7. Kopu teorija un grafu teorija. L 2 P 2 S 0  



8. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas elementi. L 2 P 0 S 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 4 

semināri un 4 praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi, jāiesniedz to protokoli, aktīvi un 

sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala vērtējumu veido praktisko darbu rezultāti 

semestra laikā (25%), atzīmes par aktīvu piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena 

(rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Taimiľa Daina.Matemātikas vēsture :mācību līdzeklis Latvijas augstskolu matemātikas 

specialitāšu studentiem.Rīga : Zvaigzne, 1990.;LUB 32 eks.  

2. . N.Piškalo.Skolas matemātikas teorētiskie pamati.Rīga:Zvaigzne,1978.;LUB 25 eks.  

3. Daniel M.Fendel.Understanding the Structure of Elementary School 

Mathematics.London:Allyn and Bacon,INC, 1987.: LUB 25 ex.  

4. Mencis Jānis, seniors: 555 vingrinājumi matemātikas labākai izpratnei.Rīga : ZvaigzneABC, 

c2005.;25 eks.  

5. Mencis Jānis, seniors: Ģeometrija īsi un vienkārši.Rīga : Zvaigzne ABC, 2004.;25 eks. 

 



  

Kursa nosaukums Latviešu valodas gramatikas pamati [SkLa P] 

Kursa kods ValoP037 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2003 

Atbildīgā struktūrvienība #Filoloģijas un mākslas zinātľu fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Anna Vulāne 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskas zināšanas par mūsdienu latviešu valodu un attīstīt 

prasmi izmantot tās savā valodas lietotāja pieredzē, kā arī analizējot valodas vienības un veidojot 

latviešu valodas mācību saturu pamatskolā; pilnveidot studentu komunikatīvo un valodas 

kompetenci, kas nepieciešama profesionālajai darbībai skolā; veidot priekšstatu par latviešu 

tautas pasaulainu un tās atspoguļojumu latviešu valodā, kā arī par skolotāja profesionālās 

kompetences pilnveidošanai nepieciešamajiem lingvistiskajiem un lingvokulturoloģiskajiem 

teorētiskajiem avotiem.  

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti gūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas skolotājam 

latviešu valodas standartā izvirzīto prasību sekmīgai īstenošanai pamatskolā, proti:  

• padziļinās zināšanas par mūsdienu latviešu valodas fonētisko, morfēmisko, vārddarināšanas, 

leksikas, frazeoloģijas un sintakses sistēmu, valodas vienību funkcionālo nozīmīgumu, kā arī 

tekstveides pamatprincipiem,  

• attīstīs prasmi skatīt valodas parādības kopsakarībās un zinātniski argumentēt savu viedokli par 

valodas vienību izmantojuma lietderīgumu un savu un citu runas kvalitāti,  

• pilnveidos prasmi strādāt ar uzziľu literatūru, kritiski vērtēt daţāda veida lingvistiskos resursus, 

leksikogrāfiskos avotus,  

• pratīs izmantot gūtās zināšanas, analizējot, izstrādājot un pilnveidojot latviešu valodas standarta 

īstenošanai nepieciešamo mācību saturu,  

• attīstīs prasmi pētīt valodas parādības un prezentēt savu pētījumu rezultātus.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās (15%), sekmīga patstāvīgo darbu 

un kontroldarbu veikšana (35%), eksāmens – mutiski/rakstiski (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.  



2. Beitiľa M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse: lekciju kurss filoloģijas studentiem. 

Liepāja: LiePA, 2009.  

3. Freimane, I. Vienkāršs teikums un tā paplašināšana. Rīga: LVU izdevniecība, 1985.  

4. Kalme V., Smiltniece G. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloģija. Liepāja: 

LiePa, 2001.  

5. Kalme V. Nelokāmās vārdšķiras latviešu literārajā valodā. Liepāja: LiePA, 2001.  

6. Kalnača A. Morfēmika un morfonoloģija. Rīga: LU Akad.apgāds, 2004.  

7. Latviešu valodas gramatika: koncepcija, prospekts, atsevišķu nodaļu pirmvarianti, diskusijas 

materiāli.  

8. Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga: Zvaigzne, 1980.  

9. Laua A. Latviešu leksikoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1981.  

10. Laua A. Latviešu valodas frazeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1992.  

11. Markus D. Zilbes intonācija latviešu valodas skaľu mācībā. Rīga:LU,1993.  

12. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I. Fonētika un morfoloģija. (1959) / Red. 

Bergmane A., Grabis R., Lepika M., Sokols E. Rīga: LPSR ZA izdevniecība.  

13. Nītiľa D., Iļjinska L., Platonova M. Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie 

aspekti. Rīga: RTU, 2008.  

14. Nītiľa D. Latviešu valodas morfoloģija (konspektīvs lokāmo vārdšķiru apskats). Rīga: RTU, 

2001.  

15. Paegle Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga: Zinātne, 2003.  

16. Soida E. Vārddarināšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  

17. Strautiľa V., Šulce Dz. Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija un ortogrāfija. Liepāja: 

LiePA, 2004.;  

18. Rozenbergs, J. 1995. Latviešu valodas stilistika. Rīga. 

Papildliteratūra 

1. Ceplītis L., Rozenbergs J., Valdmanis J. Latviešu valodas sintakse. Rīga: Zvaigzne, 1989.  

2. Chierchia G. & S.McGonnell-Ginet. Meaning and Grammar: an introduction to semantics. 

Cambridge, MA: MIT Press, 1990.  

3. Cruse A. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.  

4. Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga: LU Akad.apgāds. 2006.  

5. Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas tautas dvēsele. Rīga: Mācību grāmata, 2008.  

6. Grīsle R. Heterotonu vārdnīca un heterotonijas pētījumi. Rīga: Zinātne, 2008.  

7. Leech G. Semantics. Penguin Books, 1977.  

8. Nītiľa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004.  

9. Nītiľa D. Valsts valodas kvalitāte. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004.  

10. Skujiľa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga: LVI, 2002.  

11. Stafecka A. Trīs posmi latgaliešu rakstu valodas vēsturē. Latvijas ZA Vēstis. 1. nr. Rīga. 

1991  

12. Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. Rīga: Liesma, 1977.  

13. Veisbergs A. Latvian Idioms. Rīga: LU, 1993.  

14. Denijs, R. 2002. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga.  

15. Geikina, S. 2003. Retorikas pamati. Rīga.  

16. Lāce, R. 1999. Domraksts? Tas ir vienkārši. Rīga.  

19. Skujiľa, V. 1999. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga.  

20. Skujiľa, V. 1993. Valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos. Rīga.  

21. Stafecka, A. 1991. Trīs posmi latgaliešu rakstu valodas vēsturē. Latvijas ZA Vēstis. 1. nr. 

Rīga.  

22. Винокур Т. 2007. Говорящий, слушающий. Варианты речевого поведения. Мocква.  

23. Мишатина Н. 2004. Как сердцу высказать себя? Мocква.  

24. Nītiľa D. Valodniecības jautājumi. Rīga: RTU, 2007.  

25.Soida E. Adverbs un adverbēšanās mūsdienu latviešu valodā. Rīga: LU, 1991.  

26. Strautiľa V. Latviešu valodas grafēmika un ortogrāfija. Liepāja: LiePA, 1994.  



27. Veidemane, R. 1970. Latviešu valodas leksiskā sinonīmija. Rīga. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

Rakstu krājumi: Baltu filoloģija. I-X 1992 –..; Latviešu valodas un literatūras aktualitātes. 1993-

1996; Linguistica Lettica. 1997-..; Valoda un literatūra kultūras apritē. 1997- 2001;Valodas 

aktualitātes.1983 – 1989.; Vārds un tā pētīšanas aspekti.1994 - ... . ţ.(LPSR) ZA Vēstis.  

Valsts valodas komisijas mājas lapā: 

http://www.vvk.lv/?sadala=122&PHPSESSID=7722b6e064b8babf2abeca2c5d684ff0  

LZA Terminoloģijas komisijas mājas lapā: http://termini.lza.lv/  

Valsts valodas centrs http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html  

Valsts valodas centra terminu datu bāze 

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/meklet_terminus.html  

Valsts valodas aģentūras mājas lapā: http://www.valoda.lv/  

Mājas lapa: http://www.letonika.lv/; www.vvk.lv; www.liis.lv; http://vva.valoda.lv; 

http://ai1.mii.lu.lv/vardnica.htm; FrameNet: http://framenet.icsi.berkeley.edu/  

LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas mājas lapa: http://www.ailab.lv/  

Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē: http://www.lu.lv/filol/valoda/;  

Latviešu valodas korpuss – www.korpuss.lv  

The World Atlas of Language Structures Online – http://wals.info/index  

Linguistics and Philosophy  

Natural Language Semantics  

Journal of Semantics  

Mind and Language  

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Literārās valodas jēdziens. Valoda kā sistēma.  L 2 

2.Vārds fonētikas līmenī. Grafēmika un ortogrāfija. Latviešu literārās valodas 

pareizrunas un pareizrakstības normas. 
S 2 

3.Vārds morfēmikas un vārddarināšanas līmenī. Vārddarināšanas paľēmieni un 

līdzekļi. Vārddarināšanas nozīme.  
L 2 

4.Morfēmiskā un derivatīvā analīze. Vārda kā etnosa pasaulainas atspoguļotāja 

izzināšana.  
S 4 

5.Vārds leksikas un semantikas līmenī. Latviešu frazeoloģija. Vārda un 

frazeoloģisma kulturoloģiskā konotācija 
L 2 

6.Vārda leksiskā analīze. Frazeoloģismu leksiskā, lingvokulturoloģiskā analīze. S 2 

7.Vārds morfoloģijas līmenī. Latviešu valodas morfoloģijas normas.  L 2 

8.Vārdformu morfoloģiskā analīze. Vārdformu funkcionālās iespējas.  S 4 

9.Vārds sintakses līmenī. Teikums, teikumu veidi. Interpunkcijas normas. L 2 

10.Teikuma sintaktiskā analīze. S 2 

11.Teksts un tekstveide. L 2 

12.Teksta analīze un veidošana. Dialogs ar tekstu. S 2 

13.Runas uzvedība. Latviešu valodas komunikatīvās normas.  S 4 

 



  

Kursa nosaukums Krievu valodas gramatikas pamati 

Kursa kods Valo2376 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Slāvu valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 01.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība #Slavistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Margarita Gavriļina 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo2376 [2VAL2366] Krievu 

valodas gramatikas pamati [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem  

- veidot izpratni par krievu valodas sistēmu;  

- pilnveidot komunikatīvo un valodas kompetenci, kas nepieciešama profesionālajai darbībai 

skolā;  

- attistīt prasmi vērtēt savu runas uzvedību krievu valodā;  

- mācīties analizēt runas uzvedības problēmas saziľas procesā;  

- paplašināt priekšstatu par krievu tautas pasaulainu un tās atspoguļojumu krievu valodā.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

• izpratīs krievu valodu kā zīmju sistēmu;  

• izpratīs krievu valodas funkcionēšanas likumības un īpatnības katrā valodas līmenī;  

• pratīs analizēt krievu valodas zīmju sistēmu katrā valodas līmēnī;  

• pilnveidos prasmi lasīt lingvistisku literatūru krievu valodā  

• pratīs vērtēt un patstāvīgi pilnveidot savas krievu valodas prasmes;  

• pilnveidos prasmi prognozēt skolēnu ―riska zones‖ krievu valodas apguvē;  

• pilnveidos prasmi lasīt zinātnisku un didaktisku literatūru krievu valodā;  

• pratīs apkopot valodas informāciju;  

• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu pedagoģisku uzdevumu risinājumu un 

mācību uzdevumu un materiālu izstrādi. 

Kursa plāns 

1. Literārās valodas jēdziens. Valoda kā sistēma. Valodas zīmes. L2  

2. Vārds fonētikas, grafēmikas un ortogrāfijas līmenī. Krievu literārās valodas pareizrunas un 

pareizrakstības normas. S2  



3. Vārds un konteksts. Vārds – lingvokulturēma. Krievu lingvokulturēmu analīze 

(kulturoloģiskais aspekts). Krievu valodas frazeoloģija. L2, S2  

4. Vārds morfēmikas un vārddarināšanas līmenī. L2, P2  

5. Vārds morfoloģijas līmenī. Krievu valodas morfoloģijas normu īpatnības. L2, S2, P2  

6. Vārdu sintaksiskie sakari. Teikums, teikumu veidi. Krievu valodas interpunkcijas normu 

īpatnības un to apgūšana. L2, S2, P2  

7. Teksta sintakse. Tekstveide. L2, S2  

8. Krievu valodas komunikatīvās normas. S2,P2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studentiem ir obligāts semināru un praktisko nodarbību apmeklējums. Studiju kursa laikā ir 

plānoti 5 semināri un 5 praktiskie darbi.  

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

uzstāšanos semināros (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Розенталь Д.Э. Современный русский язык: учебное пособие для вузов / Розенталь Д.Э., 

Голуб И.Б., Теленкова И.А. Москва, 2000. LUB:1  

2. Справочник по русскому языку :пунктуация /Д.Э. Розенталь. Москва : ОНИКС 21 век : 

Мир и образование, 2003. LUB:1  

3. Гаврилина М., Пиель Е. В мире языка. В мире с языком. Rīga: Mācību grāmata, 1997. 

LUB:5  

4. Гаврилина М. Упражнения по современному русскому языку (фонетика). R.:LU, 1992. 

LUB:20  

5. Грамматические нормы русского языка // http://www.dofa.ru/open/book/1_russ/u12.htm  

6. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / Под 

редакцией Н.С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп.Москва: Логос, 2002. // 

http://www.zipsites.ru/human/rus_lang/  

Papildliteratūra 

1. Введенская Л.А. Культура речи // http://www.koob.ru/vvedenskaya/kultura_rechi  

2. Культура русской речи. Учебник для вузов /Под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. 

Н. Ширяева // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/graud/index.php  

3. Русский язык // http://www.traktat.com/language/book/index.php  

4. Формановская Н. Речевой этикет и культура общения // http://www.reader.boom.ru  

5. Фразеология русского языка. Лекции и таблицы по фразеологии современного русского 

языка // http://www.durov.com/study/1137496166-356.html 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Скатова Л., Харченко Е. Электронные лингвокультурологические курсы // 

http://gramota.ru/book/ritorika/index.htm  

2. Словари русского языка // http://www.slovari.ru/ 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu valodas didaktika 

Kursa kods Peda4196 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 5 

ECTS kredītpunkti 7.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 80 

Lekciju stundu skaits 36 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
44 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
120 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Palīdzēt topošajiem skolotājiem apgūt latviešu valodas didaktikas likumsakarības, tās kritiski 

izvērtēt un izmantot savā profesionālajā darbā.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

•zināšanas un izpratni par latviešu valodas mācību metodikas attīstību mūsdienu pedagoģiskā 

procesa likumsakarību aspektā,  

•prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt latviešu valodas kā mācību priekšmeta vietu citu mācību 

priekšmetu sistēmā 1.-4. klasē, latviešu valodas kā integrēta kursa mācību saturu un tā metodiku 

skolēna runas darbības prasmju attīstīšanai un vērtībizglītības veicināšanai,  

•prasmes zināšanas pielietot plānojot un īstenojot latviešu valodas pedagoģisko procesu 1.-4. 

klasē,  

•komunikācijas prasmes, sadarbojoties ar skolēniem, kolēģiem un skolēnu vecākiem,  

•ievirze tālākās mācīšanās prasmēm, veicot lietišķus pētījumus latviešu valodas didaktikā un tos 

atspoguļojojums studentu pētnieciskajos darbos (studiju darbs, diplomdarbs).  

Kursa plāns 

1.Latviešu valodas mācību didaktika kā pedagoģiska zinātne, tās pētīšanas priekšmets, 

uzdevumi, pētīšanas avoti, robeţzinātnes. Latviešu valodas didaktikas vēsturiskā attīstība un 

jaunākie pētījumi. L-4 S-6  

2.Latviešu valoda kā mācību priekšmets 1.- 4. klasē, tā nozīme un vieta citu mācību priekšmetu 

sistēmā. L- 6 S-8  

3.Lasīt un rakstīt mācību saturs un metodika. Pārskats par lasīt un rakstīt mācību metodēm. 

Ābeces mācības posmi, to raksturojums. Pēctecības problēmas bērnu lasīt un rakstīt prasmju 

apguves procesā pirmsskolā un sākumskolā. L-6 P-6  

4.Literatūras lasīšana 1.-4. klasē. Lasītprasmes pilnveides metodika. Daudzveidīgs darbs ar 

tekstiem lasītprasmes pilnveidei. Ārpusklases darbs skolēna lasītintereses rosināšanai. L-4 P-6  

5.Valodas mācības saturs un metodika. Latviešu valodas mācības satura izvēle, sakārtojums un 

lingvodidaktiskie principi tā īstenošanai. Pareizrunas un pareizrakstības mācības saturs un 

metodika. Rakstu darbu sistēma, darba formas un metodes to organizācijai. Rokraksta 

veidošanas metodika. L-6  

S-8  

6.Skolēnu darba individualizācija un diferenciācija. Skolēnu valodas, runas traucējumi, pasākumi 



to novēršanai. Darbs etniski un lingvāli heterogēnā klasē. Digitālie resursi latviešu valodas 

apguvei 1.- 4. klasē. L-6 S-6  

7. Skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēma latviešu valodas mācību procesā. L-4 S-4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Studiju kursa gala atzīmi veido:  

•kontroldarbs – 5%  

•vērtējums par piedalīšanos semināros un patstāvīgajos darbos – 45%  

•kombinēts eksāmens – 50%.  

Lekciju apmeklējums obligāts ne mazāk par 75%.  

Pārbaudījums (rakstveida un mutvārdu) – integrētu stundu (literatūras lasīšana un valodas 

mācība) konspekts un tā atsevišķu daļu modelēšana. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Anspoka, Z. Latviešu valodas didaktika. 1.-4. klase. Monogrāfija. Rīga: RaKa, 2008. 11 eks.  

2.Anspoka, Z., Lanka, A., Papule, E. u.c. Metodikas rokasgrāmata sākumskolā. Rīga: LVAVP, 

2000. 1 eks.  

3.Mācību process: latviešu valoda. Rīga: ISEC, 2004. www.visc.gov.lv  

4.Ľesterovs, O. Latviešu valodas mācīšanas metodika 1. – 3. klasei. Rīga: Zvaigzne, 1973. 4 eks.  

5. Ptičkina, Ā. Lasīšanas mācības sākumskolā. Rīga: Pētergailis, 1999. 9 eks.  

6.Tūbele, S. Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: RaKa, 2004. 18 eks. 

Papildliteratūra 

1. Anspoka, Z., Siliľa- Jasjukēviča, G. Latviešu valoda mazākumtautību skolēniem latviešu 

mācībvalodas sākumskolā (1.-4. klasē). Lielvārde: Lielvārds, 2006.  

2.Anspoka, Z. Veseluma pieeja lasītmācībā un rakstītmācībā. Skolotāja grāmata. Latviešu valoda 

1. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2003.  

3. Karule, A. Ābeces mācīšanas metodika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.  

4. Ptičkina, Ā. Kā mācīsim bērnus rakstīt un lasīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 2 eks. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Ţurnāls „Skolotājs‖  

2.Zinātniski metodisks ţurnāls „TAGAD‖  

3.www.visc.gov.lv/ izglītības saturs  

 



  

Kursa nosaukums Krievu valodas didaktika 

Kursa kods Peda1216 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 5 

ECTS kredītpunkti 7.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 80 

Lekciju stundu skaits 52 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
120 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kurss paredzēts skolotāju profesionālās studiju programmas studentiem teorētisko 

zināšanu un profesionālo prasmju apguvei, kas nepieciešamas, lai izprastu krievu valodas kā 

integrēta kursa specifiku.  

Studiju kursa mērķi ir  

- sekmēt studentu kā topošo skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi, respektējot dzimtās 

valodas specifisko mācību saturu;  

- palīdzēt iepazīt jaunākās lingvodidaktiskās atziľas par dzimtās valodas apguvi un apzināti 

ieviest tās savā pedagoģiskajā darbībā;  

- veidot priekšstatu par skolēna lingvālās personības jēdziena saturu un skolēna lingvālās 

personības attīstīšanu dzimtās (krievu) valodas stundās (virzieni, problēmas utt.);  

- veidot priekšstatu par skolēnu valodas prasmju pilnveidošanas iespējām;  

- attīstīt prasmi analizēt skolēnu runas uzvedības kvalitāti, prognozēt, konstatēt un koriģēt runas 

kļūdas skolēnu valodā;  

- padziļināt izpratni par sākumskolas skolēnu komunikatīvas un sociokultūras prasmju 

pilnveidošanas iespējām dzimtās valodas stundās;  

- veidot prasmi izmantot interaktīvās metodes skolēnu valodas prasmju attistīšanai;  

- radīt iespējas iepazīt, analizēt un kritiski vērtēt krievu valodas mācību saturu izglītības satura 

dokumentos un jaunākajos krievu valodas mācību līdzekļu komplektos sākumskolai;  

- attīstīt prasmi modelēt daudzveidīgas krievu valodas stundas atbilstoši daţādām izglītības 

paradigmām un didaktiskajiem modeļiem;  

- padziļināt izpratni par skolēnu mācību sasniegumu un sadarbības vērtēšanas un pašizvērtēšanas 

problemātiku, kā arī pilnīgot studentu prasmi izveidot vērtēšanas un pašizvērtēšanas kritērijus.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

- veidos priekšstatu par mūsdienu tendencēm dzimtās (krievu) valodas didaktikā;  

- padziļinās zināšanas par dzimtās valodas apguves īpatnībām diasporā;  

- padziļinās zināšanas par skolēnu sasniegumu vērtēšanu dzimtās valodas apguves procesā un 

mācību līdzekļu izvēles kritērijiem;  

- pratīs analizēt skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšanas didaktiskās iespējas;  

- pratīs analizēt mācību līdzekļu saturu un mācību procesa rezultātus;  

- padziļinās zināšanas par skolēnu vārdu krājumu un kulturoloģiskā redzesloka paplašināšanas 

didaktiskajām iespējām;  



- pratīs izvēlēties un veidot mācību uzdevumus, lai palīdzēt skolēniem pilnveidot ortogrāfijas un 

interpunkcijas prasmes;  

- pratīs vērtēt skolēnu runas kvalitāti un analīzēt, koriģēt runas kļūdas skolēnu runas uzvedībā;  

- padziļinās zināšanas par skolēnu tekstveides un stilistisko prasmju pilnveidošanas iespējām;  

- padziļinās zināšanas par skolēnu runas kultūras pilnveidošanas iespējām krievu valodas 

stundās;  

- pratīs izmantot interaktīvas metodes savā profesionālajā darbībā;  

- pratīs modelēt daudzveidīgas krievu valodas mācību stundas atbilstoši daţādām izglītības 

paradigmām un didaktiskajiem modeļiem, respektējot stundas izveidē skolēnu vecumposma 

valodas apguves īpatnības, lingvodidaktiskos, pedagoģiski psiholoģiskos un psihofizioloģiskos 

nosacījumus;  

- pilnveidos prasmi izvēlēties atbilstoši konkrētai plānotai mācībsituācijai un visai stundai 

kopumā vajadzīgos mācību materiālus krievu valodas mācību satura apguves nodrošināšanai;  

- pilnveidos prasmi reaģēt uz skolēnu vajadzībām, atbilstoši tām plānot savu darbību;  

- pratīs patstāvīgi pilnveidot zināšanas dzimtās valodas didaktikā, plānot un koriģēt savu 

pedagoģisko darbību, ľemot vērā problēmas mazākumtautību skolēnu krievu runas uzvedībā. 

Kursa plāns 

1. Krievu valodas didaktika mūsdienu un vēsturiskā aspektā. Krievu valoda kā mācību 

priekšmets mazākumtautību sākumskolā. L2, S2  

2. Mūsdienu tendences dzimtās (krievu) valodas apguvē sākumskolā. L6, S2  

3. Krievu valodas didaktikas apakšnozares. Ābeces posms. L4, S2  

4. Literatūra kā krievu valodas integrēta kursa sastāvdaļa sākumskolā. L2, S2  

5. Skolēnu lasīt prasmes kritēriji un rādītāji, lasītprasmes vērtēšanas sistēma. L2, S2  

6. Integrēto mācību stundu modelēšana atbilstoši daţādiem didaktiskajiem modeļiem. L2, S2  

7. Skolēnu sasniegumu vērtēšana mācību stundā. Pašizvērtēšana. L2, S2  

8. Skolēnu fonētikas un ortoēpijas, morfēmikas un vārddarināšanas, gramatikas (morfoloģijas un 

sintakses) prasmju pilnveidošana dzimtās valodas stundās. L6, S2  

9. Skolēnu vārdu krājuma un kulturoloģiskā redzesloka paplašināšanas lingvodidaktiskās 

iespējas. L4, S2  

10. Runas kļūdu jēdziens. Skolēnu ortogrāfijas un interpunkcijas prasmju pilnveidošana dzimtās 

valodas stundās. L6, S2  

11. Skolēna kā lingvālās personības attīstības iespējas krievu valodas stundās. Sākumskolas 

skolēnu komunikatīvas prasmju pilnveidošana. L4, S2  

12. Sākumskolas skolēnu tekstveides un stilistiskas prasmju pilnveidošanas iespējas. L4, S2  

13. Sākumskolas skolēnu runas kultūra. L4, S2  

14. Interaktīvās mācību metodes krievu valodas stundās. Darba diferenciācija un 

individualizācija dzimtās valodas stundās sākumskolā. L4, S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Studentiem ir obligāts semināru apmeklējums. Studiju kursa laikā ir plānoti 14 semināri.  

Studiju kursa gala atzīmi veido atzīmes par uzstāšanos semināros (25%), atzīme par referātu 

(referāts par tematu „Daţas didaktiskās pieejas skolēnu lasīt prasmju un rakstīt prasmju attīstībā‖ 

apjoms - ~ 1500 vārdu) – 25% un mutvārdu eksāmena vērtējums (50%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Гаврилина М. Русский язык в 4-5 классах: Книга для учителя. – R.: Mācību grāmata, 

2004. LUB:5  

2. Филина О. Страна читателей. Литература в 4-5 классах. Книга для учителя. Rīga, 

Mācību grāmata, 2008. LUB:2  

3. Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana. Atbalsta materiāli skolotājiem / A. 

Rata, L. Grigule, S. Zusina, Z. Matesoviča, M. Gavriļina, A. Vūlane u.c. Rīga, 2004 LM IZM:11  

4. Gavriļina M., Vulāne A. Dzimtās valodas standarta koncepcija. Valodu apguve: problēmas un 



perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2001. – 6. – 18. lpp. LUB:1  

5. Гаврилина М., Филина О. Основные тенденции в освоении русского языка и 

литературы в школах национальных меньшинств Латвии // Международная научно-

практическая конференция по проблемам преподавания русского языка и литературы в 

странах Балтии (Сборник научно-методических материалов). – Санкт-Петербург: 

Филологический факультет СпбГУ, 2006. 74. – 79.lpp. LUB:1  

6. Gavriļina М., Līcīte L., Frolova I. Mazākumtautību (krievu) sākumskolas skolēnu valodā 

sastopamo ortogrāfijas un interpunkcijas problēmu raksturojums un to risinājuma iespējas. Rīga: 

IZM ISEC, 2008. 64 lpp. // http://isec.gov.lv/isec/petijumi/mazakumt_ortografija.pdf LUB:1  

7. Гаврилина М. Речевое поведение младших школьников в родном (русском) языке в 

ситуации билингвального обучения в школах Латвии // Материалы II международной 

конференции «Инновации и традиции в современном образовании». Россия, ВГУ, 2010. 

LUB:1 

Papildliteratūra 

1.Mazākumtautības valodu pamatizglītības standarts 1. – 9. klasei. 

http://www.isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stplv1.htm  

2. Зайцев Н.А. Методики обучения ребенка чтению // http://www.kubikizaitseva.narod.ru/  

3. Обучение чтению по системе Д. Эльконина. Буквенный период обучения грамоте // 

http://www.prosv.ru/ebooks/Burgimenko_chtenie_elkonenn/3.html  

4. Методика обучения письму // http://www.5ka.ru/62/13536/1.html  

5. Мельник Э., Корожнева Л. Интегрированные уроки в начальной школе. Учебное 

пособие. М., 2001 // 

http://www.oim.ru/reader.asp?whichpage=10&mytip=1&word=&pagesize=15&Nomer=131  

6. Обогащение словарного запаса на уроках развития речи в младших классах школы. 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00007026.html  

7. Гаврилина М.А. Орфографическая грамотность младших школьников в родном языке в 

условиях билингвального образования // Русский язык за рубежом. № 6. Москва, 2009. С. 

51-56.  

8. Интерактивные методы обучения в начальной школе. 

http://zhakulina20090612.blogspot.com/2009/11/blog-post_13.html  

9. Развитие речи младших школьников. Фестивать педагогических идей «Открытый 

урок». http://festival.1september.ru/articles/415803/?numb_artic=415803  

10. Дифференциация и индивидуализация обучения как условия саморазвития младшего 

школьника. http://festival.1september.ru/2003_2004/index.php?member=102297 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Ţurnāli «Начальная школа», „Sākumskola‖.  

2. Фролова И. Учимся писать. Нескучные прописи для дошкольников и младших 

школьников (Darba burtnīca sagatavošanas grupām vai 1.klasei). Rīga: Mācību grāmata, 2009.  

3. Домашева В. Русский язык (1-4 классы). Rīga, RetorikaА, 2000.-2006.  

4. Фролова И. Ступеньки в мир языка (1-3 классы). Rīga, Mācību grāmata, 2005.-2007.  

5. Райт Э., Широнина Л. Русский язык (1-3 классы). Rīga, Zvaigzne, 2002.-2004.  

6. Платонова Е., Кудачкова Е. Русский язык (1-3 классы). Rīga, RetorikaА, 2007-2010.  

7. Гаврилина М. Русский язык (4 класс). Rīga, Mācību grāmata, 2004. 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Matemātikas didaktika  

Kursa kods Mate4035 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika 

Kredītpunkti 5 

ECTS kredītpunkti 7.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 80 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
60 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
120 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par pamatnostādnēm matemātikas mācīšanā sākumskolā, 

akcentējot mūsdienīgo mācību procesa organizācijas likumsakarībās: plānošanu uz sasniedzamo 

rezultātu, skolēnu sasniegumu vērtēšanu, prasmi izvēlēties rezultāta sasniegšanai atbilstošākās 

mācību metodes un formas. 

Rezultāti 

 

Apgūstot kursu, studentiem būs izpratne par mūsdienīga mācību procesa organizēšanu skolā. 

Studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Izskaidro matemātikas izglītības mērķi mūsdienu izglītības procesā.  

2. Analizē izvēlēto mācību un vērtēšanas metoţu un formu atbilstību izvirzītajiem mācību 

mērķiem un plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem.  

3. Realizē mācību mērķus efektīvā mācību procesā.  

4. Pamato pedagoģisko mērķu sasniegšanai izvēlētās mācību metodes un formas  

Profesionālās kompetences:  

1. Organizē skolēnam atvērtu mācību procesu.  

2. Plāno matemātikas mācību priekšmeta sistēmisku un pēctecīgu apguvi sākumskolas kursā.  

3. Izvērtē un izvēlas mācību satura apguvei atbilstošāko mācību metodi, darba organizācijas un 

vērtēšanas formu.  

4.Organizē skolēnam atvērtu mācību procesu.  

5. Analizē un izvērtē savu profesionālo darbību.  

6. Vada skolēnu pētniecisko darbību. 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Sistēma zinātnē. Matemātiskās izglītības filozofija. L P S 2 4 2  

2. Matemātikas mācību priekšmeta saturs, tā pēctecība, mācību procesu reglamentējošie 

dokumenti. L P S 2 4 2  

3. Mācību procesa plānošana. Vērtēšana mūsdienīgā mācību procesā. L P S 2 4 2  

4. Mācību metodes matemātikā. Pētnieciskā darbība matemātikā. L P S 2 4 2  

5. Daţādas mācību darba formas matemātikas stundās. Skolotājs informācijas sabiedrībā. L P S 2 

4 2  



6. Komunikatīvo prasmju attīstīšana matemātikas mācību procesā. Uzdevumu risināšanas 

metodika matemātikā. L P S 2 4 2  

7. Kā padarīt mācību saturu skolēnam personīgi nozīmīgu, skolotāja loma tajā. Summatīvā 

vērtēšana. L P S 2 4 2  

8. Kopsavilkums par daţādu metoţu lietojumu matemātikas stundās. Mācību metoţu izvēle 

skolēnu ieinteresēšanai matemātikas apguvē. L P S 2 4 2  

9. Mācību stundu analīze. Matemātikas mācību procesa diferenciācija. L P S 2 4 2  

10. Informācijas tehnoloģiju lietošana skolēnu ieinteresēšanai un motivēšanai. L P S 2 4 2  

Stundas kopā 80 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 10 

semināri, 20 praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie un laboratorijas darbi, aktīvi un sekmīgi 

jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā 

(30%), iesaistīšanās aktīvi diskusijās semināros (30%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (40%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Geidţs N., Berliners C. Pedagoģiskā psiholoģija ./ No angļu val. tul. Z. Rozenberga. Rīga: 

Zvaigzne ABC. – 662. Lpp., 1999.;10 eks.  

2. Betels Dţ. Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem.- Rīga, 2003.;6 eks.  

3. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide.- Rīga: RaKa, 2003.;17eks.  

4. Vestergaard, Ebbe.Didactics :a basic introduction /Ebbe Vestergaard ; transl. by Philip Curry. 

Odense : Royal Danish School of Educational Studies, 1993.  

25 p., schemes.;10 eks.  

5. Fišers R. Mācīsim bērniem mācīties. – Rīga: RaKa, 2005.;25eks. 

 



  

Kursa nosaukums Dabaszinību mācību saturs un metodika 

Kursa kods Peda4189 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 30 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
34 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 16.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Peda2220, Izglītības vide* [2PED2677*SDSK2082] 2PED2677 

Peda2233, Mācīšanās: teorija un prakse [2PED2678*SDSK2083] 2PED2678 

[2SDS2066*SDSK2066] 2SDS2066 

Peda2080, Skolotāja pētnieciskā darbība 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir pilnveidot zināšanas dabas zinātľu pamatos un mācību metoţu pielietošanā 

dabaszinību mācību procesā, kas nodrošina gan skolēnu zināšanu pilnveidi, gan praktisko 

iemaľu apguvi, atbilstoši mūsdienu apstākļiem. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

•zināšanas un izpratni par:  

dabas zinību pamatiem,  

dabaszinību standarta prasībām,  

dabaszinību saturu,  

dabaszinību satura apguves plānojumu,  

mācību metodēm un to izmantošanu dabaszinībās,  

vērtēšanas metodiskiem paľēmieniem un to izmantošanu dabaszinībās;  

•prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

analizēt un izvērtēt mācību procesu,  

paredzēt sasniedzamos mācību rezultātus,  

veikt pašnovērtēšanu;  

•prasmes zināšanas pielietot:  

plānot mācību procesu,  

izvēlēties un pielietot dabaszinībām atbilstošas mācību metodes,  

veikt didaktisko materiālu atlasi,  

veikt mācību procesa kontroli un izvērtēšanu,  

plānot un organizēt skolēnu praktisko darbību,  

izstrādāt didaktiskos materiālus dabaszinībām;  

•komunikācijas prasmes:  

izskaidrot mācību mērķus un uzdevumus dabaszinībās,  

sadarboties ar citiem pedagogiem un vecākiem pedagoģiskajā procesā;  



•ievirze tālākās mācīšanās prasmēm:  

izvērtēt savu esošo zināšanu apjomu un dziļumu un apzināt deficītus un to novēršanas ceļus;  

•citas vispārējās prasmes:  

noteikt prioritātes darbībā,  

būt atvērtam pārmaiľām, kuras ir atšķirīgas no personīgās iepriekšējās pieredzes. 

Kursa plāns 

1.Dabaszinību standarts 1.-6. klasei. L-2  

2.Mācību programma dabaszinībās 1. – 4. klasei. L-2 S-2  

3.Dabaszinību mācību saturs un tā plānošana. L-8 S-10  

4.Dabaszinību mācību didaktiskie materiāli. L-4 S-4  

5.Dabaszinību apguvē izmantojamās mācību metodes un to izvēles principi. L-6 S-10  

6.Mācību sasniegumu kontrole un vērtēšana dabaszinībās. L-6 S-6  

7.Drošības noteikumi dabaszinībās. L-2 S-2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Studiju kursa gala atzīmi veido:  

•kontroldarbs – 10%;  

•vērtējums par piedalīšanos semināros – 30%;  

•patstāvīgie darbi un porfolio izveide – 40%;  

•rakstisks eksāmens – 20%. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartsiem. www.isec.gov.lv  

2.Dabaszinības. Mācību priekšmeta standarts 1.-6. klasei. www.isec.gov.lv  

3.Mācību programmas dabaszinībās paraugs. Dabaszinības1.-6. klase. www.isec.gov.lv  

4. Mācību metodes un metodiskie paľēmieni. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 70 lpp. 6 eks. 

Papildliteratūra 

1.Arājs, R. Dabas vides izglītība. Ieteikumi sākumskolas skolotājiem. Rīga: Zemkopības 

ministrija, 1995. 122 lpp.  

2.Astafeja, A. Ekskursija – mācību forma. Rīga: RaKa, 2001. 128. lpp.  

3.Birkerts, A. Apkārtnes mācības metodika. Rīga : Kultūras Balss, 1921. 248 lpp.  

4.Bluka, I., Rubana, I.M. Dzīvesprasmju apguve skolā: metodisks materiāls /IZM Izglītības 

satura un eksaminācijas centrs. Rīga: 2002. 41 lpp.  

5. Braša, A. Vides izglītība pamatskolā :eksperimentāls metodisks līdzeklis. Aizkraukle: 

Krauklītis, 1997. 103 lpp.  

6.Čehlova, Z., Grīnpauks, Z. Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās. Rīga: RaKa, 2003. 113 

lpp. 13 eks.  

7.Grīnberga, M. Rokasgrāmata vides izglītībā :mācību līdzeklis skolotājiem vides izglītībā. Rīga 

: SIA "Zaļā josta", 2006. 99 lpp.  

8.Hahele, R. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga : RaKa, 2005. 68 lpp.  

9.Hamčanovska, I. Vides izglītība skolā. Rīga : RaKa, 2002. 130 lpp.  

10.Lapiľa, L., Rudiľa V. Projektu metode skolā :skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 

87 lpp.  

11.Oliľa, Z. Mana projekta rokasgrāmata :metodiskie ieteikumi skolotājam. Rīga: Bērnu Vides 

skola, 2001. 22 lpp.  

12.Stola, I. Ekskursijas dabā. Rīga: RaKa, 2002. 148 lpp.  

13.Stola, I. Vides izglītība pamatskolā. Rīga: Raka, 2001. 196 lpp.  

14.Vedīsim skolu laukā! :metodisks līdz. vides izglītībā skolotājiem un ārpusskolas izglītības 

iestāţu darbiniekiem. /LR IZM. Rīga: Bērnu Vides skola, 1994. 97 lpp. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Ţurnāls Skolotājs  



2.Ţurnāls Skola+  

3.Ţurnāls Vides Vēstis.  

4.Dabaszinības [videoieraksts] : 1. klase /scenārija aut.: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris 

Poikāns, Raitis Vulfs ; reţisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka ; operatori: Aivars Cāns, Ingmārs 

Līdaka. Rīga : LVAVP, 2003. 1 videokasete (VHS) (ap 45 min.) : 1 eks.  

5.Dabaszinības [videoieraksts] : 2. klase /scenārija aut.: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris 

Poikāns, Raitis Vulfs ; reţisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka ; operatori: Aivars Cāns, Ingmārs 

Līdaka. Rīga : LVAVP, 2003. 1 videokasete (VHS) (ap 45 min.) : 1 eks.  

6.Dabaszinības [videoieraksts] : 3. klase /scenārija aut.: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris 

Poikāns, Raitis Vulfs ; reţisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka ; operatori: Aivars Cāns, Ingmārs 

Līdaka. Rīga : LVAVP, 2003. 1 videokasete (VHS) (ap 45 min.) : 1 eks.  

7.Dabaszinības [videoieraksts] : 4. klase /scenārija aut.: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris 

Poikāns, Raitis Vulfs ; reţisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka ; operatori: Aivars Cāns, Ingmārs 

Līdaka. Rīga : LVAVP, 2003. 1 videokasete (VHS) (ap 45 min.) : 1 eks.  

8.www.lielvards.lv  

9.www.zvaigzne.lv  

10.www.isec.gov.lv  

 



 

Kursa nosaukums Sociālo zinību mācību saturs un metodika  

Kursa kods Peda4182 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 16.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Peda1042, Integrēto mācību metodika 

Peda2233, Mācīšanās: teorija un prakse [2PED2678*SDSK2083] 2PED2678 

[2SDS2066*SDSK2066] 2SDS2066 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju gūt zināšanas par sociālo zinību mācību 

satura komponentēm, prasmes mācību metodikas izvēlē un pielietošanā sociālo zinību mācību 

stundās, organizējot integrētu mācību procesu, gūt izpratni par mācību metodikas izvēli atbilstoši 

mācību tematikai un skolēnu vecumposmam, apgūt prasmes pārbaudes darbu un vērtēšanas 

kritēriju izstrādē. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

akadēmisko kompetenci izstrādājot integrētu mācību saturu, izvēloties mācību metodes un 

paľēmienus atbilstoši mācību procesa organizācijai, atbilstoši sociālo zinību īstenošanas veidam 

– integrētai mācību stundai; izstrādājot pārbaudes darbus un vērtēšanas kritērijus;  

profesionālo kompetenci mācību metoţu un paľēmienu īstenošanā mācību procesā daţādās klašu 

grupās, stundas norises novērtēšanā.  

Kursa plāns 

1. Sociālo zinību mācību priekšmeta saturs L 2  

2. Sociālo zinību priekšmeta komponentes L 2  

3. Mācību metodes sākumskolā un pamatskolā L4, S2  

4. Mijiedarbības mācību metodes un paľēmieni L6, S6  

5. Skolēnu sasniegumu vērtēšana L2,S2  

6. Pārbaudes darbi L4,S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai iegūtu kredītpunktus:  

1. jāizstrādā viens patstāvīgais darbs un jāprezentē seminārā – 30% no vērtējuma;  

2. jānokārto viens kontroldarbs - 20% no vērtējuma;  

3. jānokārto eksāmens (rakstisks) - 50% no vērtējuma 

Mācību pamatliteratūra 

1. Albrehta,Dz. Didaktika. Raka, 2001. 81 eks. LUB  



2. Avotiľa, G., Ose, L., Rocēna, I. Mācību metodika sociālajās zinībās. Integrēta pieeja. Rīga, 

SFL projekts, 2002. 5 eks.LUB  

3. Gudjons,H. Pedagoģijas pamatatziľas. Zvaigszne ABC, 2007. 22 eks. LUB  

4. Ţogla I. Didaktikas pamatatziľas. RaKa, 2002. 35 eks.LUB 

Papildliteratūra 

1.Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs. Sociālās zinības 1.-9.klasei.  

2.Sociālās zinības. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei. ISEC, 2006.  

3.Zelmenis V. Pedagoģijas pamati.- R.: Raka, 2000. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. htp//www.visc.gov.lv  

2. "zurnāls " Skolotājs"  

 



  

Kursa nosaukums Mūzika un tās mācību metodika [PamIzglSkol P] 

Kursa kods PedaP288 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 31.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Ligita Stramkale 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP288 [2PEDP143] Mūzika un tās 

mācību metodika [PamIzglSkol P] 

[slēgts 03.09.2010] 

PedaP557 [2PEDP400] Mūzika un tās 

mācību metodika I [SkPa P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa autore: Dr.paed., doc. Ligita Stramkale  

 

Studiju kursa mērķis – iepazīstināt topošos skolotājus ar mūzikas metodikas teorētiskajiem 

principiem un ievirzīt mūzikas apguves vispārizglītojošā skolā mācību metoţu un līdzekļu 

apzināšanā, lai ar to palīdzību mērķtiecīgi un optimāli skolotājs spētu realizēt mācību un 

audzināšanas darbu, kas savukārt dotu iespēju risināt pedagoģijas vispārējos un specifiskos 

uzdevumus.  

Studiju kursa uzdevumi:  

1)veicināt studentu izpratni par mūzikas mērķi, uzdevumiem, saturu, metodēm un sasniegumu 

vērtēšanas formām vispārizglītojošā skolā;  

2)veidot prasmi pielietot pedagoģiskajā darbībā mūzikas mācību metodes un līdzekļus. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par:  

•mūzikas metodikas attīstības vēsturi Latvijā;  

•mūzikas apguves vispārizglītojošā skolā didaktiskajiem principiem;  

•mūsdienu vispārizglītojošā skolā mūzikas apguvē izmantojamām mācību grāmatām un mācību 

līdzekļiem;  

•mācību sasniegumu vērtēšanas formām un metodiskajiem paľēmieniem mūzikā;  

•mūzikas izteiksmes līdzekļu apguves metodiku;  

•mūzikas klausīšanās un mūzikas instrumentu apguves metodiku.  

 



2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

•analizēt daţādu periodu mūzikas pedagogu metodikās atziľas;  

•mūzikas mācību priekšmeta mērķi, uzdevumus un saturu vispārizglītojošā skolā;  

•mūzikas klausīšanās un praktiskas muzicēšanas nepieciešamību skolēna harmoniskas personības 

attīstībā.  

•skandēšanas būtību un tās nozīmi ritma izjūtas pilnveidošanā, kā arī integrācijas iespēju citu 

mācību priekšmetu apguvē;  

•bērna balss aparāta attīstības īpatnības, salīdzinot ar pieauguša cilvēka balss aparātu;  

•izvērtēt mūzikas apguvē izmantojamās vispārīgās un mūzikai specifiskās mācību metodes.  

 

3. Prasmes zināšanas pielietot:  

•pratīs noteikt nošu atrašanos līnijkopā un izmantot dziesmas pēc dzirdes apguves metodiku;  

•teorētisko pamatu apguves rezultātā, metodiski pareizi izmantot daudzveidīgās ritma zilbes 

muzicēšanas procesā un rakstisku uzdevumu izpildē;  

•izveidot un izpildīt ritma pavadījumu ar skanošajiem ţestiem vai ritma instrumentiem;  

•darbā ar bērniem izmantot muzikālās spēles un rotaļas;  

•metodiski pareizi vadīt mūzikas klausīšanās procesu.  

 

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

•veidot un uzturēt komunikācijai un sadarbībai labvēlīgu vidi;  

•demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas;  

•pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiľām.  

•diskutēt par mūzikas metodikas aktuāliem jautājumiem sākumskolā;  

•uzľemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību.  

 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

•patstāvīgi virzīt savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi;  

•patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos. 

Kursa plāns 

1.Ievads studiju kursā. Mūzikas skolotājs un mūzikas mācīšanās pamatojums (L-2 + S-2).  

2.Mūzikas apguves vispārizglītojošā skolā mērķis, uzdevumu, saturs un didaktiskie principi (L-2 

+ S-2).  

3.Mūzikas metodikas attīstības īsa vēsture Latvijā (L-2 + S-2).  

4.Mācību metodes un mācību līdzekļi mūzikas mācību priekšmeta apguvē (L-2 + S-2).  

5.Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paľēmieni mūzikā (L-2 + S-2).  

6.Mūzikas valodas elementu apguves sistēma un ritma izjūtas pilnveide sākumskolā (L-2 + 

praktiskais darbs -4).  

7.Nošu mācība un gammas apguves metodika (L-2 + praktiskais darbs -2).  

8.Dziesmas apguves metodika un dziedāšanas iemaľu pilnveide sākumskolā (L-4 + praktiskais 

darbs -6).  

9.Mūzikas instrumentu spēles apguves metodika (L-2 + S-2).  

10.Mūzikas klausīšanās metodika (L-2 + praktiskais darbs -1 + S-1).  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)Izpildīti un prezentēti praktiskie darbi (30% no vērtējuma);  

-divu daţādu autoru kolektīvu 1.klases mūzikas mācību grāmatu salīdzināšana un analizēšana 

(15%);  

-mūzikas stundas konspekta izveide (15%).  

 

2)Obligāts semināru apmeklējums un sekmīgs starpvērtējums (60% no vērtējuma)  

-mūzikas mācību priekšmeta mērķa, uzdevumu un satura vispārizglītojošā skolā kritiska analīze 

(10%);  



-ritma pavadījuma ar skanošajiem ţestiem izveide un iestudēšana (10%);  

-latviešu tautas dziesmas četrrindes ritmiska skandēšana (10%);  

-gammas dziedāšana daţādos ritmos (10%);  

-dziesmas metodiski pareiza apguve pēc notīm (10%);  

-rotaļas ar dziedāšanu iestudēšana (10%).  

 

3)Noslēguma darbs (10% no kopējā vērtējuma)  

-rakstisks eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Birzkops, J. Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja. Rīga: Liesma, 1999. (12 

grāmatas)  

2. Daukša, A. Ieskats mūzikas metodikā. Rīga: RaKa, 2000. (1 grāmata)  

3. Grauzdiľa, I. Palīgs skolotājiem mūzikas mācībā pamatskolā. Rīga: Musica Baltica, 1997. (1 

grāmata)  

4. Kārkliľš, L. Mūzikas leksikons. Rīga: RaKa, 2006. (5 grāmatas)  

5.Nelsone, I., Paipare, M. Mūzikas mācīšanas metodika. Rīga: Zvaigzne, 1992. (1 grāmata)  

6.Rozenberga, L. Muzikālās spēles un rotaļas. Rīga: Musica Baltica, 2003. (1 grāmata)  

7. Vīgners, E. Vokāli – instrumentālās fonētikas metodika pamatskolām. Rīga: Vīgnere, 1936. (2 

grāmatas)  

8. Zariľš, D. Mūzikas pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2003. (1 grāmata) 

Papildliteratūra 

1. Līduma, A. Jūlijs Rozītis. Dzīve un darbība. Rēzekne: Latgales Kultūras centrs, 2004.  

2. Tautasdziesmu vācelīte (sast. Ē.Siliľš).Rīga: Zvaigzne ABC, 1990.  

3. Zvirgzdiľa, E. Par vokālo mākslu. Rīga: Zvaigzne, 1986. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Pamatizglītības standarts mūzikā. Pieejams: www.isec.gov.lv  

2.Raksti ţurnālā ―Skolotājs‖, konferenču materiāli u.c. publikācijas  

3.Mūzikas mācību grāmatas vispārizglītojošā skolā 

 



  

Kursa nosaukums Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika 

Kursa kods Peda1197 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Mācību metodika# 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 9 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 39 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 01.03.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: Sekmēt izpratnes veidošanos par mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta 

mērķi, uzdevumiem, saturu un nozīmi 1-4. klasē un praktiski apgūt rokdarbu pamatus.  

 

Kursa uzdevumi: apgūt kompozīcijas pamatus, apgūt prasmes darbam ar papīru, 

tekstilmateriāliem un dabas materiāliem,. Apgūt prasmi analizēt un novērtēt rokdarbus. Apgūt 

prasmi plānot mājturības un tehnoloģiju stundas 1.-4. klasē. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta mērķi, uzdevumiem un nozīmi 1.-4. klašu skolēnu 

personības attīstībā;  

tekstilmateriālu, dabas materiālu un papīra mākslinieciskās un plastiskās izteiksmes 

daudzveidību un to pielietojuma iespējām mājturības un tehnoloģiju priekšmetā 1. -4. klasē.  

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

-izvēlēties un sagatavot materiālus un darba rīkus papīra plastikai, darbam ar dabas materiāliem, 

darbam ar tekstilmateriāliem;  

-veidot kompozīcijas, izmantojot mērķtiecīgi mākslas izteiksmes līdzekļus;  

-izgatavot papīra darinājumus, dabas materiālu kompozīcijas, vīt, pīt aukliľas, veidot dziju un 

diegu uztinumus, izšūt, šūt ar roku dūrieniem, aplicēt, adīt, tamborēt, filcēt, aust rāmī un ar celu 

galdiľiem, izgatavot lelles,  

-plānot mājturības un tehnoloģiju stundas 1.-4. klasē un analizēt rezultātus;.  

-prasmes analizēt un izvērtēt skolēnu mācību sasniegumus mājturībā un tehnoloģijās 1.-4. klasē 

Kursa plāns 

 

1. Mājturības un tehnoloģiju priekšmeta mērķis un uzdevumi 1.-4. klasē, nozīme skolēnu 

personības veidošanās procesā L 1  

2. Papīra darinājumu klasifikācija L 1  



3. Divdimensiju uzdevumi. Aplikācija Ld 2  

4. Trīsdimensiju uzdevumi. Papīra locīšana Ld 4  

5. Apsveikuma kartīšu darināšana Ld 2  

6. Rotaļlietu izgatavošana Ld 4  

7. Dabas materiālu klasifikācija .Dabas materiālu vākšana, apstrāde, glabāšana L 2  

8. Dabas materiālu kompozīciju veidošanas principi un tehnoloģijas Ld2  

9. Kompozīciju veidošana gada ritumā Ld 4  

10. Kompozīcija plaknē, telpā, dabas vidē Ld 4  

11. Tekstiltehniku veidi. Izmantojamie materiāli un darba rīki. L1  

12. Tekstildarbu kompozīcijas pamati. Ld 2  

13. Dziju un diegu uztinumi. Vīšana. Pīšana. Ld 2  

14. Izšūšana. Ld 1  

15. Šūšana. Pogu piešūšana. Ld 2  

16. Aplikācija: šūtā, līmētā. Ld 1  

17. Adīšana un tamborēšana. Ld 1  

18. Aušana. Ld 2  

19. Filcēšana Ld 4  

20. Leļļu izgatavošana. Ld 2  

21. Skolēnu reproduktīvā un mākslinieciski radošā darbība L 1  

22. Skolēnu mācību sasniegumu novērtēšana mājturībā un tehnoloģijās. Darbu skates un izstādes 

iekārtošana. L 1  

23. Mājturības un tehnoloģiju stundu plānošana. L 2  

 

Stundas kopā 48 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

75% nodarbību apmeklējums 5%  

Starppārbaudījumi:  

Papīra darinājumi 10%  

Tekstilizstrādājumi10%  

Dabas materiālu kompozīcijas10%  

Mājturības un tehnoloģiju stundu konspekti ar mācību uzskates līdzekļiem un/vai izdales 

materiāliem un tā prezentācija 20%.  

Eksāmens: piedalīšanās darbu skatē 45% 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Rokdarbu apguve mazākumtautību skolās latviešu valodā :rakstu krājums] /[atb. red. Lolita 

Šelvaha]. Rīga : Latvijas Universitāte : 1997. 108 lpp. : il. LUB:Izgl.zin.&psihol. Bibl-12 eks.  

2. Vaivare B., Urdziľa M., Kokina M., Pudāne D. Tekstils. Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC, 

1998.-112 lpp. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

3. Aitīre-Šēle L. Origami. Papīra locīšana lieliem un maziem. R.: Zvaigzne ABC, 1997.-88. 

lpp.LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-6 eks.  

4. Davidson, Nikola.: Feltique :techniques and projects for wet felting, needle felting, fulling, 

and working with commercial felt /Nikola Davidson and Brookelynn Morris. New York : Potter 

Craft, c2009. 160 lpp. : il. ; 29 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-22 eks.  

5. Treimane G. Apsveikuma kartītes.- Rīga : Zvaigzne ABC, 1999.- 24 lpp. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

6. Dirnēna, Valda: Dabas materiāli pamatskolā /Valda Dirnēna. Rīga : Raka, 2000. 142 lpp. : il. ; 

21 x 14 cm. LUB:Centr.bibl. krājums .-1 eks  

7. Nitsch, Cornelia, 1946-: 313 spēles telpās, brīvā dabā, ceļojumā /Kornēlija Niče ; no vācu 

valodas tulkojusi Sinda Krastiľa. Rīga : Jumava, [2008]. 148, [4] lpp. : il. ; 25 cm. 



LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks 

Papildliteratūra 

1. Treimane G. Papīra plastika. Papīra locīšana. R.: Zvaigzne ABC, 2006.-48.  

2. Grasmane M. Mājturība. Tamborēšana un adīšana.-R.: Zvaigzne, 1992.  

3. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība: Pieredze. Teorija. Prakse.-RaKa, 1998.  

4. Puppenspiel im Kindergarten.- Berlin: Volkseigener.  

5. Linda E. Rihors E. Rokdarbi 1.-4. klasei. Darini pats !  

6. Vilksa A. Brīnišķīgi darbiľi lietainām dienām.-R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

7. Šterna M. Aušana.-R.: Praktiska grāmata, 2004.  

8. Ģimenes enciklopēdija.-1. sējums.- Rīga: Galvenā Enciklopēdiju redakcija, 1989.  

9. Bachman, Manfred, Hausman Das grosse Puppenbuch.- Leipzig: 1971.  

10. Rieksta D. Rokdarbi. Praktikums Ar gudru ziľu. 4. klase.-RaKa, 2005.  

11. Dools&Toys of Native America.-San Francisco: Chroniele Books, 1995.  

12. Treimane G. Papīra darbi. Ak, eglīte, ak, eglīte. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 112.  

13. Treimane G. Papīra darbi. Zvaigţľu pilna istabiľa. - R.: Zvaigzne ABC, 2001. - 112.  

14. Callery E. The Encyclopedia of Origami and paper crafts Techniques. - London.: Apple, 

1995. - 256.  

15. Buisson Dominique. The Art of Japanese paper. - Paris: Terrase, 1992. - 224.  

16. Jackson Paul. The Art and Craft of Paper Sculpture. - London: Apple, 1996. - 128.  

17. Joanne Fink. Greeting Card design. - New York: PBC International, INC, 1992. – 188  

18. Souter Gillian. Paper crafts. - New York,: CTR, 1994. - 160.  

19. Kundziľš M. Dabas formu estētika. Bionika un māksla. R.- Madris 2004.-167lpp.  

20. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas. R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

21. Prelgauska Dz. Spēles, novērojumi, eksperimenti R. SIA Izglītības soļi, 2002.  

22. Stola I. Ekskursijas dabā. R. RaKa, 2002  

23. Skolēna attīstība pedagoģiskajā procesā sākumskolā R. Mācību apgāds NT, 1998. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls Sākums  

2. Ţurnāls Mans mazais  

3. Ţurnāls Rokdarbu vācelīte  

4. Ţurnāls Floristika  

5. Ţurnāls Mazajam floristam  

6. Ţurnāls Ручная работа. Москва : Вкусная жизнь.  

7. www.liis.lv/vi/Sakumsk.htm  

8. www.visc.gov.lv  

9. www. zalajosta.lv  

8. Mācību priekšmetu programma pamatskolai. Mājturība un tehnoloģijas 1.-9.klasei.-LRIZM 

ISEC, 2006// www.visc.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol  

9. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2006.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 

 



  

Kursa nosaukums 
Vizuālā māksla un tās mācību metodika [PamIzglSkol 

P] 

Kursa kods PedaP278 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 16.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ilze Vītola 

Kursa anotācija 

Studiju kursā tiek apskatīti Vizuālās mākslas izglītības un mācību metodikas pamatjautājumi: 

vizuālās mākslas priekšmeta mērķi un uzdevumi, priekšmeta saturs, bērna zīmējuma dabiskās 

attīstības gaita, tās periodizācija, bērna vecumposmu īpatnību nozīme mācību procesa 

organizēšanā un bērna personības attīstības veicināšanā.  

Mācību uzdevumu modelēšana orientēta uz skolēnu izziľas darbības, uztveres un domāšanas 

procesu, praktisko iemaľu un radošās darbības attīstības veicināšanu. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst  

1. zināšanas un izpratni par:  

- vizuālās mākslas priekšmeta nozīmi un specifiku izglītības programmā;  

- daţāda vecuma bērnu tēlotājdarbības raksturu;  

- iespējām mērķtiecīgi izmantot tēlotājdarbību bērna vispusīgai attīstīšanai;  

- mācību metoţu un paľēmienu specifiku vizuālās mākslas priekšmeta apguvē;  

- mācību darba plānošanu: mācību uzdevumu un mācību programmas veidošanu;  

- skolēnu darba sasniegumu vērtēšanas specifiku vizuālajā mākslā.  

2. prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt:  

- vizuālās mākslas priekšmeta mērķus un uzdevumus;  

- iespējas mērķtiecīgi izmantot tēlotājdarbību bērna vispusīgai attīstīšanai daţādās vecuma 

grupās;  

- tradicionālās un jaunas idejas mākslā un mākslas izglītībā;  

- vizuālās mākslas priekšmeta īstenošanas iespējas: metoţu un paľēmienu atbilstību un 

lietderību;  

3. prasmes zināšanas pielietot:  

- radoši plānojot mācību darbu vizuālās mākslas mācību priekšmetā;  

- izvērtējot mācību procesa un skolēnu darba rezultātus;  

- aktualizējot saikni ar jaunākajām idejām mākslas izglītībā;  

- ģenerējot un attīstot jaunas metodes un paľēmienus;  



- izvēloties un izstrādājot mācību līdzekļus.  

4. komunikācijas prasmes:  

- argumentēti diskutēt par aktualitātēm mākslā un mākslas izglītībā;  

- sadarboties ar citiem skolotājiem;  

- būt tolerantiem, respektēt viedokļu daţādību.  

Kursa plāns 

1. Vizuālās mākslas mācību metodikas priekšmets, tā specifika L2  

2. Vizuālās mākslas mācību priekšmeta saturs L8  

3. Bērnu mākslinieciskā darbība, raksturīgākas iezīmes daţāda vecuma grupās L4  

4. Mācību satura apguves plānošana P4  

5. Vizuālās mākslas mācību priekšmets, tā obligātais saturs L2, P4  

6. Mācību metoţu specifika vizuālajā mākslā L2, P2  

7. Mācību sasniegumu vērtēšanas vizuālās mākslas priekšmetā L4  

8. Prasmju un iemaľu veidošana mākslas nodarbībās P8  

9. Uztveres, domāšanas un radošās darbības veicināšana mākslas nodarbībās P8 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) 1. patstāvīgais darbs - 20% no kopējā vērtējuma;  

2) 5 praktiskie darbi - 30% no kopējā vērtējuma, vērtēšana darbu skatē;  

3) eksāmens: 2.patstāvīgais darbs, tā demonstrējums - 50% no kopējā vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gombrich, E. H. Mākslas vēsture Rīga : Zvaigzne ABC. 2002. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. - 

17.  

2. Otto G. Ocvirk, Robert E. Stinson, Philip R. Wigg. Art fundamentals :theory & practice. WCB 

Brown & Benchmark, 1994. LUB:Sociālo zin. fak. bibl.- 1.  

3. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība.1.,2.daļa. R.: RaKa, 1998- 2000. 

LUB:Izgl.zin.&psihol.bibl.-9.  

4. Dewey J. Art as experience. New York : Perigee Books, 1980. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. -1.  

5. Zirdziľa V. Vizuālās mākslas ābece: Eksperimentāls mācību līdzeklis. R.: Sprīdītis, 1995. 

LUB:Centr.bibl. krājums – 2. 

Papildliteratūra 

1. Kavacs V. Mākslas valodas pamati :eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga : Zvaigzne ABC, 

1999. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.- 9.  

2. Chipp Hersahel Browning. Theories of modern art: a source book by artists and critics. - 

University of California Press, 1996. LUB:Izgl.zin.&psihol.bibl. - 1  

3. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC, 2002. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.-9.  

4. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC, 1999. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl -9.  

5. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt. R.: RaKa, 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol  

6. Kay B.D. Assessment in art education. Worcester : Davis Publications, c1997. 

LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-2. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. http://www.mk.gov.lv/doc/2005/IZMnotp15_011205_Maksla.doc  

2. http://www.isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog.shtml?vizmaks8_9  

3. Ţurnāls „Skolotājs‖ 

 



  

Kursa nosaukums Sporta didaktika 

Kursa kods SpoZ1023 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 36 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Dzintra Zaula 

  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

SpoZP001 [2SPOP096] Sports un tā 

mācību metodika I [SkPa P] 

SpoZP002 [2SPOP101] Sports un tā 

mācību metodika II [SkPa P] 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis - sniegt studentiem teorētiskās zināšanas, prasmes sporta darbā sākumskolā un 

pamatskolā, sniegt zināšanas par mācību procesa organizāciju sporta stundās un ārpusklases 

sporta darbā. Kurss uzdevumi: 1) Mācīt plānot sporta stundu saturu. 2) Mācīt kā var regulēt 

fizisko slodzi atkarībā no skolēnu veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības. 3) Mācīt 

sasniegumu vērtēšanas kritērijus sportā. 4) Sniegt prasmes par darba organizācijas formām un 

mācību metodēm. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studentiem nostiprinās priekšstats par sporta stundas metodiskajiem 

aspektiem. Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti spēs parādīt: Akadēmiskās kompetences: 1. Tiek 

iegūtas teorētiskās zināšanas par sportu kā fiziskās darbības jēdzienu, sporta stundu 

uzdevumiem, slodzes regulēšanu. 2. Studentiem padziļinās zināšanas par drošības noteikumu 

ievērošanu sporta nodarbībās. 3. Studentiem padziļinās zināšanas par fizisko īpašību attīstīšanas 

metodēm. 4. Studentiem nostiprinās zināšanas par darba formām sākumskolā un pamatskolā.  

Profesionālās kompetences: 1. Studenti prot plānot sporta nodarbības. 2. Studenti prot patstāvīgi 

analizēt skolēnu fizisko slodzi, pielietot daţādas sporta darba metodes. 3. Studenti prot mācīt 

kustību pamatus sākumskolā. 4. Studenti izprot sporta treniľa iespējas ārpusstundu darbā. 

Kursa plāns 

 

1. Sporta jēdziena definējums un skaidrojums. L - 2  

2. Sports kā pedagoģisks process. L - 2  

3. Drošības un uzvedības noteikumi sporta stundās. L - 2  

4. Fiziskās audzināšanas līdzekļu raksturojums. L - 2  



5. Kustību mācīšanas priekšnosacījumi sākumskolā. L - 2, S - 2  

6. Fizisko īpašību vispārējs raksturojums. L - 2  

7. Slodzes apjoms un intensitāte. Sporta treniľš. L - 2  

1.kontroldarbs  

8. Sporta stunda. Uzdevumi, saturs, struktūra, mācību metodes, darba organizācijas formas. L - 

2, S - 2  

9. Mācību darbā plānošana. L - 2, S - 2  

10. Sporta darbs sākumskolā, raksturojums, darba formas. L - 2  

11. Sports pirmsskolas vecuma bērniem. L - 2  

12. Rotaļu metode. Rotaļas skolēnu ikdienā. L - 2, S - 2  

2.kontroldarbs  

13. Sporta satura modelis integrētās mācībās. L - 2  

14. Sporta stundas analīze. L - 2, S - 2  

15. Sekmju vērtēšana sportā. L - 2  

16. Skolēnu stāja, tās veidošanas metodika. L - 2, S - 2  

17. Fizisko īpašību attīstīšanas metodes. L - 2  

18. Ārpusstundu darbs sportā. L - 2  

3. kontroldarbs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

3 kontroldarbi 75% (katrs 25%)  

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens mutiski 25%. 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Jansone R. Sporta izglītība skolā.-R.;RaKa,1999. /2eks.  

2. Grasis N. Trenera rokas grāmata.R.,2003. /14eks.  

3. Kurzemniece L., Ragainis A. Sporta ABC.R., 1993. /3eks.  

4. Brice B. Pirkstiľu rotaļas.R.;RaKa,2007./3eks.  

5. Orehovs V., Vilciľš V. Ar gudru ziľu: Sports 1-4. Klasei. R:;RaKa,2006. / 11eks. 

Papildliteratūra 

 

1. Balode I. Sports 5. klasē : skolotāja grāmata. Rīga : RaKa, 2007. /1eks.  

2. Olimpiskā ābece : [olimpiskās izglītības rokasgrāmata : palīgs studējošajai jaunatnei un 

skolotājiem].  

Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja, 2008. /1eks  

3. Liepiľš I. Sports un treniľš.-R.:2000.  

4. Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. R:‖Jelgavas tipogrāfija‖2007. /10eks.  

5. Ar gudru ziľu 1. Klase.R:,RaKa;2003. 

 



 

Kursa nosaukums 
Bērnu literatūra un folklora pamatizglītības (1. – 4. kl.) 

mācību kontekstā 

Kursa kods Peda1194 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 16.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – dot iespēju studējošajiem padziļināt izpratni par bērnu literatūru un folkloru 

pamatizglītības 1. – 4. klašu mācību kontekstā, par latviešu un ārzemju bērnu literatūras klasikas 

un spilgtāko mūsdienu rakstnieku darbu un folkloras sacerējumu vērtību sistēmu un 

problemātiku, par latviešu bērnu literatūras vēsturi, veidiem, ţanriem, mākslinieciskajiem 

meklējumiem, par folkloristikas teorijas pamatjautājumiem, par folkloras lomu un nozīmi 

latviešu kultūras vēsturē un saistību ar mūsdienu kultūras parādībām; dot iespēju studentiem 

pilnveidot analītiskas prasmes daiļdarbu un folkloras sacerējumu analīzes procesā 

pamatizglītības mācību kontekstā, mācīties izvērtēt problēmas, kas saistītas ar bērnu literatūras 

un folkloras iepazīšanu pamatizglītības sākuma posmā (1.- 4. klasē). 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

• zinās bērnu literatūras un folkloristikas teorijas un vēstures pamatjautājumus,  

• pratīs izvērtēt daţādus pedagogu, psihologu, literatūrzinātnieku, folkloristu un rakstnieku 

viedokļus par bērnu literatūru un folkloru,  

• izpratīs bērnu literatūras un folkloras lomu un nozīmi bērna personības attīstībā un vērtību 

sistēmas izveidē,  

• pilnveidos prasmi vērtēt, analizēt un interpretēt daiļdarbus un folkloras sacerējumus,  

• būs guvuši iemaľas studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu 1.-4. klašu skolotāja 

uzdevumu risinājumu, mācību uzdevumu un materiālu izstrādi,  

• pilnveidos prasmi iesaistīties dialogā par literāru darbu un folkloras sacerējumu problēmām un 

vērtībām,  

• pilnveidos prasmi prezentēt savu pētījumu rezultātus. 

Kursa plāns 

1. Bērnu literatūras būtība, aktualitātes pasaulē un Latvijā. LNB Bērnu literatūras centra darbība. 

L 4, S 2  

2. Ieskats latviešu bērnu literatūras vēsturē. L 2  

3. Literārā pasaka un fantāzijas literatūra pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību kontekstā. L 2, S 4  

4. Bērnības atmiľu grāmatas pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību kontekstā. L 2, S 2  

5. Dzeja bērniem pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību kontekstā. L 2, S 2  

6. Izziľas literatūra pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību kontekstā. L 2, S 2  



7. Reālo dzīvi tēlojošā proza bērniem un pusaudţiem pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību 

kontekstā. L 2, S 6  

8. Folkloras un folkloristikas jēdzieni. Folkloras klasifikācija. L 4  

9. Folklora un vēsture. Ētiski estētiskās vērtības folklorā. Folklora un literatūra. L 2  

10. Ieskats latviešu folkloristikas vēsturē. L 2, S 2.  

11. Mitoloģija, maģija un folklora. Spilgtākie mitoloģiskie tēli latviešu folklorā. L 2  

12. Dziesmu folklora pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību kontekstā. L 2, S 2  

13. Gadskārtu ieraţu folklora pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību kontekstā. L 2, S 2  

14. Ģimenes ieraţu folklora pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību kontekstā. S 2  

15. Vēstītāja folklora pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību kontekstā. S 2  

16. Brahiloģismi pamatizglītības (1. – 4. kl.) mācību kontekstā. S 2  

17. Bērnu folklora. S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Pilna laika studentiem - obligāts semināru apmeklējums + 2 referāti, nepilna laika studentiem - 2  

patstāvīgie darbi (esejas) par tematiem „Pasaules apguve .. [vienā latviešu vai ārzemju bērnu 

grāmatā pēc izvēles]‖ un „Ētiski estētiskās vērtības .. [vienā tautasdziesmu, pasaku, teiku, 

anekdošu, sakāmvārdu un parunu, mīklu grupā pēc izvēles]‖, katra apjoms - ~ 1200 vārdu – 40% 

(20+20%).  

Anotācijas par vismaz 25 bērnu grāmatām (latviešu un ārzemju, pēc izvēles) - 20 %.  

Kontroldarbs „Tautasdziesmu formas analīze‖ + mūsdienu folkloras vākums (minimums 10 

vienības) – 10 %.  

Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz 2 jautājumiem – 30 %. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Stikāne A. Latviešu bērnu literatūra. Rīga, 1977. (LUB: 13 eks.)  

2. Stikāne I. Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. Rīga, 2005. (LUB: 80 eks.)  

3. Stikāne I., Tretjakova S., Zandere I. Zirgs, kas naktī dzied. Rīga, 2006. (LUB: 12 eks.)  

4. Bērnu literatūra: vērtējumi, pārdomas, atzinības, lasīšanas veicināšana. Rakstu krājums. Rīga, 

2005. (LUB: 12 eks.)  

5. Rodari Dţ. Fantāzijas gramatika. Rīga, 2009. (LUB: 7 eks.)  

6. Ambainis O. Latviešu folkloristikas vēsture. Rīga, 1989. (LUB: 71 eks.)  

7. Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē. Rīga,1999. (LUB: 17 eks.)  

8. Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga, 1996. (LUB: 25 eks.)  

9. Latviešu bērnu folklora. Sast. V. Greble. Rīga: Zinātne, 1973, 1993. (LUB: 4 eks.)  

10. International companion encyclopedia of children‘s literature / edited by Peter Hunt. London, 

New York, Routledge, 2004. 2 sēj. (LUB: 2 eks.) 

Papildliteratūra 

1. Andersens Ē.S. Ietērp vārdos savu pasauli. Rīga: Garā pupa, 1995.  

2. Anss Lerhis-Puškaitis atmiľās un stāstos / Sast. G. Pakalns. Rīga: Madris, 2000.  

3. Arājs K. Krišjānis Barons un "Latvju dainas". Rīga, 1985.  

4. Bērnu rakstnieki stāsta par sevi: Mazā biogrāfiju bibliotēka. 1., 2. Rīga: Garā pupa, 1998., 

2000.  

5. Bērziľš L. Ievads latviešu tautas dzejā. Metrika un stilistika. Rīga, 1940.  

6. Bērziľš L. Greznas dziesmas. Rīga: Zinātne, 2007.  

7.Brīdaka L. Mūţs kā pasaka. Margarita Stāraste. Rīga: Annele, 2004.  

8. Bula D. Dziedātājtauta. Rīga, 2000.  

9. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi. Rīga, 1992.  

10. Jaunākā latviešu bērnu literatūra. 2003 – 2005. R. krāj. Rīga: Garā pupa, 2006.  

11. Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. Rīga,1999.  

12. Padoms: Atziľu krājums par literatūru bērniem. Rīga: Liesma, 1986., 1988.  

13. Rungulis M. Turēt aiz astes laiku. Bērnības atmiľas, esejas, uzrunas, intervijas un 



portretējumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.  

14. Simsone B. Iztēles ģeogrāfija. Mītiskā paradigma 20. gadsimta fantāzijas prozā. Rīga: LU, 

2010.  

15. Sudrabotais vārds: Raksti par bērnu un jaunatnes literatūru. Rīga: Liesma, 1966., 1977., 

1982.  

16. Treimane M. Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.  

17. Vecgrāve A. Ceļvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi. Rīga, 2005. vai: Kā man saprast savu 

bērnu. Rīga, 1996.  

18. Vīķe-Freiberga V. Trejādas saules. Rīga, 1997.,1999.,2002. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Bookbird  

2. Letonica  

3. Skolotājs  

4. Tagad  

5. Sākums  

6. Aktuālas problēmas literatūrzinātnē. 1.-16. Liepāja: LiePA  

7. www.ibby.org , www.lnb.lv, www.dainuskapis.lv, www.alma.se, www.lfk.lv , 

www.dainuskapis.lv, www.liis.lv/folklora, www.baronamuzejs.lv, www.folklora.lv u.c. 

 



  

Kursa nosaukums Kritiskā domāšana 

Kursa kods Peda2335 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 9 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
23 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 01.03.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asist. Elita Stikute 

Priekšzināšanas 

Peda2010, Didaktika [Peda B] 

Psih2127, Pedagoģiskā psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2335 [2PED2335] Kritiskā 

domāšana [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Piedāvāt iespēju iepazīties ar kritisko domāšanu kā analītiski vērtējošu darbību; apzināt kritiskās 

domāšanas principu sistēmu, stratēģijas, metodiskos paľēmienus, kā arī to izmantošanas iespējas 

pedagoģiskajā praksē. Dota iespēja iepazīties ar kritiski domājošas personības veidošanās 

teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.  

Rezultāti 

Pēc kursa noklausīšanās studenti  

- izpratīs kritiskās domāšanas jēdziena būtību, zinās daţādas definīcijas,  

- zinās kritiskās domāšanas principu sistēmu, trīs fāzu modeli,  

- būs iepazinuši kritiskās domāšanas stratēģijas, metodiskos paľēmienus, to izmantošanas 

iespējas pedagoģiskajā praksē;  

- zinās faktorus, kas veicina kritiski domājošas personības veidošanos;  

- pratīs veidot un adaptēt mācību materiālus atbilstīgi skolēnu vecumposma īpatnībām, mācību 

kontekstam;  

- pratīs kritiski un objektīvi izvērtēt mācību stundas un saskatīt to pilnveidošanas iespējas;  

- pratīs reaģēt uz skolēnu vajadzībām, atbilstīgi adaptēt savu darbību. 

Kursa plāns 

1. Kursa saturs, plānojums, sadarbības formas. Vienkāršāko kritiskās domāšanas stratēģiju, 

metodisko paľēmienu iepazīšana. L1, S1  

2. Kritiskās domāšanas idejas attīstības vēsture. Kritiskās domāšana kā viena no domāšanas 

attīstīšanas iespējām. Kritiskās domāšanas būtība, jēdziens, saturs. Tā vieta un nozīme 

pedagoģiskajos procesos. Kritiskās domāšanas projekts, tā mērķi, uzdevumi. L3  

3. Kritiskās domāšanas veidošanās priekšnosacījumi. Kritiskās domāšanas principu sistēma un 



stratēģijas, metodiskie paľēmieni mācību satura apguvē. Kritiskās domāšanas trīs fāzu stundas 

modelis. Kritiskās domāšanas metodisko paľēmienu grupēšanas iespējas stundu plānojumā 

atbilstīgi kritiskās domāšanas fāzēm. Kritiskā un radošā domāšana. L2  

4. Kritiskās domāšanas prasmes: problēmas izvirzīšana, problēmsituāciju veidošana, jautāšana, 

klasificēšana, līdzību meklēšana, salīdzināšana, vispārināšana, abstrahēšana, secināšana, 

vērtēšana u.c. L2, S2  

5. Kritisko domāšanu veicinošo stratēģiju, metodisko paľēmienu iepazīšana. P14  

6. Mācību stundu/nodarbību plānošana atbilstīgi kritiskās domāšanas principu sistēmai, to 

vērtēšana un analīze. Kritiskās domāšanas pieejas izmantošanas mācību procesā stiprās un vājās 

puses. L2  

7. Mācību stundu/nodarbību prezentēšana atbilstīgi kritiskās domāšanas principiem saskaľā ar 

studenta iespējamo specializāciju. S6 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studenta iesniegtas tēzes par teorētisko literatūru, tās aizstāvētas seminārnodarbībā (30 %). 

Mācību stundas/nodarbības plāna izstrāde atbilstīgi kritiskās domāšanas principiem un 

prezentēšana saskaľā ar studenta iespējamo specializāciju (30%). Eksāmens rakstveidā (40 %).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Rubene, Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. LU Akadēmiskais apgāds, 2004., 9.-73.lpp. 

LUB 10 eks.  

2. Rubene, Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. 2. papildinātais izd.R.: LU Akadēmiskais 

apgāds, 2008. LUB 17 eks.  

3. Fišers, R. Mācīsim bērniem domāt. R.: RaKa, 2005. LUB 19 eks.  

4. Fišers, R. Mācīsim bērniem mācīties. R.: RaKa, 2005. LUB 13 eks.  

5. Bono, E. Sešas domāšanas cepures. R.: Zvaigzne ABC, 2009. LUB 6 eks.  

Papildliteratūra 

1. Ennis, R. H. Critical Thinking. - Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996  

2. Bono, E. De Bono‘s thinking Course. BBC Books, 2004  

3. Халперн, Д. Психология критического мышления. – Питер, 2000. – 503 c.  

4. Stīla, Dţ., Meredits, K.S., Templs, Č. Kritiskās domāšanas principu sistēma mācību satura 

apguvē. // SFL programmas ―Pārmaiľas izglītībā‖ projekts ―Lasīšana un rakstīšana kritiskās 

domāšanas attīstīšanai‖ – Rokasgrāmata I-VIII, 1998.  

5. Rune, M. Stratēģijas literatūras apguvei pamatskolā. R.: RaKa, 2003. 230 lpp.  

6. Stikute, E. Kritiski domājošs skolotājs literatūras mācībās. ATEE Spring University 

TEACHER OF THE 21st CENTURY: Quality Education for Quality Teaching. Riga, 2006.  

7. Stikute, E. Kritiskās domāšanas attīstīšana latviešu literatūras mācībās vidusskolā. Latvijas 

Universitātes Raksti. 700.sējums. Pedagoģija un skolotāju izglītība, publikācija 2006.g., 138.-

145.lpp., ISBN 9984-783-88-X, Latvijas Universitāte, 2006. 8. Bartuseviča, A. Kritiskās 

domāšanas mācību metodes ķīmijā. Metodisks līdzeklis skolotājiem. LU Akadēmiskais apgāds, 

2004.  

9. Golubova, V, Ikale, I. Ideju banka. Zvaigzne ABC, 2009. 72 lpp.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Klūsters, D. Kas ir kritiskā domāšana? – Tilts. // Informatīvs izdevums izglītības 

darbiniekiem, 2001. g. Nr. 2 – 9. – 12. lpp.  

2. Burāne, K. Nedomāt... domāt... domāt... kritiski. – Vēstis Skolai, 2001.g. septembris, A-C lpp. 

Pielikums. Pieredze.  

3. Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai. // Padomi skolotājam – Vēstis Skolai, 

1999. g. maijs, A-D pielikums.  

4. Rubene, Z. Kritiskā domāšana kā pedagoģisks fenomens. Skolotājs, 2006/ 2  

5. Rubene, Z. Kritiskā domāšana postmodernisma situācijā. Skolotājs, 2006/6  

6. Rubene, Z. Dzimumlīdztiesības meklējumi un kritiskā domāšana. Skolotājs, 2006/3  



7. Stikute, E. Kritiskās domāšanas pieeja mācībās vidusskolā. Skolotājs, 2007/2  

8. Nipers, J. Kritiskā domāšana – garants kvalitātes veicināšanai. Skolotājs, 2004/4  

9. Nipers, J, Nipere, B. Kritiskās domāšanas modelis. Skolotājs, 2009/4  

10. Kļave, E. Kritiskās domāšanas pieeja izglītības sistēmā. Skolotājs, 2008/7  

11. Leitena, L. Kritiskās domāšanas stratēģijas izmantošana. Skolotājs, 2006/1  

12. Перемена. Журнал Международной ассоциации чтения.  

 

http://www.iac.edu.lv/kd/kd_saites.htm  

Kritiskās domāšanas projekti, institūti un centri  

http://www.rwct.net  

Starptautiskā projekta "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas  

attīstīšanai" mājas lapa. (angļu val.)  

http://www.reading.org  

Starptautiskās Lasīšana asociācijas mājas lapa. (angļu val.)  

http://www.criticalthinking.org/  

Sonoma State University, Kritiskās domāšanas centrs.  

Mājas lapā pieejami mācību materiāli un mācību plāni kritiskajā domāšanā augstskolām, 

vispārizglītojošām skolām, profesionālajai un biznesa izglītībai. Informācija par teorētiskajiem 

pētījumiem, kritiskās domāšanas pasniegšanas standarti. (angļu val.)  

http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/CTAC/  

Longview Community College, projekta ''Kritiskā domāšana  

daţādos mācību priekšmetos'' mājas lapa.  

Kritiskās domāšanas definīcijas, saites, raksti par kritisko domāšanu.  

(angļu val.)  

http://www.santarosa.edu/~dpeterso/  

Santa Rosa University, Kritiskās domāšanas centrs.  

Informācija par kritisko domāšanu, argumentētu eseju rakstīšana, kritiskā domāšana studiju 

procesā, informācija un kritiskā domāšana, kritiskās domāšanas jēdzienu vārdnīca. (angļu val.) 

 



 

Kursa nosaukums Skolēnu izpētes metodika [SocP P] 

Kursa kods Peda2366 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
22 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 06.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Anita Berķe 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2366 [2PED2366] Skolēnu 

izpētes metodika [SocP P] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Veidot izpratni par skolēnu izpēti kā skolotāja profesionālās darbības vienu no jomām.  

Sagatavot studentus skolēnu un viľu vides izpētei, rezultātu apstrādei un izmantošanai 

pedagoģiskajā darbībā.  

Studenti izprot skolēnu izpētes nozīmi pedagoģiskajā procesā. Studenti spēj plānot skolēna 

izpētes procesu, apguvuši prasmes izmantot daţādas skolēnu izpētes metodes un metodikas. Spēj 

izmantot izpētē iegūtos rezultātus, mācību un audzināšanas darbības optimizēšanai un 

individualizācijai 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

pedagoģiskās izpētes principiem,  

izpētes metoţu un metodiku zinātniskuma kritērijiem,  

skolēnu izpētes nozīmi pedagoģiskajā procesā,  

skolēna un klases raksturojuma izveidi;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

skolēnu izpētē iegūto informāciju;  

• prasmes zināšanas pielietot:  

veicot skolēnu izpēti ar daţādām, atbilstošām izpētes metodēm un metodikām,  

izpētē iegūtos rezultātus izmantot mācību un audzināšanas darbības optimizēšanai un 

individualizācijai;  

• komunikācijas prasmes:  

izskaidrot skolēnu izpētes nepieciešamību un nozīmi skolēniem un vecākiem,  

sadarboties ar citiem pedagogiem gan skolēnu izpētes procesā, gan izmantojot izpētē iegūtos 

rezultātus pedagoģiskajā procesā;  



• ievirze tālākās mācīšanās prasmēm:  

izvērtēt savu esošo zināšanu apjomu un dziļumu un apzināt deficītus un to novēršanas ceļus;  

• citas vispārējās prasmes:  

noteikt prioritātes darbībā,  

būt atvērtam pārmaiľām, kuras ir atšķirīgas no personīgās iepriekšējās pieredzes. 

Kursa plāns 

1. Pedagoģiskā izpēte un izpētes principi. L-2 S-2  

2. Izpētes metodes un metodikas. L-2 S-2  

3. Vispārējās skolēnu izpētes metoţu izmantošana personības izpausmju izvērtēšanā. L-1 S-2 P-5  

4. Speciālās skolēnu izpētes metodes, to izmantošana personības izpausmju izvērtēšanā. L-1 S-2 

P-5  

5. Skolēnu raksturojums. L-2 S-2  

6. Klases raksturojums. L-2 S-2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Studiju kursa gala atzīmi veido:  

• kontroldarbs – 20%,  

• patstāvīgie darbi un porfolio izveide – 50%,  

• rakstisks eksāmens – 30%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Albrehta, Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā. Rīga: Mācību grāmata, 1998. 104 lpp. 63 eks.  

2. Baldiľš, A., Raţeva, A. Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē. Rīga: Pētergailis, 

2001. 74 lpp. 21 eks.  

3. Balsons, M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde: Lielvārds, 1995. 207 lpp. 16 eks.  

4. Balsons, M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde: Lielvārds, 1996. 207 lpp. 8 eks.  

5. Pagraba, E. Klases audzinātājam darbā ar vecākiem, bērniem un sevi pašu. Rīga: Pētergailis, 

2006. 63 lpp. 6 eks. 

Papildliteratūra 

1. Boldirevs N. Klases audzinātājs. Rīga: Zvaigzne, 1973. 325 lpp.  

2. Vilciľa A. Klases audzinātājs, vecāki, bērns. Rīga: Zvaigzne, 1991. 92 lpp.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls Skolotājs  

2. Ţurnāls Skola+  

3. Ţurnāls 7я 

 



  

Kursa nosaukums Izglītības vides drošība 

Kursa kods Peda2216 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2368 [2PED2736] Sociālā 

medicīna un drošība [SocP P] 

PedaP606 [2PEDP475] Sociālā 

drošība [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

Veidot izpratni par vispārējām darba drošības un darba aizsardzības nostādnēm izglītības 

iestādēs un atbildību drošas vides nodrošināšanā izglītības iestādēs. Sagatavot studentus 

izglītības vides drošības aspektu izvērtēšanai un gatavībai sekmēt skolēnu un vecāku izpratni par 

darba vides drošības nozīmi un tās nodrošināšanu.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

•zināšanas un izpratni par:  

atceras un izprot terminus,  

orientējas tiesību un normatīvajos aktos, par darba aizsardzību,  

zina vispārējās higiēnas prasības izglītības iestādēm,  

izprot skolas darba vides pedagoģisko aspektu;  

•prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

apguvuši prasmes veikt ergonomiskus mērījumus,  

apguvuši prasmes izvērtēt situācijas un to atbilstību normatīviem aktiem,  

apguvuši prasmes analizēt situācijas un rast tām risinājumu,  

•prasmes zināšanas pielietot:  

spēj plānot un realizēt savu darbību drošības nodrošināšanā izglītības iestādē,  

izprot preventīvā darba nozīmi drošas vides nodrošināšanā,  

spēj veidot skolēnos izpratni par drošu vidi un iesaistīt skolēnus aktīvā darbībā par drošības 

ievērošanu,  

spēj izglītot un konsultēt vecākus bērniem drošas vides nodrošināšanā;  

•komunikācijas prasmes:  

saprotami pastāstīt un diskutēt par izglītības vides drošību,  

spēj veidot un koordinēt sadarbību bērna interešu aizstāvībai;  



•ievirze tālākās mācīšanās prasmēm:  

izvērtēt savu esošo zināšanu apjomu un dziļumu un apzināt deficītus un to novēršanas ceļus;  

•citas vispārējās prasmes:  

noteikt prioritātes darbībā,  

būt atvērtam pārmaiľām, kuras ir atšķirīgas no personīgās iepriekšējās pieredzes,  

pieľemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos 

apstākļos. 

Kursa plāns 

1. LR darba aizsardzības sistēma. Darba aizsardzības tiesiskais regulējums. L-2 S-2  

2. Darba vide. L-10 S-8 P-4  

3. Ārkārtas situācijas un rīcība tajās. L-4 S-2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts.  

Studiju kursa gala vērtējumu veido:  

• patstāvīgie darbi un porfolio izveide – 50%,  

• vērtējums par piedalīšanos semināros – 30%;  

• rakstisks eksāmens – 20%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. LR Darba likums. www.likumi.lv  

2. LR Darba aizsardzības likums. www.likumi.lv  

3. LR MK Noteikumi. www.likumi.lv  

4. LR IZM Noteikumi www.izm.gov.lv  

5. Drošība: metodiskie ieteikumi pamatskolai. ISEC Rīga: Madris, 2004. 135 lpp. 2 eks.  

Papildliteratūra 

1.LR Civilās aizsardzības likums. www.likumi.lv  

2.Roja Ţ. Ergonomikas pamati. Rīga : Drukātava, 2008. 190 lpp. 31 eks.  

3.Darba apstākļi un veselība darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 142 lpp. 5 eks.  

4.Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp. 5 eks.  

5.Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 286 lpp. 10 eks.  

6.Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība :raksturlielumi, ietekme uz 

organismu, aizsardzība, profilakse, normatīvi, mērīšanas metodes, riska faktori un arodveselība 

atsevišķās nozarēs. Rīga: Elpa, 2001. 500 lpp. 35 eks.  

7.Darba aizsardzības apmācību metodes. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 115 lpp. 9 eks.  

8.Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija. 2003. 176 lpp. 7 eks.  

9.Psihosociālā darba vide. Rīga: Labklājības ministrija. 2003. 136 lpp.  

10.Golubeva A. Skolēnu drošība. Nelaimes gadījumi. Pirmā palīdzība. Lielvārde: Lielvārds, 

1998. 71 lpp.  

11.Tērauda V. Darba drošība. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2010. 240 lpp. + 1 CD-ROM  

12.Apmācības darba aizsardzības jomā: t.sk. instruktāţas, instrukciju sastādīšana. Rīga: LR 

Valsts darba inspekcija, 2006. 40 lpp.  

13.Darba aizsardzības rokasgrāmata. L. Matisāne, A. Bičeks Rīga: Dienas bizness, 2009. 1 sēj. + 

1 CD-ROM. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.www.likumi.lv  

2.www.lm.gov.lv  

3.http://europe.osha.eu.int/  

4.http://ergonomics4children.org  

5.Darba attiecības[elektroniskais resurss]. Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. 1 CD-

ROM. 

 



 

Kursa nosaukums Ģimenes pedagoģija [PamIzglSkol P] 

Kursa kods PedaP284 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 06.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Anita Berķe 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2079 [2PED2079] Ģimenes 

pedagoģija [Peda B] [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP284 [2PEDP140] Ģimenes 

pedagoģija [PamIzglSkol P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Attīstīt izpratni par ģimenes lomu bērna attīstībā un mūsdienu tendencēm ģimenes audzināšanā. 

Veidot izpratni par ģimenes audzināšanas specifiskumu un iespējām vispusīgi attīstītas 

personības veidošanā, kas dotu iespējas strādāt ar ģimeni. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

ģimenes vēsturisko attīstību un mūsdienu ģimenes izveidošanos,  

ģimenes audzināšanas principiem, uzdevumiem un saturu,  

bērnu un pieaugušo attiecību modeļiem ģimenē un to ietekmi uz audzināšanu ģimenē,  

audzināšanas grūtības izraisošiem cēloľiem ģimenē;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

noteikt bērnu un pieaugušo attiecību modeli ģimenē, izvērtēt tā ietekmi uz bērnu,  

problēmas ģimenē un to ietekmi uz bērnu,  

• prasmes zināšanas pielietot:  

noteikt audzināšanas stilus ģimenē,  

diagnosticēt ģimenes pēc daţādiem kritērijiem,  

spēs noteikt ģimenes pedagoģisko potenciālu,  

spēs izstrādāt izglītojošu programmu vecākiem un to realizēt,  

spēs konsultēt un dot padomus audzināšanas jautājumos,  

• komunikācijas prasmes:  

argumentēti diskutēt ar vecākiem par ģimenes audzināšanas jautājumiem,  



saprotami pastāstīt un diskutēt par audzināšanas jautājumiem;  

• Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm:  

izvērtēt savu esošo zināšanu apjomu un dziļumu un apzināt deficītus un to novēršanas ceļus;  

• citas vispārējās prasmes:  

būt atvērtam pārmaiľām, kuras ir atšķirīgas no personīgās iepriekšējās pieredzes. 

Kursa plāns 

1. Ģimenes pedagoģija kā pedagoģijas zinātnes apakšnozare. L-1  

2. Ģimenes vēsturiskā attīstība. Mūsdienu ģimene. L-1, S-2  

3. Ģimenes audzināšana. L-2  

4. Audzināšanas stili ģimenē. L-1  

5. Bērnu un pieaugušo attiecību modeļi ģimenē. L-1, S-2  

6. Nepietiekamas audzināšanas iemesli ģimenē. L-2, S-2  

7. Ģimeľu iedalījums. L-2  

8. Bērnu ar atšķirīgām vajadzībām audzināšanas īpatnības ģimenē. L-2, S-2  

9. Ģimenes pedagoģiskās iespējas. L-2, S-2  

10. Ģimenes izglītošana. L-2, S-2  

11. Izglītības iestādes un ģimenes sadarbība. L-2, S-2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Studiju kursa gala atzīmi veido:  

• kontroldarbs – 20%,  

• patstāvīgie darbi – 30%,  

• prezentācija semināros – 20%,  

• rakstisks eksāmens – 30%. 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Karpova, Ā. Ģimenes psiholoģija. Rīga: RaKa, 2006. 445 lpp. 21 eks.  

2. Azarovs, J. Ģimenes pedagoģija. Rīga: Zvaigzne, 1986. 186 lpp 6 eks.  

3. Krūzmētra, M. Ģimenes socioloģija. Jelgava: 1993. 30 lpp. 1 eks. 

Papildliteratūra 

1. Adamaite, I. Starp mums, vecākiem, runājot: par atkarības problēmām ģimenē un sabiedrībā. 

Lielvārde: Lielvārds, 2002.  

2. Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā. RPIVA. Ģimenes un pirmsskolas pedagoģijas katedra; 

sastādītāja D. Dzintare. Rīga: Izglītības soļi, 2000. 87 lpp.  

3. Diķe, V., Krieviľš V. Es, ģimene, pasaule. Rīga: RaKa, 1998.  

4. Ģimeľes pedagoģijas jautājumi: A. Studentes red. Zin. raksti Rīga, 1978. 168 lpp.  

5. Ģimene kā sociāla grupa: mācību līdzeklis. Ārija Karpova. Latvijas Valsts Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. Rīga: Latvijas Valsts Universitāte, 1989.  

6. Meikšāne, Dz.. Skolēns ģimenē. Rīga: Zvaigzne, 1980.  

7. Personības attīstība ģimenē, skolā un augstskolā: zinātnisku rakstu krāj. Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas inst. red. S. Kramēna Rīga: SIA "Māc. apg. NT", 1999.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls Skolotājs  

2. Ţurnāls Mans Mazais  

 



 

Kursa nosaukums Kursa darbs [PmSk}] 

Kursa kods Peda4030 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
80 

Kursa apstiprinājuma datums 05.12.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Anita Berķe 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4030 [2PED4034] Kursa darbs 

[PmSk}] [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa darba mērķis ir paplašināt un pilnveidot pētnieciskā darba prasmes un teorētiskās 

zināšanas izmantot pedagoģiskā procesa izpētē.  

Kursa darbs ir studentu patstāvīgs, zinātnisks darbs, kura mērķis ir: attīstīt studenta patstāvīgās 

darba iemaľas; veidot prasmi iegūt, sistematizēt un analizēt noteiktu pētījuma materiālu, strādāt 

ar literatūras avotiem, veidot prasmi uz iegūtā pētījuma materiāla pamata atrast likumsakarības, 

izteikt secinājumus un vispārinājumus; veidot prasmes rakstīt un noformēt darbu atbilstoši 

zinātniska darba prasībām. 

Rezultāti 

Students apgūst prasmi analizēt literatūru vai pētnieku viedokļus. Students apgūst prasmi 

izvēlēties empīriskās pētījuma metodes, atbilstoši pedagoģiskā pētījuma mērķim. Students spēj 

analizēt pedagoģiskās situācijas. Students prot izvērtēt pētījuma rezultātus un izdarīt 

secinājumus.  

Students spēj kursa darbu uzrakstīt atbilstoši noformējuma prasībām un latviešu valodas 

normām. Studenta spēj sagatavot kursa darba prezentāciju un to realizēt. 

Kursa plāns 

1.Prasības kursa darba izstrādei.  

2.Kursa darba temata izvēle. Kursa darba plāna izstrāde.  

3.Kursa darba laika plānojuma izstrāde.  

4.Pētījuma kritēriju apzināšana.  

5.Teorētisko avotu izpēte uz kritiska analīze.  

6.Ievada un teorētiskās nodaļas izveide.  

7.Empīrisko pētījuma metoţu izvēle un nepieciešamo materiālu izstrāde.  

8.Empīrisko pētījumu izmantošana un atspoguļojums.  

9.Pētījumā iegūto rezultātu izvērtējums un secinājumi.  

10.Kursa darbu pielikumu izvērtējums.  

11.Prasības kursa darba noformējumam.  

12.Kursa darba noformēšana.  

13.Kursa darba prezentācijas sagatavošana.  

14.Kursa darba aizstāvēšana. 

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa darba izstrādāšana izstrādes un aizstāvēšanas metodiskiem norādījumiem un tā sekmīga 

aizstāvēšana.  

1.Kursa darba uzdevumu izpilde (70%).  

2.Darba atbilstība saturiskajām un formālajām prasībām (10%).  

3.Prasme aizstāvēt kursa darbu (20%).  

Kursa darba uzdevumu izpilde tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:  

darba apjoma atbilstība prasībām,  

darba mērķa atbilstība tematam, darba uzdevumu atbilstība mērķim,  

darba satura atbilstība tematam, darba satura atbilstība mērķim un uzdevumiem,  

pētīšanas metodes atbilstība darba mērķim,  

darbā izvirzītā mērķa sasniegšana,  

autora ieguldījums,  

darbā konstatētās kļūdas un nepilnības,  

secinājumu un priekšlikumu pamatotība.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Gecke A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes.R.:RaKa,2001.- LUB 224 

eks.  

2.Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā. R., 1998.-LUB 67 eks.  

3.Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoģijā.R.: RaKa, 2004.-LUB 39 eks.  

4. Atbilstoši izvēlētā kursa darba tematam. 

Papildliteratūra 

1. LU Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība (LU 04.07.2006.  

rīkojums Nr.1/180).  

2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo 

zinātľu studiju programmu studentiem. - Rīga : BA Turība, 2008. – 352 lpp.  

LUB:Centr.bibl. krājums -60.eks.  

3.Atbilstoši izvēlētā kursa darba tematam. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Atbilstoši izvēlētā kursa darba tematam.  

2.Noslēguma darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība/. http://www.lu.lv 

 



 

Kursa nosaukums Radošā darbība rokdarbos 

Kursa kods MākZ1370 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 5 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
0 

Laboratorijas darbu stundu skaits 27 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 02.03.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis:  

Iegūt radošās darbības pieredzi rokdarbos ar daţādiem materiāliem.  

Kursa uzdevumi: apgūt prasmes darbam ar koku, metālu, plastiskajiem materiāliem. Apgūt 

prasmi kombinēt materiālus. Apgūt prasmi analizēt un novērtēt rokdarbus. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

akadēmiskās kompetences:  

-zināšanas un izpratni par:  

kokmateriālu, metālu un plastisko materiālu daudzveidību un to pielietojuma iespējām 

mājturības un tehnoloģiju priekšmetā 1. -4. klasē.  

profesionālās kompetences:  

-prasmes zināšanas pielietot:  

-izvēlēties un sagatavot materiālus un darba rīkus darbam ar koku, metālu, plastiskajiem 

materiāliem;  

-izgatavot vienkāršus izstrādājumus no koka, metāla un plastiskajiem materiāliem;.  

-kombinēt daţādus materiālus. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veidsL,S,P, Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Darbs ar koku. L1 Ld 7  

2. Darbs ar metālu. L1 Ld 7  

3. Darbs ar plastiskajiem materiāliem. L1 Ld 7  

4. Materiālu kombinēšana. L1 Ld 5  

5. Rokdarbu novērtēšana. Darbu skates iekārtošana. L1 Ld 1  

 

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

100% nodarbību apmeklējums 10%  

Starppārbaudījumi:  

Izstrādājumi no koka 20%  



Izstrādājumi no metāla 20%  

Izstrādājumi no plastiskajiem materiāliem20 %  

Izstrādājumi no kombinētiem materiāliem 20 %  

Eksāmens: darbu skate 10 %. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bricolages amusants. Latviešu val.: Jautrie rokdarbi /[rokdarbu autore Izabella Larbī ; 

mākslinieks Frederiks Tirī ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Skrīvele]. Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2007]. [86] lpp. : il. ; 31 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

2. Lind, Ene, 1954-: Rokdarbi 1.-4.klaseidarini pats! : māc. līdz.tulk. Gunta Treimane Rīga 

Zvaigzne ABC 1999 78, [1] lpp. il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks.  

3. Rieksta, Dace.: Ar gudru ziľu :rokdarbi 4. klasei : praktikums /Dace Rieksta.  

Rīga : RaKa, 2005. 60 lpp. : il. ; 28 cm. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-1 eks,  

4. Puppenspiel im Kindergarten /Leitung des Autorenkollektivs, Brigitte Hannemann. Berlin : 

Volk und Wissen, 1989. 279 lpp. : il. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.-2 eks. 

Papildliteratūra 

 

1. Melnbārde, Helga Ingeborga, 1944-: No māla līdz keramikai /[mākslinieks Z. Antons ; O. 

Martinsona fotogrāfijas]. Rīga : Zvaigzne, 1982. 82 lpp. : il. ; 20 cm.  

2. Wilkes, Angela: Brīnišķīgi darbiľi lietainām dienāmAndţela Vilksa ; māksl. Dţeina Bulla ; no 

angļu val. tulk. Inese Veide Rīga Zvaigzne ABC 1997 64 lpp. il.  

3. Ģimenes enciklopēdija :[3 sējumos /galvenā redaktore V. Ritenberga].  

Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1989-1992.  

3 sēj. : il., tab. ; 25 cm.  

4. Bachman, Manfred, Hausman Das grosse Puppenbuch. Leipzig 1971.  

5. Kundziľš, Māris, 1936-: Dabas formu estētika :bionika un māksla /Māris Kundziľš.  

Rīga : Madris, 2004. 167, [1] lpp. : il. ; 25 cm.  

6. Jautrie rokdarbi /[no spāľu valodas tulkojusi Guna Pigita].  

Rīga : Kontinents, 2006. [32] lpp. : il. ; 27 cm. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls Sākums  

2. Ţurnāls Mans mazais  

3. Ţurnāls Rokdarbu vācelīte  

4. Ţurnāls Ручная работа. Москва : Вкусная жизнь.  

5. www.liis.lv/vi/Sakumsk.htm  

6. www.visc.gov.lv  

7. www.ceramicsmonthly.org  

5. Mācību priekšmetu programma pamatskolai. Mājturība un tehnoloģijas 1.-9.klasei.-LRIZM 

ISEC, 2006// www.visc.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol  

6. Mājturība un tehnoloģijas.Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei.-R.:LRIZM, ISEC, 

2006.//www.visc.gov.lv/saturs/standarts 

 



 

Kursa nosaukums Radošā darbība vizuālajā mākslā 

Kursa kods Peda4208 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 07.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Studiju kursā tiek apskatīti Vizuālās mākslas izglītības un mācību metodikas pamatjautājumi: 

bērna zīmējuma dabiskās attīstības gaita, tās periodizācija, bērna vecumposmu īpatnību nozīme 

tēlotājdarbības mācību procesa organizēšanā un bērna personības attīstības veicināšanā.  

Mācību procesā paredzēts praktiski eksperimentēt, apgūstot vizuālās mākslas mācību metodes, 

teorētiski pamatot eksperimentus, prezentēt praktisko un teorētisko darbu rezultātus, apspriest un 

vērtēt savas un kursa biedru izstrādātās mācību metodes. Mācību uzdevumu modelēšana 

orientēta uz skolēnu izziľas darbības, uztveres un domāšanas procesu, praktisko iemaľu un 

radošās darbības attīstības veicināšanu. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs:  

1. Zināšanas un izpratni par:  

• mākslas formas un satura vienotību;  

• daţāda vecuma bērnu tēlotājdarbības raksturu;  

• iespējām izmantot vizuālo darbību skolēnu personības veidošanā;  

• sākumskolas skolēnu uztveres un izpratnes spēju līmeni;  

• vizuālās mākslas mācību metoţu specifiku;  

• specifiskiem paľēmieniem vizuālās mākslas priekšmeta apguvē.  

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

• mākslas darba satura un formas jautājumus;  

• pedagoģiski/metodiska rakstura jautājumus mākslas izglītībā;  

• mākslas mācību metoţu atbilstību pamatskolas vecuma bērniem  

3. Prasmes zināšanas pielietot:  

• skolēnu personības īpašību veidošanai;  

• plānojot un vadot mācību procesu mācību priekšmetā;  

• veidojot mācību uzdevumus par tēmu sākumskolas skolēniem;  

• meklējot jaunas pieejas un metodes priekšmeta mācīšanai.  

4. Komunikācijas prasmes:  

• argumentēti diskutēt par mākslas un mākslas izglītības jautājumiem  

• organizēt un uzturēt diskusijas starp skolēniem;  

• sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem organizējot ar mākslu saistītas aktivitātes skolā.  

5. Vispārējās prasmes:  

• izvērtēt savu darbību;  

• būt tolerantam pret citu viedokli;  

• orientēties jaunās situācijās, būt atvērtam pārmaiľām. 



Kursa plāns 

1.Ievads. Vizuālās mākslas priekšmets, tā saturs. L2  

2.Bērnu mākslinieciskā darbība, raksturīgākas iezīmes daţāda vecuma grupās. L2  

3.Mākslas valoda un kompozīcija. L2, Lb 4  

4.Zīmēšana bērnu tēlotājdarbībā. L2, Lb 4  

5.Gleznošana un krāsa. Lb 4  

6.Veidošana. Lb 4  

7.Konstruēšana. Lb 4  

8.Mākslas uztvere un radošā darbība. Lb 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Mācību darbu apkopojums darbu mapē - 20% no kopīgā vērtējuma:  

izpildīti un apkopoti visi mācību uzdevumi, veikta to analīze un personīgās pieredzes 

izvērtējums.  

2. Patstāvīgais darbs – 40% no kopīgā vērtējuma:  

izveidots temata satura apkopojums un uzskates materiālu atlase par tematu.  

3. Eksāmens - mācību uzdevumu kopas vizuālajā mākslā izstrāde un prezentācija 40% no kopīgā 

vērtējuma; vērtēšana atbilstoši uzdevuma prasībām. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība. 1. daļa. RaKa, 1998.  

2. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība. 2. daļa. RaKa, 2000.  

3.Teaching Art at Key Stage 1 & 2 by Nigel Meager. NSEAD&VIP, Great Britain, 1993 - 1995.  

4. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC, 2002.  

5. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC, 1999. 

Papildliteratūra 

1. Zirdziľa V. Vizuālās mākslas ābece: Eksperimentāls mācību līdzeklis./ Rīga: Sprīdītis, 1995.  

2. Domātprieks. Filosofiskās izgītības centra mācību metodisko līdzekļu komplekts / Sast. 

Rocēna I., Burāne K., u.c., 2001.  

3. Svence G. Attīstības psiholoģija. R, Zvaigzne ABC, 2000.  

4. Briška .I. Kompozīcija. – Zvaigzne ABC, 2007.  

5. G. Ocvirk, R.E.Stinson, P.R.Wigg, R.O.Bone, D.L.Cayton, Art Fundamentals / Theory and 

Practice, McGraw- Hill, 2009. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.mk.gov.lv/doc/2005/IZMnotp15_011205_Maksla.doc  

2. http://www.isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog.shtml?vizmaks8_9  

3. Vizuālā māksla. Pamatizglītības standarts. ISEC, Rīga 2004.  

4. Vizuālā māksla 1.- 9. klasei Mācību priekšmeta programmas paraugs. ISEC, Rīga, 2005  

5. Ţurnāls „Skolotājs‖ 

 



 

 

 

Speciālās izglītības skolotājs un  

skolotājs logopēds 

 



 

 

Kursa nosaukums Komunikācija I (Lingvistikas pamati) 

Kursa kods Valo1844 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2003 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs, pasn. Nellija Sprūde 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP422 [2PEDP322] Komunikācija 

I (Lingvistikas pamati) 
 

Kursa anotācija 

  

Kursa mērķis ir padziļināt studentu zināšanas par valodas izcelsmi, tās vēsturiskās attīstības 

prosesu, pasaules valodu daţādību, valodu klasifikāciju, veidot objektīvu skatījumu uz valodas 

sistēmu un tās funkcionēšanu. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

·       padziļinās zināšanas par valodas izcelsmi, tās vēsturiskās attīstības prosesu, pasaules valodu 

daţādību, valodu klasifikāciju valodas sistēmu, tās funcionēšanu 

·        izpratīs valodas sistēmu, valodas vienību funkcionālo nozīmīgumu daţādu semantisko 

nianšu izteikšanā un autora komunikatīvā nolūka īstenošanā,  

·        pilnveidos prasmi strādāt ar daţādu uzziľu literatūru un  kritiski vērtēt daţāda veida 

lingvistiskos resursus, 

·        attīstīs prasmi skatīt valodas parādības kopsakarībās un zinātniski argumentēt savu viedokli 

par valodas vienību izmantojuma lietderīgumu un savu un citu runas kvalitāti,  

·         gūs priekšstatu par valodas pētniecību, 

      pratīs izmantot gūtās zināšanas un prasmi studijās un profesionālajā darbībā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

  Vērtējums par aktīvu līdzdalību semināros (25%), sekmes 1 rakstiskā kontroldarbā - 

starppārbaudījumā (25%), rakstisks eksāmena darbs  – 50%. 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Nītiľa D. Valodniecības jautājumi. Rīga: RTU, 2007. 

2. Nītiľa D., Iļjinska L., Platonova M. Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie 

aspekti. Rīga: RTU, 2008. 

3. Fāters H. Ievads valodniecībā. Rīga: Zinātne, 2010. 



4. Kļaviľa S. Valodas daba. –Lielvārde: Lielvārds, 1997. 

5. Kļaviľa, S. Valoda kā sistēma. –Rīga: LVU, 1983. 

6. Breidaks A. Valodas izcelšanās. – Rīga: Avots, 1981. 

7. Druviete I. Valoda un etnoss. Rīga, 1990. 

8. Radford A, Atkinson M, Britain D. Linguistics: an introduction. Cambrige University 

Press, 1999. 

9. Ottenheimer H. J. The Anthropology of Language: An Introduction to Linguistic 

Anthropology. Cengage Learning, Inc, 2009. 

  

Papildliteratūra 

  

1.     Vigodskis Ļ. Domāšana un runa: vispārīgās psiholoģijas problēmas Rīga: Eve, 2002. 

2.     Humbolts V. Par cilvēku valodas uzbūves daţādību.//Izlase. Rīga: Zvaigzne, 1985. 

3.     Koduhovs V. Vispārējā valodniecība. – Rīga: Zvaigzne, 1987. 

4.     Reformatskis A. Ievads valodniecībā – Rīga: Zvaigzne, 1975. 

5.     Druviete I. Neverbālā komunikācija un tās izpēte.//Valodas aktualitātes -1989. Rīga: 

Zinātne, 1990., 75.-81.lpp. 

6.     Druviete I. Valodas pārmaiľas kontaktvalodu ietekmē.//Linguistica Lettica, Nr. 2, Rīga: 

Latviešu valodas institūts, 1998., 5. – 17.lpp. 

7.     Kumara Vidţaja ( KumarVijaya). Ķermeľa valoda. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

  

Periodika un citi informācijas avoti 

  
1.    

  

Rakstu krājumi: Baltu filoloģija. I-X 1992 –..;  Latviešu valodas un literatūras 

aktualitātes. 1993-1996;  Linguistica Lettica. 1997-..; Valoda un literatūra kultūras 

apritē. 1997- 2001;Valodas aktualitātes.1983 – 1989.;  Vārds un tā pētīšanas 

aspekti.1994 - ...  . ž.(LPSR) ZA Vēstis. 

2.    

  

Ethnologue: Languages of the World http://www.ethnologue.com/web.asp  

3.    

  

WORKSHOP ON ALTERNATIVE APPROACHES TO LANGUAGE 

CLASSIFICATION. July 17-19, 2007. Stanford University http://aalc07.psu.edu/  

4.    

  

HISTORY OF LANGUAGE. 

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab13#1251  

5.    

  

Valsts valodas komisijas mājas lapā: 

http://www.vvk.lv/?sadala=122&PHPSESSID=7722b6e064b8babf2abeca2c5d684ff0 

6.    

  

LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas mājas lapa: http://www.ailab.lv/  

7.    

  

Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē: http://www.lu.lv/filol/valoda/   

8.    

  

Latviešu valodas korpuss – www.korpuss.lv 

 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Valoda – sareţģīta zīmju sistēma, tās pētīšana. L 8 

2.Valoda – sareţģīta zīmju sistēma, tās pētīšana. S 6 

3.Valoda un tās funkcijas. L 2 

4.Valoda un tās funkcijas. S 2 

5.Valodas izcelšanās un attīstības teorijas. L 6 

6.Valodas izcelšanās un attīstības teorijas. S 2 

7.Valodu klasifikācija. L 4 

http://www.ethnologue.com/web.asp
http://aalc07.psu.edu/
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab13#1251
http://www.vvk.lv/?sadala=122&PHPSESSID=7722b6e064b8babf2abeca2c5d684ff0
http://www.ailab.lv/
http://www.lu.lv/filol/valoda/
http://www.korpuss.lv/


8.Valodu klasifikācija. S 2 



 

Kursa nosaukums Komunikācija II (Komunikācijas teorijas) [SkSp P] 

Kursa kods PedaP418 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Priekšzināšanas 

PedaP422, Komunikācija I (Lingvistikas pamati) [SkSp P] [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP418 [2PEDP308] 

Komunikācija II (Komunikācijas 

teorijas) [SkSp P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: veicināt studentu interesi par komunikāciju teorijām, veidot izpratni par 

komunikācijas kategorijām, veidiem, saskarsmes struktūru, polemiku kā saskarsmes stāvokli, 

sociāli psiholoģiskajiem saskarsmes mehānismiem, komunikatīvo attiecību korekcijas veidiem 

un komunikācijas traucējumiem. Kursa ietvaros veidot studentiem izpratni par komunikācijas 

mākslas nozīmi saskarē ar bērniem, kuriem ir komunikācijas grūtības vai traucējumi, kā arī ar 

ģimenes locekļiem, kuriem ir komunikācijas grūtības. Kursa saturu un matriālus izstrādāja Dr. 

Sarmīte Tūbele un Maija Kazia 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

o Komunikāciju, tās nozīmi, funkcijām un struktūru,  

o verbālo un neverbālo komunikāciju, to mijsakarībām,  

o Konfliktu veidiem un to risināšanas iespējām pedagoģijā,  

o saskarsmes mākslu;  

• prasmes zināšanas izmantot:  

o kritiski analizējot daţādās pieejas, noteikt komunikācijas veidus un iespējas,  

o izvērtēt verbālās un neverbālās komunikācijas iespējas,  

o radoši plānojot konfliktu risināšanas iespējas pedagoģijā;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

o izvērtēt logopēda darbības iespējas, atbilstoši klientu komunikācijas prasmēm,  

o analizēt un izvērtēt konfliktu risināšanas metoţu piemērotību,  



o kritiski izvērtēt komunikācijas iespējas katrā konkrētā gadījumā;  

• komunikācijas prasmes:  

o prast izskaidrot komunikācijas nozīmi un barjeras,  

o paust savu attieksmi un saprasties ar daţādi domājošiem cilvēkiem,  

o saprasties un komunicēt ar skolotājiem un citiem speciālistiem;  

• vispārīgās prasmes:  

o pielāgoties jaunām situācijām un meklēt risinājumus katrā atšķirīgajā gadījumā,  

o uzľemties atbildību un iniciatīvu konfliktu risināšanā un komunikācijā,  

o meklēt inovatīvas pieejas verbālās un neverbālās komunikācijas izmantošanā. 

Kursa plāns 

1. Ievads. Sociālo pamatvajadzību teorijas. L1  

2. Jēdziens - komunikācija. Komunikācijas funkcijas, struktūra, veidi. L1, S1  

3. Verbālā komunikācija. Efektīvas komunikācijas priekšnoteikumi. L1, S1  

4. Neverbālās komunikācijas veidi, funkcijas. L1, S2  

5. Komunikācijas psiholoģiskās barjeras pedagoģijā un to pārvarēšana. L1, S1  

6. Komunikācijas traucējumi un to ietekme uz bērna attīstību. L1, S1  

7. Bieţāk sastopamās kļūdas ģimenes modeļu izveidē. Agresīvie un konfliktējošie bērni. L1, S1  

8. Jēdziens - konflikts. Iekšējais konflikts, tā izpausmes veidi. Konflikta risināšanas iespējas 

pedagoģijā. L1, S1  

9. Ārējais jeb starppersonu konflikts, tā izpausmes veidi. L1, S1  

10. Komunikācija:satura līmenis un attieksmes līmenis. Komunikācija pedagoģiskajā procesā. 

L1  

11. Ciparu un analogās komunikācijas L1  

12. Polemika kā specifisks saskarsmes stāvoklis. Polemikas funkcija un loma pedagoģiskajā 

procesā. L1, S1  

13. Komunikācija kā sociāli psiholoģiskā problēma pedagoģijā. Saskarsmes māksla, zinātne un 

kultūra L1, S2  

14. Postdiagnostiskais treniľš, komunikācijas traucējumu korekcija. Prasmes saskatīt 

pedagoģiskās iespējas komunikācijas procesā, treniľš. S2  

15. Komunikācijas eksperimentālās aksiomas. Patoloģiska komunikācija bērniem un 

pieaugušajiem. L2, S1  

16. Kļūdas komunikācijas "tulkojumos". Eksistenciālisms un cilvēku komunikācijas teorija, tās 

iespējas pedagoģijā. L1, S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros. 3 starppārbaudījumi (2 kontrlodarbi - 40%, 1 

patstāvīgais darbs - 20%) - 60%; eksāmens (kombinētais) - 40% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Kupčs, J. (1998) Saskarsmes psiholoģija: Saskarsmes būtība.Rīga: Zvaigzne ABC.  

2.Omārova, S. (2006) Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene.  

3.Vecgrāve, A. (1996) Kā man saprast savu bērnu. Rīga: Zvaigzne ABC.  

4. Roge, J. (2009) Bērniem nepieciešamas robeţas. Rīga: Jumava.  

5. Roge, J. (2010) Vecāki nosaka robeţas. Rīga: Jumava. 

Papildliteratūra 

 

1. Dubkēvičs, L. (2006) Saskarsme audzēkľiem. Rīga: Jumava,  

2. Managing conflict (tulkojums latv. val) Konflikti un to risināšana. Rīga: Lietišķās informācijas 

centrs, 2009. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Mans Mazais (ţurnāls)  

Skolotājs (ţurnāls) 



 

Kursa nosaukums Alternatīvās komunikācijas metodes [SkSp P] 

Kursa kods PedaP328 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Lolita Jevtejeva | pasniedzējs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP328 [2PEDP166] Alternatīvās 

komunikācijas metodes [SkSp P] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursā studenti tiek iepazīstināti ar alternatīvajām un augmentatīvajām komunikācijas metodēm 

darbā ar bērniem, kam ir smagi komunikācijas traucējumi, garīgās attīstības traucējumi. 

Studentiem tiek dota iespēja gūt zināšanas par alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas 

veidiem un izmantošanas iespējām darbā ar autiskiem bērniem, Dauna sindroma bērniem, 

bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, bērniem ar sareţģītu primāro traucējumu; 

tiek aplūkotas izvērtēšanas iespējas un nepieciešamība pareizas AAC metodes izvēlē, kā arī 

aplūkoti ētikas likumi darbā ar nerunājošu bērnu; tiek gūts priekšstats, kā runāt ar klientu 

ģimenēm, tiek sniegtas iespējas gūt zināšanas par sadarbības nozīmi komunikācijas izvērtēšanā, 

un par AAC palīgmateriālu izgatavošanas iespējām, palīgmateriālu iegādes veidiem; gūst 

zināšanas par personāla (pirmsskolas iestāţu, skolas, pansionātu u.c.) sagatavošanas 

nepieciešamību un nozīmi darbā ar bērniem, kam ir smagi komunikācijas traucējumi.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti pratīs demonstrēt:  

* zināšanas un izpratni par:  

- alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metodēm,  

- par šo metoţu izmantošanas iespējām un nepieciešamību,  

- logopēda darba specifiku gadījumos, kad izmantojamas alterntīvās un augmentatīvās 

komunikācijas metodes;  

*prasmes zināšanas izmantot:  

- analītiski izvērtēt komunikācijas grūtības un iespējas daţādu traucējumu gadījumos,  

- veidojot vārdnīcas nerunājošiem bērniem,  

- izvērtēt un izmantot alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metodes;  

* prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- patstāvīgi saskatīt, analizēt un izvērtēt alternatīvās komunikācijas nepieciešamību un iespējas.  



- izvērtēt un plānot klienta komunikācijas iespējas,  

- izvērtēt metoţu izmantošanas iespējas un atšķirības daţādu traucējumu gadījumos;  

* komunikācijas prasmes:  

- analizēt un komentēt alternatīvo un augmentatīvo komunikācijas metoţu izmantošanu,  

- diskutēt par izvēlētajām metodēm un to lietderību,  

- prast komunicēt ar klientiem un viľu piederīgajiem, ar citiem speciālistiem.  

* vispārējās prasmes:  

- izrādīt iniciatīvu un atbildību, veicot patstāvīgos un grupu darbus,\  

- patstāvīgi plānot savu studiju darbu kursa apguves laikā,  

- spēj veidot klientiem nepieciešamos materiālus,  

- uzľemties iniciatīvu vārdnīcu veidošanā. 

Kursa plāns 

1. Alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metodes, klasifikācija. L1  

2.Alternatīvo un augmentatīvo komunikācijas metoţu rašanās vēsture, attīstība mūsdienās L1  

3. Alternatīvo un augmentatīvo metoţu veidi, izmantošanas iespējas daţādu traucējumu 

gadījumos L1, S1  

4. Bērnu ar smagiem komunikācijas traucējumiem izvērtēšanas metodes AAC pareizai izvēlei 

L1, S1  

5. Alternatīvo komunikācijas metoţu izmantošana darbā ar bērniem, kam ir dizartrija un anartrija 

L1, S1  

6. Alternatīvo komunikācijas metoţu izmantošana darbā ar bērniem, kam ir alālija un afāzija. L1, 

S1  

7. Alternatīvo komunikācijas metoţu izmantošana darbā ar autiskiem bērniem. L1, S1  

8.Alternatīvo un augmentatīvo komunikācijas metoţu izmantošana darbā ar bērniem, kam ir 

garīgās attīstības traucējumi L1, S1  

9.Alternatīvo komunikācijas metoţu izmantošana darbā ar bērniem, kam ir sareţģīts primārais 

traucējums L1, S1  

10.Alternatīvo komunikācijas metoţu izmantošana darbā ar bērniem pēc smadzeľu traumām, 

saslimšanām L1, S1  

11. Alternatīvo komunikācijas metoţu izmantošanas izvērtējuma metodika. L1, S1  

12.Vārdnīcas izstrādnes nerunājošiem bērniem ētiskie aspekti L1, S1  

13.Piemērotāko alternatīvās komunikācijas metoţu izvērtēšana. L1, S1  

14. Vārdnīcas izveidošanas metodoloģija nerunājošam bērnam un pieaugušajam L1, S1  

15. Alternatīvās komunikācijas metoţu izmantošanas īpatnības darbā ar daţādiem specifiskiem 

sindromiem. L1, S1  

16. Pamatdomas vārdu zīmju izmantošana darbā ar nerunājošiem bērniem L1, S1  

17.Logopēda darba specifika darbā ar bērnu ar smagiem komunikācijas traucējumiem ģimenēm 

S1  

18.Logopēda darba specifika darbā ar personālu (specializēto dārziľu, skolu, pansionātu 

darbiniekiem) S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Līdzdalība lekcijās un semināros; 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi un 2 patstāvīgie darbi) - 

60%; eksāmens (rakstisks) - 40% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Huhtanena, K. (2002) Runu atbalstošas un aizstājošas komunikācijas metodes Somijā 

gadsimtu mijā. Rīga: Rasa ABC  

2. Goransone, K. (2001) Kā attīstās sapratne par realitāti? Rīga: Rasa ABC.  

3.Falka, Č. (2003) Piktogrammu praktiskais pielietojums. Rīga: Velku Fonds. 

Papildliteratūra 

1.Musselwhite,C.&StLouis,K. (1998) Communication Programming for the Severely 



Handicapped,vocal and Non-vocal Strategies.San diego, California: College -Hill Press.  

2. Mc Lean, J. The role of parents and other adults in the early socialization and cognitive 

development of very young children .How Children learn language.San Diego:Singular 

publishing Ltd., s.25-53  

3.D&Mirenda P(1998) Augmentative and Alternative Communication:Management of severe 

communication disorders in children and adults. London: Paul H.Brookes  

4. Dockrell, J. and Messer, D. (1999) Children's language and Communication Difficulties. 

Understanding, Iidentification and Intervention. Cassell London and New York. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ako-info Nr.1, 2, 3, 4  

AAC Augmentative and Alternative Communication.Querterly magazine of ISAAC.Williams 

&Wilkins, Baltimore. (Ţurnāls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Speciālā pedagoģija I [SkSp P] 

Kursa kods Peda1397 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1397 [2PED1605] Speciālā 

pedagoģija I [SkSp P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem veidot izpratni par speciālās pedagoģijas vietu un nozīmi 

pedagoģijas zinātľu sistēmā un apgūt prasmes atšķirt un noteikt daţādās izglītojamo grupas, kam 

nepieciešama speciālā izglītība. Kursa ietvaros paredzēts izzināt skolēnu daţādo speciālo 

vajadzību grupu atšķirības un traucējumu raksturojumu. Kursa materiālus un saturu izstrādāja 

Dr. Sarmīte Tūbele un Māra Burčaka. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par:  

par speciālās izglītības būtību, lomu, saturu;  

Latvijas speciālās izglītības situāciju starptautiskajā kontekstā;  

 

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

Latvijā noteiktās izglītojamo grupas, kam nepieciešama speciālā izglītība;  

konkrēto situāciju sabiedrībā, izglītības iestādē.  

 

- prasmes zināšanas pielietot:  

izvirzīt speciālās izglītības mērķus un uzdevumus;  

prasmes atšķirt un noteikt daţādo speciālo vajadzību grupas;  

prasmes noteikt speciālās un/vai īpašās vajadzības ;  

prasmes veicināt izglītojamo iespējami kvalitatīvāku attīstību.  

 

- komunikācijas prasmes;  

izskaidrot speciālās izglītības mērķu un sistēmu struktūru;  



izskaidrot speciālās pedagoģijas nozīmīgumu bērna attīstībā vecākiem;  

pierādīt speciālās pedagoģijas priekšrocības;  

sadarboties ar citiem speciālistiem un skolotājiem;  

 

- citas vispārējas prasmes:  

atbildēt par atbilstību izglītojamo vajadzībām.  

patstāvīgi izpētīt citu valstu pieredzes;  

analizēt un izvērtēt citu valstu pieredţu lietderību. 

Kursa plāns 

1. Speciālā pedagoģija vēsturiskā skatījumā pasaulē un Latvijā. L1  

2. Speciālās pedagoģijas vieta pedagoģijas zinātľu sistēmā un saikne ar citām zinātnēm. L1  

3. Speciālās pedagoģijas kategoriju sistēma, jēdzieni. L1 , S2  

4. Latvijā noteiktās izglītojamo grupas, kam nepieciešama speciālā izglītība. L2, S2  

5. Attīstības likumsakarības, primāro un sekundāro traucējumu mijsakarības. L2, S2  

6. Bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. L2, S2  

7. Bērni ar mācīšanās traucējumiem vai jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolā. L1, S2  

8. Bērni ar runas un valodas traucējumiem. L1, S1  

9. Bērni ar redzes traucējumiem. L1, S1  

10. Bērni ar dzirdes traucējumiem. L1, S1  

11. Bērni ar kustību un balsta aparāta traucējumiem. L1, S1  

12. Bērni ar smagām somatiskām saslimšanām. L1, S1  

13. Bērni ar garīgās veselības traucējumiem. L1, S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums; 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi – 20%, 2 patstāvīgie 

darbi – 40%) – 60%; eksāmens (mutisks) – 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Baka, A., Grunevalds, K. (1998) Grāmata par aprūpi. Rīga: Preses nams.  

2. Freimanis, I. (2007) Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: RaKa.  

3. Liepiľa, S. (1991) Garīgi atpalikušo bērnu psiholoģija. Rīga: Zvaigzne.  

4. Liepiľa, S. (2008) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

5. Liepiľa, S. (2003) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

6. Tūbele, S., Šteinberga, A. (2004) Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa.  

7. Zamskis, H. (2008) Speciālās pedagoģijas vēsture. Bērnu garīgās attīstības traucējumiem 

izpētes, audzināšanas un mācīšanas vēsture no senajiem laikiem līdz 20. gadsimta vidum. Rīga: 

RaKa.  

8. Замский, Х. С. (1995) Умственно отсталые дети : История их изучения воспитания и 

обучения с древних времен до середине XX века. Мockba: Образование.  

9. Frederickson ,N. & Cline, T. (2002) Special Education Needs, Inclusion and Diversity. A 

Textbook. Great Britain: Open University Press: McGraw-Hill Education, 2002 (reprinted 2003). 

Papildliteratūra 

1. Dreimane, A. Vācijas pieredze speciālās palīdzības organizēšanā bērniem ar attīstības 

traucējumiem // Izglītība.1995. 23. 02., 12. – 13.lpp.  

2. Dreimane, A. Speciālā izglītība Latvijā // Skolotājs. 1999., nr.4., 12. – 17.lpp.  

3. Dzīves apstākļu normalizēšana personām ar garīga rakstura un citiem funkciju traucējumiem // 

K. Grunevalda red. Rīga: Velku fonds, 2003.  

4. Gudjons, H. (1998) Pedagoģijas pamatatziľas. Rīga: Zvaigzne ABC.  

5. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.  

6. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. Rīga: SAC, 2002.  

7. Smita, K., Strika, L. (1998) Mācīšanās traucējumi no A līdz Z. Rīga: RaKa.  

8. Štāls, M. (1936) Mūsu dzīves pabērni, viľu audzināšana un mācīšana. Rīga: ―B.I.‖.  



9. Education – Special Needs Education. An Introduction / Ed. by B. H. Johnsen, M. D. Skjorten. 

Oslo: Unipub forlag, 2001.  

10. Исаев, Д.Н. (2003) Умственная отсталость у детей и подростков. СанктПетербург: 

Речь.  

11. Кащенко, В.П. (2000) Педагогическая коррекция. Москва: Асаdemia.  

12. Микиртумов, Б.Е., Кощавцев, А.Г., Гречаный, С.В. (2001) Клиническая психиатрия 

раннего детского возраста. СанктПетербург: Питер. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

2. Laikraksts ―Izglītība un kultūra‖  

3. Ţurnāls „Mans mazais‖  

4. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

 

5. Normatīvie dokumenti. – www.isec.gov.lv  

 

6. Valsts izglītības satura centra mājas lapa: http://www.visc.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Speciālā pedagoģija II [SkSp P] 

Kursa kods Peda2403 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Priekšzināšanas 

Peda1397, Speciālā pedagoģija I [SkSp P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2403 [2PED2606] Speciālā 

pedagoģija II [SkSp P] [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot izpratni par speciālās izglītības sistēmu Latvijā gan iekļaujošās izglītības, 

gan segregētās speciālās skolas kontekstā. Dot izpratni par speciālās izglītības speciālistu 

(speciālā pedagoga, speciālās izglītības skolotāja, skolas logopēda, skolotāja palīga u.c.) 

pienākumiem, atbildību un tiesībām. Par vietu un lomu speciālās pedagoģijas sistēmā un apgūt 

prasmes atšķirt un noteikt daţādās izglītojamo grupas, kam nepieciešama speciālā izglītība. 

Kursa ietvaros paredzēts izzināt izglītojamo daţādo speciālo vajadzību grupu atšķirības un 

vajadzības. Kursa saturu un materiālus izstrādāja Dr. Sarmīte Tūbele un Māra Burčaka. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par:  

par Latvijas speciālās izglītības sistēmu ;  

Latvijas speciālās izglītības normatīvajiem dokumentiem;  

par iekļaujošo izglītību;  

par veicamajiem darba pienākumiem.  

 

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

Latvijā noteiktās izglītojamo grupas, kam nepieciešama speciālā izglītība;  

konkrēto situāciju sabiedrībā, izglītības iestādē.  

 

- prasmes zināšanas pielietot:  

izvirzīt speciālās izglītības mērķus un uzdevumus;  



prasmes atšķirt un noteikt daţādo speciālo vajadzību grupas;  

prasmes noteikt speciālās un/vai īpašās vajadzības ;  

prasmes veicināt izglītojamo iespējami kvalitatīvāku attīstību.  

 

- komunikācijas prasmes;  

izskaidrot speciālās izglītības mērķu un sistēmu struktūru;  

izskaidrot speciālās pedagoģijas nozīmīgumu bērna attīstībā vecākiem;  

pierādīt speciālās pedagoģijas priekšrocības;  

sadarboties ar citiem speciālistiem un skolotājiem;  

 

- ievirze tālākām mācīšanās prasmēm  

patstāvīgi izpētīt citu valstu pieredzes;  

analizēt un izvērtēt citu valstu pieredţu lietderību.  

 

- citas vispārējas prasmes:  

atbildēt par darba izpildes atbilstību izglītojamo vajadzībām. 

Kursa plāns 

1. Speciālās izglītības programmas. L1, S1  

2. Speciālo mācību iestāţu darbība un vieta Latvijas izglītības sistēmā. L1  

3. Iekļaujošas skolas veidošanas pamatprincipi un problēmas. L1, S2  

4. Skolotāja darbs iekļaujošā klasē. L2, S2  

5. Speciālās izglītības skolotāja darbības atšķirības speciālajā skolā un vispārējās izglītības 

iestādē. L2, S1  

6. Skolotāja palīga un palīgskolotāja darba specifika. L1, S1  

7. Skolotāja logopēda darbība daţāda tipa mācību iestādēs. L1, S1  

8. Speciālās izglītības skolotāja individuālā darba plānošana. L1, S2  

9. Speciālā pedagoga darba plānošana izglītības iestādē. L2, S2  

10. Atbalsta personāla sadarbības iespējas un nepieciešamība. L2, S2  

11. Sadarbība ar vecākiem traucējumu profilakses un korekcijas iespējās. L2, S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Apmeklēt lekcijas un seminārus. 3 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi – 20%; referāts – 40%) – 

60%; noslēguma pārbaudījums – eksāmens (mutisks) – 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Freimanis, I. (2007) Ieskats speciālās skolas darbā.Rīga: RaKa.  

2. Kravalis, J. (1997) Latvijas speciālās skolas. Rīga: Mācību grāmata.  

3. Liepiľa, S. (2008) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

4. Liepiľa, S. (2003) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

5. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa.  

6. Rozenfelde, M. (2008) Bērns ar attīstības problēmām vispārējās izglītības iestādē. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola.  

7. Tūbele, S. (2002) Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: RaKa.  

8. IZM normatīvie dokumenti.  

9. Education – Special Needs Education. An Introduction / Ed. by B. H. Johnsen, M. D. Skjorten. 

– Oslo: Unipub forlag, 2001.  

10. Мастюкова, Е.М., Московкина, А.Г. (2004) Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии\ Под ред. Селиверстова. Мockba: Владос. 

Papildliteratūra 

1. Grinpauks, Z. (2003) Kā integrējam izglītojamo ar speciālām vajadzībām? // Izglītība un 

kultūra. 2003. 05. 06., 10. lpp.  

2. Dreimane, A. (1999) Speciālā izglītība Latvijā // Skolotājs. 1999., nr.4., 12. – 17. lpp.  



3. Dzīves apstākļu normalizēšana personām ar garīga rakstura un citiem funkciju traucējumiem // 

K. Grunevalda red. Rīga: Velku fonds, 2003.  

4. Gudjons, H. (1998) Pedagoģijas pamatatziľas. Rīga: Zvaigzne ABC.  

5. Izglītības iestāţu mācību vide: problēmas un risinājumi: zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 2008.  

6. Orska, R., Olutnika, A. (2008) Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē: 

mācību līdzeklis/ Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.  

7. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.  

8. Rimma, S. (2000) Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. Rīga: Jumava.  

9. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. Rīga: SAC, 2002.  

10. Smita, K., Strika, L. (1998) Mācīšanās traucējumi no A līdz Z. Rīga: RaKa.  

11. Comer, J.R. (2002) Fundamentals of Abnormal Psychology: Third Edition. New-York: 

Worth Publishers. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

2. Laikraksts ―Izglītība un kultūra‖  

3. Ţurnāls „Mans mazais‖  

4. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

 

5. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana– www.isec.gov.lv  

 

6. Normatīvie dokumenti. – www.isec.gov.lv  

 

7. Valsts izglītības satura centra mājas lapa: http://www.visc.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Speciālā psiholoģija [SkSp P]* 

Kursa kods PedaP532 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 02.09.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Andţela Šteinberga 

Priekšzināšanas 

Psih1306, Bērna attīstība [Peda B] 

Psih1046, Vispārīgā psiholoģija [Peda B] 

PsihP007, Vispārīgā psiholoģija [Skol] 

PsihP078, Bērna attīstība* [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP532 [2PEDP374] Speciālā 

psiholoģija [SkSp P]* [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis - veidot studentiem izpratni par bērnu ar redzes traucējumiem, bērnu ar dzirdes 

traucējumiem, bērnu ar uzvedības un emocionālajiem traucējumiem, bērnu ar mācīšanās 

traucējumiem, bērnu ar valodas un runas traucējumiem, bērnu ar kustību traucējumiem, kā arī 

bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem un kompleksiem traucējumiem psiholoģisko 

raksturojumu, personības attīstības īpatnībām. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu students iegūst spēju formulēt problēmu, izmatot atbilstošus terminus, atpazīst 

bērnu grūtības un to cēloľus, atpazīst galvenos problēmas cēloľus un pārzina galvenās izpētes 

metodes un korekcijas paľēmienus. Spēj savas zināšanas prezentēt mācību procesā skolā. 

Kursa plāns 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

eksāmens testa veidā 

Mācību pamatliteratūra 

1. A.Baka, K.Grunevalds. Grāmata par aprūpi. Rīga, Preses nams, 1998.  

2. Sk. Liepiľa. Speciālā psiholoģija. Rīga, Raka, 2002.,  

3. Sk. Liepiľa. Garīgi atpalikušo bērnu psiholoģija. Rīga, Zvaigzne, 1991. 

 



Papildliteratūra 

1. Varma V. The inner life of children with special needs. - London: Whurr Publisher Ltd, 1999.  

2. Butler R.,Green D The child within The exploration of personal construct theory with young 

people- Butterworth Heinemann, Oxford Boston Johannesburg, 1998  

3. Coping with children in stress /Edited by Ved Varma.- Arena , Great Britain 1996  

4. Dzīves apstākļu normalizēšana personām ar garīga rakstura un citiem funkcionāliem 

traucējumiem / K.Grunevalda redakcijā/Rīga, 2003.,  

5. G.Fīra. Aizliegtās skumjas. Rīga, 2003.,  

6. V.Vaclava, U.Aldenrūda, S.Ilsteds. Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms.Rīga, 

2003.  

7. Winzer Margaret. Children with Exeptionallities. Canada, 1990.  

8. Norman R. Handbook of Mental Defiency. New York,1963. 

 



 

Kursa nosaukums Praktikums diagnostikā I 

Kursa kods PedaP074 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Kursa apstiprinājuma datums 03.02.2003 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Kaiva Ţīmante | pasniedzējs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP074 [2PEDP058] Praktikums 

diagnostikā I [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Praktikums diagnostikā iepazīstina studentus un dod iespēju gūt zināšanas par daţāda vecuma 

bērnu īpatnībām, fizioloģisko, sociālo (personības) un pedagoģiski-psiholoģisko gatavību skolai 

- organisma, funkcionālās sfēras attīstību, veselību, apvienojot teoriju un praksi.Praktikums 

diagnostikā iepazīstina studentus un dod iespēju gūt zināšanas par daţāda vecuma bērnu 

īpatnībām, fizioloģisko, sociālo (personības) un pedagoģiski-psiholoģisko gatavību skolai - 

organisma, funkcionālās sfēras attīstību, veselību, apvienojot teoriju un praksi. 

Kursa plāns 

I.Vecākā pirmskolas vecuma bērnu vispārējs raksturojums.  

1.1.Bērnu vecuma perioda pašvērtība un kvalitāte, jaunveidojumi un to nepieciešamie 

priekšnosacījumi.  

1.2.Bērnu attīstības traucējumi un psihiskās attīstības aizture.  

1.3.Vecāku un skolotāju darbs mērķtiecīgai un apzinātai bērnu attīstības virzībai.  

1.4.Rekomendācijas vecākiem korekcijas- attīstošā darba veikšanā.  

1.5.Praktiskas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs.  

II. Bērnu fizioloģiskā gatavība skolai.  

2.1.Ziľas par bērnu veselību un nervu sistēmas stāvokli.  

2.2.Minimāla cerebrālā disfunkcija (MCD).  

2.3.Bērnu fiziskā un bioloģiskā attīstība.  

2.4.Motorikas attīstība, redzes- kustību koordinācija. Vingrinājumu sistēma to attīstībai.  

2.5.Praktiskas nodarbības izglītības iestādēs.  

III. Bērnu sociālā (personības) gatavība skolai.  

3.1.Stabilie un kritiskie bērnu attīstības periodi.  

3.2.Bērnu uzvedības un pašvērtējuma izpēte. Iegūto datu interpretācija.  

3.3.Emocionāli - komunikatīvo prasmju līmenis. Praktiski vingrinājumi šo prasmju attīstīšanā.  

3.4.Rekomendācijas relaksācijas un art - terapijas paľēmienu pielietošanā.  

3.5.Praktiskas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko nodarbību apmeklējums un eksāmens 

Mācību pamatliteratūra 

1.Anufrijeva A.F., Kostromina S.M. Kak preodoletj trudnosti v obučeľii detej. - M., 1997.  

2.balster Klaus. Kinder mit mangelnden Bewegungserfahrungen. Teil 1. - Duisburg., 2000.  

3.Zabramnaja S.D., Kostenkova J.A. Razvivajuščije zaľatija s detmi. - M., 2001.  

4.Ļevčenko I.J. Patapsihologija: teorija i praktika. - M., 2001.  

5.Rubinštein S.J. Eksperimentaļnije metodiki patapsihologii. - M., 1999. 

Papildliteratūra 

Kostina L.M.Igrovaja terapija s trevoţnimi detmi. Sankt-Peterburg, 2001. 

 



 

Kursa nosaukums Praktikums diagnostikā II 

Kursa kods PedaP075 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Kursa apstiprinājuma datums 03.02.2003 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Kaiva Ţīmante | pasniedzējs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP075 [2PEDP059] Praktikums 

diagnostikā II [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Tiek piedāvāti diagnostikas paľēmieni, kas parāda mācībām svarīgu prasmju un spēju attīstību, 

rekomendācijas to attīstīšanai un korekcijai ar daţādu klasisku vingrinājumu un spēļu palīdzību. 

Kursa plāns 

I. Bērnu psiholoģiskā gatavība skolai. Iespējamās grūtības  

1.1.Psiholoģiskās struktūras bāzes īpašības un starta gatavība mācībām.  

1.2.Pirmklasnieka vadošo mācību prasmju līmenis. Iespējamās grūtības.  

1.3.Diagnostika, korekcija un attīstošie vingrinājumi.  

1.4.KERNA-IRAZEKA TESTS  

1.5.Praktiskas nodarbības izglītības iestādēs.  

II.Eksperimentāli-psiholoģiskās metodes bērnu un psaudţu apsekošanā  

2.1.Bērnu un pusaudţu psiholoģiskās saslimstības vispārējās likumsakarības  

2.2.Patapsiholoģijas pamata virzieni bērnu un pusaudţu izpētē.  

2.3.Mikrosociālo faktoru novērtējums un to iespaids uz bērna psiholoģisko attīstību.  

2.4.Rekomendācijas korekcijas- attīstošajam darbam.  

2.5.Praktiskas nodarbības izglītības iestādēs.  

III.Personības izziľas darbība.  

3.1.Uztveres izpēte. Uztrveres traucējumi. Agnozija. Vekslera subtesti.  

3.2.Atmiľas izpēte. Atmiľas traucējumi. Modificētā A.N.Ļeontjeva metodika.  

3.3.Domēšanas izpēte. Domāšanas traucējumi. Grūtību diagnosticēšana un koriģēšana.  

3.4.Uzmanības izpēte. Uzmanības attīstības diagnostika.  

3.5.Praktiskas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, praktisko, nodarbību apmeklējums, patstāvīgo darbu izpilde. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Zabramnaja S.D., Borovik O.V. Razvitije rebjonka - v naših rukah. - M., 2000.  

2.Zabramnaja S.D. Nagļadnij material dlja psihologa pedagogičeskih komisijah. - M., 1981.  



3.Ļičnostj i mišļeľije rebjonka: diagnostika i korekcija. - M., 2002.  

4.Rubinštein S.J. Eksperimentaļnije metodiki patapsihologii. - M., 1999. 

 



 

Kursa nosaukums Neirofizioloģija, psihofizioloģija, patoloģija I 

Kursa kods Medi1042 

Zinātnes nozare Medicīna 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 36 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2000 

Atbildīgā struktūrvienība Medicīnas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Ārsta grāds, pasn. Evita Lapšāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Biol1016 [2BIO1274] 

Neirofizioloģija, psihofizioloģija, 

patoloģija I 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar bērna nervu sistēmas morfofunkcionālo attīstību 

daţādos vecumposmos, iepazīstināt viľus ar vecumposma attīstības īpatnībām. Radīt medicīniski 

pedagoģisku zināšanu un prasmiju bāzi pedagogu sekmīgai profesionālai darbībai. 

Rezultāti 

Sagaidāmie rezultāti:  

Studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1) zināšanas par  

- studiju kursa apgūšanai ieteicamās literatūras izvēli  

- nervu sistēmas attīstību un funkcionālo nozīmi  

- neirofizioloģijas morfofunkcionālo raksturojumu  

- medicīniski pedagoģiskajām taktikām normālas nervu sistēmas attīstības veicināšanā  

2) Prasmes iegūtās zināšanas pielietot  

-literatūras patstāvīgā iegūšanā, atlasē un analīzē  

- veselības veicināšanā, ievērojot neirofizioloģiskās attīstības īpatnības  

- slimību veicinošo faktoru novēršanā  

3) Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- preventīvo pasākumu nozīmi nervu sistēmas fizioloģiskai attīstībai  

- adekvātu medicīniski- pedogoģisko taktiku izvēli bērnu veselības veicināšanā, slimību 

veicinošo faktoru novēršanā un ārstēšanā  

4) Komunikācijas prasmes, risinot situācijas uzdevumus grupās un gatavojot kopējas 

prezentācijas:  

- izskaidrot un pamatot medicīniski- pedagoģiskās taktikas izvēli konkrētas situācijas uzdevuma 

gadījumā  

- prasmi diskutēt un argumentēti pamatot savu pieľēmumu  



5) Vispārejās prasmes:  

- uzľemties iniciatīvu un atbildību, veicot patstāvīgos darbus individuāli un grupās  

- patstāvīgi plānot savu studiju darbu kursa apguves laikā 

Kursa plāns 

1 Apaugļošanās, embrioģenēze 2L  

2 Muguras smadzenes, to anatomija un fizioloģija. 2L  

3 Muguras smadzeľu apvalki. 2L  

4 Galvas smadzenes, to uzbūve un funkcijas. 4L  

5 Galvas smadzeľu apvalki. 2L  

6 Veģetatīvā nervu sistēma. 4L  

7 Perifērā nervu sistēma. 4L  

8 Kraniālie un spinālie nervi. 2L  

9 Nervu sistēmas vadīšanas ceļi 2L, 2S  

10 Augstākā nervu sistēma, tās darbības pamatprincipi. 2L,2S  

11 Sensorā sistēma, tās darbības pamatprincipi. 2L, 2S  

12 Endokrīnā sistēma, tās darbības pamatprincipi. 4L, 2S  

13 Smadzeľu apasiľošana, to funkcionālā nozīme cilvēka attīstībā. 2L, 2S  

14 Cerebrospinālais šķidrums, nozīme, cirkulācijas īpatnības. 2L, 2S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) Starpvērtējums  

- obligāts visu patstāvīgo darbu (5) vērtējums "ieskaitīts".  

- divi rakstiski kontroldarbi (50%)  

2) Gala pārbaudījums - eksāmens: tests (50 %). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Apinis P. cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. - R.: Nacionālais medicīnas 

apgāds, 1998.  

2. Autoru kolektīvs. Bioloģijas rokasgrāmata. - R.:Zvaigzne ABC, 1995.  

3. Kumar P., Clark M. Clinical medicine. - 4th ed. 1998.  

4. Fleminga I. Zīdaiľa attīstība un attīstības traucējumi. -R.: "Zvaigzne ABC", 1999.  

5. Valtneris A. Bērnu un pusaudţu fizioloģija. - R.: Zvaigzne ABC, 2001.  

6. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1995.  

7. Sandra S. Gottfried, Ph.D., Human Biology, -St. Louis Baltimore Boston Chicago London 

Madrid Philadelphia Sydney Toronto: Mosby, 1994. 

Papildliteratūra 

1. Šmita K.,Strika L. Mācīšanas traucējumi no A līdz Z. -R.: "Raka", 1998.  

2. Markovs J., Medicīniskā histoloģija III, -R.:"EVE", 2007.  

3.Madera S. S., Bioloģija 3. daļa, -R.: "Zvaigzne ABC", 1998. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ilustrētā zinātne 

 



  

Kursa nosaukums Neirofizioloģija, psihofizioloģija, patoloģija II 

Kursa kods Medi1043 

Zinātnes nozare Medicīna 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 36 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2000 

Atbildīgā struktūrvienība Medicīnas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Ārsta grāds, pasn. Evita Lapšāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Biol1038 [2BIO1275] 

Neirofizioloģija, psihofizioloģija, 

patoloģija II 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar svarīgāko neiroloģisko funkcionālo sistēmu 

traucējumiem, un attīstīt prasmes šīs zināšanas izmantot praktisku situāciju risināšanā.  

Rezultāti 

 

Sagaidāmie rezultāti:  

Studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1) zināšanas par  

- studiju kursa apgūšanai ieteicamās literatūras izvēli  

- nervu sistēmas attīstības traucējumiem un to funkcionālo nozīmi  

- patfizioloģisko nervu sistēmas morfofunkcionālo raksturojumu  

- medicīniski pedagoģiskajām taktikām nervu sistēmas attīstības traucējumu rehabilitācijā  

2) Prasmes iegūtās zināšanas pielietot  

-literatūras patstāvīgā iegūšanā, atlasē un analīzē  

- veselības veicināšanā, ievērojot patfizioloģiskās nervu sistēmas attīstības īpatnības  

- slimību veicinošo faktoru novēršanā  

3) Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- preventīvo pasākumu nozīmi nervu sistēmas slimību novēršanā  

- adekvātu medicīniski- pedogoģisko taktiku izvēli bērnu veselības veicināšanā, slimību 

veicinošo faktoru novēršanā un ārstēšanā  

4) Komunikācijas prasmes, risinot situācijas uzdevumus grupās un gatavojot kopējas 

prezentācijas:  

- izskaidrot un pamatot medicīniski- pedagoģiskās taktikas izvēli konkrētas situācijas uzdevuma 

gadījumā  

- prasmi diskutēt un argumentēti pamatot savu pieľēmumu  



5) Vispārejās prasmes:  

- uzľemties iniciatīvu un atbildību, veicot patstāvīgos darbus individuāli un grupās  

- patstāvīgi plānot savu studiju darbu kursa apguves laikā 

Kursa plāns 

1 Neirofizioloģijas pamati 2L  

2 Kustību akta nozīme bērna attīstībā 2L  

3 Nervu sistēmas izmeklēšanas metodes 2L  

4 Nervu sistēmas traucējumu efioloģija un patoģenēze 2L  

5 Simptomu un sindromu jēdziens 2L  

6 Neiroloģijas pamatsindromi. Kustību traucējumu sindroms 2L  

7 Jušanas traucējumu sindroms 4L  

8 Veģetatīvās nervu sistēmas traucējumu sindromi 2L  

9 Augstākās nervu sistēmas traucējumu sindromi 2L  

10 Nervu sistēmas slimības. Iedzimtās nervu sistēmas slimības. 2L  

11 Bērna nervu sistēmas bojājumi embrionālā periodā, dzemdību traumu sekas 2L  

12 Neiroinfekcijas. Meningīts. Encefalīts. 2L  

13 Minimālā smadzeľu disfunkcija 2L  

14 Valodas traucējumu neiroloģiskais pamats. Afāzija, alālija. 2L, 4S  

15 Dizartrija, disleksija, disgrafija. Logoneirozes. 2L, 4S  

16 Medicīniski pedagoģiskā taktika un profilakses pasākumi 2L, 2S  

17 Hiperkinēzes 2L, 2S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) Starpvērtējumi:  

- obligāts visu patstāvīgo darbu (5) vērtējums "ieskaitīts".  

- divi rakstiski kontroldarbi ( 50%)  

2) Gala pārbaudījums - eksāmens: tests ( 50 %). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Kleina R., Tipaine V., Sokolova L., Gordjušina V. Slimības morfoloģiskie aspekti: Mācību 

līdzeklis/ I daļa. - R.: LMA/RSU, 2000.  

2. Kumar P., Clark M. Clinical medicine. - 4th ed. 1998.  

3. Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1993.  

4. Leja J., Pevznere E. Speciālā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

5. Robins. Pathologic Basis of Disease. - C: 2nd ed.. - 1998.  

6. Strukov A.I., Serov V.V. Patologičeskaja anatomija. - M.: Medicina, 1985. 

Papildliteratūra 

1. Apinis P. cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. - R.: Nacionālais medicīnas 

apgāds, 1998.  

2. Madera S. S., Bioloģija 3. daļa, -R.: "Zvaigzne ABC", 1998.  

3. Pārkers S., Cilvēka ķermenis, R.: "Zvaigzne ABC", 1995. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Doctus  

2. Latvijas ārsts 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Neirofizioloģija, psihofizioloģija, patoloģija III 

Kursa kods Medi2028 

Zinātnes nozare Medicīna 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
6 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2000 

Atbildīgā struktūrvienība Bioloģijas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Ārsta grāds, pasn. Evita Lapšāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Biol2039 [2BIO2276] 

Neirofizioloģija, psihofizioloģija, 

patoloģija III 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar bioloģisko un sociālo faktoru nozīmi un bērna 

vecumposmu kritisko ietekmi psihisko traucējumu izcelsmē un attīstībā, iepazīstināt ar speciālā 

pedagoga lomu un nozīmi bērna medicīniski- pedagoģiskajā korekcijā. 

Rezultāti 

Sagaidāmie rezultāti:  

Studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1) zināšanas par  

- studiju kursa apgūšanai ieteicamās literatūras izvēli  

- psihes traucējumiem un to ietekmi uz bērna attīstību  

- psihes traucējumu veidiem un smaguma pakāpēm  

- medicīniski pedagoģiskajām taktikām psihes traucējumu gadījumā  

2) Prasmes iegūtās zināšanas pielietot  

-literatūras patstāvīgā iegūšanā, atlasē un analīzē  

- veselības veicināšanā, ievērojot psihiskās attīstības īpatnības  

- slimību veicinošo faktoru novēršanā  

3) Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- preventīvo pasākumu nozīmi nervu sistēmas slimību novēršanā  

- adekvātu medicīniski- pedogoģisko taktiku izvēli bērnu veselības veicināšanā, slimību 

veicinošo faktoru novēršanā un ārstēšanā  

4) Komunikācijas prasmes, risinot situācijas uzdevumus grupās un gatavojot kopējas 

prezentācijas:  

- izskaidrot un pamatot medicīniski- pedagoģiskās taktikas izvēli konkrētas situācijas uzdevuma 

gadījumā  

- prasmi diskutēt un argumentēti pamatot savu pieľēmumu  



5) Vispārejās prasmes:  

- uzľemties iniciatīvu un atbildību, veicot patstāvīgos darbus individuāli un grupās  

- patstāvīgi plānot savu studiju darbu kursa apguves laikā 

Kursa plāns 

1 Ievads pedagoģiskajā psihiatrijā 2L  

2 Bērnu un pusaudţu psihiskās pataloģijas izpratnes integratīvā pieeja 2L  

3 Bērnu psihisko traucējumu veidošanās patoģenētiskie mehānismi 2L  

4 Bērnu psihisko traucējumu robeţstāvokļi 2L  

5 Autiska spektra traucējumi 2L  

6 Psihisko traucējumu sindromi 2L  

7 Bērnu neirozes 2L, 2S  

8 Psihopātijas 2L,  

9 Garīgās attīstības aiztures un atpalicības 2L, 2S  

10 Iedzimtās slimības, kas saistītas ar garīgo atpalicību 2L  

11 Epilepsija 2L, 2S  

12 Šizofrēnija 2L  

13 Depresīvie stāvokļi 2L 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) Starpvērtējums  

- obligāts visu patstāvīgo darbu (5) vērtējums ieskaitīts".  

- divi rakstiski kontroldarbi (50%)  

2) Gala pārbaudījums - eksāmens: tests (50 %). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Eglītis I., Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem, -R.:Zvaigzne, 1985.  

2. Gārša I. ievads neiroķirurģijā. - Nacionālais medicīnas apgāds, 2000.  

3. Leja J., Pevznere E. Speciālā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. - R.: Zvaigzne, 1988.  

4. Penciks A., Bērziľš J.,Eniľa G., Lisica F., Švarce R. Nervu slimības. - R.:Zvaigzne, 1971.  

5. Valtneris A. Bērnu un pusaudţu fizio0loģija. - R.: Zvaigzne ABC, 2001.  

6. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1995.  

7. Robert Goodman, Stephen Scott, Child psychiatry, Blackwell Publishing, 1997. 

Papildliteratūra 

1. Deksters Greiems, Vošs Maikls, Rokasgrāmata psihiatrijas māsām, -R.: Jumava, 2006. 

 



 

Kursa nosaukums Logopēdijas teorijas [SkSp P] 

Kursa kods PedaP419 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 24.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP419 [2PEDP309] Logopēdijas 

teorijas [SkSp P] [slēgts 03.09.2010] 

PedaP588 [2PEDP429] Bērnu ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

speciālās pedagoģijas teorijas 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot studentiem priekšstatu par logopēdijas vēsturiskajiem aspektiem, zinātnes 

uzdevumiem, mērķi, saistību ar citām zinātnēm. Dot iespēju izprast runas un valodas traucējumu 

struktūru, to radītiem mācīšanās traucējumiem, saskarsmes grūtībām un citām problēmām; dot 

iespēju izvērtēt koriģējoši attīstošās darbības pasākumus daţādu klasifikāciju ietvaros; uztvert un 

skatīt bērnu, kam ir runas un valodas traucējumi, veselumā, nodrošinot pilnvērtīgu attīstību. 

Kursa saturu un materiālus izstrādāja Dr. Sarmīte Tūbele. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu studenti pratīs demonstrēt:  

• Zināšanas un izpratni par:  

o logopēdijas kā zinātnes būtību, mērķi un uzdevumiem,  

o runas un valodas traucējumu klasifikācijām un diagnostiku,  

o iespējamo koriģējoši attīstošo darbību, tās saturu,  

o logopēdiskā darba organizēšanu un profilaksi;  

• prasmes zināšanas izmantot:  

o patstāvīgi izmantot galvenās teorētiskās atziľas praktisku jautājumu risināšanā,  

o analītiski izvērtēt koriģējoši attīstošās darbības nepieciešamību un konkretizēt tās saturu,  

o izvērtēt un izmantot atšķirīgās pieejas un iespējamos inovatīvos risinājumus skolotāja logopēda 

darbībā;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

o patstāvīgi saskatīt, analizēt un izvērtēt skolotāja logopēda darbības nepieciešamību un iespējas;  

o spēs patstāvīgi analītiski izvērtēt palīdzības iespējas, novēršot primāros valodas traucējumus un 

to radītos sekundāros mācīšanās traucējumus,  



o izvērtēt un plānot logopēda darbību, atbilstoši apstākļiem, klientu vajadzībām un iespējām;  

o izvērtēt un veidot profilaktisko darbību konkrētajā izglītības vai rehabilitācijas iestādē;  

• komunikācijas prasmes:  

o analizēt un komentēt logopēdijas teorijas vēsturiskā skatījumā un mūsdienās;  

o argumentēt savus izteikumus un spriedumus,  

o diskutēt par izvēlētajām koriģējoši attīstošās darbības metodēm, to piemērotību un efektivitāti,  

o prast komunicēt ar klientiem un viľu piederīgajiem, ar citiem speciālistiem;  

• vispārējās prasmes:  

o izrādīt iniciatīvu un atbildību, veicot patstāvīgos un grupu darbus,  

o patstāvīgi plānot savu studiju darbu kursa apguves laikā,  

o spēj modificēt nepieciešamo darbību katra klienta vajadzībām,  

o uzľemties iniciatīvu profilaktiskās darbības veikšanā. 

Kursa plāns 

1. Ieskats logopēdijas vēsturē L1  

2. Logopēdijas mērķis, uzdevumi un saikne ar citām zinātnēm L1  

3. Runas un valodas traucējumu cēloľi L2  

4. Runas un valodas traucējumu klasifikācijas L2  

5. Runas un valodas traucējumi klīniski pedagoģiskā aspektā L2  

6. Bērna ar runas un valodas traucējumiem psiholoģiskās, emocionālās un socializācijas 

problēmas L1  

7. Runas un valodas traucējumi pedagoģiski psiholoģiskā aspektā L1  

8. Runas un valodas traucējumu izraisītās komunikācijas un mācīšanās problēmas L2, S2  

9. Bērna runas un valodas attīstības raksturojums un izpētes sistēma L2  

10. Praktiskā darbība runas traucējumu noteikšanā S4  

11. Iespējamie koriģējoši attīstošās darbības virzieni un skolotāju un vecāku līdzdalība runas 

traucējumu novēršanas atsevišķos posmos L1, S2  

12. Palīdzības iespējas un logopēdiskā darba organizācija Latvijā un pasaulē L1, S2  

13. Profilakses darbs S2  

14. Nodarbību plānu un konspektu gatavošana un prezentēšana. S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros; starppārbaudījumi (2 kontroldarbi) 20%, 

patstāvīgais darbs (30%) un rakstiskais eksāmens (50%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Miltiľa, I. (2005) Skaľu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa. (9 eks. LUB)  

2. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa. (21 eks. LUB)  

3. Tūbele, S. (2002) Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: RaKa. (16 eks. LUB)  

4. Tūbele, S., Lūse, J. (2004) Ja skolēns raksta nepareizi... Rīga: RaKa. (25 eks. LUB)  

5. Волкова, Л. С. (2008) Логопедия. Мockba: Владос. (6 eks. LUB) 

Papildliteratūra 

1. Geidţs, N. L., Berliners, D. C. (1999) Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.  

2. Freizers, M. (2003) Kā atbrīvoties no stostīšanās nastas. Rīga: Rasa ABC.  

3. Rimma, S. (2000) Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. Rīga: Jumava.  

4. Готовность к школе: Развивающие программы / под ред. И.В.Дубровиной. Мockba: 

Академический Проект, 2001.  

5. Елецкая, О. В., Горбачевская, Н. Ю. (2005) Организация логопедической работы в 

школе. Мockba: ТЦ Сфера.  

6. Ефименкова, Л. Н. (2001) Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. Мockba: Владос.  

7. Парамонова, Л.Г. (2004) Логопедия для всех. Санкт-Петербург: Питер. 

 



Periodika un citi informācijas avoti 

1. Дефектология (ţurnāls)  

2. Логопед (ţurnāls)  

3. Логопедия (ţurnāls)  

4. Exceptional Children (ţurnāls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Psiholingvistika [SkSp P] 

Kursa kods PedaP346 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 17.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Rasma Vīgante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP346 [2PEDP181] 

Psiholingvistika [SkSp P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par psiholingvistikas priekšmetu, objektu daţādu autoru 

skatījumā. Iepazīstināt ar psiholingvistikas vēsturisko attīstību un mūsdienu izpratni, saikni ar 

citām zinātnēm. Veidot izpratni par valodas psiholoģiskajiem aspektiem, vārdu nozīmi un 

nozīmju interpretāciju, par bērnu valodas un runas attīstības īpatnībām, valodas traucējumiem. 

Iepazīstināt ar verbālo komunikāciju, neirolingvistikas būtību, par zīmju sistēmu nozīmi, 

semiotiku. 

Rezultāti 

Kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• diferencēt un raksturot psiholingvistikas jēdzienu,  

• definēt psiholingvistikas priekšmetu un izpētes objektu,  

• interpretēt valodas – runas jēdzienu,  

• apspriest psiholingvistikas attīstību, uzskaitīt tās pamatlicējus,  

• sniegt pārskatu par psiholingvistikai radnieciskām nozarēm.  

Zināšanu pielietošana  

• adekvāti attiecināt un izmantot psiholingvistikas atziľas,  

• izskaidrot psiholingvistikas nozīmi,  

• izstrādāt un izvērtēt praktiskus vingrinājumus psiholingvistikā,  

• pārbaudīt un izmantot neirolingvistikas paľēmienus.  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• diskutēt psiholingvistikas jomā,  

• izvērtēt psiholingvistikas radniecisko nozaru ieteikumu kvalitāti,  

• klasificēt vides ietekmes valodas attīstībā kriteŗijus,  

• salīdzināt un izvērtēt psiholingvistikas atziľas.  



Komunikācija  

• argumentēti izskaidrot psiholingvistikas daţādus aspektus,  

• pierādīt psiholingvistikas zināšanu nepieciešamību skolotāju izglītošanā,  

• prast izmantot alternatīvu komunikāciju,  

• izvēlēties optimālāko problēmas risinājumu.  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt un analizēt literatūru, teorētiskās atziľas radoši izmantojot praksē,  

• nebaidīties aprobēt jaunas atziľas, uzklausīt citu vērtējumu,  

• analizēt un kritiski izvērtēt savu un citu pedagoģisko pieredzi,  

• argumentēti formulēt savus uzskatus,  

• toleranti uzklausīt citus viedokļus.  

Vispārējās prasmes  

• apgūt jaunus jēdzienus, kritiski izvērtējot to izmantojamību,  

• nebaidīties aprobēt jaunas atziľas, uzklausīt citu vērtējumu,  

• uzľemties atbildību par pedagoģiskā darba rezultātiem,  

• orientēties neparedzētos apstākļos, meklējot optimālas pieejas.  

Kursa plāns 

1. Ievads. Psiholingvistika, tās priekšmets un izpētes objekts. L 2 S 2  

2. Psiholingvistikas vēsturiskā attīstība. L 2 S 2  

3. Psiholingvistikas teorētiskie un metodoloģiskie pamatojumi,  

saikne ar citām zinātnēm. L 2 S 2  

4. Verbālā komunikācija. Valodas – runas jēdzienu izpratne. L 2 S 2  

5. Valodas ģenēze personifikācijas procesā bērnībā. L 2 S 2  

6. Vides ietekme valodas attīstībā. L 2 S 2  

7. Valodas psiholoģiskie aspekti, vārdu nozīmju interpretācija un izpratne. L 2 S 2  

8. Bērnu valodas un runas attīstības raksturojums L 2 S 2  

9. Bērnu valodas pētīšanas aspekti L 2 S 2  

10. Psiholinvistikas paveidi, to raksturojums. L 2 S 2  

11. Neirolingvistikas būtība, runas psihohigiēna. L 2 S 2  

12. Zīmes un zīmju sistēmas. Semiotika. L 2 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti patstāvīgie darbi psiholingvistikas kursā - 20% kopējā vērtējumā.  

Sekmīgs starpvērtējums: eseja, uzstāšanās ar patstāvīgi sagatavotiem referātiem semināros, 

diskusijas, materiālu izstrādāšana - 40% kopējā vērtējumā.  

Kursa noslēgumā eksāmens - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Agejevs V. Semiotika. R.: Jumava, 2005.  

2. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoģijā. R.: RaKa, 2000. - 51 eks.  

3. Baumgartner S., Füssenich i. Sprachtherapie mit Kindern. – München: Basel: E.Reinhardt, 

1999.  

4. Klevcova A., Fedjaľins D. Vārds. Raksturs. Liktenis. R.: Jumava, 2008.  

5. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R.: Burtnieks, 1996. - 18 eks.  

6. Markus D. Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai. R.: 2003.  

7. Markus D. Bērns runā kultūras pasaulē. R.: Rasa ABC, 2007. - 38 e3ks.  

8. Piaţē Ţ. Bērna intelektuālā attīstība. R.: Pētergailis, 1999 

Papildliteratūra 

1. Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.  

2. Grīnberga A., Sēja A. Pieci vilki vilku vilka. Homonīmi, sinonīmi, antonīmi, vingrinājumi 

leksikā. - R.: Mācību grāmata, 1997.  

3. Kalniľa Dz. Vārda noslēpums. Kāpēc tevi tā sauc... R.: Avots, 2008.  



4. Kanele A. Cilvēka noslēpumainās spējas. . R.:AIHE, 1999.  

5. Latviešu frazeoloģijas vārdnīca. R.:Avots, 1996.  

6. Latviešu valodas ţargonu vārdnīca. R.: Apgāds ,,Aiva‖, 1996.  

7. Puškarevs I. Attīstības psiholoģija. R.: RaKa, 2001.  

8. Vigotskis Ļ. Domāšana un runa. R.: Eve, 2002  

9. Гopeлов И.H., Ceдов K.Ф. Основы пcихолингвистики. - Мockва: Лaбиpинт, 2008  

10. Фрумкина P.M. Пcихолингвистика. 4-e издaние. - Мockва: Akaдемия, 2008  

11. Лурия А.Р. Основы проблемы нейролингвистики. - М., 1975. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

3. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

4. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

5. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

6. http://www.canalacademie.com/Comment-la-Parole-vient-aux.html  

7. http://lv.wikipedia.org/wiki/Lingvistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Oligofrēnijas klīnika [SkSp P] 

Kursa kods PedaP540 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 02.09.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Augstākā izglītība(līm.), pasn. Raisa Andrēziľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP540 [2PEDP384] Oligofrēnijas klīnika [SkSp P] [14.09.2010]  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar oligofrēnijas klīniku, veidot izpratni par oligofrēnijas 

cēloľiem, diagnostikas un palīdzības iespējām, ārējiem un iekšējiem oligofrēnijas norisi 

ietekmējošiem faktoriem, radīt studentos izpratni par terminoloģiju, klasifikāciju, prast atpazīt 

ikdienas darbā minētos traucējumus, veidot katram konkrētajam klīniskajam gadījumam 

optimālu aprūpes un ārstēšanas modeli, iekļauties aprūpes sistēmā, pareizi novērtēt bioloģisko, 

sociālo un psiholoģisko faktoru ietekmi. 

Kursa plāns 

1.Iedzimtības problēmas galvenie jēdzieni  

2.Psihiskās dizontoģenēzes psihoģenētiskā izpēte.  

3.Encefalogramma  

4.Hromosomu aberācijas (Dauna sindroms)  

5.Gēnu slimības, hromosomu slimības  

6.Intelektuālie traucējumi bērniem  

8.Garīgās atpalicības ģenētika  

9.Intelekta psihoģenētiskie izmeklējumi  

10.Oligofrēnijas etioloģija  

11.Vieglu formu garīgās attīstības traucējumi  

12.Smagu formu garīgās attīstības traucējumi  

13.Intelektuālo traucējumu sindromi  

14.Klīniskā izpēte.  

15.Ārstēšanas iespējas. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) Lekciju apmeklējums, praktiskais darbs (gadījuma analīze)  

2) Pārrunas, gadījuma izvērtēšana 

 



 

 

Kursa nosaukums Runas un valodas pārbaudes metodes [SkSp P] 

Kursa kods PedaP421 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP421 [2PEDP321] Runas un 

valodas pārbaudes metodes [SkSp P] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot studentiem priekšstatu par runas un valodas traucējumu struktūru, izpētes 

sistēmu un metodēm, dot iespēju apgūt logopēdiskās izpētes metodes un prasmi izmantot tās. 

Studiju kursā ir paredzēta studentu patstāvīgā praktiskā darbība, veicot bērnu ar runas un valodas 

traucējumiem izpēti un aizpildot valodas kartes. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

o runas un valodas traucējumu izpēti kā sistēmu,  

o runas un valodas traucējumu izpētes iespējām, metodēm un testiem,  

o logopēdiskajiem slēdzieniem un to nozīmi koriģējoši attīstošās darbības plānošanā,  

• prasmes zināšanas izmantot:  

o izvērtēt izpētē iegūtos datus un veidot logopēdisko slēdzienu,  

o noteikt sakarības starp logopēdisko slēdzienu un klīnisko diagnozi,  

o analizēt koriģējoši attīstošās darbības iespējas un izvērtēt nepieciešamo palīdzības apjomu un 

saturu,  

- kritiski izvērtēt valodas izpētes kā sistēmas struktūras komponentu mijsakarības;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

o analizēt izpētes datus kā sākuma punktu koriģējoši attīstošajai darbībai,  

o kritiski izvērtēt savas kā logopēda iespējas un nepieciešamo citu speciālistu palīdzību,  

o analizēt izpētei nepieciešamās metodes un izmantot tās atbilstoši bērna individualitātei;  

• komunikācijas prasmes:  

o prast komunicēt ar bērniem daţādās situācijās un dazādos runas attīstības līmeľos,  

o prast komunicēt ar klientiem, viľu piederīgajiem un citiem speciālistiem, ievērojot logopēda 



profesionālās darbības ētikas kodeksu,  

o pamatot un argumentēt savu noteikto logopēdisko slēdzienu un izskaidrot turpmākās rīcības 

stratēģiju un taktiku;  

• vispārīgās prasmes:  

o prast meklēt jaunām situācijām atbilstošus risinājumus katrā atšķirīgajā gadījumā,  

o veikt gadījuma analīzi un uzľemties atbildību un iniciatīvu runas traucējuma noteikšanā,  

o uzľemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbības grupā un plānojot studiju darbību. 

Kursa plāns 

1. Runas un valodas izpētes sistēmas teorētiskais pamatojums L1, S1  

2. Izpētes sistēmas struktūrelementi L2, S2  

3. Atsevišķo izpētes posmu raksturojums un tajos izmantojamo metoţu izvēles principi L2, S2  

4. Skaľu izrunas noteikšana un izmantojamās metodes S1  

5. Fonemātiskās uztveres izpētes metodika L1, S1  

6. Vārdu krājuma noteikšana un izmantojamās metodes L1, S1  

7. Valodas gramatiskās jomas izpēte un izmantojamās metodes L1, S1  

8. Saistītās runas iemaľu izpēte un izmantojamās metodes L1, S1  

9. Rakstīšanas iemaľu izpēte un metodes L1, S1  

10. Lasīšanas iemaľu izpēte un metodes L1, S1  

11. Primāro un sekundāro traucējumu izvērtēšanas iespējas L1  

12. Vecāku iesaistīšana izpētē, precizējot anamnēzes datus S1  

13. Logopēdiskā slēdziena noteikšana L2, S2  

14. Koriģējoši attīstošās darbības virzieni, pamatojoties uz bērna izpēti un izdarīto logopēdisko 

slēdzienu L2, S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros. 2 starppārbaudījumi (1 kontroldarbs, 1 

patstāvīgais darbs) 60%; eksāmens (kombinēts) 40% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Tūbele, S. (2002) Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: RaKa.  

2. Tūbele, S., Lūse, J. (2004) Ja skolēns raksta nepareizi... Rīga: RaKa.  

3. Miltiľa, I. (2005) Skaľu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.  

4. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa.  

5. Tūbele, S. (2008) Disleksija vai lasīšanas traucējumi. Rīga: RaKa.  

6. Волкова, Л. С. (ред.)(2008) Логопедия. Mockba: Владос. 

Papildliteratūra 

1. Глухов, В. П. (2004) Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием. Мockba: Аркти.  

2. Готовность к школе: Развивающие программы / под ред. И.В.Дубровиной. Мockba: 

Академический Проект, 2001.  

3. Елецкая, О. В., Горбачевская, Н. Ю. (2005) Организация логопедической работы в 

школе. Мockba: ТЦ Сфера.  

4. Парамонова, Л.Г. (2004) Логопедия для всех. СанктПетербург.: Питер, 2004. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Дефектология (ţurnāls)  

2. Логопед (ţurnāls)  

3. Логопедия (ţurnāls)  

4. Exceptional Children (ţurnāls) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa nosaukums Ievads psihiatrijā un patopsiholoģijā [SkSp P] 

Kursa kods PsihP020 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 13.10.2003 

Atbildīgā struktūrvienība #Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Ārsta grāds, pasn. Māris Taube 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PsihP020 [2PSIP021] Ievads 

psihiatrijā un patopsiholoģijā [SkSp 

P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni par daţādiem psihiskajiem traucējumiem bērniem un 

pusaudţiem, veidot priekšstatu par patoloģiskām attiecībām ģimenē, to ietekmi uz bērna 

personības attīstību, veidot izpratni par psihisko traucējumu etioloģiju, veidot priekšstatu par 



patoloģiskiem pieradumiem bērnībā, veidot izpratni par psihisko traucējumu novēršanas 

iespējām kā arī atbalsta sniegšanas pamatprincipiem bērniem un pusaudţiem .  

Kursa plāns 

1.Psihiatrijas zinātne, tās jēdzieni un kategorijas  

2.Psihisko slimību diagnostika un klasifikācija  

3.Mātes-bērna pieķeršanās un tās patoloģiski traucējumi  

4.Mātes deprivācija, tās sekas  

5.Miega traucējumi  

6.Fobijas, trauksmes stāvokļi, ietekme uz bērnu attīstību  

7.Patoloģiski pieradumi  

8.Perinatālas norkotiku atkarības sekas  

9.Psihiskās traumas, traumatiskas krīzes  

10.Personības attīstības psihodinamiskie pamatjēdzieni  

11.Psiholoģiskie aizsargmehānismi  

12.Psihosomatiskās reakcijas un psihosomatiskās slimības  

13.Agrīni personības traucējumi  

14.Psihozes, to klasifikācija, izpausmes veidi  

15.Afektīvie traucējumi  

16.Organiski personības traucējumi  

17.Atkarības 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) Lekciju apmeklējums, praktiskais darbs.  

2) Studentiem jānokārto eksāmens.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Juhans Kulbergs Dinamiskā psihiatrija Teorija un prakse R: "Jumava" 2001  

2. Karl Jaspers. Obšaja psihopatalogija- M: izd. Praktika, 1997  

3. B.E.Mikirtumov, A.G.Koščavcev, S.V.Gračanij. Kļiľičeskaja psihiatrija paľeva detskogo 

vozrosta- Minsk 2001  

 



 

Kursa nosaukums Psihoterapijas pamati [SkSp P] 

Kursa kods PsihP019 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 13.10.2003 

Atbildīgā struktūrvienība #Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Psiholoğijas doktora zinātniskais grāds, lekt. Anda Upmane 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PsihP019 [2PSIP020] Psihoterapijas 

pamati [SkSp P] [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Mērķis: veidot studentiem izpratni par psiholoģiskās konsultēšanas priekšnosacījumiem, norises 

gaitu un konsultatīvo atbildību. Tiek salīdzināts konsultēšanas un psihoterapeitiskās palīdzības 

līmenis. Kurss sniedz ieskatu daţādos mūsdienu psihoterapijas virzienos, akcentējot to būtību un 

savstarpējo atšķirību. Tiek analizēti konkrētu psihoterapijas metoţu ierobeţojumi, priekšrocības 

un trūkumi. 

Kursa plāns 

1.Psihoterapija. Pieejas definēšanā, mērķis, saistība ar psihiatriju, psiholoģisko konsultēšanu.  

2.Psihoterapijas vēsture.  

3.Klasifikācijas principi psihoterapijā.  

4.Psihoterapeita ētika, prasības terapeitam, viľa personībai, psihoterapeitu apmācībai.  

5. Psihoterapijas process.  

6. Psihoterapijas procesa etapi.  

7. Klasiskā psihoanalīze un psihodinamiskā psihoterapija.  

8.Humānistiskā un eksistenciālā psihoterapija.  

9.Biheiviorālā psihoterapija.  

10.Kognitīvā psihoterapija  

11.Grupu psihoterapija.  

12.Psihodrāma.  

13.Geštalterapija.  

14.Psihoterapeitiskās metodes speciālā pedagoga darbā.  

15.Atbalsta psihoterapija.  

16.Psiholoģiskā atbalsta sniegšana ģimenēm, kurās ir bērni ar attīstības traucējumi  

17.Pašterapija, supervīzijas. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējumsSagatavot un piedalīties seminārnodarbībās par kādu no 

psihoterapijas virzieniem.(20%)Referāts par kādu no kursā neapskatītajiem psihoterapijas 

virzieniem.(30%)Eksāmens - tests.(50%) 



Mācību pamatliteratūra 

1.Kočjunas R. Osnovi psihologičeskogo konsuļtiravaľija.- M. 1999  

2.Aijvi A.E., Aijvi M.B., Saijmek- Dauľing L. Psihologičeskoje konsuļtiravaľije i psihoterapija- 

1999  

3.Gerard ,Egan The skilled helper: a systematic approach to effective helping, Brooks/Cole, 

California 1990  

4.G.Corey "Theory and pratice of counseling and psychotherapy" 1991  

5.C.Rogers "Conseling and Psychoterapy: on becoming a person" 1997  

6.  

Papildliteratūra 

1. Vivien Burr and Trevor Butt Invitation to Personal Construct Psychology Whurr Publishers 

Ltd London 1996 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Journal of consulting and clinical psychology  

2. Psychotherapy research  

3. American journal of Psychoterapy  

4. Journal of contemporary Psychoterapy. 



 

Kursa nosaukums 
Valodas sistēmas nepietiekama attīstības teorētiskais 

aspekts un korekcijas metodes [SkSp P] 

Kursa kods PedaP365 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP365 [2PEDP195] Valodas 

sistēmas nepietiekama attīstības 

teorētiskais aspekts un korekcijas 

metodes [SkSp P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot studentiem priekšstatu par valodas sistēmas nepietiekamas attīstības 

izpausmēm daţādos bērna vecuma posmos, dot iespēju apgūt korekcijas metodes un prasmi 

izmantot tās; sniegt ieskatu runas un valodas traucējumu diagnostikā, traucējuma struktūras 

izpratnē un tā radīto mācīšanās traucējumu specifikā un korekcijā; dot iespēju izprast bērnu, kam 

ir valodas sistēmas nepietiekama attīstība veselumā. Kursa materiālus un saturu izstrādāja Dr. 

Sarmīte Tūbele. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

o valodas sistēmas nepietiekamas attīstības būtību, cēloľiem un izpausmēm,  

o bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību komplekso izpēti,  

o koriģējoši attīstošās darbības virzieniem un saturu,  

o profilakses pasākumiem;  

• prasmes zināšanas izmantot:  

o kritiski analizējot daţādās pieejas, noteikt traucējuma smaguma pakāpi un korekcijas iespējas,  

o izvērtēt palīdzības iespējas un veidot koriģējoši attīstošās darbības pasākumus,  

o radoši plānot darbību, novēršot mācīšanās traucējumu rašanās risku;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

o izvērtēt logopēda darbības iespējas, atbilstoši bērnu vajadzībām un valodas attīstībai,  

o analizēt un izvērtēt koriģējoši attīstošās darbības metoţu piemērotību,  

o kritiski izvērtēt daţādo metoţu lietderību katrā konkrētā gadījumā;  

• komunikācijas prasmes:  



o izskaidrot koriģējoši attīstošās darbības nepieciešamību bērniem un viľu vecākiem,  

o paust savu attieksmi un saprasties ar daţādi domājošiem klientiem un viľu piederīgajiem,  

o saprasties un komunicēt ar skolotājiem un citiem speciālistiem;  

• vispārīgās prasmes:  

o pielāgoties jaunām situācijām un meklēt risinājumus katrā atšķirīgajā gadījumā,  

o uzľemties atbildību un iniciatīvu runas traucējumu novēršanā,  

o meklēt inovatīvas koriģējoši attīstošās darbības metodes. 

Kursa plāns 

1. Valodas sistēmas nepietiekamas attīstības (VSNA) jēdziens un bērnu, kam ir VSNA 

raksturojums L2  

2. Specifisko valodas traucējumu cēloľi L1  

3. Runas attīstības līmeľu raksturojums VSNA gadījumā S2  

4. Bērnu, kam ir VSNA, kompleksā izpēte L2, S2  

5. Fonemātiskās uztveres traucējumu pakāpes un izpausmes L1, S1  

6. Bērna, kam ir VSNA, psiholoģiskās, emocionālās un socializācijas problēmas L1, S1  

7. Runas un valodas traucējumu izraisītās mācīšanās problēmas L2  

8. Palīdzība skolēniem, kam ir lasīšanas un rakstīšanas traucējumi uz VSNA pamata L2, S2  

9. Koriģējoši attīstošās darbības virzieni un saturs L2  

10. Skolotāju un vecāku līdzdalība runas un valodas traucējumu korekcijas procesa atsevišķos 

posmos L1  

11. Korekcijas darba plānošana VSNA gadījumos S2  

12. Palīdzības iespējas un logopēdiskā darba organizācija Latvijā L1, S2  

13. Profilakses darbs L1  

14. Strukturālo plānu izveide un prezentācija S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros; 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi, 2 patstāvīgie 

darbi) - 80 %, eksāmens (rakstisks) - 20 %. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Tūbele, S. (2002) Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: RaKa.  

2. Tūbele, S., Lūse, J. (2004) Ja skolēns raksta nepareizi... Rīga: RaKa.  

3. Tūbele, S. (2008) Disleksija vai lasīšanas traucējumi. Rīga: RaKa.  

4. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa.  

5. Волкова, Л. (сост.) (2008) Логопедия. Москва: Владос. 

Papildliteratūra 

1. Smita, L., Strika, K. (1999) Mācīšanās traucējumi no A līdz Z. Rīga: RaKa.  

2. Парамонова, Л.Г. (2004) Логопедия для всех. Санкт-Петербург: Питер.  

3. Филичева, Т. Б., Чиркина, Г. В. (2002) Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Москва: Школьная Пресса.  

4. Филичева, Т. Б., Чиркина, Г. В. (2004) Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Москва: Айрис Пресс. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Дефектология (ţurnāls)  

2. Логопед (ţurnāls)  

3. Логопедия (ţurnāls)  

4. Exceptional Children (ţurnāls) 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Balss traucējumi, stostīšanās teorija, korekcijas 

metodika 

Kursa kods Peda3051 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 34 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 04.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Andţela Šteinberga 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Priekšzināšanas 

Psih3122, Speciālā psiholoģija [SkSp P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3051 [2PED3062] Balss 

traucējumi, stostīšanās teorija, 

korekcijas metodika [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP348 [2PEDP182] Stostīšanās 

teorija, korekcijas metodika [SkSp P] 

PedaP416 [2PEDP306] Balss 

traucējumi [SkSp P] 

 

Kursa anotācija 

Kursā studenti tiek iepazīstināti ar balss traucējumiem, to etioloģiju, klasifikāciju, diagnostiku un 

korekcijas metodēm un iespējām un profilakses pasākumiem. Studenti tiek iepazīstināti ar runas 

ritma un tempa traucējumiem bērniem un pusaudţiem. Studentiem tiek sniegta izpratne par 

stostīšanās etioloģiju, izpausmes veidiem, klasifikācijām. Studenti tiek teorētiski un praktiski 

iepazīstināti ar daţādām korekcijmetodēm, tajā skaitā logopēdisko ritmiku, elpošanas tehnikām, 

relaksējošām tehnikām u.c. Kursā studentiem tiek dota iespēja iegūt zināšanas par specifiskām 

prasībām darbam ar bērniem un pusaudţiem, kuriem ir stostīšanās, kā arī viľu ģimenēm. Kursā 

tiek akcentēts darbs ar emocijām, logofobiju novēršanas iespējas, pozitīva "Es" un komunikatīvo 

elementu stiprināšana individuāli un grupā. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• Zināšanas un izpratni par:  

o Balss fizioloģisko raksturojumu un traucējumu cēloľiem, izpausmes veidiem,  

o Balss traucējumu ārstēšanu, korekciju un profilakses pasākumiem; balss ergonomiku;  

o Stostīšanās cēloľiem un izpausmēm;  



o Stostīšanās korekcijas iespējām daţāda vecuma klientiem;  

• Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

o Analizēt balss traucējumu izpausmes, izvērtēt to cēloľus un paredzēt iespējamo korekciju;  

o Analizēt un izvērtēt balss ergonomikas pasākumus,  

o Saskatīt un izvērtēt logopēda darbību un pasākumus daţādās situācijās;  

o Analizēt un izvērtēt stostīšanās teoriju daudzveidību un simptomu kompleksus,  

o Izvērtēt palīdzības iespējas un atšķirības daţādos stostīšanās veidos atšķirīgu vecumu 

klientiem;  

• Prasmes zināšanas izmantot:  

o Veikt kritisku analīzi, nosakot traucējumu veidu un palīdzības apjomu;  

o Izvēlēties atbilstošas diagnostikas metodes,  

o Noteikt atbilstošāko korekcijas veidu un izvēlēties atbilstošas korekcijas metodes,  

o Radoši plānot koriģējoši attīstošo darbību gan balss traucējumu, gan stostīšanās gadījumos;  

o Veikt dinamisku traucējumu analīzi, nosakot turpmāko rīcības plānu;  

o Atbilstoši traucējuma struktūrai un klienta vajadzībām, veidot konkrētu rīcības plānu;  

• Komunikācijas prasmes:  

o Izskaidrot koriģējoši attīstošās darbības nepieciešamību un taktiku atšķirīgos gadījumos,  

o Izteikt savu attieksmi un saprasties ar daţādi domājošiem klientiem atšķirīgos vecumos,  

o Saprasties un komunicēt ar bērnu vecākiem un citiem piederīgajiem,  

o Rast risinājumus un sapratni, strādājot ar citiem speciālistiem komandā,  

o Demonstrēt profesionālo kompetenci un emocionālo inteliģenci koriģējoši attīstošās darbības 

procesā;  

• Citas vispārējās prasmes:  

o Pielāgoties jaunām situācijām un meklēt risinājumus problēmu risināšanā,  

o Uzľemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību,  

o Ievērot profesionālo ētiku,  

o Uzľemties vadību un iniciatīvu daţādu jautājumu risināšanā,  

o Meklēt inovatīvus risinājumus profesionālajā darbībā. 

Kursa plāns 

1. Balss veidošanas akustiskie pamati un balss attīstība bērniem. L1  

2. Balss traucējumu rašanās cēloľi. L1  

3. Balss traucējumu klasifikācija un mehānismi. L1  

4. Balss aparāta un tā funkciju izpētes veidi. L1  

5. Fonopēdijas vēsture un korekcijas darba metodes balss atjaunošanā. L2, S2  

6. Balss traucējumu profilakses pasākumi. L2, S2  

7. Stostīšanās – viens no smagākajiem runas ritma un tempa traucējumiem, rašanās cēloľi, 

izpausmes veidi L2  

8. Pārskats par valodas attīstību, kritiskie attīstības posmi L1, S1  

9. "Neplūstošas" runas savlaicīga konstatēšana, konsultēšanas nozīme L2, S1  

10. Vides ietekme uz stostīšanās attīstību L1, S2  

11. Stostīšanās attīstības fāzes, īpatnības katrā vecumposmā L2  

12. Stostīšanās diagnosticēšanas metodes. L2, S2  

13. Stostīšanās klasifikācija. L2  

14. Stostīšanās novēršanas metodes bērnu un pusaudţu vecumposmā. L2, S2  

15. Logopēdiskā darba organizēšanas specifika stostīšanās korekcijai bērnu un pusaudţu 

vecumposmā. L1  

16. Daţādas runas tehnikas, elpošanas vingrinājumi, relaksējošie vingrinājumi L1  

17. Stostīšanās novēršanas iespējas – pārskats par daţādām metodēm. L1  

18. Logopēda darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem stostīšanās novēršanai, konsultācija 

ģimenei. L1, S2  

19. Logopēda darbs ar bērniem un jauniešiem ar izteiktām logofobijām. L2, S1  

20. Pozitīvas attieksmes pret runāšanu veidošanas iespējas, pozitīva paštēla veidošana, acu 



kontakta stiprināšana, daţādas runas tehnikas. L2  

21. Ieskats Dţ. Kellija PKT, izmantošanas iespējas darbā ar bērniem, jauniešiem stostīšanās 

korekcijdarbībā. L2  

22. Korekcijnodarbību struktūra, apjoms, klienta vēlmes, metodes izvēle L1, S1  

23. Logopēda personība, prasmes darbā ar bērnu, jaunieti un pieaugušo, kuriem ir stostīšanās; 

ētikas normas, supervīziju nozīme. L1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināra apmeklējums; 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi, 2 patstāvīgie darbi) 

60%; eksāmens (kombinēts) 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Freizers, M. (2003) Kā atbrīvoties no stostīšanās nastas. Rīga: Rasa ABC. (11 eks. LUB)  

2. Šēnveilers, R., Ptoks, M. (2001) Foniatrija un pedagoģiskā audioloģija. Rīga: Rasa ABC. (1 

eks. LUB)  

3. Trinīte, B. (2007) Balss un tās traucējumi. Liepāja: LiePA. (10 eks. LUB)  

4. Селиверстов, В.И. (2000) Заикание у детей. Мockba: Владос. (1 eks. LUB)  

5. Логопедия / под ред. Волковой Л.С. Мockba: Владос, 2008. (6 eks. LUB)  

6. Логопедия: Методическое наследие / под ред. Л.С. Волковой. Книга 2. Нарушения 

темпа и ритма речи: Заикание. Брадилалия. Тахилалия. М.: Владос, 2003. (1 eks. LUB)) 

Papildliteratūra 

Stewart T., Turnbull J. Working with disfuent children. Winslow press UK, 1995.  

The Managment of stuttering in adolescence: A communication skills approach. Winslow press 

UK, 1995.  

Логопедия: Методическое наследие / под ред. Л.С. Волковой. Книга 1. Нарушения голоса 

и звуко-произносительной стороны речи: Часть 1: Нарушения голоса. Дислалия. – М.: 

Владос, 2003.  

L.I.Beļjakov, E.A. Djakova. Logopedija zaikaľie- M: Eksmo press, 2001  

L.I.Vansovskaja. Razvitie obščeľija pri zaikaľii- Sankt- Peterburg, 2002  

L.J. Misulovin. Patomorfoz zaikaľija- Izd. Cojuz, 2002 

Periodika un citi informācijas avoti 

Journal of Speech and Hearing Disorders. - U.S.A.: American Speech and Hearing Association.  

Дефектология (Ţurnāls)  

Логопед (Ţurnāls)  

Обучение и воспитание детей с нарушениями развития (Ţurnāls) 

Kursa saturs 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Autiskie bērni: attīstības īpatnības un korekcijas iespējas 

Kursa kods Peda2014 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Andţela Šteinberga 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2014 [2PED2009] Autiskie 

bērni: attīstības īpatnības un 

korekcijas iespējas [14.09.2010] 

PedaP415 [2PEDP304] Autiskie 

bērni, korekcijas metodes [SkSp P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar autiskā spektra traucējumiem, to izpausmes veidiem, 

korekcijas iespējām; studentiem tiek dota iespēja veidot izpratni par autisko bērnu sociālās 

mijiedarbības, komunikācijas, kā arī iztēles specifiku, apkārtējās pasaules uztveres īpatnībām. 

Studenti tiek iepazīstināti ar autisko bērnu psiholoģiskajām īpatnībām, pedagoģiskā darba 

specifiku darbā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi; tiek veidota izpratne par 

metoţu lietojuma specifiku darbā ar autiskiem bērniem, par atbalsta sniegšanu autisko bērnu 

ģimenēm. Kursa saturu un materiālus izveidoja Dr. Sarmīte Tūbele un Andţela Šteinberga. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• Zināšanas un izpratni par:  

o Autismu un autiskā spektra traucējumiem, to cēloľiem un izpausmi,  

o Aspergera sindromu un tā ietekmi uz bērna attīstību,  

o Korekcijas iespējām un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem;  

• Prasmes zināšanas izmantot:  

o Kritiski izvērtējot daţādās pieejas, noteikt autiskā spektra traucējumus,  

o Apkopojot ieteikumus koriģējoši attīstošajai darbībai, izveidot savu darbības stratēģiju katrā 

konkrētā gadījumā,  

o Izvērtēt palīdzības iespējas un radoši plānot savu darbību;  

• Prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt:  

o Izvērtēt logopēda darbības iespējas atbilstoši katrā individuālajā gadījumā,  

o Analizēt un izvērtēt korekcijas metoţu un izvēlēto līdzekļu atbilstību;  

• Komunikācijas prasmes:  

o Izskaidrot koriģējoši attīstošās darbības iespējas autisko bērnu ģimenes locekļiem,  



o Paust savu attieksmi un saprasties ar autisko bērnu piederīgajiem, citiem speciālistiem,  

o Spēt diskutēt ar kolēģiem par autisma un autiskā spektra traucējumu problēmām;  

• Vispārīgās prasmes:  

o Pielāgoties jaunām situācijām un meklēt risinājumus katrā konkrētajā gadījumā,  

o Uzľemties atbildību un iniciatīvu korekcijas procesā,  

o Būt patstāvīgam un meklēt inovatīvu pieeju studiju procesā, organizējot studiju darbību. 

Kursa plāns 

1.Autisms, tā raksturojums, cēloľi, izpausmes veidi. L1  

2.Autiskā spektra traucējumi. L1  

3.Autisma attīstības teorijas. L1  

4.Jēdzienu izpratnes problēmas. L1 S1  

5.Autisko bērnu sociālā mijiedarbība. L1, S1  

6.Iztēles problēmas autiskiem bērniem L1, S1  

7.Prāta teorija, Annijas/Sallijas tests. L1 S1  

8.Autisko bērnu komunikācijas īpatnības. L1, S1  

9.Autisko bērnu valodas un runas attīstība. L1, S1  

10.Autisko bērnu psiholoģiskais raksturojums. L1, S1  

11.Aspergera sindroms, tā raksturojums, izpausmes veidi. L1, S1  

12.Sociālo prasmju veidošanās īpatnības bērniem ar Aspergera sindromu. S1  

13.Autisms un garīgās attīstības traucējumi. L1, S1  

14.Korekcijmetodes darbā ar autiskiem bērniem. S1  

15.Specifiskie mācību līdzekļi autiskiem bērniem S1  

16.Aspergera sindroma diagnostikas kritēriji, diagnostikas testi. L1, S1  

17.Autisma diagnostikas kritēriji, diagnostikas testi. L1, S1  

18.Atbalsta sniegšana autisko bērnu ģimenēm. L1, S1  

19.Pedagoģiskās metodes darbā ar autiskiem bērniem. L1, S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Līdzdalība lekcijās un semināros. 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi – 20%, 2 patstāvīgie darbi 

– 40%) – 60%; eksāmens (kombinētais) – 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Vaclava, V., Aldenrūda, U., Ilsteds, St. (2003) Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera 

sindroms: ikdienas praktiskā darba pieredze. Rīga: Velku Fonds.  

2. Notboma, E. (2007) Desmit lietas, kas jāzina par autismu. Rīga: Jumava.  

3. Autisms un autiska spektra traucējumi: ieskats teorijā un praksē / RSU Logopēdijas 

akadēmiskā skola, sast. A. Vabale, 2008. Rīga: Rīgas Stradiľa universitāte.  

4. The inner life of children with special needs. Edited by Ved Varma Whurr Publishers Ltd, 

London, 1996 

Papildliteratūra 

1.Ann Le Couteur, Chair, Core Working Group National Autism Plan for Children 

(NAPC).National Autistic Society for NIASA, 2003  

2. Asperger syndrome-practical strategies for the classroom A teacher‘ s guide The National 

Autistic Society, Great Britain 1998/1999/2001.  

3. Braun, P. Testing methods for Asperger syndrom (The National Autistic Society) Bryna 

Siegel Helping Children with Autism Learn Oxford University Press 2003.  

4.Dockrell, J. and Messer, D. (1999) Children's Language and Communication Difficulties - 

Understanding, Identification and Intervention.Cassell London and New York .  

5.Mitchell, P. (1997) Introduction to Theory of Mind . Arnold London New York Sydney 

Auckland. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls Autism(The National Autistic Society) 



Kursa nosaukums Dislālijas korekcijas metodika [SkSp P] 

Kursa kods PedaP496 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Irēna Miltiľa 

Priekšzināšanas 

PedaP419, Logopēdijas teorijas [SkSp P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP496 [2PED2492] Dislālijas 

korekcijas metodika [SkSp P] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursā studenti tiek iepazīstināti ar bērnu runas ekspresīvās izpausmes novirzēm, to daţādiem 

variantiem. Studentiem dod iespēju izzināt bērnus, kam ir dislālija, ne tikai logopēdiski, bet arī 

psihosociāli. Tiek veidotas prasmes atlasīt atbilstošas metodes, paľēmienus, kā arī izmantot tos 

koriģējoši attīstošajā darbībā ar bērniem, kam ir dislālija. Kursa saturu un materiālus izstrādāja 

Dr. Sarmīte Tūbele un Irēna Miltiľa. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

Zināšanas un izpratni par -  

dislālijas būtību, tās cēloľiem, veidiem;  

fonētiskās, fonētiski fonemātiskās dislālijas diferenciāldiagnostiku;  

logopēdiskās korekcijas darba posmiem; vingrinājumu sistēmu dislālijas gadījumā.  

.  

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt -  

analizēt dislālijas daudzveidīgās izpausmes, diferencēt fonētisko, fonētiski fonemātisko, 

fonemātisko dislāliju;  

analizēt, sintezēt, izvērtēt dislālijas daţādo veidu korekcijas iespējas, atlasot atbilstošus 

vingrinājumus, rotaļas u.c.  

.  

Prasmes zināšanas izmantot -  

veikt vispusīgu runas izpēti, nosakot traucējumu veidu;  

prast atlasīt konkrētajam dislālijas veidam piemērotākās korekcijas darba metodes; plānot 

koriģējoši attīstošo darbību dislālijas gadījumos;  

veikt dinamikas analīzi korekcijas darba gaitā, precizējot turpmāko rīcības plānu.  

 



Komunikācijas prasmes -  

izskaidrot bērniem un viľu vecākiem koriģējoši attīstošās darbības taktiku, nepieciešamību aktīvi 

piedalīties runas traucējumu novēršanā;  

veidot pozitīvu saskarsmi ar bērnu vecākiem, viľu piederīgajiem;  

rast sadarbības iespējas ar daţādiem speciālistiem, skolotājiem.  

 

Citas vispārējas prasmes –  

izrādīt aktīvu līdzdalību daţādu logopēdisku jautājumu risināšanā;  

ievērot logopēdu ētikas kodeksu; prast uzľemties atbildību par savu veikto darbību. 

Kursa plāns 

1. Latviešu literārās valodas fonētika logopēdijas kontekstā. L3, S2  

2. Dislālija un tās cēloľi. L 1  

3. Dislāliju veidi: organiskā dislālija; funkcionālā dislālija. L1  

4. Funkcionālā fonētiskā dislālija. L1  

5. Fonētiski fonemātiskā dislālija, fonemātiskā dislālija. S1  

6. Runas izpēte bērnam ar skaľu izrunas traucējumiem. L4, S3  

7. Logopēdiskās korekcijas virzieni dislālijas gadījumos. L2, S1  

8. Dislālijas logopēdiskās korekcijas darba posmi. L1, S2  

9. Priekšējo mēleľu izrunas traucējumi un to korekcija. L1  

10. Vidējo mēleľu izrunas traucējumi un to korekcija. L1  

11. Pakaļējo mēleľu izrunas traucējumi un to korekcija S1  

12. Līdzskaľu balsīguma izrunas traucējumi un to korekcija. L1, S1  

13. Divskaľu ie, o izrunas traucējumi un to korekcija. S1  

14. Dislālijas novēršanai izmantojamo vingrinājumu sistēma. L1, S1  

15. Logopēda un. vecāku, logopēda un skolotāju sadarbība, koriģējoši attīstošajā darbībā 

dislālijas gadījumā. L1, S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju un semināru apmeklējumi; 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi - 20%; 2 rakstveida 

ieskaites darbi - 40%) – 60%; rakstveida eksāmens - 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Adamsa, I., Struka,V., Tilmane, - Karusa, M. (2000) Miofunkcionālie vingrinājumi pareizas 

runas veidošanai. Rīga: Rasa ABC.  

2. Baumane, A. (1976) Skaľu izrunas traucējumu novēršana bērniem. Rīga: Zvaigzne.  

3. Baumane, A., Ķeire, L. (1994) Valodas traucējumu veidi: Dislālija. Dizatrija. Afāzija. Rīga: 

Zvaigzne ABC.  

4. Miltiľa, I., Pastare, I. (1997) Pirmie soļi logopēdijā. 1. daļa. Rīga: PIAC.  

5. Laua, A. (1997) Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga, Zvaigzne.  

6. Miltiľa, I. (2005) Skaľu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.  

7. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa.  

8. Логопедия/ под ред. Р.С.Волковой. Москва: Владос, 2008. 

Papildliteratūra 

1. Korbe, V. (2007) Programma skaľu izrunas un runas kultūras attīstīšanai pa pakāpēm 

pirmsskolas vecuma bērniem ar izrunas traucējumiem. Rīga: Izglītības soļi.  

2. Zaķe, I. (2007) Logopēdiskās spēles un vingrinājumi. Rīga; Izglītības soļi.  

3. Грибова О.Е. (2004) Правильно ли говорит ваш ребенок и надо ли идти к логопеду? 

Москва: Айрис Пресс.  

4. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению/ под ред. Т.Н.Волосовец 

Москва: Academia, (2007)  

5. Буденная, Т.В. (1999) Логопедическая гимнастика: методическое пособие. 



СанктПетербург: Детство-пресс.  

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. (2002) Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Москва, Школьная пресса.  

7. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. (2003) Логопедическая работа с 

дошкольниками. Москва, Academia. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli:  

1. Дефектология  

2. Логопед  

3. Логопедия  

4. Pirmsskolas izglītība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Praktikums diagnostikā III* 

Kursa kods Peda3049 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 02.03.2006 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Kaiva Ţīmante 

Priekšzināšanas 

PedaP074, Praktikums diagnostikā I [slēgts 03.09.2010] 

PedaP075, Praktikums diagnostikā II [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3049 [2PED3060] Praktikums 

diagnostikā III* [slēgts 03.09.2010] 

PedaP076 [2PEDP060] Praktikums 

diagnostikā III 

 

Kursa anotācija 

 

Kurss paredz atklāt psiholoģiski - medicīniski- pedagoģiskās konsultācijas darba organizāciju un 

saturu. Galvenā uzmanība veltīta speciālo (korekcijas) klašu organizēšanā, bērnu izpētei un 

atlasei, veiksmīgai izglītošanai un uzvedības korekcijai. 

Kursa plāns 

I.Bērnu garīgās attīstības psiholoģiski-pedagoģiskā diagnostika.  

1.1.Garīgā atpalicība un tās norobeţošana no līdzīgiem stāvokļiem.  

1.2.Garīgi atpalikušo bērnu psiholoģiski-pedagoģiskais raksturojums.  

1.3.Bērni ar sociāli-pedagoģisko ielaistību ar psihiskās attīstības aizturi, analizatoru darbības 

traucējumiem un riska grupas bērni.  

II.Garīgi atpalikušo bērnu atlases metodes pasaules praksē (līdz 20.gs.vidum).  

2.2.Garīgi atpalikušo bērnu izpēte mūsdienās.  

2.3.Bērna normālās attīstības orientieri, psiholoģiskās informācijas izmantošana korekcijas 

darbā.  

III.Mūsdienu teorija un prakse garīgās attīstības traucējumu izpētē un speciālo (korekcijas) 

iestāţu organizēšanā.  

3.1.Speciālo (korekcijas) iestāţu komplektēšanas principi.  

3.2.Psiholoģiski-medicīniski-pedagoģisko komisiju organizācija un saturs.  

3.3.Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem psiholoģiski-pedagoģiskās izpētes metodes. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināra apmeklējums, patstāvīgo darbu izpilde. 



Mācību pamatliteratūra 

1. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребѐнка. 

Пособие для учителя-дефектолога / под ред. Л.М.Шипицыной. – М.: Владос, 2003.  

2.Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития. 

Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2002.  

3.Balster Klaus. Kinder mit mangeln-den bewegungserfahrungen. teil 1. - Deisburg, 2000.  

4.Zabramnaja S.D. Vaš rebjonok učitsja vo vspomogateļnoj škoļe. - M., 1999.  

5.Zeigarnih B.V. Patapsihologija. - M., 1999.  

6.Psihokorekcionnaja i razvivajuščaja rabota s detmi. - M., 2001.  

7.Rubinštein S.J. Eksperimentaļnije metodiki patapsihologii. - M., 1999. 

Papildliteratūra 

1.Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталых школьников. – М.: 

Academia, 2002.  

2.Tkačova V.V. Psihokorekcionnaja rabota s materjami vospitajuščimi detej s otkloľeľijami v 

razvitii. - M., 2000. 

 



 

Kursa nosaukums Praktikums diagnostikā IV* 

Kursa kods Peda3050 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 02.03.2006 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Kaiva Ţīmante 

Priekšzināšanas 

Peda3049, Praktikums diagnostikā III* [slēgts 03.09.2010] 

PedaP074, Praktikums diagnostikā I [slēgts 03.09.2010] 

PedaP075, Praktikums diagnostikā II [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3050 [2PED3061] Praktikums 

diagnostikā IV* [14.09.2010] 

PedaP079 [2PEDP061] Praktikums 

diagnostikā IV 

 

Kursa anotācija 

Praktikums diagnostikā iepazīstina studentus ar daţāda vecuma bērnu īpatnībām, fizioloģisko, 

sociālo (personības) un pedagoģiski-psiholoģisko gatavību skolai - organisma, funkcionālās 

sfēras attīstību, veselību, apvienojot teoriju un praksi. 

Kursa plāns 

I.Vecākā pirmskolas vecuma bērnu vispārējs raksturojums.  

1.1.Bērnu vecuma perioda pašvērtība un kvalitāte, jaunveidojumi un to nepieciešamie 

priekšnosacījumi.  

1.2.Bērnu attīstības traucējumi un psihiskās attīstības aizture.  

1.3.Vecāku un skolotāju darbs mērķtiecīgai un apzinātai bērnu attīstības virzībai.  

1.4.Rekomendācijas vecākiem korekcijas- attīstošā darba veikšanā.  

II. Bērnu fizioloģiskā gatavība skolai.  

2.1.Ziľas par bērnu veselību un nervu sistēmas stāvokli.  

2.2.Minimāla cerebrālā disfunkcija (MCD).  

2.3.Bērnu fiziskā un bioloģiskā attīstība.  

2.4.Motorikas attīstība, redzes- kustību koordinācija. Vingrinājumu sistēma to attīstībai.  

III. Bērnu sociālā (personības) gatavība skolai.  

3.1.Stabilie un kritiskie bērnu attīstības periodi.  

3.2.Bērnu uzvedības un pašvērtējuma izpēte. Iegūto datu interpretācija.  

3.3.Emocionāli - komunikatīvo prasmju līmenis. Vingrinājumi šo prasmju attīstīšanā.  

3.4.Rekomendācijas relaksācijas un art - terapijas paľēmienu pielietošanā. 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināra apmeklējums, patstāvīgo darbu izpilde. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Шаповал И. А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  

2.Soprovoţdenije konceptuaļno-metodičeskij material. - M., 2001.  

3.Ľiţegorodceva N.V., Šadrikova I.D. Psihologo-pedagogičeskaja gotovnostj rebjonka k škoļe. - 

M., 2001.  

4.Ļevčenko I.J. Patapsihologija: teorija i praktika. - M., 2001.  

5.Rubinštein S.J. Eksperimentaļnije metodiki patapsihologii. - M., 1999.  

6.Zabramnaja S.D. Psihologo-pedagogičeskaja diagnostika umstvennovo razvitija detej. - M., 

1995. 

Papildliteratūra 

1.Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. – СПб.: Речь, 2003.  

2.Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М.: 

Academia, 2003.  

3.Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. – М.: Владос, 2004. 

 



 

Kursa nosaukums Attīstības noviržu agrīnā korekcija II [SkSp P] 

Kursa kods PedaP356 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Rasma Vīgante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP356 [2PEDP188] Attīstības 

novirţu agrīnā korekcija II [SkSp P] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par agrīnās korekcijas un rehabilitācijas iespējām izglītojamiem 

ar daţādiem attīstības traucējumiem un saslimšanām. Sniegt ieskatu par attīstības traucējumu 

cēloľiem. Veidot izpratni par Bobata vingrošanu, hendlingu, Vojta metodi, Teach programmu un 

citiem terapiju veidiem. Iepazīstināšana ar agrīnās korekcijas darba pamatprincipiem. 

Rezultāti 

Kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• definēt un raksturot agrīnās korekcijas jēdzienu un mērķus,  

• apspriest un sniegt pārskatu par agrīnās korekcijas veidiem,  

• izprast un raksturot preventīvos pasākumus attīstības traucējumu un veselības problēmu cēloľu 

novēršanā,  

• prezentēt daţādus terapijas veidus, izvērtējot to iedarbību,  

• novērtēt agrīnās korekcijas lietderību.  

Zināšanu pielietošana  

• adekvāti attiecināt un izmantot speciālās pedagoģijas atziľas par agrīnās korekcijas iespējām,  

• izskaidrot agrīnās korekcijas būtību un nozīmi bērniem ar attīstības traucējumiem un veselības 

problēmām,  

• apspriest daţādu terapijas veidu efektivitāti.  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• diskutēt par agrīnās korekcijas nodrošinājumu un bērnu vecāku informētību,  

• izvēlēties un salīdzināt agrīnās korekcijas veidus, to atbilstību,  

• izvēlēties optimālu palīdzību bērniem ar attīstības traucējumiem un veselības problēmām.  

Komunikācija  

• izskaidrot agrīnās korekcijas daţādus aspektus,  



• argumentēti pierādīt agrīnās korekcijas nozīmīgumu,  

• prast izmantot alternatīvu komunikāciju,  

• izvēlēties optimālāko problēmas risinājumu,  

• toleranti uzklausīt citus viedokļus.  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt literatūru, gūtās atziľas izmantot praksē,  

• analizēt un kritiski izvērtēt savu un citu pedagoģisko pieredzi,  

• formulēt savus uzskatus un pamatot tos.  

Vispārējās prasmes  

• izprast un ievērot bērnu ar attīstības traucējumiem un veselības problēmām vajadzības,  

• toleranti izturēties pret ģimenēm, kurās ir bērnu ar attīstības traucējumiem un veselības 

problēmām,  

• uzľemties atbildību par pedagoģiskā darba rezultātiem,  

• orientēties neparedzētos apstākļos, meklējot optimālas pieejas.  

Kursa plāns 

1. Ievads. Agrīnās korekcijas II būtība, mērķi un uzdevumi. L 2  

2. Agrīnās korekcijas un rehabilitācijas pamatprincipi un iespējas bērniem ar attīstības 

traucējumiem un veselības problēmām. L 2 S 2  

3. Bērnu attīstības traucējumu un veselības problēmu cēloľi. Preventīvie pasākumi to novēršanā. 

L 2  

4. Bērnu ar attīstības traucējumiem un veselības problēmām pedagoģiski psiholoģiskais 

raksturojums. L 2 S 2  

5. Agrīnās korekcijas II darba veidi. L 4 S 2  

6. Holistiskās terapijas, to atbilstība un pielietošana. L 2 S 2  

7. Smilšu, spēļu terapija un pasaku terapija. L 2 S 2  

8. Reitterapija un delfīnterapija. L 2 S 2  

9. Sadarbība ar bērnu vecākiem agrīnās korekcijas II darbā. L 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti patstāvīgie darbi agrīnās korekcijas kursā - 20% kopējā vērtējumā  

Sekmīgs starpvērtējums: eseja, uzstāšanās ar patstāvīgi sagatavotiem referātiem semināros, 

diskusijas, materiālu izstrādāšana - 40% kopējā vērtējumā  

Kursa noslēgumā mutisks eksāmens - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.:Preses Nams, 1998. - 14 eks.  

2. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. / Dzinteres D.red. _ R.: SIA Izglītības 

soļi, 2002. - 8 eks.  

3. Liepiľa S. Speciālā psiholoģija. - R.: RaKa, 2003. - 15 eks.  

4. Ieskats holistisko terapiju formās. Sast. Hadaľonoka I. R.: SIA ,,Izglītības soļi‖, 2003. - 15 

eks.  

5. Lāgerheima B. Es arī attīstos! Rokasgrāmata par bērna ar funkciju traucējumiem attīstības 

iespējām un ierobeţojumiem ģimenē un apkārtējā vidē. R.: Velku biedrība, 2007. - 10 eks.  

6. Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики :[учебное пособие для высших 

педагогических учеб. заведений] Международная академия педагогического образования. 

Москва : Асаdemia, 2004. - 1 eks.  

Papildliteratūra 

1. Dţilendersa A. Refleksoloģija. – R.: Jumava, 2005.  

2. Roja M. Aerobika acīm. Veselas acis un labāka redze dabiskā ceļā. – R.: Kontinents, 2000.  

3. Herolda F. Masāţas rokasgrāmata. – R.: Jumava, 2006.  

4. Comer R.J. Fundamentals of Abnormal Psychology. – New York: Worth Publishers, 2002.  

5. Бородулина C.Ю. Коррекционная педагогика. Ростов-на-Дону:Феникс, 2004  



6. Забрамная С. Д., Бopoвиk O.B. Развитие ребѐнка - в ваших руках. – М.: Новая школа, 

2000.  

7. Казмин А.М., Казмина Л.В. Дневник развития ребенка. М:Когито-Центр, 2001  

8. Кипнис М. Драмотерапия.- Москва: ОСЬ-89, 2002 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

3. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

4. Pasakas - http://www.pasakas.net  

5. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

6. Terapijas- http://www.playtherapy.org.uk/  

7. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

8. Ţurnāls ,,Veselība‖  

9. Ţurnāls ,,Mans mazais‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Bērni ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās 

grūtībām 

Kursa kods PedaP591 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Priekšzināšanas 

Peda1397, Speciālā pedagoģija I [SkSp P] 

Peda2403, Speciālā pedagoģija II [SkSp P] 

Psih2043, Speciālā psiholoģija [SkSp P]** 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP591 [2PEDP435] Bērni ar 

psihiskās attīstības aizturi un 

mācīšanās grūtībām [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem veidot izpratni par bērniem ar psihiskās attīstības aizturi 

un mācīšanās grūtībām, to noteicošajiem faktoriem, īpatnībām, izpausmēm; veidot prasmi atpazīt 

un diferencēt psihiskās attīstības aizturi no līdzīgiem stāvokļiem; pilnveidot priekšstatu par bērnu 

ar speciālām vajadzībām, korekcijas un integrēšanās iespējām vispārizglītojošā skolā, par 

ģimenes, skolas, sabiedrības sadarbības nozīmi; veidot un pilnveidot attieksmi pret bērniem ar 

speciālām vajadzībām, akcentējot skolotāja, vecāku un speciālistu sadarbības nozīmi korekcijas 

un kompensācijas iespējās bērniem ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām. Kursa 

saturu un materiālus izstrādāja Dr. Sarmīte Tūbele un Māra Burčaka. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par:  

par mācīšanās grūtībām, to noteicošajiem faktoriem, īpatnībām, izpausmēm;  

par korekcijas un kompensācijas darba metodēm;  

 

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

mācīšanās grūtību noteicošos faktorus, izpausmes;  

konkrēto situāciju izglītības iestādē.  



 

- prasmes zināšanas pielietot:  

Diferencējot psihiskās attīstības aizturi no līdzīgiem stāvokļiem;  

prasmes noteikt speciālās un/vai īpašās vajadzības ;  

prasmes veikt attīstošu korekcijas darbu.  

 

- komunikācijas prasmes;  

izskaidrot bērnu ar psihiskās attīstības aizturi iekļaušanas nepieciešamību vispārizglītojošā skolā;  

izskaidrot vecākiem mācīšanās traucējumu korekcijas iespējas.;  

pierādīt, ka iespējami pozitīvi rezultāti;  

sadarboties ar citiem speciālistiem un skolotājiem;  

 

- ievirze tālākām mācīšanās prasmēm  

patstāvīgi izpētīt citu valstu pieredzes;  

analizēt un izvērtēt citu valstu pieredţu lietderību.  

 

- citas vispārējas prasmes:  

Atbildēt par rezultātiem atbilstoši izglītojamo vajadzībām. 

Kursa plāns 

1. Psihiskās attīstības aiztures jēdziens, cēloľi, klasifikācija. L1  

2. Latvijā un pasaulē lietotā terminoloģija. L1  

3. Bērnu ar mācīšanās traucējumiem raksturojums. L2 , S2  

4. Bērnu ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām atšķiršana no bērniem bez 

psihiskās attīstības traucējumiem. L2, S2  

5. Bērnu ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām atšķiršana no bērniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem. L2, S2  

6. Korekcijas un kompensācijas iespējas bērniem ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās 

grūtībām. L2, S2  

7. Atbalsta komandas sadarbība korekcijas darbā. L1, S2  

8. Kā veidot individualizētu mācību plānu. L1, S2  

9. Bērnu ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām iekļaušana vispārizglītojošā klasē, 

skolā. L2, S2  

10. Kā strādāt klasē vienlaicīgi ar daţāda attīstības un/vai spēju līmeľa izglītojamiem. L2, S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums; 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi – 20%, 2 patstāvīgie 

darbi – 40%) – 60%; noslēguma pārbaudījums – eksāmens (mutisks) 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bugrimenko, E., Vengers, A. (1999) Bērnu gatavība skolai. Psihiskās attīstības diagnostika un 

šīs attīstības nelabvēlīgo variantu korekcija. Rīga: Pedagoģiskais centrs Eksperiments.  

2. Buivide, A. (1997) Valodas traucējumu izpēte un to novēršana bērniem ar psihiskās attīstības 

aizturēm pirmsskolas vecumā. Rīga: Mācību apgāds.  

3. Liepiľa, S. (2003) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

4. Liepiľa, S. (2008) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

5. Orska, R., Olutnika, A. (2008) Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē: 

mācību līdzeklis/ Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.  

6. Rimma, S. (2000) Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. Rīga: Jumava.  

7. Rozenfelde, M. (2008) Bērns ar attīstības problēmām vispārējās izglītības iestādē. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola.  

8. Smita, K., Strika, L. (1998) Mācīšanās traucējumi no A līdz Z. Rīga: RaKa.  

9. Tūbele, S., Šteinberga, A. (2004) Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa.  

10. Zēlerte, V. (1997) Psihiskās attīstības aiztures: mācību līdzeklis/ Liepāja: Liepājas 



Pedagoģiskā augstskola.  

11. Gorman, J.C. (2001) Emotional Disorders & Learning Disabilities in the Elementary 

Classroom. Interactions and Interventions. USA: Corwin Press, Inc.  

Papildliteratūra 

1. Boulbijs, Dţ. (1998) Drošais pamats. Rīga: Rasa ABC.  

2. Čepele, V. (2008) Nepietiekoši mācību sasniegumi pamatskolā. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola.  

3. Freimanis, I. (2007) Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: RaKa.  

4. Fišers, R. (2005) Mācīsim bērniem mācīties. Rīga: RaKa.  

5. Gudjons, H. (1998) Pedagoģijas pamatatziľas. Rīga: Zvaigzne ABC.  

6. Nīmante, D. (2007) Klasvadība. Rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: Zvaigzne ABC.  

7. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.  

8. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. Rīga: SAC, 2002.  

9. Education – Special Needs Education. An Introduction / Ed. by B. H. Johnsen, M. D. Skjorten. 

Oslo: Unipub forlag, 2001.  

10. Мастюкова, Е.М., Московкина, А.Г. (2004) Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии\ Под ред. Селиверстова. Мockba: Владос.  

11. Раттер, М. (1999) Помощь трудным детям. Мockba: Апрель-Пресс; Эскмо-Пресс.  

12. Ульенкова, У. В. (1990) Шестилетние дети с задержкой психического развития. 

Мockba: Педагогика. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

2. Laikraksts ―Izglītība un kultūra‖  

3. Ţurnāls „Mans mazais‖  

4. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

 

5. Normatīvie dokumenti. – www.isec.gov.lv  

 

6. Valsts izglītības satura centra mājas lapa: http://www.visc.gov.lv 

Kursa saturs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Bērni ar izturēšanās un emocionālajiem traucējumiem 

[SkSp P] 

Kursa kods PedaP548 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistra grāds, pasn. Maija Kazia 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP548 [2PEDP391] Bērni ar 

izturēšanās un emocionālajiem 

traucējumiem [SkSp P] [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot studentiem izpratni par emocionālajiem un uzvedības traucējumiem, 

cēloľiem, izpausmes veidiem, diferenciāldiagnostikas metodēm, kā arī korekcijas metodēm. 

Studentiem tiek sniegta izpratne par uzvedības traucējumiem un emocionālo traucējumu 

klasifikācijas veidiem, par bērniem ar UDS ar hiperaktivitāti un bez tās un korekcijmetodēm. 

Studenti iegūst izpratni par deviantu un delinkventu uzvedību, tās cēloľiem, izpausmes veidiem, 

korekcijmetodēm. Studenti iegūst izpratni par agresivitāti, tās formām, izpausmi daţādos 

vecumposmos, agresivitātes korekcijiespējas; par kompleksiem uzvedības un emocionālajiem 

traucējumiem, to cēloľiem, izpausmes veidiem. Studenti gūst iemaľas un prasmes darbā ar 

vecākiem, kuriem ir bērni ar uzvedības un emocionālajiem traucējumiem. Kursa materiālus un 

saturu izstrādāja Dr. Sarmīte Tūbele un Maija Kazia 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

o izturēšanās un emocionālajiem traucējumiem, to cēloľiem un izpausmēm,  

o bērnu ar izturēšanās un emocionālajiem traucējumiem raksturīgajām pazīmēm un palīdzības 

iespējām,  

o koriģējoši attīstošās darbības virzieniem un saturu,  

o speciālā pedagoga darbību ar bērniem un viľu vecākiem;  

• prasmes zināšanas izmantot:  

o kritiski analizējot daţādās pieejas, noteikt traucējuma smaguma pakāpi un korekcijas iespējas,  

o izvērtēt palīdzības iespējas un veidot koriģējoši attīstošās darbības pasākumus,  

o radoši plānot darbību, strādājot ar konkrētiem klientiem;  



• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

o izvērtēt logopēda un speciālā skolotāja darbības iespējas, atbilstoši bērnu vajadzībām un 

emocionālajiem traucējumiem,  

o analizēt un izvērtēt koriģējoši attīstošās darbības metoţu piemērotību hiperaktivitātes 

mazināšanai,  

o kritiski izvērtēt daţādo metoţu lietderību katrā konkrētā gadījumā;  

• komunikācijas prasmes:  

o izskaidrot koriģējoši attīstošās darbības nepieciešamību bērniem un viľu vecākiem,  

o paust savu attieksmi un saprasties ar daţādi domājošiem klientiem un viľu piederīgajiem,  

o saprasties un komunicēt ar skolotājiem un citiem speciālistiem;  

• vispārīgās prasmes:  

o pielāgoties jaunām situācijām un meklēt risinājumus katrā atšķirīgajā gadījumā,  

o uzľemties atbildību un iniciatīvu emocionālo un izturēšanās traucējumu novēršanā,  

o meklēt inovatīvas koriģējoši attīstošās darbības metodes. 

Kursa plāns 

1. Ievads. Izturēšanās traucējumu klasifikācija. L1  

2. Emocionālo traucējumu veidi. L1, S1  

3. Korekcijas darbs bērniem ar emocionāla rakstura traucējumiem. L1, S2  

4. Speciālā pedagoga darbs ar bērna vecākiem. L1  

5. Hiperaktivitātes izpausmes formas. Hiperaktivitātes cēloľi. L1, S1  

6. UDHS galvenās problēmas, to raksturojums. L1  

7. Kompleksās korekcijas metodes bērniem ar UDHS. L1, S2  

8. Speciālā pedagoga darbība vecāku un skolotāju izglītošanā. L1, S1  

9. Agresīvie bērni. Agesijas izpausmes formas. L1,  

10. Korekcijas darbs agresivitātes mazināšanai un novēršanai. L1, S2  

11. Devianta un delinkventa uzvedība, tās izpausmes formas. L1  

12. Kompleksās korekcijmetodes bērniem ar deviantu un delinkventu uzvedību. L1, S2  

13. Neprecizēti uzvedības traucējumi. L1, S1  

14. Psihopātiskas personības iezīmes. L1, S1  

15. Uzvedības traucējumi un emocionālo traucējumu diferenciāldiagnostika L1, S2  

16. Bērni ar kompleksiem izturēšanās traucējumiem. L1, S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros. 3 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi 40%; 1 

referāts 40%) - 80 % un eksāmens (kombinēta veida) 20%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Liepiľa, S. (2008) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

2. Roge, J., Mēlere, B (2003) Citādi bērni. Rīga: Jumava.  

3. Medne, D. (2007) Kā strādāt sr hiperaktīviem bērniem. Rīga: RaKa. 

Papildliteratūra 

1. Špalleka, R. (2007) Māmiľ, vai tu mani mīli? Rīga: Aurora.  

2. Špalleka, R. (2003) Palīdzība maziem haotiķiem. Rīga. Nordik.  

3. Vecgrāve, A. (1996) Kā man saprast savu bērnu? Rīga: Zvaigzne ABC.  

4. Личко, А. (1983) Психопатии и акцентуации характера у подростков. Ленинград: 

Медицина. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Дефектология. (ţurnāls) 

Kursa saturs 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Disleksija un disgrāfija, korekcijas metodes [[SkSp P] 

Kursa kods PedaP417 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP417 [2PEDP307] Disleksija un 

disgrāfija, korekcijas metodes [[SkSp 

P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot studentiem priekšstatu par disleksijas un disgrāfijas izpausmēm, 

traucējuma struktūru, diagnostikas metodēm; dot iespēju apgūt korekcijas metodes un racionāli 

tās izmantot; sniegt ieskatu rakstīšanas un lasīšanas traucējumu atšķirībās un specifikā, 

mācīšanās traucējumu specifikā un korekcijā; dot iespēju izprast bērnu, kam ir rakstīšanas un 

lasīšanas traucējumi, un disleksija. Kursa materiālus un saturu izstrādāja Dr. Sarmīte Tūbele. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

o disleksijas un disgrāfijas būtību, cēloľiem un izpausmēm,  

o bērnu ar disleksiju / disgrāfiju un lasīšanas vai rakstīšanas traucējumiem komplekso izpēti,  

o koriģējoši attīstošās darbības virzieniem un saturu disleksijas vai disgrāfijas gadījumos,  

o mācīšanās traucējumu saikni ar rakstīšanas un lasīšanas traucējumiem;  

• prasmes zināšanas izmantot:  

o kritiski analizējot daţādās pieejas, noteikt traucējuma specifiku un smaguma pakāpi, un 

korekcijas iespējas,  

o izvērtēt atbalsta pasākumu iespējas un veidot koriģējoši attīstošās darbības metodes,  

o radoši plānot darbību, mazinot mācīšanās traucējumu rašanās risku;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

o izvērtēt logopēda darbības iespējas, atbilstoši bērnu vajadzībām un valodas attīstībai,  

o analizēt un izvērtēt koriģējoši attīstošās darbības metoţu piemērotību,  

o kritiski izvērtēt daţādo pieeju atbilstību katrā konkrētā gadījumā;  

• komunikācijas prasmes:  

o izskaidrot disleksijas / disgrāfijas un rakstīšanas un lasīšanas traucējumu būtību bērniem un 

viľu vecākiem,  



o paust savu attieksmi un saprasties ar daţādi domājošiem klientiem un viľu piederīgajiem,  

o saprasties un komunicēt ar skolotājiem un citiem speciālistiem;  

• vispārīgās prasmes:  

o pielāgoties jaunām situācijām un meklēt risinājumus katrā atšķirīgajā gadījumā,  

o uzľemties atbildību un iniciatīvu rakstīšanas un lasīšanas traucējumu novēršanā,  

o meklēt inovatīvas koriģējoši attīstošās darbības metodes. 

Kursa plāns 

1. Rakstīšanas un lasīšanas procesa psiholingvistiskais aspekts un psiholoģiskie mehānismi L1, 

S1  

2. Rakstīšanas apguves procesa īpatnības bērniem L1, S1  

3. Disgrāfijas klasifikācija L2  

4. Rakstīšanas traucējumu simptomātika, traucējumu mehānismi L2, S2  

5. Disgrāfijas un rakstīšanas traucējumu korekcijas iespējas un metodes bērniem L3, S4  

6. Lasīšanas apguves process bērniem L1, S1  

7. Disleksijas klasifikācijas L1. S1  

8. Lasīšanas traucējumu simptomātika L1, S2  

9. Disleksijas un lasīšanas traucējumu korekcijas iespējas un metodika L2, S2  

10. Globālās lasīšanas plusi un mīnusi L1, S1  

11. Vecāku un skolotāju atbalsts bērniem, kam ir disleksija vai lasīšanas traucējumi L1, S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Līdzdalība lekcijās un semināros. 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi, 1 patstāvīgais darbs, 1 

referāts) 80%; eksāmens (kombinēts) 20%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa.  

2. Reid, G. (2003) Dyslexia: A Practitioner‘s Handbook. Third Edition. England: John Wiley & 

Sons Ltd..  

3. Tūbele, S. (2002) Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: RaKa.  

4. Tūbele, S., Lūse, J. (2004) Ja skolēns raksta nepareizi... Rīga: RaKa.  

5. Tūbele, S. (2008) Disleksija vai lasīšanas traucējumi. Rīga: Raka.  

6. Lieģeniece, D., Nazarova, I. (1999) Veseluma pieeja valodas apguvē. Rīga: RaKa.  

7. Волкова, Л. С. (2008) Логопедия. Мockba: Владос. 

Papildliteratūra 

1. Jansone, I., Šuha, R., Beitāne, A. (1996) Intensīvā lasītmācīšana. Rīga: Mācību grāmata 

(Skolotāja rokasgrāmata)  

2. Ptičkina, Ā. (2003) Zīlīte: Ābecīte pirmsskolai: Padomi vecākiem un skolotājiem. Rīga: 

Zvaigzne ABC.  

3. Елецкая, О. В., Горбачевская, Н. Ю. (2005) Организация логопедической работы в 

школе. Мockba: ТЦ Сфера.  

4. Ефименкова, Л. Н. (2001) Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. Мockba: Владос.  

5. Зайцев, Н. (2000) Письмо, чтение, счѐт : Учебник нового типа для учителей, 

воспитателей, родителей. Санкт-Петербург: Лань.  

6. Логопедия: Методическое наследие / под ред. Л.С. Волковой. Книга 4. Нарушения 

письменной речи: Дислексия. Дисграфия. Москва: Владос, 2003.  

7. Домен, Г. (2004) Как научить ребѐнка читать. Ласковая революция. Москва: АСТ-

АСТРЕЛЬ.  

8. Эльконин, Д. Б. (1998) Развитие устной и письменной речи учащихся / Возрастная и 

педагогическая психология.: Хрестоматия / сост. И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, 

В.В.Зацепин. Москва: Academia.  

9. Frank, R., Livingston, K. (2002) The Secret Life of the Dyslexic Child. U.K.: Rodale Ltd.  



10. Ott, Ph. (1997) How to Detect and Manage Dyslexia. A Reference and Resource Manual. 

U.K.: Heinemann.  

11. Klicpera, Chr., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. (2003) Legasthenie: Modelle, 

Diagnose, Therapie und Förderung. München: Ernst Reinhardt Verlag.  

12. Naegele, I., Valtin, R. (2003) LRS – Legasthenie – in den Klassen 1 – 10: Handbuch der 

Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Germany: Beltz Verlag. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Дефектология (ţurnāls)  

2. Логопед (ţurnāls)  

3. Логопедия (ţurnāls)  

4. Exceptional Children (ţurnāls) 

 



 

Kursa nosaukums Rinolālijas, dizartrijas korekcijas metodika [SkSp P] 

Kursa kods PedaP495 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2000 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Maija Kazia | Lekt. 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP495 [2PED2491] Rinolālijas, 

dizartrijas korekcijas metodika [SkSp 

P] [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts studentu iepazīstināšanai ar iedzimtu sejas un aukslēju defektu radīto bērnu 

izrunas defektu būtību un kompleksās korekcijas iespējām pirms un pēc ķirurģiskās operācijas 

periodā, kā arī ar atbilstošu metodiku. Kursā ir skaidrotas daţādas dizartrijas formas, akcentēta 

diferenciālās diagnostikas nozīme adekvātu korekcijas pasākumu izvēlē. 

Kursa plāns 

1 Valodas traucējumu veidi. Rinolālijas aktualitāte.  

2 Iedzimto sejas un aukslēju šķeltľu patoģenēze, klasifikācija.  

3 Bērnu runas vērtēšanas kritēriji rinolālijas gadījumā.  

4 Kompleksās korekcijas iespējas pirms un pēc operācijas periodā.  

5 Metodiskās rekomendācijas korekcijas darbam rinolālijas gadījumā.  

6 Dizartrija un BCT. Cēloľi un simptomātika.  

7 Dizartrijas klasifikācija-3 galvenie kritēriji. Anartrija.  

8 Slēptās dizartrijas forma. Diferenciādiagnostikas paľēmieni.  

9 Bulbārās dizartrijas forma. Diferenciādiagnostikas paľēmieni.  

10 Pseidobulbārās dizartrijas pakāpes: viegla, vidēja, smaga.  

11 Dizartrija un PAA. Valodas pārbaudes metodes. Psihomotorās spējas. Valodas pārbaudes 

veidi.  

12 Speciālo tekstu pielietošanas metodika. Valodas korekcijas metodika.  

13 Daţādu dizartrijas formu korekcijas metodika. Komunikatīvo spēju pilnveidošana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un seminārnodarbību apmeklējums, 1 ieskaites un 1 eksāmena sekmīga nokārtošana. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bauska I. Rinolālija . R.:IM 1976.  

2. Baumane A., Ķeire L. Valodas traucējumu veidi. Dislālija, alālija, dizartrija, afāzija. R.: 

"Zvaigzne ABC" 1994.  

3. А.Р. Лурия « Высшие корковые функций человека», М., МГУ, 1985.  



4. R.Šēnveiters, M. Ptons „Foniatrija un pedagoģiskā audieloģija‖ R., 2002.g.  

5. F.Andersen „Incidence of cleftlip and palate: constant or increasing Acta Chin. Scand, 1996.  

6. Milard D., Ralph I.K. „Cleft Craft the evolution of its surgery I part‖ , 1976. 

Papildliteratūra 

1. Baumane A. izrunā un raksti pareizi. R.: "Zvaigzne ABC", 1994.  

2. Kuļbacka T. Vajag mazliet atpūsties, lai no jauna rakstīt sāktu. R.: "Zelta rudens", 2000.  

3. 3. М.К. Шохор – Троцкая « Коррекция сложних речевих расстроиств», М., изд.- «Эксмо 

– Пресс», 2000.  

4. „A Test - Book of Oral Pathology 4-sh.‖, 1983. 

 



 

Kursa nosaukums Alālija un afāzija, korekcijdarba metodika [SkSp P] 

Kursa kods PedaP485 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Inga Rutmane | pasniedzējs 

Priekšzināšanas 

PedaP419, Logopēdijas teorijas [SkSp P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP485 [2PED2479] Alālija un 

afāzija, korekcijdarba metodika 

[SkSp P] [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursā studenti tiek iepazīstināti ar alālijas, afāzijas būtību, to etioloģiju, klasifikāciju, 

diagnostiku. Studenti gūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par daţādām korekcijmetodēm. 

Tiek dota iespēja iepazīties ar bērnu psihosociālo raksturojumu, diferencēt atbilstošas metodes, 

koriģējot smagus runas traucējumus. Kursa materiālus un saturu izveidoja Dr. Sarmīte Tūbele un 

Irēna Miltiľa. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

Zināšanas un izpratni par  

alālijas būtību, tās cēloľiem, veidiem;  

sensorās, motorās alālijas diferenciāldiagnostiku, korekciju;  

afāzijas izpausmēm, tās cēloľiem;  

motorās, sensorās afāzijas korekcijas iespējas klientu logopēdiskās rehabilitācijas procesā.  

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt  

analizēt alālijas izpausmes, izvērtēt alālijas rašanās cēloľus, diferencēt motoro, sensoro alāliju;  

analizēt, sintezēt, izvērtēt logopēdiskās korekcijas iespējas motorās un sensorās alālijas 

gadījumos;  

analizēt afāzijas rašanās daudzveidīgos cēloľus, simptomu kompleksus, personības izmaiľas;  

izvērtēt palīdzības iespējas daţādos afāzijas veidos.  

Prasmes zināšanas izmantot  

veikt kritisku analīzi, nosakot traucējumu veidu, izmantojot atbilstošas diagnostikas metodes;  

prast atlasīt konkrētai situācijai nozīmīgākās korekcijas darba metodes, paľēmienus;  

plānot koriģējoši attīstošo darbību alālijas, afāzijas gadījumos;  

veikt traucējumu novēršanas gaitā iegūto panākumu dinamikas analīzi, papildinot, precizējot 



turpmāko rīcības plānu.  

Komunikācijas prasmes  

izskaidrot klientam un viľa piederīgajiem koriģējoši attīstošās darbības taktiku;  

pozitīvi komunicēt ar bērnu vecākiem, klienta piederīgajiem;  

veidot sadarbību ar speciālistiem vienotā komandā.  

Citas vispārējas prasmes  

uzľemties atbildību par savu darbību;  

ievērot profesionālo ētiku;  

izrādīt iniciatīvu daţādu jautājumu risināšanā saistībā ar logopēdisko korekciju 

Kursa plāns 

1. Motorās alālijas klasifikācija, mehānismi. L1  

2. Motorās alālijas diagnosticēšanas metodēs. L2  

3. Morfoloģiski sintaktiskās īpatnības, darba metodika to uzlabošanai. L1  

4. Vārdu krājuma paplašināšanas metodes darbā ar bērniem alālijas gadījumā. S1  

5. Logopēda darba metodes agramatismu novēršanai. S1  

6. Runas negatīvisma, pasivitātes novēršana darbā ar bērniem, kam ir motorā alālija. L1  

7. Nodarbību plānošana, specifika motorās alālijas gadījumā. L1  

8. Sensorās alālijas klasifikācija, mehānismi. L1, S1  

9. Sensorās alālijas diagnosticēšanas metodes. L1, S1  

10. Darba organizācijas metodika darbā ar bērniem, kuriem ir sensorā alālija. L1, S1  

11. Bērnu psiholoģiskās īpatnības; darbs pozitīvas attieksmes pret runāšanu veidošana alālijas 

gadījumos. L1, S1  

12. Motorā afāzija,veidi, diagnosticēšanas metodes. L2  

13. Logopēda darba specifika runas atjaunošanā. L2, S1  

14. Skaľu izrunas prasmju atjaunošana, nostiprināšana, runas izpratnes atjaunošanas metodes. 

L1, S1  

15. Vārdu krājuma paplašināšana, sintaktisko prasmju stiprināšana motorās afāzijas gadījumā. L 

1  

16. Sensorā afāzija, klasifikācija, diagnosticēšanas metodes. L1, S1  

17. Runas izpratnes atjaunošanas metodika. L1, S1  

18. Logopēda darba specifika darbā ar bērnu vai pieaugušo pie daţādām afāzijas formām. L2, S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējumi; 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi 20%, 2 rakstveida 

ieskaites darbi 40%) 60%; rakstveida eksāmens - 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Adamsa, I., Struka, V., Tilmane – Karusa, M. (2000) Miofunkcionālie vingrinājumi pareizas 

runas veidošanai. Rīga: Rasa ABC.  

2. Baumane, A., Ķeire, L. (2004) Valodas traucējumu veidi: Dislālija,. Alālija. Dizartrija. 

Afāzija. Rīga: Zvaigzne ABC.  

3. Miltiľa, I., Pastare, S. (1997) Pirmie soļi logopēdijā 2.daļa. Rīga: PIAC.  

4. Miltiľa, I. Skaľu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa, 2005.  

5. Логопедия / под ред. Л.С. Волковой. Москва: Владос, 2008.  

6. Бурлакова, М.К. (1997) Речь и афазия. Москва:Медицина.  

7. Визелъ,Т.Г. (2005) Как вернуть речъ. Москва: В.Секачев. 

Papildliteratūra 

 

1. Galkina, V. (1979) Alālija un tās novēršana. Rīga: Latvijas PSR Izglītības ministrija.  

2. Цветкова, Л.С. (2001) Афазия и востановителъное обучение. Москва: МПСИ; Воронеж: 

НПО МОДЭК.  

3. Шохор - Троцкая (Бурлакова) М.К. (2001) Стратегия и тактика восстановления речи. 



Нейропсихологическое введение в логопедию. Москва: ЭСКМО - Пресс, В.Секачев.  

4. Шклоbский, В.М., Визелъ, Т.Г. (2000) Восстановление речевой функции у болъных с 

разными формами афазии. Москва: Ассоциация дефектологов, В.Секачев.  

5. Бейн, Э. С., Бурлакова, М.К., Визелъ, Т.Г. (1982) Восстановление речи у больных с 

афазией. Москва: Медицина.  

6. Логопедия: Методическое наследствие/ под ред.Л.С. Волковой. Книга 3. Системные 

нарушения речи: Алалия. Афазия. Москва: Владос, 2003  

7. Steiberg, D. (1997) An Introduction to Psycholinguistica. London and New York: Longman. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli:  

1. Дефектология  

2. Логопед  

3. Логопедия  

4. Exceptional Children 

 



 

Kursa nosaukums 
Integrēšanas iespējas bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem [SkSp P] 

Kursa kods PedaP547 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Rasma Vīgante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP547 [2PEDP390] Integrēšanas 

iespējas bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem [SkSp P] [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem integrēšanas 

iespējām atbilstoši likumdošanai. Normatīvo dokumentu izpēte un analīze. Izpratne par 

integrāciju, pamatnosacījumi un resursi integrācijas nodrošināšanai. Psiholoģiski pedagoģiskais 

pamatojums izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem integrācijai izglītībā un sabiedrībā. 

Rezultāti 

Kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• diferencēt un raksturot integrācijas jēdzienus un mērķus,  

• apspriest un sniegt pārskatu par integrācijas pirmsākumiem,  

• izprast un raksturot integrācijas komponentus,  

• definēt atbalsta veidus integrētajiem skolēniem un ģimenēm,  

• novērtēt integrācijas procesu un lietderību.  

Zināšanu pielietošana  

• adekvāti attiecināt un izmantot speciālās pedagoģijas atziľas par skolēnu ar garīgās attīstības 

traucējumiem integrēšanas iespējām,  

• izskaidrot mācību, audzināšanas un korekcijas darba īpatnības integrētajiem skolēniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem,  

• modificēt koriģējošo nodarbību saturu atbilstoši integrētajiem skolēniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem,  

• paredzēt un aprobēt integrēto skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem piemērotāko grūtību 

pakāpi.  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• diskutēt par skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem integrēšanas iespējām atbilstoši 



likumdošanai un realitātei,  

• kombinēt un salīdzināt korekcijas darba un atbalsta pasākumus integrētajiem skolēniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem,  

• izvēlēties optimālu palīdzību integrētajiem skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.  

Komunikācija  

• izskaidrot integrācijas daţādus aspektus,  

• argumentēti pierādīt integrācijas neviennozīmīgumu,  

• prast izmantot alternatīvu komunikāciju,  

• izvēlēties optimālāko problēmas risinājumu,  

• toleranti uzklausīt citus viedokļus.  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt literatūru, gūtās atziľas izmantot praksē,  

• analizēt un kritiski izvērtēt savu un citu pedagoģisko pieredzi,  

• formulēt savus uzskatus un pamatot tos,  

• izprast un argumentēt integrācijas būtību.  

Vispārējās prasmes  

• izprast un ievērot integrēto skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem vajadzības,  

• modificēt izglītības programmas elementus atbilstoši bērnu individuālajām spējām,  

• uzľemties atbildību par pedagoģiskā darba rezultātiem,  

• orientēties neparedzētos apstākļos, meklējot optimālas pieejas.  

Kursa plāns 

1. Ievads. Integrācijas izpratne vēsturiskā skatījumā. L 4  

2. Skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem integrēšanas iespējas likumdošanā. L 2 S 2  

3. Integrācijas pamatnosacījumi un nepieciešamie resursi integrācijas nodrošināšanai. L 4  

4. Integrācijas pedagoģiski psiholoģiskais pamatojums. L 2 S 2  

5. Optimālas palīdzības raksturs un veidi integrētajiem skolēniem un ģimenēm. L 2 S 2  

6. Jaunu vērtību sistēmas un uzvedības modeļu apguve. L 2 S 2  

7. Speciālās korekcijas - rehabilitācijas darbs ar integrētajiem skolēniem. L 2 S 2  

8. Skolotāja personības un attieksmes nozīme integrācijas attīstībā. L 2 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti patstāvīgie darbi speciālās pedagoģijas kursā - 20% kopējā vērtējumā  

Sekmīgs starpvērtējums: eseja, uzstāšanās ar patstāvīgi sagatavotiem referātiem semināros, 

diskusijas, materiālu izstrādāšana - 40% kopējā vērtējumā  

Kursa noslēgumā mutisks eksāmens - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Kravalis J. Latvijas speciālās skolas (1840-1996). – R.: Mācību grāmata, 1997. - 17 eks.  

2. Liepiľa S. Speciālā psiholoģija. - R.: RaKa, 2003.- 15 eks.  

3. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem /aut. kol. - R.: Skolu atbalsta 

centrs, 2002. - 12 eks.  

4. Štāls M. Mūsu dzīves pabērni, viľu audzināšana un mācīšana. Rīga, Valtera un Rapas akc. 

sab. Izdevums, 1936.  

5. Davison, Gerald C. Abnormal psychology /Gerald C. Davison, John M. Neale, Ann M. Kring. 

Hoboken, NJ : Wiley, 2004. - 2 eks.  

6. Mash, Eric J. Детская патопсихология :нарушения психики ребенка /Эрик Мэш, Дзвид 

Вольф ; [перевод на русский язык: Будагова Е. ... [и др.]]. Санкт-Петербург : Прайм-

Еврознак, 2007. - 3 eks.  

Papildliteratūra 

1. Eglīte B. Atstumtie. Bērni Latvijā: problēmas un risinājumi. – R.: Zvaigzne ABC, 2002.  

2. Geidţs N.L.,Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.  

3. Komenskis J.A. Lielā didaktika /J.A.Komenskis. - Rīga: Zvaigzne, 1992. – 232 lpp.  



4. Perske R. Cerība. Palīgs ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. R.: Jāľa Rozes apg., 

2004.  

5. Roge J.U., Mēlere B. Citādi bērni. R.: Jumava, 2003.  

6. Comer R.J. Fundamentals of Abnormal Psychology. – New York: Worth Publishers, 2001.  

7. Специальная педагогика/ Под пед. Н.М. Назаровой. – М.: Academia, 2001 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

3. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

4. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

5. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

6. Ţurnāls ,,Veselība‖ 

 



 

Kursa nosaukums 
Sociālā rehabilitācija bērniem ar smagiem attīstības 

traucējumiem [SkSp P] 

Kursa kods PedaP354 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 30.04.2003 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Maija Kazia | pasniedzējs 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP156 [2PEDP089] Anomālo 

bērnu sociālā adaptācija, 

rehabilitācija un integrācija. Attīstības 

habilitācija.[SocP P] 

PedaP354 [2PEDP186] Sociālā 

rehabilitācija bērniem ar smagiem 

attīstības traucējumiem [SkSp P] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: Sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par bērnu ar smagiem 

attīstības traucējumiem sociālās rehabilitācijas iespējām, sociālās rehabilitācijas principiem, 

metodēm. 

Kursa plāns 

1.Sociālā rehabilitācija, tās mērķi, uzdevumi. 2. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem sociālā 

rehabilitācija 3.Bērnu ar kustību traucējumiem sociālā rehabilitācija 4.Bērnu ar smagiem valodas 

un runas traucējumiem sociālā rehabilitācija 5.Bērnu ar kompleksiem traucējumiem sociālā 

rehabilitācija 6.Ilgstoši slimojošu bērnu sociālā rehabilitācija 7.Bērnu ar uzvedības traucējumiem 

sociālā rehabilitācija. 8.Bērnu ar mācīšanās traucējumiem sociālā rehabilitācija. 9.Bērnu no 

nelabvēlīgas sociālās vides sociālā rehabilitācija 10. Hiperaktīvo bērnu sociālā rehabilitācija 

12.Autisko bērnu sociālā rehabilitācija  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) Lekciju un praktiskā darba apmeklējums2) Studentiem jānokārto eksāmens.  

Mācību pamatliteratūra 

1.D.Bolbijs Drošais pamats; R: Rasa ABC, 1998  

2.R.Špalleka palīdziba maziem haotiķiem Nordik?2003  

3.A.I.zaharov. ľevrozi u detei i psihoterapija- Sankt- Peterburg, 1998  

4.F.Zimbardo, M.Laippe. Sociaļnoe vļijaľije- Sankt- Peterburg, 2000  

5.T.S.Zikova, M.A.Zikova. Metodika predmetno- praktičeskogo obučeľie v škoļe dļja gluhih  

6.V.P.Ermakova. Profesionaļnaja orientācija učaščihsja s narušeľijami zreľija- M: Vlados, 2002  



Papildliteratūra 

1.T.Piters. Autism ot teoretičeskogo poľimaľija k pedagogičeskomu vozdeistviju- M: Vlados, 

2002  

2.A.M.Ščerbakova. Vospitaľije rebjonka s narušeľijami- M: NCENAS, 2002  

Periodika un citi informācijas avoti 

B.Eglīte Atstumtie Bērni Latvijā: problēmas un risinājumi R:Zvaigzne ABC 2002 

 



 

Kursa nosaukums 
Sociālo prasmju veidošana bērniem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem [SkSp P] 

Kursa kods PedaP542 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 02.09.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Kaiva Ţīmante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP542 [2PEDP385] Sociālo 

prasmju veidošana bērniem ar 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem [SkSp P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredz veidot izpratni par bērnu, pusaudţu un pieaugušo ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem sociālo prasmju apgūšanas īpatnībām, to vietu sociālajā adaptācijā un 

socializācijas procesā; attīstīt studentu prasmes novērtēt bērnu ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem sociālo prasmju līmeni un tā attīstības dinamiku; veidot iemaľas noteikt 

pedagoģiskā procesa vadlīnijas un tās realizēt mācību un audzināšanas darbā. 

Kursa plāns 

1. Bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem sociālās prasmes, sociālā adaptācija, 

socializācija.  

2. Sociālā adaptācija speciālajā pedagoģijā.  

3. Bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem personības īpašības - sociālās adaptācijas 

mērķu un līdzekļu noteicējas.  

4. Mācību un audzināšanas saturā iekļaujamās pedagoģiskā procesa vadlīnijas bērnu ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju veidošanā.  

5. Sociālo prasmju novērtēšanas kritēriji.  

6. Pedagoģiskās darbības organizatoriskās formas un līdzekļi bērnu ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem sociālo prasmju veidošanā.  

7. Pedagoģiskās metodes sociālās adaptācijas sekmēšanai (pirmsskolas vecuma bērniem, skolas 

vecuma bērniem, pieaugušiem).  

8. Starppersonu saskarsmes veidošanas īpatnības bērniem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem.  

9. Darba iemaľu apgūšana personām ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem - sociālo 

prasmju realizēšanās socializācijā  

10. Dzimumlomu veidošanās pusaudţiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  



11. Ģimenes un sabiedrības loma bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem sociālo 

prasmju veidošanā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Patstāvīgā darba "Bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju novērtēšana 

un tālāko pedagoģisko uzdevumu noteikšana" sagatavošana un prezentēšana. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. - R.: Preses nams,1998.  

2. Liepiľa S. Garīgi atpalikušo bērnu psiholoģija. - R.: Zvaigzne, 1991. 

Papildliteratūra 

1. Browder D.M. Curriculum and Assessment for Students with Moderate and Severe 

Disabilities, The Guildford Press, New York - London, 2001  

2. Kauffman J.M., Hallahan D.P. Handbook of Special Education. - USA, 1991.  

3. Orelove F.P., Sobsey D. Educating Children with Multiple Disabilities, A Transdisciplinary 

Approach, Paul.H.Brookes Publishing, 2000.  

4. Special Education Dictionary, LRP Publications, 1997. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Exceptional Children, Council for Exceptional Children, USA.  

2. Teaching Exceptional Children, Council for Exceptional Children, USA. 

 



 

Kursa nosaukums 

Korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem I (bērniem ar viegliem un vidējiem 

garīgās attīstības traucējumiem)[SkSp P] 

Kursa kods PedaP535 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 02.09.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Kaiva Ţīmante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP535 [2PEDP382] Korekcijas 

darbs bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem I (bērniem ar viegliem 

un vidējiem garīgās attīstības 

traucējumiem)[SkSp P] [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredz veidot izpratni par korekcijas darbu bērniem ar viegliem un vidējiem garīgās 

attīstības traucējumiem, iepazīstināt ar korekcijas iedarbības objektiem un izskaidrot korekcijas 

mērķus, uzdevumus speciālajā izglītībā; attīstīt studentu prasmes novērtēt bērnu spējas, atlasīt 

atbilstošu mācību un audzināšanas saturu; veidot iemaľas organizēt mācību stundu un 

audzināšanas pasākumu bērniem ar viegliem un vidējiem garīgās attīstības traucējumiem.  

Kursa plāns 

1. Korekcijas jēdziens speciālajā pedagoģijā. Attīstības primārais un sekundārais traucējums. 

Traucējumu korekcija un kompensācija pedagoģijā.  

2. Garīgās attīstības traucējumu pakāpes - korekcijas darbības mērķu un uzdevumu noteicējas.  

3. Korekcijas iedarbības objekti bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem mācīšanā un 

audzināšanā.  

4. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem domāšanas īpatnības un to korekcija.  

5. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas traucējumu korekcija.  

6. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem sociālās uzvedības korekcija.  

7. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem kustību korekcija.  

8. Speciālās pedagoģijas nosacījumi mācību un audzināšanas darbam bērniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem.  

9. Mācību satura atbilstība korekcijas darba uzdevumiem speciālajā izglītībā bērniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem.  

10. Mācību stunda skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Patstāvīgā darba "Bērnu ar viegliem un vidējiem garīgās attīstības traucējumiem korekcijas 



mērķu, uzdevumu noteikšana; mācību stundas organizēšana" sagatavošana un prezentēšana. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bērnu attīstības diagnostika un korekcija. V.Avotiľa red. - R.: Zvaigzne, 1987.  

2. Geidţs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1999. - 662 lpp.  

3. Liepiľa S. Garīgi atpalikušo bērnu psiholoģija. - R.: Zvaigzne, 1991, 146 lpp.  

Papildliteratūra 

1. Exceptional Children, Council for Exceptional Children, USA.  

2. Teaching Exceptional Children, Council for Exceptional Children, USA 

 



 

Kursa nosaukums 

Korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem II (bērniem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem) [SkSp P] 

Kursa kods PedaP534 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 02.09.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Kaiva Ţīmante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP534 [2PEDP376] Korekcijas 

darbs bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem II (bērniem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem) 

[SkSp P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kurss paredz veidot izpratni par korekcijas darbu ar bērniem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem, iepazīstināt ar korekcijas iedarbības objektiem un izskaidrot korekcijas mērķus, 

uzdevumus speciālajā izglītībā; attīstīt studentu prasmes novērtēt bērnu spējas, atlasīt atbilstošu 

mācību un audzināšanas saturu; veidot iemaľas organizēt mācību stundu un audzināšanas 

pasākumu bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  

Kursa plāns 

1. Korekcijas jēdziens speciālajā pedagoģijā. Attīstības primārais un sekundārais traucējums. 

Traucējumu korekcija un kompensācija pedagoģijā.  

2. Garīgās attīstības traucējumu pakāpes - korekcijas darbības mērķu un uzdevumu noteicējas.  

3. Korekcijas iedarbības objekti bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem mācīšanā un 

audzināšanā.  

4. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem domāšanas īpatnības un to korekcija.  

5. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas traucējumu korekcija.  

6. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem sociālās uzvedības korekcija.  

7. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem kustību korekcija.  

8. Speciālās pedagoģijas nosacījumi mācību un audzināšanas darba organizēšanai bērniem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  

9. Mācību satura atbilstība korekcijas darba uzdevumiem speciālajā izglītībā bērniem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  

10. Mācību stunda skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Patstāvīgā darba "Bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem korekcijas mērķu, 



uzdevumu noteikšana; mācību stundas organizēšana" sagatavošana un prezentēšana. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. - R.: Preses nams,1998.  

2. Bērnu attīstības diagnostika un korekcija. V.Avotiľa red. - R.: Zvaigzne, 1987.  

3. Liepiľa S. Garīgi atpalikušo bērnu psiholoģija. - R.: Zvaigzne, 1991. 

Papildliteratūra 

1. Browder D.M. Curriculum and Assessment for Students with Moderate and Severe 

Disabilities, The Guildford Press, New York - London, 2001.  

2. Orelove F.P., Sobsey D. Educating Children with Multiple Disabilities, A Transdisciplinary 

Approach, Paul.H.Brookes Publishing, 2000. 3. Special Education Dictionary, LRP Publications, 

1997. 

 



 

Kursa nosaukums Logopēdiskā darba organizēšana [SkSp P] 

Kursa kods PedaP536 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP536 [2PEDP383] Logopēdiskā 

darba organizēšana [SkSp P] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar logopēdiskā darba organizēšanas pamatprincipiem, 

normatīvajiem dokumentiem un nepieciešamo dokumentāciju. Dot studentiem iespēju izzināt 

logopēdisko grupu komplektēšanas īpatnības un strukturālo plānu veidošanas nepieciešamību. 

Sniegt ieskatu logopēdisko nodarbību plānošanā un profilaktiskā darba veikšanā. Kursa 

materiālus un saturu izstrādāja Dr. Sarmīte Tūbele 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

o logopēda darbības organizēšanu, tās pamata principiem un nosacījumiem,  

o normatīvajiem dokumentiem (likumi, rīkojumi, noteikumi u.c.),  

o skolotāja logopēda darbības atšķirībām pirmsskolā, skolā, speciālajās izglītības un 

rehabilitācijas iestādēs,  

o profilakses pasākumiem;  

• prasmes zināšanas izmantot:  

o kritiski analizējot normatīvos dokumentus, izvērtēt savas iespējas logopēda darbības 

plānošanā,  

o izvērtēt prasības kabineta iekārtojumam un nepieciešamajiem dokumentiem,  

o radoši plānot darbību, komplektējot bērnu grupas un veidojot nodarbību konspektus;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

o izvērtēt logopēda darbības iespējas, nosakot grupu un individuālās palīdzības iespējas,  

o analizēt un izvērtēt dokumentācijas nozīmi logopēda darbībā un atskaitēs,  

o kritiski izvērtēt profilaktiskā darba nepieciešamību;  

• komunikācijas prasmes:  

o izskaidrot normatīvo dokumentu prasību pamatotību iestādes vadītājam,  



o paust savu attieksmi un saprasties kolēģiem un darba devējiem,  

o saprasties un komunicēt ar skolotājiem un citiem speciālistiem;  

• vispārīgās prasmes:  

o pielāgoties jaunām situācijām un meklēt risinājumus logopēda darbības organizēšanā,  

o uzľemties atbildību un iniciatīvu dokumentācijas aizpildīšanā,  

o prast organizēt savu darbību. 

Kursa plāns 

1. Iepazīšanās ar normatīvajiem dokumentiem L2, S2  

2. Logopēdijas kabineta iekārtojums un nepieciešamā dokumentācija L2, S2  

3. Obligātā un ieteicamā dokumentācija, tās sakārtošanas pamatprincipi L2, S2  

4. Darbības atšķirības vispārējās izglītības iestādēs (skolā un pirmsskolas izglītības iestādē) un 

speciālajās mācību iestādēs L2, S2  

5. Logopēdisko grupu komplektēšana un nodarbību plānojums L1, S2  

6. Strukturālo plānu nepieciešamība un veidošanas pamatprincipi L2, S1  

7. Logopēdiskie slēdzieni L1, S1  

8. Profilaktiskā darba nepieciešamība un iespējas L2, S1  

9. Logopēda, skolotāju un vecāku (ja nepieciešams, arī citu speciālistu) sadarbība L1, S2  

10. Palīdzības iespējas un logopēdiskā darba organizācija Latvijā L1, S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums un līdzdalība tajos. 2 starppārbaudījumi (1 kontroldarbs -20%, 

1 patstāvīgais darbs - 60%) - 80%; eksāmens (kombinēts) 20% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa.  

2. Albrehta, Dz. (1998) Pētīšanas metodes pedagoģijā. Rīga: Mācību grāmata.  

3. Tūbele, S. (2002) Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: RaKa.  

4. Волкова, Л. С. (2008) Логопедия. Москва: Владос.  

5. Reid, G. (2003). Dyslexia: A Practitioner‘s Handbook. Third Edition. England: John Wiley & 

Sons Ltd. 

Papildliteratūra 

1. Par vispārizglītojošo skolu logopēdisko punktu skolēnu pamatkontingenta darba organizāciju: 

grupas ar vāji izteiktu valodas sistēmas nepietiekamu attīstību un fonētiski fonemātiskās 

attīstības traucējumiem: Metodiska vēstule / J. Lūses tulk. R.: Latvijas Republikas Tautas 

izglītības ministrija, 1991.  

2. Визель, Т. Г. (2005) Речь и проблемы общения у детей (дневник наблюдений, 

диагностика и коррекция. Мockba: В. Секачев.  

3. Мамайчук, И. И. (2003) Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. СанктПетербург.: Речь.  

4. Breuer, H., Weuffen, M. (2006) Lernschwierigkeiten am Schulanfang: Lautsprachliche 

Lernvoraussetzungen und Schulerfolg. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.  

5. Gorman, J. C. (2001) Emotional Disorders & Learning Disabilities in the Elementary 

Classroom. Interactions and Interventions. USA: Corwin Press, Inc. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Дефектология (ţurnāls)  

2. Логопед (ţurnāls)  

3. Логопедия (ţurnāls)  

4. Exceptional Children (ţurnāls)  

5. www.izm.gov.lv 

 



 

Kursa nosaukums Pedagoģiskā darba organizēšana speciālajā skolā 

Kursa kods PedaP592 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Rasma Vīgante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP592 [2PEDP437] Pedagoģiskā 

darba organizēšana speciālajā skolā 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par pedagoģiskā procesa galvenajām norisēm speciālajā skolā 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, akcentējot mācību un audzināšanas darba 

īpatnības. Sniegt ieskatu par novitātēm speciālās izglītības programmās un mācīšanas līmeľos (A 

un B līmenis, C līmenis) pamatizglītībā un arodklasēs atbilstoši izglītojamo attīstības traucējumu 

smaguma pakāpēm. Veidot izpratni par mācību stundu un tematisko plānu izstrādi, pamatojoties 

uz skolēnu izpētes materiālu analīzes rezultātiem.  

Rezultāti 

Kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• diferencēt un raksturot pedagoģiskā procesu speciālajā skolā,  

• atpazīt un raksturot speciālās izglītības un mācību programmas,  

• definēt programmu A un B līmeni, C līmeni, uzskaitīt atšķirības,  

• interpretēt korekcijas un rehabilitācijas darba iespējas.  

Zināšanu pielietošana  

• adekvāti attiecināt un izmantot speciālās pedagoģijas atziľas,  

• izskaidrot mācību, audzināšanas un korekcijas darba īpatnības skolēniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem,  

• izstrādāt un argumentēt individuālās programmas,  

• modificēt koriģējošo vingrinājumu saturu atbilstoši skolēnu attīstības līmenim,  

• paredzēt un ievērot skolēnam piemērotu grūtību pakāpi mācību un audzināšanas procesā.  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• projektēt mācību procesa organizāciju speciālā skolā,  

• diskutēt speciālās pedagoģijas jomā,  

• izvērtēt pedagoģiskās darbības kvalitāti,  



• klasificēt optimālos korekcijas darba un atbalsta pasākumus,  

• attiecināt un izvērtēt mācību programmas īstenošanas iespējas bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem.  

Komunikācija  

• argumentēti izskaidrot speciālās pedagoģijas daţādus aspektus,  

• pierādīt speciālās skolas vietu izglītības sistēmā un nozīmi skolēnu ar garīgās attīstības 

traucējumiem izglītošanā,  

• prast izmantot alternatīvu komunikāciju,  

• izvēlēties optimālāko problēmas risinājumu.  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt un analizēt literatūru, teorētiskās atziľas radoši izmantojot praksē,  

• analizēt un kritiski izvērtēt savu un citu pedagoģisko pieredzi,  

• argumentēti formulēt savus uzskatus,  

• toleranti uzklausīt citus viedokļus.  

Vispārējās prasmes  

• izprast un ievērot bērnu speciālās izglītības vajadzības,  

• modificēt speciālās izglītības programmas elementus atbilstoši bērnu individuālajām spējām,  

• uzľemties atbildību par pedagoģiskā darba rezultātiem,  

• orientēties neparedzētos apstākļos, meklējot optimālas pieejas.  

Kursa plāns 

1. Ievads. Speciālās izglītības iestādes izglītības sistēmā. L 2  

2. Speciālās skolas pedagoģisko procesu reglamentējošie dokumenti. L 2 S 2  

3. Speciālās izglītības un mācību priekšmetu programmas. L 2 S 2  

4. Mācību procesa organizācija speciālā skolā. L 4  

5. Mācību priekšmetu programmu īstenošanas specifika. L 2 S 2  

6. Mācību stundas organizācija speciālā skolā. L 2 S 2  

7. Speciālās korekcijas - rehabilitācijas darbs. L 2 S 2  

8. Audzināšanas procesa būtība, uzdevumi, pamatprincipi un īpatnības speciālajā skolā. L 2 S 2  

9. Kvalitatīvas pedagoģiskā darba analīzes pamatnosacījumi. L 2 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti patstāvīgie darbi pedagoģiskā procesa organizācijas kursā - 20% kopējā vērtējumā.  

Sekmīgs starpvērtējums: eseja, uzstāšanās ar patstāvīgi sagatavotiem referātiem semināros, 

diskusijas, materiālu izstrādāšana - 40% kopējā vērtējumā.  

Kursa noslēgumā mutisks eksāmens - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. – R.:RaKa, 2007. - 29 eks.  

2. Dzintere D., Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīvesveids. – R.: RaKa, 2005.  

3. Fisher, R. Mācīsim bērniem mācīties. Rīga : RaKa, 2005. - 18 eks.  

4. Liepiľa S. Speciālā psiholoģija. - R.: RaKa, 2003. - 15 eks.  

5. Ellneby, Ylva Pieskaries man! : taktilās komunikācijas nozīme bērna attīstībā. Rīga : Velku 

biedrība, 2008 (Madonas poligrāfists). - 9 eks.  

6. Мастюкова Е.М. Клинико – генетические основы коррекционной педагогики. – М.: 

Владос, 2001.  

Papildliteratūra 

1. Albrehta Dz. Didaktika. R.:RaKa, 2001.  

2. Comer R.J. Fundamentals of Abnormal Psychology. – New York: Worth Publishers, 2001.  

3. Dupuis G. und Kerkhoff W. Enziklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und ihrer 

Nachbargebiete.- 1992.  

4. Puškarevs I., Golubeva A. Bērna attīstība. – R.: Lielvārds, 1999.  

5. Šteiners R.Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. R.: RaKa, 2000. 



Periodika un citi informācijas avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

3. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

4. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

5. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

6. Ţurnāls ,,Veselība‖ 

 



 

Kursa nosaukums 
Valodas un runas traucējumu diferenciāldiagnostika 

[SkSpP] 

Kursa kods PedaP350 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP350 [2PEDP184] Valodas un 

runas traucējumu 

diferenciāldiagnostika [SkSpP] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Veidot studentiem priekšstatu par valodas traucējumu diferenciālās diagnostikas 

pamatprincipiem. Dot iespēju izprast daţādu valodas traucējumu līdzības un atšķirības, 

specifiskās īpatnības un diferenciālās diagnostikas nozīmi sekmīgā korekcijdarbībā. Kursa 

materiālus un saturu izstrādāja Dr. Sarmīte Tūbele. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

• zināšanas un izpratni par:  

o valodas traucējumu raksturīgajām pazīmēm un būtiskajām atšķirībām,  

o diferenciālās diagnostikas nozīmi korekcijas metoţu izvēlē,  

o runas traucējumu specifiku citu attīstības traucējumu gadījumos,  

• prasmes zināšanas izmantot:  

o kritiski analizējot daţādās pieejas, noteikt pamata traucējumu un tā ietekmi uz bērna attīstību,  

o izvērtēt palīdzības iespējas atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes,  

o radoši veidot koriģējoši attīstošās darbības plānu, ľemot vērā bērna individuālās īpatnības;  

• prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

o izvērtēt runas traucējumu primārās un sekundārās mijsakarības,  

o analizēt un izvērtēt logopēda darbības iespējas atbilstoši runas traucējuma veidam,  

o kritiski izvērtēt sadarbības iespējas ar citiem speciālistiem un logopēda specifisko darbību;  

• komunikācijas prasmes:  

o prast diskutēt par runas traucējumu diagnostiskajām pazīmēm, veicot diferenciālo diagnostiku,  

o paust savu savu viedokli, argumentēt to un saparasties ar kolēģiem,  

o paust savu viedokli un komentēt to;  



• vispārīgās prasmes:  

o pielāgoties jaunām situācijām un meklēt risinājumus konkrētos gadījumos,  

o uzľemties atbildību un iniciatīvu runas traucējumu diferenciālajā diagnostikā,  

o meklēt inovatīvas pieejas diferenciālās diagnostikas jautājumu risināšanā un turpmākās 

darbības plānošanā. 

Kursa plāns 

1. Valodas un runas traucējumu diferenciālā diagnostika L1  

2. Logopēdiskās iedarbības principi un metodes daţādu traucējumu gadījumos L1, S1  

3. Dislālijas un dizartrijas diferenciālā diagnostika L1, S1  

4. Dislālijas un vājdzirdības diferenciālā diagnostika L1, S1  

5. Alālijas un valodas attīstības aiztures diferenciālā diagnostika S1  

6. Alālijas un vājdzirdības diferenciālā diagnostika L1  

7. Alālijas un afāzijas diferenciālā diagnostika L1  

8. Alālijas un garīgās attīstības traucējumu diferenciālā diagnostika S1  

9. Tahilālijas un stostīšanās diferenciālā diagnostika L1, S1  

10. Balss traucējumu diferenciālā diagnostika L1, S1  

11. Valodas traucējumu diferenciālā diagnostika un specifika bērniem ar redzes traucējumiem 

L1, S1  

12. Valodas traucējumu diferenciālā diagnostika un specifika bērniem ar psihiskās attīstības 

aizturi un garīgās attīstības traucējumiem L1, S1  

13. Fonētisko un fonētiski fonemātisko traucējumu diferenciālā diagnostika L1, S1  

14. Diferenciālā diagnostika bērniem, kam ir valodas sistēmas nepietiekama attīstība L1, S1  

15. Diferenciālās diagnostikas iespējas netipisku valodas traucējumu gadījumos L2, S3  

16. Disleksijas diferenciālā diagnostika L1, S1  

17. Disgrāfijas diferenciālā diagnostika L1, S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros; 2 starppārbaudījumi (kontroldarbi) 60%, 

eksāmens (kombinēts) - 40% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Miltiľa, I. (2005) Skaľu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.  

2. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa.  

3. Tūbele, S. (2002) Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: Raka.  

4. Tūbele, S., Lūse, J. Ja skolēns raksta nepareizi... Rīga: Raka.  

5. Tūbele, S. (2008) Disleksija vai lasīšanas traucējumi. Rīga: Raka.  

6. Tūbele, S., Šteinberga, A. (2004) Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa.  

7. Liepiľa, S. (2008) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

8. Волкова, Л. (2008) Логопедия. Москва: Владос. 

Papildliteratūra 

1. Волкова, Г. А. (2005) Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи: Вопросы дифференциальной диагностики. Санкт-Петербург: Детство-

Пресс.  

2. Корсакова, Н. К., Микадзе, Ю. В., Балашова, Е. Ю. (2002) Неуспевающие дети: 

нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. 

Москва: Педагогическое общество России  

3. Либин, А. В. (1999) Дифференциальная психология на пересечении европейских, 

российских и американских традиций. Москва: Смысл.  

4. Микляева, А. В., Румянцева, П. В. (2004) Школьная тревожность: диагностика, 

профилактика, коррекция. Санкт-Петербург: Речь.  

5. Парамонова, Л.Г. Логопедия для всех. Санкт-Петербург: Питер.  

6. Рыбалко, Е.Ф. (2001) Возрастная и дифференциальная психология. Санкт-Петербург: 



Питер.  

7. Семенович, А. В. (2002) Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. Москва: Academia.  

8. Юдина, Е. Г., Степанова, Г.Б., Денисова, Е.Н. (2003) Педагогическая диагностика в 

детском саду. Москва: Просвещение. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Дефектология (ţurnāls)  

2. Логопед (ţurnāls)  

3. Логопедия (ţurnāls)  

4. Exceptional Children (ţurnāls) 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu valodas speciālā metodika [SkSp ] 

Kursa kods PedaP440 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Rasma Vīgante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP440 [2PEDP440] Latviešu 

valodas speciālā metodika [SkSp ] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par latviešu valodas mācīšanas un sekmīgas apguves 

nosacījumiem, teikumu un loģisku stāstījumu veidošanu mutvārdos un rakstu darbos. Iepazīstināt 

studentus ar vārdu pareizrakstības un sintaktisko vienību apgūšanas grūtībām, vēršot uzmanību 

starppriekšmetu saiknei un rotaļu elementu izmantošanas iespējām. Valodas mācīšanas un 

apguves atšķirības AB un C līmenī. 

Rezultāti 

Kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• definēt un raksturot latviešu valodas speciālās metodikas jēdzienu,  

• atpazīt latviešu valodas programmas mērķus un uzdevumus,  

• identificēt atšķirības latviešu valodas programmas AB un C līmeľos,  

• interpretēt verbālās un neverbālās komunikācijas veidus C līmenī,  

• apspriest valodas pamatprasmju veidošanās īpatnības daţādās vecuma grupās,  

• sniegt pārskatu par optimālāko metoţu izmantošanu latviešu valodas speciālās metodikā.  

Zināšanu pielietošana  

• adekvāti attiecināt un izmantot latviešu valodas speciālās metodikas pamatnosacījumus,  

• izskaidrot latviešu valodas metodikas specifiku,  

• aprobēt un izvērtēt praktiskus vingrinājumus latviešu valodas speciālā metodikā,  

• lietot un pilnveidot latviešu valodas mācīšanas metodiku, izmantojot jaunākās atziľas.  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• diskutēt latviešu valodas speciālās metodikas jomā,  

• izvērtēt starppriekšmetu saiknes kvalitāti,  

• klasificēt darba veidus un metodes latviešu valodas mācīšanas metodikā,  

• salīdzināt un izvērtēt daţādas metodes, izvērtējot to efektivitāti.  



Komunikācija  

• izteikties skaidri un saprotami,  

• argumentēti izskaidrot latviešu valodas speciālās metodikas daţādus aspektus,  

• ieteikt racionālākos valodas attīstīšanas paľēmienus,  

• prast izmantot alternatīvas komunikācijas veidus.  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt un analizēt literatūru, teorētiskās atziľas radoši izmantojot praksē,  

• uzdrīkstēties aprobēt jaunas atziľas, tās objektīvi izvērtējot,  

• analizēt un kritiski izvērtēt savu un citu pedagoģisko pieredzi,  

• argumentēti formulēt savus uzskatus  

Vispārējās prasmes  

• apgūt jaunas zināšanas, kritiski izvērtējot to izmantojamību,  

• uzľemties atbildību par pedagoģiskā darba rezultātiem,  

• uzklausīt citu vērtējumu, mācīties no citu kļūdām,  

• toleranti uzklausīt citus viedokļus,  

• orientēties neparedzētos apstākļos, meklējot optimālas pieejas.  

Kursa plāns 

1. Ievads. Latviešu valodas mācīšanas un sekmīgas apguves nosacījumi un uzdevumi skolēniem 

ar garīgās attīstības traucējumiem. L 4  

2. Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem impresīvās un ekspresīvās valodas 

raksturojums. L 2 S 2  

3. Pirmsābeces periods, tā uzdevumi un saturs. L 2 S 2  

4. Ābeces posms AB un C līmeľa programmās. L 2 S 2  

5. Pēcābeces posms. Latviešu valodas mācīšana sākumskolas klasēs L 2 S 2  

6. Latviešu valodas un literatūras stundu organizācija 5.- 9.klasē un arodklasēs. L 4  

7. Teikumu un loģisku stāstījumu veidošana mutvārdos un rakstu darbos. L 2 S 2  

8. Pareizrakstības un sintaktisko vienību apgūšanas īpatnības, izmantojot starppriekšmetu saikni 

un rotaļu elementus. L 2 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti patstāvīgie darbi Latviešu valodas speciālās metodikas kursā -  

20% kopējā vērtējumā.  

Sekmīgs starpvērtējums: eseja, uzstāšanās ar patstāvīgi sagatavotiem referātiem semināros, 

diskusijas, materiālu izstrādāšana - 40% kopējā vērtējumā.  

Kursa noslēgumā mutisks eksāmens - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Grīnberga A., Sēja A. Pieci vilki vilku vilka. Vingrinājumi leksikā. – R.: Mācību grāmata, 

1997. - 9 eks.  

2. Korbe V. Programma skaľu izrunas un runas kultūras attīstīšanai pa pakāpēm pirmsskolas 

vecuma bērniem un bērniem ar izrunas traucējumiem. R.: SIA "Izglītības soļi", 2007. - 4 eks.  

3. Rodari G. Fantāzijas gramatika: ievads stāstu sacerēšanas mākslā: rokasgrāmata pedagogiem 

un vecākiem. R.: Zvaigzne ABC, 2009. - 15 eks.  

4. Strautiľa V. Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. R.: RaKa, 2009. - 18 eks.  

12. Vīgante R. Speciālās izglītības programmu līmeľu diferenciācija un integrācija. /Rēzeknes 

Augstskola, Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās konferences materiāli. Rēzekne, 

2008.  

13. Zeltkalna A. Pārbaudes darbi latviešu valodā. R.: RaKa, 2009. - 20 eks. 

Papildliteratūra 

1. Ezera L. Vārdu krājuma paplašināšanas iespējas bērniem ar dzirdes traucējumiem. – R.: 

Mācību Apgāds NT, 1998.  

2. Korbe V. Programma skaľu izrunas un runas kultūras attīstīšanai pa pakāpēm pirmsskolas 



vecuma bērniem un bērniem ar izrunas traucējumiem. R.: SIA "Izglītības soļi", 2007.  

3. Sālījuma V., Valtere V. Valodas labirinti. Latviešu valoda 5.klasei. R.: Zvaigzne ABC, 2009.  

4. Ptičkina Ā. Lielā testu grāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2009.  

5. Puškarevs I. Attīstības psiholoģija. R.: RaKa, 2001.  

6. Tūbele S. Skolēnu runas attīstības vērtēšana. – R.: RaKa, 2002. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

3. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

4. Pasakas - http://www.pasakas.net  

5. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

6. Ţurnāls ,,Mans mazais‖  

7. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

8. http://lv.wikipedia.org/wiki/Lingvistik  

9. Vieglās valodas aģentūra – www.vvagency.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Matemātikas speciālā metodika [SkSp P] 

Kursa kods PedaP441 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Rasma Vīgante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP441 [2PEDP441] Matemātikas 

speciālā metodika [SkSp P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par matemātikas stundu uzdevumiem, plānošanu un 

organizēšanu AB un C līmeľa klasēs. Iepazīstināt ar matemātikas propedeitisko kursu, tā nozīmi. 

Veidot izpratni par starppriekšmetu saikni matemātikas stundās, par rotaļu un vingrinājumu 

izmantošanas nepieciešamību. Ģeometrijas elementu mācīšanas un apguves īpatnības 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Rezultāti 

Kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• definēt un raksturot matemātikas speciālās metodikas jēdzienu,  

• uzskaitīt matemātikas mērķus un uzdevumus,  

• identificēt atšķirības matemātikas programmas AB un C līmeľos,  

• apspriest matemātikas pamatprasmju veidošanās īpatnības daţādās vecuma grupās,  

• sniegt pārskatu par optimālāko metoţu izmantošanu matemātikas speciālās metodikā.  

Zināšanu pielietošana  

• adekvāti attiecināt un izmantot matemātikas speciālās metodikas pamatnosacījumus,  

• izskaidrot matemātikas metodikas specifiku,  

• aprobēt un izvērtēt praktiskus paľēmienus un vingrinājumus matemātikas speciālā metodikā,  

• lietot un pilnveidot matemātikas mācīšanas metodiku, izmantojot jaunākās atziľas.  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• klasificēt darba veidus un metodes matemātikas mācīšanas metodikā,  

• diskutēt matemātikas speciālās metodikas jomā,  

• izvērtēt starppriekšmetu saiknes kvalitāti,  

• salīdzināt un izvērtēt daţādas metodes, izvērtējot to efektivitāti.  

Komunikācija  



• izteikties skaidri un saprotami,  

• argumentēti izskaidrot klasificēt darba veidus un metodes matemātikas mācīšanas metodikā,  

• ieteikt racionālākos paľēmienus matemātikas mācīšanā,  

• prast izmantot alternatīvas komunikācijas veidus.  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt un analizēt literatūru, teorētiskās atziľas radoši izmantojot praksē,  

• uzdrīkstēties aprobēt jaunas atziľas, tās objektīvi izvērtējot,  

• analizēt un kritiski izvērtēt savu un citu pedagoģisko pieredzi,  

• argumentēti formulēt savus uzskatus  

Vispārējās prasmes  

• apgūt jaunas zināšanas, kritiski izvērtējot to izmantojamību,  

• uzľemties atbildību par pedagoģiskā darba rezultātiem,  

• uzklausīt citu vērtējumu, mācīties no citu kļūdām,  

• toleranti uzklausīt citus viedokļus,  

• orientēties neparedzētos apstākļos, meklējot optimālas pieejas.  

Kursa plāns 

1. Ievads. Matemātikas mācīšanas metodikas mērķi, uzdevumi un nosacījumi skolēniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem. L 4  

2. Skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem izziľas procesu raksturojums. L 2 S 2  

3. Matemātikas mācīšanas propedeitiskais kurss, tā uzdevumi un saturs. L 2 S 2  

4. Matemātikas mācīšanas īpatnības AB un C līmeľa programmās. L 2  

5. Matemātikas programmas īstenošana un specifika 1.- 4.klasē. L 2 S 2  

6. Matemātikas stundu organizācija 5.- 9.klasē un arodklasēs. L 4 S 2  

7. Ģeometrijas elementu mācīšanas un apguves īpatnības skolēniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. L 2 S 2  

8. Mācību līdzekļu atlase, starppriekšmetu saikne un ārpusstundu darbs matemātikā L 2 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti patstāvīgie darbi matemātikas speciālās metodikas kursā - 20% kopējā vērtējumā.  

Sekmīgs starpvērtējums: uzstāšanās ar patstāvīgi sagatavotiem referātiem semināros, diskusijas, 

materiālu izstrādāšana - 40% kopējā vērtējumā.  

Kursa noslēgumā mutisks eksāmens - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt. R.: RaKa, 2008.  

2. Freimanis I. Ģeometrijas elementi pamatskolai. Skolotāja grāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2007. 3 

eks.  

3. Freimanis I. Ieskats speciālās skolas darbā. R.: RaKa, 2007.- 29 eks.  

4. Ģingulis E. Kā saprast un iemācīties matemātiku. R.: RaKa, 2005. - 6 eks.  

5. Ideju banka. Mācību metodes un metodiskie paľēmieni. Sak. Golubova V., Ikale I. R.: 

Zvaigzne ABC, 2009. - 9 eks.  

6. KārtersF., Rasels K. Domāšanas māksla. R.: Zvaigzne ABC, 2004. - 6 eks.  

7. Krieviľš V., Ozoliľš U. Mācīšanas un mācīšanās principu rokasgrāmata attēlos un tekstos. R.: 

Zvaigzne ABC, 2007. - 6 eks.  

8. Детская патопсихология. Хрестоматия/сост. Н.Л.Белопольский. – М.: Когнито – центр, 

2001 

Papildliteratūra 

1. Andersone G. Draiskie skaitļi. Rēķini ar prieku! R.: Zvaigzne ABC, 2007.  

2. Bez piecām minūtēm pirmklasnieks. Pamatprasmes bērnam, skolas gaitas uzsākot. R.: 

Zvaigzne ABC, 2008.  

3. Ivanova G. Darba lapas domāšanas, uzmanības, atmiľas attīstībai. R.: Zvaigzne ABC, 2001.  

4. Krastiľa E., Limoviča E. u.c. Praktiskā matemātika 1.klasei: mācību grāmata I, II, darba 



burtnīca I, II, skolotāja grāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2008.  

5. Mencis J. (sen.), Krastiľa E. Pārbaudes darbi matemātikā 3. un 4.klasei. R.: Zvaigzne ABC, 

2006.  

6. Ptičkina Ā. Lielā testu grāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2009.  

7. Puškarevs I. Attīstības psiholoģija. R.: RaKa, 2001.  

8. Puškarevs I., Golubeva A. Bērna attīstība. – R.: Lielvārds, 1999.  

9. Sakne A. Laika mēri un laika rēķini. Darba burtnīca speciālo skolu 7., 8. un 9.klasei. – R.: 

Zvaigzne ABC, 2006.  

10. Sakne A. Nosaukti skaitļi. Darba burtnīca 7.-8.klasei. –R.: Pētergailis, 2006.  

11. Vīgante R. Speciālās izglītības programmu līmeľu diferenciācija un integrācija. /Rēzeknes 

Augstskola, Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās konferences materiāli. Rēzekne, 

2008.  

12. Vīgante R. Speciālo skolu C līmeľa skolēnu raksturojums un attīstība. – Rīga, 1998. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

3. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

4. Grāmatas skolotājiem – www.zvaigzne.lv  

5. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

6. Ţurnāls ,,Mans mazais‖  

7. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

8.Журнал ,,Дефектология"  

 



 

Kursa nosaukums Vizuālās mākslas speciālā metodika [SkSp P] 

Kursa kods PedaP545 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Līga Svopule | pasniedzējs 

Priekšzināšanas 

Peda1397, Speciālā pedagoģija I [SkSp P] 

Peda2403, Speciālā pedagoģija II [SkSp P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP545 [2PEDP388] Vizuālās 

mākslas speciālā metodika [SkSp P] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt topošos speciālās izglītības skolotājus ar atziľām par vizuālās 

mākslas nozīmi bērnu ar attīstības traucējumiem korekcijas darbā. Studenti pilnveidos prasmes 

izmantot individuālo pieeju bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vizuālās mākslas stundās 

un pratīs noteikt mācību stundu galvenos mērķus un uzdevumus; studentiem būs iespēja noteikt 

mācību metodes, kuras efektīvi var izmantot stundās un izvēlēties atbilstošas mācību metodes 

bērniem ar speciālām vajadzībām. Kursa saturu un materiālus izstrādāja Mag. paed. Antra 

Krauce. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs pamatot:  

 

- zināšanas un izpratni par:  

Vizuālās mākslas nozīmi;  

Vizuālās mākslas stundu mērķiem un uzdevumiem;  

Priekšstats par mācību priekšmeta „ Vizuālā māksla‖ programmas izstrādāšanu un īstenošanu.  

 

- prasmes zināšanas izmantot:  

Daţādus darbu veidus, tehnikas un metodes  

Paredzēt un plānot skolēnu sagaidāmos rezultātus;  

Prasmes izvēlēties, izstrādāt un/vai pielāgot atbilstošu mācību programmu;  



Prasmes izvēlēties atbilstošas mācību metodes, formas un/vai veidot mācību līdzekļus  

 

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

Prasmes analizēt un izvērtēt iespējas un radoši organizēt izglītības procesu priekšmetā  

Prasmes rosināt izglītojamos vizuālās mākslas nodarbībām, izmantojot daţādas iespējas.  

 

- komunikācijas prasmes;  

Izskaidrot bērniem ar speciālām vajadzībām stundas mērķus un uzdevumus;  

Izskaidrot priekšmeta programmu vecākiem;  

Pamatot sava priekšmeta izglītības programmas priekšrocības;  

Sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem, starppriekšmetu saikne;  

Vadīt praktisko darbu un starppriekšmetu projektu darbus.  

 

 

 

- citas vispārējas prasmes:  

Pielāgot mācību priekšmeta „ Vizuālā māksla‖ programmas, atbilstoši katras klases un 

izglītojamo spējām un vajadzībām;  

Atbildēt par sava priekšmeta izglītības programmas atbilstību klases un izglītojamo spējām un 

vajadzībām. 

Kursa plāns 

1. Vizuālās mākslas tehniku vēsturiskais apskats  

Individuālās pieejas nepieciešamība mācību stundās. L2  

2. Vizuālās mākslas stundu galvenie mērķi un uzdevumi.  

Apgūstamās zināšanas, prasmes un iemaľas mācību stundās. L2  

3. Izmantojamās mācību metodes un tehnikas vizuālās mākslas stundās. Vizuālās mākslas stundu 

organizēšana.  

Metoţu izvēle, ievērojot izglītojamo individuālās īpatnības. L2, S2  

4. Mācību materiālu un līdzekļu izvēle: izvēles kritēriji, novērtējums. L2, S2  

5. Vizuālās mākslas stundās apgūstamās tehnikas un darbu veidi. Zīmēšanas metodika.  

L4, S4  

6. Mākslas valodas pamati un tās saistība ar citiem mācību priekšmetiem. Starppriekšmetu 

saikne. Praktiskās nodarbības. L2, S4  

7. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paľēmieni. L2, S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Līdzdalība lekcijās un semināros. 4 starppārbaudījumi (2 patstāvīgie darbi – 30%, 2 praktiskie 

darbi – 30%) – 60%, eksāmens (kombinēta tipa) – 40%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Zelmenis, V. (2000) Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa.  

2. Tūbele, S., Šteinberga, A. (2004) Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: Raka.  

3. Liepiľa, S.( 2008) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.  

4. Babanskis, J. (1989) Mācību metodes mūsdienu vispārizglītojošā skolā. Rīga: Zvaigzne.  

5. Albrehta, Dz. (2001) Didaktika. Rīga: RaKa.  

6. Ţogla, I. (2001) Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa.  

7. Rubana, I. M. (2000) Mācīties darot. Rīga: RaKA.  

8. Auziľš, A., Liepiľa, A. (2002) Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. 

Rīga: SAC.  

9. Rēzeknes augstskola Pedagoģijas Fakultātes Speciālās izglītības Pedagoģijas laboratorija 

Personības Socializācijas Pētījuma Institūts. Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem izglītības 

procesā. Rēzekne: Rēzeknes augstskola 2008.  

10. Čapkeviča, O. (2008) Bērnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem 



audzināšana un apmācība. Rēzekne: RA PSRI.  

11. Hibnere, V. (1995) Bērna vizuālā uztvere. Rīga.  

12. Ivanova, R. (2003) Vizuālās mākslas radošo darbu burtnīca. Rīga : Zvaigzne ABC.  

Papildliteratūra 

1. Brice, B. (2007) Pirkstiľu rotaļas. Rīga: Raka.  

2. Elnebija, I. (1990) Pakāpieni bērna attīstībā. Rīga: Pētergailis.  

3. Geidţs, N.L., Berliners, D.C. (1999) Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.  

4. Maslo, I. (1995) Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija. Rīga: RaKa.  

5. Čukure, G. Strauta, A. (2006) Mazā rūķa lielie darbi. Rīga: Pētrgailis.  

6. Freiberga, I., Priede, L. (2007) Bērns mācās izzināt pasauli. Rīga: Alise T.  

7. Hadaľonoka, I. (2003) Ieskats holistisko terapiju formās. Rīga: Izglītības soļi.  

8. Варѐнова, Т.В. (2003) Теория и практика коррекционной педагогики. Минск: Асар.  

9. Speciālās izglītības programmu paraugi. – http://www.visc.gov.lv/.  

 

10. Normatīvie dokumenti. – http://www.visc.gov.lv/  

 

11. Войлокова, Е. Ф., Андрухович, Ю.В., Ковалѐва, Л. Ю. (2005) Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Санкт-Петербург: КАРО.  

12. Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью под науч ред. М. Пшичек, 

Санкт-Перегбург: Речь, 2006.  

13. Щипицына, Л.М. (2005) Необучаемый» ребѐнок в семье и обществе. Санкт-Петербург: 

Речь,  

14. Gaitskell, Ch. D. (1982) Children and their Art: Methods for the Elementary School. New 

York: Harcourrt Brace Iovanovich.  

15. Kļujevs, M., Kocs, J. (1977) Bērnu stājas veidošana. Rīga: Zvaigzne.  

16. Komarova, T. (1982) Kā mācīt bērniem zīmēt. Rīga: Zvaigzne.  

17. Orlovska, I. (1998) Vizuālās mākslas mācīšana. Rīga: Zvaigzne ABC.  

18. Volāne, E. (1997) Rokdarbi. Metodiski ieteikumi sākumskolai. Rīga. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

2. Ţurnāls „ Mūsmājas‖  

3. Ţurnals „Psiholoģija Ģimenei un Skolai‖  

4. Ţurnāla "Skolotāja Almanahs SĀKUMS"  

5. Laikraksts ―Izglītība un kultūra‖  

6. Valsts izglītības satura centra mājas lapa: http://www.visc.gov.lv/  

7. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

8. Ţurnāls „ PaperCraft‖  

9. Ţurnāls „ Laternen‖  

10. Ţurnāls „Ручнaя работa‖ 



 

Kursa nosaukums Darbmācības speciālā metodika [SkSp P] 

Kursa kods PedaP442 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Antra Krauce | pasniedzējs 

Priekšzināšanas 

Peda1397, Speciālā pedagoģija I [SkSp P] 

Peda2403, Speciālā pedagoģija II [SkSp P] 

PedaP592, Pedagoģiskā darba organizēšana speciālajā skolā 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP442 [2PEDP442] Darbmācības 

speciālā metodika [SkSp P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt topošos speciālās izglītības skolotājus ar vēsturiskām atziľām par 

praktisko darbu nozīmi garīgo un fizisko traucējumu korekcijā. Studentiem tiek dota iespēja 

apgūt individuālās pieejas būtību un nozīmi praktisko darbu stundās; darbmācības stundu 

galvenos mērķus un uzdevumus, kā arī izvēlēties mācību metodes, kuras efektīvi var izmantot 

praktisko darbu stundās bērniem ar speciālām vajadzībām. Kursa materiālus un saturu izstrādāja 

Mag. paed. Antra Krauce. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs pamatot:  

- zināšanas un izpratni par:  

Praktisko darbu nozīmi;  

Praktisko darbu mērķiem un uzdevumiem;  

Mācību priekšmeta „ Mājturība un tehnoloģijas‖ programmas izstrādāšanu;  

Mācību priekšmeta „ Mājturība un tehnoloģijas‖ programmas īstenošanu.  

 

- prasmes zināšanas izmantot:  

Daţādas praktisko darbu metodes un paľēmienus  

Paredzēt un plānot skolēnu sagaidāmos rezultātus;  

Prasmes izvēlēties, izstrādāt un/vai pielāgot atbilstošu mācību programmu;  

 



- analīzes, sintēzes un izvērtēšanas prasmes:  

Izvērtēt situāciju un izvēlēties atbilstošas mācību metodes, formas un/vai veidot mācību 

līdzekļus  

Analītiski un radoši organizēt izglītības procesu priekšmetā  

Prasmes rosināt izglītojamos praktiskiem darbiem, izmantojot priekšmeta iespējas.  

 

- komunikācijas prasmes;  

Izskaidrot bērniem ar speciālām vajadzībām stundas mērķus un uzdevumus  

Izskaidrot priekšmeta izglītības programmu vecākiem;  

Pamatot sava priekšmeta izglītības programmas priekšrocības;  

Sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem, starppriekšmetu saikne;  

Vadīt praktisko darbu un starppriekšmetu projektu darbus.  

 

- citas vispārējas prasmes:  

Pielāgot mācību priekšmeta„ Mājturība un tehnoloģijas‖ programmas, atbilstoši katras klases un 

izglītojamo spējām un vajadzībām;  

Atbildēt par sava priekšmeta izglītības programmas atbilstību klases un izglītojamo spējām un 

vajadzībām. 

Kursa plāns 



 

Kursa nosaukums Logopēdiskie vingrinājumi, spēles un rotaļas [SkSp P] 

Kursa kods PedaP531 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Ina Melkina | pasniedzējs 

Priekšzināšanas 

PedaP496, Dislālijas korekcijas metodika [SkSp P] 

PedaP419, Logopēdijas teorijas [SkSp P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP531 [2PEDP373] Logopēdiskie 

vingrinājumi, spēles un rotaļas [SkSp 

P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursā studenti tiek iepazīstināti ar logopēdijā izmantojamajiem vingrinājumiem, spēlēm, 

rotaļām; ar to saturu un organizāciju. Topošajiem skolotājiem logopēdiem dod ierosmi, 

mudinājumu veidot savai darba praksei atbilstošu vingrinājumu, spēļu, rotaļu kompleksu, kas 

ļauj veikt koriģējoši attīstošo darbību, ievērojot katra bērna individuālās personības īpatnības. 

Kursa saturu un materiālus izstrādāja Dr. Sarmīte Tūbele un Irēna Miltiľa. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

Zināšanas un izpratni par -  

vingrinājumu būtību kā praktisku logopēdiskās iedarbības metodi; to veidiem;  

vingrinājumu daudzveidīgo saturu, darba organizāciju;  

spēles būtību kā noteiktu darbību kopumu, lai sasniegtu kādu konkrētu mērķi; tās funkcijām; 

spēles organizēšanas priekšnosacījumiem, darbības posmiem;  

rotaļu kā bērnu dzīvesveidu, bērnu aktivitāti, rotaļas funkcijām, tās daudzveidību;  

bērna un pieaugušā sadarbību vingrinājumu, spēļu rotaļu izpildē.  

.  

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt -  

apkopot, atlasīt, diferencēt vingrinājumus fonētisko, fonētiski fonemātisko skaľu izrunas 

traucējumu gadījumos;  

izvērtēt spēles kā korekcijas līdzekli vārdu krājuma un saistītās runas pilnveidošanai, 



sekmēšanai;  

pārskatīt, izvērtēt rotaļu izmantošanas iespējas leksiski gramatisko traucējumu novēršanai.  

 

Prasmes zināšanas izmantot -  

veicot vispusīgu runas izpēti, nosakot traucējuma veidu, apkopot vingrinājumus, spēles, rotaļas 

konkrētiem korekcijas darba posmiem;  

atlasītajos vingrinājumos, spēlēs, rotaļās prast iesaistīt skolotājus, vecākus, sekmējot koriģējoši 

attīstošo darbību;  

izmantot interesantus, radošus vingrinājumus, rotaļas, spēles kā bērnu panākumu motivācijas, 

pozitīvu emociju veidotājus runas traucējumu korekcijas gaitā.  

 

 

Komunikācijas prasmes –  

komunicējot ar bērnu vecākiem, izskaidrot vingrinājumu, rotaļu, spēļu nozīmi kā svarīgu, bērnu 

vajadzībām atbilstošu, korekcijas darba elementu;  

veidot pozitīvu saskarsmi ar skolotājiem, iesaistot viľus vingrinājumu, spēļu, rotaļu kompleksa 

veidošanā;  

izmantot praktiskās metodes kā pozitīvu komunikācijas mijiedarbības līdzekli saskarsmē 

logopēds – bērns, logopēds – bērnu apakšgrupa, logopēds – bērnu grupa.  

 

Citas vispārējas prasmes –  

prasme iesaistīties daţādu ar logopēdiju saistītu jautājumu risināšanā;  

prast uzľemties atbildību par veicamo un veikto darbību. 

Kursa plāns 

1. Vingrinājumi, spēles un rotaļas – to būtība, kopīgais un atšķirīgais. L2, S2  

2. Vingrinājumu veidi, saturs un izvēle. L3, S2  

3. Spēļu veidi, saturs un izvēle. L3, S2  

4. Rotaļu veidi, saturs un organizēšana. L3, S2  

5. Vingrinājumi fonētisko, fonētiski fonemātisko izrunas traucējumu novēršanai. L1, S1  

6. Spēles vārdu krājuma un saistītās runas pilnveidošanai un korekcijai. L1, S1  

7. Rotaļas – leksiski gramatisko traucējumu novēršanas līdzeklis L1, S1  

8. Bērna un pieaugušā sadarbība vingrinājumu, spēļu, rotaļu izpildē. L1, S1  

9. Skolotāju un vecāku līdzdalība vingrinājumu, spēļu un rotaļu norisē. L1  

10. Praktiskais darbs vingrinājumu, spēļu un rotaļu atlasē un izveidošanā. S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējumi; 4 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi – 20%; 2 rakstveida 

ieskaites darbi – 40%) – 60%; rakstveida eksāmens – 40% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Adamsa, I., Struka,V., Tilmane, - Karusa, M. (2000) Miofunkcionālie vingrinājumi pareizas 

runas veidošanai. Rīga: Rasa ABC .  

2. Miltiľa,I., Pastare, I. (1997) Pirmie soļi logopēdijā. 1. daļa. Rīga: PIAC.  

3. Miltiľa, I. (2005) Skaľu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.  

4. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa.  

5. Dzintere,D., Stangaine, I. (2005) Rotaļa – bērna dzīvesveids. Rīga: RaKa.  

6. Ernstsone,V., Poriľa, V. (1999) Tu spēlē, lai runātu. Rīga: Zvaigzne.  

7. Grosgale, D. (1999) Didaktiskās spēles latviešu valodā. Lielvārde: Lielvārds.  

8. Kūtre, A., Miliľa,D. (1994) Skaľu un burtu grāmata.Rīga; Pētergailis.  

9. Vabale, A. (1997) Mana pasaule.Logopēdiskās spēles. Rīga: Pētergailis.  

10. Jonīte, V. (1994) Spēles kā bērnu sensoro spēju attīstītājas. Rīga: Mācību apgāds.  

11. Poļaks, J. (2005) Spēles latviešu valodas mācībām. Rīga.  

12. Логопедия/ под ред. Р.С.Волковой. Москва: Владос, 2008.  



13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. (2002) Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Москва, Школьная пресса.  

14. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. (2003) Логопедическая работа с 

дошкольниками. Москва, Academia. 

Papildliteratūra 

1. Korbe, V. (2007) Programma skaľu izrunas un runas kultūras attīstīšanai pa pakāpēm 

pirmsskolas vecuma bērniem ar izrunas traucējumiem. Rīga: Izglītības soļi.  

2. Zaķe, I. (2007) Logopēdiskās spēles un vingrinājumi. Rīga; Izglītības soļi.  

3. Грибова, О.Е. (2004) Правильно ли говорит ваш ребенок и надо ли идти к логопеду? 

Москва: Айрис Пресс.  

4. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению/ под ред. Т.Н.Волосовец. 

Москва:Academia, 2007.  

5. Буденная, Т.В. (1999) Логопедическая гимнастика: методическое пособие. 

СанктПетербург: Детство-пресс.  

6. Cавина, А. (1999) Пальчиковая гимнастика для развития дошкольников. Москва: 

Родничок. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli:  

1. Дефектология  

2. Логопед  

3. Логопедия  

4. Exceptional Children 

 



 

Kursa nosaukums Logopēdiskā ritmika [SkSp P] 

Kursa kods PedaP420 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 03.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Ina Melkina | pasniedzējs 

Priekšzināšanas 

PedaP496, Dislālijas korekcijas metodika [SkSp P] 

PedaP419, Logopēdijas teorijas [SkSp P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP420 [2PEDP320] Logopēdiskā 

ritmika [SkSp P] [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

 

Kursā studenti tiek iepazīstināti ar logopēdiskās ritmikas būtību, tās principiem, metodēm Ir dota 

iespēja izprast ritmikas vingrinājumu nozīmi kustību un runas attīstības jomā, radoši veidot 

nodarbības, pamatojoties uz teorētiskajām atziľām. Skolotāji logopēdi mācās logoritmikas 

vingrinājumus lietot koriģējoši attīstošajā darbībā, ievērojot bērnu runas traucējumu individuālās 

īpatnības, uzsverot pozitīvu sadarbību. Studiju kursa materiālus un saturu izstrādāja Dr. Sarmīte 

Tūbele un Irēna Miltiľa. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  

 

Zināšanas un izpratni par -  

logoritmikas būtību, principiem, metodēm;  

muzikāli ritmiskās iedarbības ietekmi uz pirmsskolēnu, skolēnu ar runas traucējumiem 

personības attīstību;  

kustību – muzikāliem līdzekļiem;  

kustību – runas līdzekļiem;  

logoritmikas nodarbībām bērniem ar runas fonētiski fonemātiskiem traucējumiem;  

logoritmikas nodarbībām ar bērniem, kam ir valodas sistēmas nepietiekama attīstība;  

sadarbības organizēšanu: bērns – bērns, bērns – vecāki – pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji.  

 

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt -  



analizēt logoritmikas būtību, tās metodes; izvērtēt muzikāli ritmisko līdzekļu labvēlīgo ietekmi 

uz personības ar runas traucējumiem attīstību;  

sintezēt, diferencēt kustību – muzikālo, kustību – runas līdzekļu izmantošanu logoritmikā;  

izvērtēt un lietot runas fonētiski fonemātisko traucējumu, valodas sistēmas nepietiekamas 

attīstības gadījumos logoritmikas nodarbības.  

 

Prasmes zināšanas izmantot –  

prast izmantot iespējamo logoritmikas ietekmi uz personības attīstību, lietojot kustību – 

muzikālos, kustību – runas līdzekļus;  

prast veidot, lietot logoritmikas nodarbības bērniem ar fonētiski fonemātiskiem traucējumiem, 

valodas sistēmas nepietiekemu attīstību;  

prast radoši pilnveidot nodarbībās izmantojamo materiālu daudzveidību.  

 

Komunikācijas prasmes –  

Veidot pozitīvu saskarsmi ar bērniem koriģējoši attīstošās darbības laikā, izmantojot 

logoritmikas elementus;  

rast sadarbības iespējas ar atsevišķiem pirmsskolas izglītības iestādes skolotājiem - mūzikas, 

sporta, tēlotājdarbību vadošiem – logoritmikas elementu integrēšanai nodarbību struktūrās;  

dot iespēju bērniem radoši izpausties runas – kustību – muzikālā jomā daţādu pasākumu laikā.  

 

Citas vispārējas prasmes izpaudīsies -  

izrādīt iniciatīvu, patstāvību, veicot praktiskos darbus;  

prast radoši plānot savu darbību kursa apguves laikā. 

Kursa plāns 

1. Logopēdiskās ritmikas būtība; tās saikne ar citām zinātnēm. L1  

2. Kustības un runas psihofizioloģiskie mehānismi; motoro funkciju apsekošanas metodes. L2 S1  

3. Pirmsskolas vecuma bērnu runas un valodas attīstības īpatnības; logoritmikas ietekme uz 

personības attīstību. L2 S1  

4. Logopēdiskās ritmikas līdzekļi. L2 S1  

5. Logoritmikas kustību – muzikālie līdzekļi. L2, S1  

6. Logoritmikas kustību – runas līdzekļi. L2, S1  

7. Logopēdiskās ritmikas vingrinājumi bērniem, kam ir fonētiski fonemātiskie traucējumi. L2, S1  

8. Logopēdiskās ritmikas vingrinājumi bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību. L2, 

S1  

9. Sadarbība bērns – skolotāji – logopēds. L1, S1  

10. Logoritmikas vingrinājumu izstrāde; prezentācija. S8 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīva līdzdalība lekcijās un semināros; 3 starppārbaudījumi (2 kontroldarbi – 40%, 1 

patstāvīgais darbs – 30%) – 70%, eksāmens (rakstveida) – 30%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Adamsa, I., Struka,V., Tilmane – Karusa, M. (2000) Miofunkcionālie vingrinājumi pareizas 

runas veidošanai. Rīga: Rasa ABC.  

2. Miltiľa,I., Pastare, I. (1997) Pirmie soļi logopēdijā. 1. daļa. Rīga: PIAC.  

3. Miltiľa, I. (2005) Skaľu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.  

4. Miltiľa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa.  

5. Dzintere, D., Stangaine, I (2005) Rotaļa – bērna dzīvesveids. Rīga: RaKa.  

6. Brice, B. (2009) Spēlējiet spēlmanīši. Rīga: RaKa.  

7. Cukura, A., Cukura – Akmene, D. (2004) Vispārēji vingrinājumi logoritmikā. Rīga: 

Pētergailis.  

8. Brice, B. (2010) Rotaļas ar ritmiem. Jēkabpils: Jēkabpils – drukātava.  

9. Волкова, Г. А. (2002) Логопедическая ритмика. Москва: Владос.  



10. Лопутина, И. С. (2004) Логопедия: Речь. Ритм. Движение. СанктПетербург: Корона. 

Papildliteratūra 

 

1. Korbe, V. (2007) Programma skaľu izrunas un runas kultūras attīstīšanai pa pakāpēm 

pirmsskolas vecuma bērniem ar izrunas traucējumiem. Rīga: Izglītības soļi.  

2. Zaķe, I. (2007) Logopēdiskās spēles un vingrinājumi. Rīga; Izglītības soļi.  

3. Apele, A. (1982) Runas māksla. Rīga: Zvaigzne.  

4. Bičuka, M., Grasmane, S., Pagraba, N. (2003) Muzikālā audzināšana pirmsskolā Rīga: RaKa.  

5. Шашкина, Г. Р. (2005) Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушением речи. 

Москва: Асаdemia. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli:  

1. Дефектология  

2. Логопед  

3. Логопедия  

4. Exceptional Children 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Prakse I [SkSp P] 

Kursa kods PedaP530 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
160 

Kursa apstiprinājuma datums 30.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP530 [2PEDP372] Prakse I 

[SkSp P] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Prakses mērķis ir iepazīstināt ar speciālās pirmsskolas izglītības iestādi bērniem ar redzes 

traucējumiem un bērniem ar dzirdes traucējumiem. Prakses ietvaros paredzēts izzināt iestādes 

darba mērķus un uzdevumus, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar ģimenēm un speciālistu 

sadarbībai, komandas darbam iestādē. Prakses laikā studenti tiek iepazīstināti ar speciālās 

pirmsskolas iestādes darba organizāciju, vēro un analizē individuālās un grupu nodarbības.  

Rezultāti 

Kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• definēt un raksturot prakses I mērķus un uzdevumus,  

• identificēt speciālās pirmsskolas izglītības iestādes darba specifiku,  

• apspriest speciālās pirmsskolas izglītības iestādes un ģimeľu sadarbības nozīmi,  

• sniegt pārskatu par speciālās pirmsskolas izglītības iestādes darba organizāciju.  

Zināšanu pielietošana  

• korekti veikt novērojumus prakses laikā,  

• izskaidrot speciālajās pirmsskolas iestādēs specifiku, raksturot un izvērtēt teorijas un prakses 

saikni.  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• atšķirt un analizēt speciālās pirmsskolas iestādes specifiku,  

• klasificēt praksē I novērotos darba veidus un metodes,  

• izvērtēt iestādes un ģimenes sadarbības būtību un nozīmi.  

Komunikācija  

• izteikties skaidri un saprotami,  

• argumentēti izskaidrot apmeklēto speciālās pirmsskolas iestāţu specifiku,  

• korekti izteikt priekšlikumus,  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt un analizēt ieteikto literatūru,  

• objektīvi izvērtēt savus spriedumus,  

• analizēt savu un citu pedagoģisko pieredzi,  



• argumentēti formulēt savus uzskatus.  

Vispārējās prasmes  

• apgūt jaunas zināšanas,  

• uzľemties atbildību par savu rīcību prakses laikā,  

• toleranti uzklausīt citus viedokļus un vērtējumu  

• neapjukt neparedzētos apstākļos, saglabājot mieru.  

Kursa plāns 

1. Pedagoģiskās prakses I mērķi, uzdevumi un prasības. Pr. 20  

2. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācijas izpētes prakse bērniem ar redzes 

traucējumiem un/vai bērniem ar dzirdes traucējumiem. Pr. 100  

3. Prakses analīze. Prakses dienasgrāmatas prezentācija. Pr. 40  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti prakses uzdevumi - 40% kopējā vērtējumā.  

Sekmīgs starpvērtējums: patstāvīgi sagatavoti papildus materiāli atbilstoši prakses tematam - 

20% kopējā vērtējumā.  

Prakses dienasgrāmatas prezentācija - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Bite G. Braila raksts. – R.: Rubuls & Co, 1997.  

2. Ezera L. Vārdu krājuma paplašināšanas iespējas bērniem ar dzirdes traucējumiem. – R.: 

Mācību apgāds NT, 1998. - 1 eks.  

3. Geske R. Bērna bioloģiskā attīstība. R.: RaKa, 2005. - 26 eks.  

4. Līvena M., Loseva A. Vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērniem. R.: Mācību apgāds NT, 

2001.  

5. Plinta Ē. Runas veidošana bērniem ar dzirdes traucējumiem. - R.: Mācību apgāds NT, 1998. 

R.: Mācību apgāds NT, 1998. - 1 eks.  

6. Ziemele L. Īss ieskats tiflopedagoģijā. – R.: Zvaigzne ABC, 1994. - 29 eks.  

7. Детская патопсихология. Хрестоматия/сост. Н.Л.Белопольский. – М.: Когнито – центр, 

2001  

 

Papildliteratūra 

1. Bez piecām minūtēm pirmklasnieks. Pamatprasmes bērnam, skolas gaitas uzsākot. R.: 

Zvaigzne ABC, 2008.  

2. Puškarevs I. Attīstības psiholoģija. R.: RaKa, 2001.  

3. Puškarevs I., Golubeva A. Bērna attīstība. – R.: Lielvārds, 1999.  

4. Tetcher S., Martinsen H. Introduction to Symbolic and Augmentative Communication. – San 

Diego, California:Singular Publishing Group, 1993.  

5. The Inner Life of Children with Special Needs / Edited by Ved Varma Whurr Published Ltd. – 

London, 1997.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

3. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

4. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

5. Ţurnāls ,,Mans mazais‖  

6. Ţurnāls ,,Pirmsskolas izglītība  



7. Ţurnāls ,,Veselība‖  

8. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

9. Журнал ,,Дефектология‖. Мockва.  

Studiju kursa saturs 

1.Tēma  

Pedagoģiskās prakses I mērķi, uzdevumi un prasības - 20 st  

Pedagoģiskās prakses vēsturiskā attīstība. Pedagoģiskās prakses I mērķi, uzdevumi un prasības. 

Prasības prakses dienasgrāmatas izstrādei. Pedagoģiskā novērojuma veikšanas nosacījumi.  

2. Tēma  

Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācijas izpētes prakse - 100 st.  

Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes struktūras un darba organizācijas iepazīšana un 

informācijas apkopošana speciālajā pirmsskolas iestādē bērniem ar redzes traucējumiem un 

speciālajā pirmsskolas iestādē bērniem ar dzirdes traucējumiem. Speciālās izglītības iestādes 

sadarbība ar bērnu ģimenēm. Sadarbības nozīme bērnu redzes traucējumu un dzirdes traucējumu 

korekcijā.  

3. Tēma  

Prakses analīze. Prakses dienasgrāmatas prezentācija - 40 st.  

Pedagoģiskās prakses I prakses analīze. Prakses dienasgrāmatas prezentēšana. Prakses 

pašnovērtējums. Diskusija par vēroto speciālās pirmsskolas iestāţu darba organizāciju. Iestādes 

stiprās un vājas puses, to argumentēšana. Ierosinājumi darba pilnveidei. Prakses pašnovērtējums. 

 



 

Kursa nosaukums Prakse II [SkSp P] 

Kursa kods PedaP529 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
160 

Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas nodaļa 

  

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP529 [2PEDP371] Prakse II 

[SkSp P] [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Prakses mērķis ir iepazīstināt ar speciālās izglītības skolotāja darba mērķiem, uzdevumiem un 

pienākumiem speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem 

un speciālajā izglītības iestādē bērniem ar valodas un runas traucējumiem, īpašu uzmanību 

pievēršot logopēda darbam iestādē. Prakses laikā studenti tiek iepazīstināti ar speciālās 

pirmsskolas iestādes darba organizāciju, vēro logopēdiskās un grupu nodarbības. Izstrādā 

metodiskos līdzekļus korekcijas darbam ar konkrētu bērnu.  

Rezultāti 

Kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• definēt un raksturot prakses II mērķus un uzdevumus,  

• apspriest komandas darba nozīmi speciālajās pirmsskolas iestādēs,  

Zināšanu pielietošana  

• korekti veikt pedagoģisko novērojumu prakses laikā,  

• izskaidrot speciālās pirmsskolas iestādes specifiku,  

• izvērtēt teorijas atziľu un prakses atbilstību,  

• Analīze, sintēze, novērtēšana  

• atšķirt un analizēt speciālās pirmsskolas iestādes specifiku,  

• klasificēt praksē II novērotos darba veidus un metodes,  

• izvērtēt komandas darba būtību un nozīmi,  

• salīdzināt un izvērtēt daţādas metodes, izvērtējot to efektivitāti.  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt un analizēt literatūru,  

• objektīvi izvērtēt savus spriedumus,  

• analizēt savu un citu pedagoģisko pieredzi,  

• argumentēti formulēt savus uzskatus.  

Vispārējās prasmes  

• apgūt jaunas zināšanas,  

• uzľemties atbildību par savu rīcību prakses laikā,  

• toleranti uzklausīt citus viedokļus un vērtējumu.  

 



Kursa plāns 

1. Pedagoģiskās prakses mērķi un uzdevumi. Pedagoģisko pētīšanas metoţu daudzveidība.  

2. Pedagoģiskā darba organizācija speciālajā pirmsskolas iestādē bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem vai speciālajā izglītības iestādē bērniem ar valodas un runas traucējumiem.  

3. Speciālās izglītības skolotāja vai skolotāja logopēda sadarbība ar citiem speciālistiem un bērnu 

vecākiem.  

4. Jaunāko teorētisko atziľu par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vai bērnu ar valodas  

un runas traucējumiem aprobācija praksē.  

5. Prakses analīze. Mācību līdzekļu izstrāde. Prakses dienasgrāmatas prezentēšana.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti plānotie prakses uzdevumi - 40% kopējā vērtējumā.  

Sekmīgs starpvērtējums: patstāvīgi sagatavoti papildus materiāli atbilstoši prakses tematam -  

20% kopējā vērtējumā.  

Prakses dienasgrāmatas prezentācija - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem izglītības procesā :Pedagoģijas un psiholoģijas 

katedras studiju programmas "Speciālās izglītības skolotājs" zinātniski metodisko materiālu 

krājums /Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu 

institūts. Speciālās pedagoģijas laboratorija;  

Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. - 13 eks.  

2. Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm. – R.: IZM, 2010.  

3. Brice B. Pirkstiľu rotaļas. Rīga : RaKa, 2007. - 6eks.  

4. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста. – М.: Аркти, 

2002.  

Papildliteratūra 

1. Adamsa I., Strika V., Tilmane-Karusa M. Miofunkcionāli vingrinājumi pareizas runas 

veidošanai. – R.: Rasa ABC, 2000.  

2. Kaľepēja R. Sarunāsimies, darbosimies. R.:SIA Puse Plus, 2003.  

3. Logina I. Neiroloģija shēmās. R.: Avots, 2009.  

4. Корнев, А. Н. Основы логопатологии детского возраста :клинические и 

психологические аспекты.  

Санкт-Петербург : Речь, 2006.  

5. Korbe V. Programma skaľu izrunas un runas kultūras attīstīšanai pa pakāpēm pirmsskolas 

vecuma bērniem un bērniem ar izrunas traucējumiem. R.: Izglītības soļi, 2007.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

3. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

4. Ţurnāls ,,Mans mazais‖  

5. Ţurnāls ,,Veselība‖  

6. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

7. Журнал ,,Дефектология‖.  

 

 

 



Studiju kursa saturs 

1. Tēma  

Pedagoģiskās prakses mērķi un uzdevumi. Pedagoģisko pētīšanas metoţu daudzveidība.  

Speciālās pirmsskolas iestādes bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālās izglītības 

iestādes bērniem ar valodas un runas traucējumiem darbība, uzdevumi, normatīvie dokumenti. 

Pedagoģiskās pētīšanas metodes, to pielietošana izglītības iestādē.  

2. Tēma  

Pedagoģiskā darba organizācija speciālajā pirmsskolas iestādē bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem vai speciālajā izglītības iestādē bērniem ar valodas un runas traucējumiem.  

Rotaļnodarbības un korekcijas nodarbības speciālajā pirmsskolas iestādē, to plānošana. 

Vispusīgas bērnu attīstības sekmēšana izglītības iestādē. koriģējošās darbības nodrošināšana 

visos dienas reţīma posmos.  

3. Tēma  

Speciālās izglītības skolotāja vai skolotāja logopēda sadarbība ar citiem speciālistiem un bērnu 

vecākiem.  

Speciālās izglītības skolotāja vai skolotāja logopēda darba uzdevumi, tiesības un pienākumi. 

Savstarpēja speciālistu sadarbība ikdienā. Komandas darba nozīme. Speciālās izglītības skolotāja 

vai skolotāja logopēda sadarbība ar bērnu vecākiem, sadarbības veidi.  

4. Tēma  

Jaunāko teorētisko atziľu par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vai bērnu ar valodas  

un runas traucējumiem aprobācija praksē.  

Jaunākās literatūras un teorētisko atziľu par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vai bērnu ar 

valodas  

un runas traucējumiem apkopošana un analīze. Kādas atziľas aprobēšana praksē, rezultātu 

analīze.  

5. Tēma  

Prakses analīze. Mācību līdzekļu izstrāde. Prakses dienasgrāmatas prezentēšana.  

 



 

Kursa nosaukums Prakse III [SkSp P] 

Kursa kods PedaP528 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
160 

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Sarmīte Tūbele 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP528 [2PEDP369] Prakse III 

[SkSp P] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Prakses mērķis ir iepazīstināt ar speciālās izglītības skolotāja darba mērķiem, uzdevumiem un 

pienākumiem speciālajā izglītības iestādē (skolā) bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Iepazīstas ar medicīnisko un pedagoģisko dokumentāciju, ar AB un C līmeľa programmu 

īstenošanu sākumskolas klasēs, ar izpētes darbu. Prakses laikā studenti vēro un analizē mācību 

stundas AB un C līmenī. Izstrādā stundu plānus speciālās sākumskolas klasēs. 

Rezultāti 

Prakses kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• definēt un raksturot prakses III mērķus un uzdevumus,  

• identificēt komandas darba specifiku,  

• sniegt pārskatu par speciālās izglītības iestādes darba specifiku un sadarbības veidiem ar 

ģimenēm,  

Zināšanu pielietošana  

• korekti veikt novērojumus prakses laikā,  

• izskaidrot speciālajās internātskolas / skolas specifiku.  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• atšķirt un analizēt A B un C līmeľa programmas,  

• klasificēt un analizēt praksē III vērotos darba veidus un metodes,  

• argumentēti izvērtēt iestādes un ģimenes sadarbību.  

Komunikācija  

• izteikties skaidri un saprotami,  

• korekti izteikt secinājumus, priekšlikumus,  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt un analizēt ieteikto literatūru,  

• objektīvi izvērtēt savus spriedumus, analizējot pedagoģisko pieredzi,  

Vispārējās prasmes  

• apgūt jaunas zināšanas, pārbudīt tās praksē,  

• uzľemties atbildību par savu rīcību prakses laikā,  



• saglabāt mieru neparedzētos apstākļos,  

Kursa plāns 

1. Pedagoģiskās prakses mērķi, uzdevumi un organizācija. Medicīniskā un pedagoģiskā 

dokumentācija.  

P 20  

2. Skolēnu attīstības traucējumu vispusīga izpēte. Izpētes darba pamatnosacījumi un metodes. P 

40  

3. Pedagoģiskā darba organizācija speciālā skolā izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem.  

Skolotāju sadarbība, starppriekšmetu saiknes nodrošināšana. P 40  

4. Mācību stundu organizācija jaunākajās klasēs AB un C līmenī. Stundu plānošana speciālās 

sākumskolas klasēs. P 30  

5. Prakses analīze. Prakses dienasgrāmatas izstrāde, prezentēšana. P 30  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti prakses uzdevumi - 40% kopējā vērtējumā.  

Sekmīgs starpvērtējums: patstāvīgi sagatavoti papildus materiāli atbilstoši prakses tematam - 

20% kopējā vērtējumā.  

Prakses dienasgrāmatas prezentācija - 40% kopējā vērtējuma  

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Geidţs N.L.,Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999 - 18 eks.  

2. Liepiľa S. Speciālā psiholoģija. Rīga, RaKa, 2008. - 15 eks.  

3. Štāls M. Mūsu dzīves pabērni, viľu audzināšana un mācīšana. Rīga, Valtera un Rapas akc. 

sab. Izdevums, 1936.  

4. Šteiners R. Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. - 16 

eks.  

5. Детская патопсихология. Хрестоматия/сост. Н.Л.Белопольский. – М.: Когнито – центр, 

2001 

Papildliteratūra 

1. Hūhtanena K. Runu atbalstošas un aizstājošas komunikācijas metodes Somijā gadsimtu mijā. 

R.: Rasa ABC, 2002.  

2. Jansone I., Šuha R., Beitāne A. Intensīvā lasītmācīšana. R.: Mācību grāmata, 1996.  

3. 2. Starptautiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija 10.redakcija. Pasaules Veselības 

Organizācija Ţenēvā, Hūhtanena K. Runu atbalstošas un aizstājošas komunikācijas metodes 

Somijā gadsimtu mijā. R.: Rasa ABC, 2002.  

4. Tetcher S., Martinsen H. Introduction to Symbolic and Augmentative Communication. – San 

Diego, California:Singular Publishing Group, 1993.  

5. The Inner Life of Children with Special Needs / Edited by Ved Varma Whurr Published Ltd. – 

London, 1997.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

3. Normatīvie akti http://www.izm.gov.lv/normatīvie-akti/mk-noteikumi.html  

4. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

5. Taktilā stimulācija – www.velkufonds.lv  

6. Ţurnāls ,,Veselība‖  



Studiju kursa saturs 

1. tēma – 20 stundas  

Pedagoģiskās prakses mērķi, uzdevumi un organizācija. Medicīniskā un pedagoģiskā 

dokumentācija speciālā skolā.  

2. tēma 40 stundas  

Skolēnu padziļināta izpēte kā speciālās izglītības programmas īstenošanas pamatnosacījums. 

Izpētes darba pamatnosacījumi un metodes.  

3. tēma - 40 stundas  

Pedagoģiskā darba organizācija speciālā skolā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.  

Skolotāju mērķtiecīga sadarbība, tās nozīme. Starppriekšmetu saiknes nodrošināšana.  

4. tēma Praktiskās nodarbības - 30 stundas  

Mācību stundu organizācija jaunākajās klasēs AB un C līmenī. Speciālā programmas īstenošanas 

nosacījumi. Stundu plānošana speciālās sākumskolas klasēs.  

5. tēma Praktiskās nodarbības - 30 stundas  

Prakses analīze. Prakses dienasgrāmatas prezentēšana. Prakses pašnovērtējums.  

 



 

Kursa nosaukums Prakse IV [SkSp P]* 

Kursa kods PedaP361 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
160 

Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Andţela Šteinberga 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP361 [2PEDP193] Prakse IV 

[SkSp P]* [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Prakses mērķis ir iepazīstināt ar cita profila speciālās izglītības iestādēm: attīstības centru un / 

vai rehabilitācijas centru, to darba organizāciju, mērķiem un uzdevumiem. Prakses laikā studenti 

tiek iepazīstināti ar medicīniskās un psiholoģiskās palīdzības iespējām, ar tehniskajiem 

palīglīdzekļiem. Kursa ietvaros studenti gūst ieskatu pašvaldību vai Valsts pedagoģiski 

medicīniskās komisijas darbā. Prakses laikā gatavo izpētes materiālus primārai diagnosticēšanai 

un izstrādā viena skolēna vispusīgu raksturojumu, teorētiskās zināšanas pielietojot praksē.  

Rezultāti 

Prakses kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• raksturot prakses IV mērķus un uzdevumus,  

• identificēt attīstības centru un rehabilitācijas centru darba specifiku,  

• sniegt pārskatu par pašvaldību un Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju darba funkcijām.  

Zināšanu pielietošana  

• izskaidrot attīstības centru un rehabilitācijas centru darbības specifiku,  

• prast konsultēt vecākus un skolotājus par pedagoģiski medicīnisko komisiju prasībām,  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• analizēt un klasificēt praksē IV novērotos darba veidus un metodes,  

• izvērtēt izmantoto metoţu lietderību un nozīmi.  

Komunikācija  

• korekti veikt novērojumus prakses laikā,  

• ievērot konfidencialitāti,  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt un analizēt ieteikto literatūru,  

• objektīvi izvērtēt savus spriedumus, savu un citu pedagoģisko pieredzi,  

• argumentēti formulēt savus uzskatus.  

Vispārējās prasmes  

• uzľemties atbildību par savu rīcību prakses laikā,  



• toleranti uzklausīt citus viedokļus un vērtējumu  

• neapjukt neparedzētos apstākļos, saglabājot mieru.  

 

Kursa plāns 

1. Attīstības centra un/ vai rehabilitācijas centra izveides nosacījumi un būtība.  

2. Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs.  

3. Prakses organizācija, intervijas, analītiskā materiāla apstrāde.  

4. Prakses analīze. Prakses dienasgrāmatas prezentēšana.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti plānotie prakses uzdevumi - 40% kopējā vērtējumā.  

Sekmīgs starpvērtējums: patstāvīgi sagatavoti papildus materiāli atbilstoši prakses tematam -  

20% kopējā vērtējumā.  

Prakses dienasgrāmatas prezentācija - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Kilens G. Cilvēki ar attīstības traucējumiem un sapratne. R.: Rasa ABC, 2001.  

2. Liepiľa S. Speciālā psiholoģija. R.: RaKa, 2003. - 15 eks.  

3. Vīgante R. Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs. R.: SIA Izglītības soļi, 2001.  

4. Mutzeck W., Jogschies P. Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. – Weinheim und 

Basel: Beltz Verlag, 2004.  

5. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. R.: Medicīnas apgāds, 2010.  

Papildliteratūra 

1. Comer R.J. Fundamentals of Abnormal Psychology. – New York: Worth Publishers, 2001.  

2. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.: Preses Nams, 1998.  

3. Cорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной психологии / под научной 

ред. Л.М. Шипициной. – СПб.: Речь, 2003.  

4. Специальная психология / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Academia, 2003.  

5. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция. – М.: Асаdemia, 2000.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

3. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziľojums: 

http://www.izm.gov.lv/izdevums.html  

4. Psiholoģijas pasaule – ţurnāls http://www. psihologijaspasaule.lv  

5. Ţurnāls ,,Mans mazais‖  

6. Ţurnāls ,,Veselība‖  

7. Журнал ,,Дефектология‖  

Studiju kursa saturs 

1. Tēma  

Attīstības centra un/ vai rehabilitācijas centra izveides nosacījumi un būtība  

Medicīniskās un psiholoģiskās palīdzības iespējas attīstības centra un/ vai rehabilitācijas centra 

darbībā. Normatīvie dokumenti par speciālās izglītības iestādes - attīstības centra statusa 

piešķiršanu. Attīstības centra un/ vai rehabilitācijas centra darbības mērķi, uzdevumi, to 

īstenošana.  

2. Tēma  

Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs  



Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas mērķi, uzdevumi un kompetence. Valsts 

pedagoģiski medicīniskās komisijas mērķi, uzdevumi un kompetence. Normatīvie dokumenti par 

Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību.  

3. Tēma  

Prakses organizācija, intervijas, analītiskā materiāla apstrāde  

Pedagoģiskās prakses IV mērķu un uzdevumu veikšana. Izpētes materiālu primārai 

diagnosticēšanai sagatavošana. Viena skolēna vispusīgu raksturojuma izstrādāšana, izmantojot 

sagatavoto izpētes materiālu.  

4. Tēma  

Prakses analīze. Prakses dienasgrāmatas prezentēšana  

 

  



 

Kursa nosaukums Valsts eksāmens [SkSp p] 

Kursa kods PedaP344 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
80 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Andţela Šteinberga 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP344 [2PEDP178] Valsts 

eksāmens [SkSp p] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: vispārināt un sistematizēt studiju kursos apgūtās zināšanas un prasmes. Valsts 

pārbaudījums integrētā veidā ietver studiju laikā apgūtās zināšanas un prasmes, radot studentam 

iespēju parādīt izpratni par speciālās pedagoģijas un logopēdijas jautājumiem, diagnostikas 

metodēm, korekcijas metodēm, teorētisko zināšanu izmantošanu praksē. Kursa saturu izstrādāja 

Dr. Sarmīte Tūbele un Andţela Šteinberga  

 

Rezultāti 

 

Nokārtojot Valsts eksāmenu, studenti pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par speciālās pedagoģijas / logopēdijas teorijām, speciālo skolotāju un 

skolotāju logopēdu darbības specifiku un metoţu daudzveidību korekcijas un kompensācijas 

procesos;  

- prasmes zināšanas izmantot jaunās, neordinārās situācijās, atbilstoši bērnu un citu klientu 

vajadzībām un iespējām;  

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt dodot inovatīvu risinājumu paraugus daţādās situācijās 

daţādības apstākļos;  

- komunikācijas prasmes, sniedzot atbildes uz eksāmena jautājumiem un pamatojot savus 

izteikumus;  

- vispārīgās prasmes, izrādot iniciatīvu atbildēs uz jautājumiem un patstāvīgi risinot praktiskos 

uzdevumus.  

Kursa plāns 

1.Speciālās pedagoģijas priekšmets, mērķis, uzdevumi.  

2. Speciālās pedagoģijas kategorijas.  

3. Pētniecības metodes speciālajā pedagoģijā / logopēdijā.  

4. Korekcijas metodes speciālajā izglītībā.  

5. Speciālā pedagoga / skolotāja logopēda profesionālā ētika.  



6. Speciālās pedagoģijas nozares, starpnozaru saikne.  

7. Speciālā pedagoga / skolotāja logopēda darbības plānošana.  

8. Kompensācijas mehānismi.  

9. Konkrētās metodikas un terapijas veidi speciālajā pedagoģijā / logopēdijā.  

10. Logopēdija, tās priekšmets, mērķis, uzdevumi.  

11. Korekcijas metodes logopēdijā.  

12. Tiflopedagoģija, tās priekšmets, mērķis, uzdevumi.  

13. Speciālās pedagoģijas metodes darbā ar vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.  

14. Surdopedagoģija, tās priekšmets, mērķis, uzdevumi  

15. Speciālās pedagoģijas metodes darbā ar vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem.  

16. Speciālā pedagoģija bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, tās priekšmets, mērķis, 

uzdevumi.  

17. Speciālās pedagoģijas metodes darbā ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.  

18. Speciālās pedagoģijas metodes darbā ar bērniem ar emocionālajiem un uzvedības 

traucējumiem.  

19. Speciālā pedagoga / skolotāja logopēda sadarbība ar ģimeni.  

20. Speciālās psiholoģijas priekšmets, mērķis, uzdevumi.  

21. Diagnostika un tās metodes speciālajā pedagoģijā.  

22. Psihoterapeitiskās atbalsta metodes speciālā pedagoga / skolotāja logopēda darbībā.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) Sekmīgi nokārtoti visi iepriekšējie eksāmeni 2) Valsts eksāmena kārtošana  

Mācību pamatliteratūra 

 

Literatūra atbilstoši visā studiju procesā apgūtajiem studiju kursiem profesionālajā specializācijā. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

Studiju kursa saturs 

 

Integrēti skatīti gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi, kas aptver visā studiju procesā gūtās 

zināšanas un prasmes atbilstoši eksāmena jautājumiem, kas norādīti kursa plānā. 

 



 

Kursa nosaukums Diplomdarbs [SkSp P] 

Kursa kods PedaP345 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
400 

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Andţela Šteinberga 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

PedaP345 [2PEDP179] Diplomdarbs 

[SkSp P] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par diplomdarba izstrādi, tā mērķa, hipotēzes, 

uzdevumu izvirzīšanu, tiek aplūkota diplomdarba izstrādes gaita un posmi, tiek sniegta izpratne 

par diplomdarba satura atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, tiek sniegta izpratne 

par diplomdarba noformējumu, apjomu, valodas labskaľu. Kursa ietvaros tiek aplūkota teorijas 

un prakses saikne, tiek akcentēta prasme teorētisko zināšanu lietošanai praksē, radoša pieeja 

darbam, prasme analizēt literatūru un izdarīt secinājumus, spējai izteikt savu viedokli. Kursa 

materiālus un saturu izstrādāja Dr. Sarmīte Tūbele un Andţela Šteinberga.  

Rezultāti 

 

Uzrakstot un aizstāvot diplomdarbu, students pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par speciālās pedagoģijas / logopēdijas teorijām un problēmu 

praktiskajiem risinājumiem, izmantojot daudzveidīgas metodes koriģējoši attīstošajā darbībā;  

- prasmes zināšanas izmantot jaunās situācijās, atbilstoši izvēlētās tēmas kontekstam;  

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt teoriju lietošanu praksei daţādās situācijās un daţādos 

apstākļos;  

- komunikācijas prasmes, aizstāvot savu viedokli par izstrādāto diplomdarbu un sniedzot atbildes 

uz recenzenta un komisijas jautājumiem,  

- vispārējās prasmes, rīkojoties ar IT aizstāvēšanās procesā un veidojot diskusijas ar 

pasniedzējiem un kolēģiem. 

Kursa plāns 

1.Prasības diplomdarba izstrādāšanai  

2.Tēma izvēles aktualitāte un nozīme  

3.Literatūras meklēšana, atlase un analīze izvēlētajā tēmā, bibliogrāfijas izveide  

4.Mērķa izvirzīšana  

5.Hipotēzes izvirzīšana  

6.Uzdevumu izvirzīšana  

7.Prasības diplomdarba noformējumam un valodas labskaľai  



8.Sadarbība ar darba vadītāju  

9.Tēmas atbilstība izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem  

10.Darbs pie diplomdarba satura  

11.Kritiskā domāšana un teoriju un praktisko risinājumu izvērtēšana  

12.Viedokļa aizstāvēšana  

13.Secinājumi, iestrādes turpmākajiem pētījumiem  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana ar vērtējumu ne zemāk kā 5 (viduvēji)  

Mācību pamatliteratūra 

Zinātnisko darbu rakstīšanas norādes un ieteikumi atbilstoši pētījumu specifikai.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

Studiju kursa saturs 

 

Rakstot diplomdarbu tiek sintezētas un integrētas studiju procesā gūtās zināšnas un prasmes, 

veicot patstāvīgu un kritisku literatūras analīzi atlasot teorijas, kas nepieciešamas praktiskā 

pētījuma veikšanai. Patstāvīgi izvēlētas pētniecības metodes, veikta pedagoģiskā izmēģinājuma 

darbība un izdarīti secinājumi, kas radušies gan teorētiskā, gan praktiskā pētījuma gaitā. 

 

 



 

 

 

 

Pirmsskolas skolotājs 

 

 

 

 

 

  



 

Kursa nosaukums Ievadprakse [SkPi] 

Kursa kods Peda3055 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
160 

Kursa apstiprinājuma datums 11.12.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, vieslekt. Anita Šaicāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3055 [2PED3066] Ievadprakse 

[SkPi] [14.09.2010] 

PedaP615 [2PEDP486] Iepazīstinošā 

prakse 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis-  

iepazīt pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģisko darbību, pedagoga darba pienākumus, 

novērot pedagoģisko darbību, organizēt rotaļas un bērnu darbību ārpusnodarbību laikā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

1.Iepazīst un analizē pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības 

nosacījumus.  

2.Iepazīst un analizē pedagogu darba pienākumus un darbību.  

3.Veido prasmi analizēt konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu darbību un pieredzi.  

4.Iepazīst un analizē, izmantojot sarunas un intervijas, pirmsskolas izglītības iestādes tehnisko 

personāla darbības sfēras, pirmsskolas izglītības iestādes materiālo bāzi un tehnisko aprīkojumu, 

tā pieejamību un atbilstību konkrētā vecuma bērniem.  

5.Iepazīst un analizē dienas kārtības plānojumu un kultūrhigēnisko iemaľu veidošanos bērnu 

grupā pirmsskolā, to atbilstību noteiktajām prasībām.  

6.Iepazīst prakses grupas bērnus, pirmsskolas pedagogu vadībā piedalās ārpus nodarbību darbībā 

un organizē un vada daţādas rotaļas un kultūrhigienisko iemaľu apguvi.  

7.Veido paškontroles iemaľas. 

Kursa plāns 

1.Ievadlekcija  

2. Pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības nosacījumu iepazīšana 

un pieraksts.  

3.Pirmsskolas izglītības iestāţu pedagoga darba pienākumu iepazīšana un pedagoģiskās darbības 

vērojums un analizēšana.  

4.Sarunas un intervijas pirmsskolas izglītības iestādes tehnisko personālu un medmāsu par 



pirmsskolas izglītības iestādes materiālo bāzi un tehniskā aprīkojumu pieejamību un atbilstību 

konkrētā vecuma bērniem.  

5.Pirmsskolas izglītības iestādes konkrētās grupas bērnu dienas kārtības un bērnu iepazīšana, 

pirmsskolas pedagoga vadībā piedalīšanās bērnu ārpusnodarbību darbībā, rotaļu organizēšanā un 

vadīšanā.  

6.Pirmsskolas izglītības iestādes attīstošās vides iepazīšana: psihosociālais klimats bērnu grupā 

un izglītības iestādē kopumā, bērnu darbības iespējas, veselības veicināšana, atbilstoši 

kultūrhigieniskajām normām, drošība, telpu tīrība un estētiskais noformējums pirmsskolā.  

7.Pirmsskolas izglītības iestādes oficiāls, pozitīvs vērtējums.  

8.Prakses noslēguma konference.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Prakses veikšana atbilstoši prakses uzdevumiem un plānam.  

2.Prakses norises un prakses materiālu apkopojums, noformējums atbilstoši prasībām un 

pirmsskolas izglītības iestādes oficiāls, pozitīvs vērtējums.  

3.Prakses prezentācija prakses noslēguma konferencē. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Golubina, V.Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. R., Izglītības soļi, 2007.  

2.Dzintere D.Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīvesveids.R.:RaKa,2006.  

3.Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā.-R.:RaKa,1999.  

4.Lickona T.Bērna audzināšana: no dzimšanas brīţa caur pusaudţa gadiem.R.: Avots, 2000.  

5.Mūsdienu pedagoga rokasgrāmata skolotājiem.-R.,2001.  

6.Pirmsskolas izglītības programma.-R.:Mācību apgāds NT, 1989.  

7.Puškarevs I.Golubeva A.Bērna attīstība._R.: Lielvārds, 1999  

8.Svence G. Attīstības psiholoģija._R.: Zvaigzne ABC,1999. 

Papildliteratūra 

1.Pirmsskolas izglītība/Periodikas izdevums-R.1998.-2007.  

2.Sākums/Periodikas izdevums.-R.1998.  

3.Skolotājs /Periodikas izdevums-R.:RaKa,1998.-2007.  

4.www.isec.gov.lv 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Boša R. Pirmsskolas audzināšanas galvenie darba virzieni un īstenošana.-R.,1991.  

2.Boulbijs Dţ. Drošais pamats.-R.:Rasa ABC,1998.  

3.Dzintere D. red. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē.-R.:Izglītības soļi,2002.  

4.Dzintere D. red.Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā- R:Izglītības soļi, 2000.  

5.www.isec.gov.lv 

Kursa saturs 

Pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības nosacījumu iepazīšana un 

pieraksts.  

.Pirmsskolas izglītības iestāţu pedagoga darba pienākumu iepazīšana un pedagoģiskās darbības 

vērojums un analizēšana.  

Sarunas un intervijas pirmsskolas izglītības iestādes tehnisko personālu un medmāsu par 

pirmsskolas izglītības iestādes materiālo bāzi un tehniskā aprīkojumu pieejamību un atbilstību 

konkrētā vecuma bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādes konkrētās grupas bērnu dienas kārtības 

un bērnu iepazīšana, pirmsskolas pedagoga vadībā piedalīšanās bērnu ārpusnodarbību darbībā, 

rotaļu organizēšanā un vadīšanā.  

Pirmsskolas izglītības iestādes attīstošās vides iepazīšana: psihosociālais klimats bērnu grupā un 

izglītības iestādē kopumā, bērnu darbības iespējas, veselības veicināšana, atbilstoši 

kultūrhigieniskajām normām, drošība, telpu tīrība un estētiskais noformējums pirmsskolā.  

Pirmsskolas izglītības iestādes oficiāls, pozitīvs vērtējums.  

Prakses noslēguma konference.  



 

Kursa nosaukums Pētnieciskā prakse [SkPi] 

Kursa kods Peda2109 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
240 

  

Kursa apstiprinājuma datums 11.12.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, vieslekt. Anita Šaicāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2109 [2PED2127] Pētnieciskā 

prakse [SkPi] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis-  

Balstoties uz ievadprakses kursa satura izpildi, patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt nodarbības 

pirmsskolas izglītības iestādē atbilstoši prakses uzdevumiem, kā arī ārpusnodarbību pasākumus 

un veikt bērna detalizētu izpēti , tādējādi nostiprinot studenta pedagoģiski pētnieciskās darba 

iemaľas un sekmēt radoša, sadarbību rosinoša pirmsskolas pedagogu sagatavošanu.  

Ievadlekcijā studenti tiek iepazīstināti ar pedagoģiskās prakses nosacījumiem, mērķi un 

uzdevumiem.  

Prakses gaitā studenti praktiski pēta un nostiprina savas prasmes bērnu iepazīšanā daţādās 

aktivitātēs, bērnu novērošanā saskarsmē ar citiem bērniem un pieaugušajiem, kā arī novērot 

bērnus nodarbībās un , pamatojoties uz novērojumiem, plānot un īstenot atbilstošu un piemērotu 

savu pedagoģisko darbību. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

1. Iepazīst un izvērtē pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības 

nosacījumus.  

2. Pilnveido savas prasmes patstāvīgi veikt konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga 

darba pienākumus un atbilstošas pedagoģiskās darbības paredzēšanu un plānošanu.  

3. Prot, pēc dotās shēmas, veikt bērna detalizētu izpēti un ,pamatojoties bērna izpētes 

apkopojuma, izvirzīt uzdevumus un plānot savu turpmāko pedagoģisko darbību atbilstoši bērna 

attīstības nosacījumiem.  

4. Pilnveido savas prasmes, patstāvīgi plānojot , organizējot un vadot rotaļas un nodarbības 

pirmsskolā.  

5. Balstoties uz vērojumiem, prot organizēt un piedalīties ekskursijas un svētku norisē.  

6. Nostiprina prasmi fiksēt pedagoģiskos vērojumus.  

7. Nostiprina prasmi veikt sava darba pašanalīzi un pašvērtējumu sadarbībā ar PII metodiķi.  



8. Prot analizēt pirmsskolas izglītības iestādi tās kopveselumā, akcentējot pirmsskolas 

pedagoģijas procesa likumsakarības un pedagoģiskā personāla un bērnu savstarpējās 

mijiedarbības nozīmi. 

Kursa plāns 

Ievadlekcija  

Pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības nosacījumu iepazīšana un 

izpēte  

Pirmsskolas pedagoga darba pienākumu veikšana un atbilstošas pedagoģiskās darbības 

paredzēšana un plānošana  

Viena bērna detalizēta iepazīšana ( novērojums, nodarbību hospitēšana, u.c. metodes) un izpēte, 

korekcijas uzdevumu sastādīšana un atbilstošas turpmākās pedagoģiskās darbības īstenošana  

Patstāvīga nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana  

Ekskursiju un svētku vērošana, organizēšana un piedalīšanās to norisē  

Savas darbības pašanalīze un pašvērtējums sadarbībā ar PII metodiķi  

Pirmsskolas pedagoģijas procesa likumsakarību un pedagoģiskā personāla un bērnu savstarpējās 

mijiedarbības analīze konkrētajā pirmskolas izglītības iestādē  

Noslēguma konference 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Prakses veikšana atbilstoši prakses uzdevumiem un plānam.  

2. Prakses norises un prakses materiālu apkopojums, noformējums atbilstoši prasībām un 

pozitīvs vērtējums.  

3. Ziľojums un prezentācija prakses noslēguma konferencē-100%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Golubina, V.Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. R., Izglītības soļi, 2007.  

2. Dzintere D.Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīvesveids.R.:RaKa,2006.  

3. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā.-R.:RaKa,1999.  

4.Lickona T.Bērna audzināšana: no dzimšanas brīţa caur pusaudţa gadiem.R.: Avots, 2000.  

5.Mūsdienu pedagoga rokasgrāmata skolotājiem._R.,2001.  

6.Puškarevs I.Golubeva A.Bērna attīstība._R.,: Lielvārds, 1999  

7.Svence G. Attīstības psiholoģija._R.: Zvaigzne ABC,1999. 

Papildliteratūra 

1.Boša R. Pirmsskolas audzināšanas galvenie darba virzieni un īstenošana.-R.,1991.  

2.Dzintere D. red. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē.-R.:Izglītības soļi,2002  

3.Dzintere D. red.Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā- R:Izglītības soļi, 2000.  

4.Lieģeniece D. Bērns- pasaule, pasaule- bērnā._R.:Zvaigzne, 1992. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Pirmsskolas izglītība/Periodikas izdevums-R.1998.-2007.  

2.Sākums/Periodikas izdevums.-R.1998.-.....  

3.Skolotājs /Periodikas izdevums-R.:RaKa,1998.-2007.  

4.www.isec.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Pedagoģiskā prakse I [SkPi P] 

Kursa kods PedaP616 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 8 

ECTS kredītpunkti 12 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
320 

Kursa apstiprinājuma datums 11.12.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, vieslekt. Anita Šaicāne 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis-  

Zināt pirmsskolas izglītības iestādes dokumentāciju, iepazīt pirmsskolas izglītības vadības 

organizāciju, pārzināt pedagoģiskā personāla darba pienākumus, pārzināt konkrētās bērnu grupas 

pedagoģiskā darba plānošanu un organizēšanu rotaļnodarbībās, ārpus nodarbību laikā, vadīt 

rotaļnodarbības un sagatavot metodiskos materiālus.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

1.Zina pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības nosacījumus.  

2.Prot analizēt, diskutēt, aizstāvēt un pamatot savu viedokli pedagoģiskā darba plānošanā un 

organizēšanā, pamatojoties uz konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga darba pieredzi 

un pedagoģisko darbību.  

3.Pārzina pedagoģisko parādību izpētes loģiku un metodiku.  

4.Pārzina saskarsmes prasmes darbā ar pirmsskolas pedagogiem un bērniem.  

5.Pārzina pirmsskolas izglītības metodiskā darba vadīšanu un zina vadītājas amata pienākumus 

un tiesības.  

6.Prot izstrādāt daţādus metodisko materiālus bērnu pašnodarbībām un vecāku stendam.  

7.Prot aizstāvēt savu viedokli prakses noslēguma konferencē. 

Kursa plāns 

1.Ievadlekcija  

2. Pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības nosacījumu iepazīšana 

un analizēšana.  

3.Pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo dokumentu iepazīšana.  

4.Pirmsskolas izglītības iestāţu pedagoga darba pienākumu analizēšana, atbilstoši pedagoģiskā 

darba plānam.  

5.Pirmsskolas izglītības iestādes metodiķa un vadītāja darba pienākumu iepazīšana un 

analizēšana.  

6.Pirmsskolas izglītības iestādes grupas vides attīstošā potenciāla iepazīšana un izvērtēšana: 

psihosociālais klimats bērnu grupā un izglītības iestādē kopumā,bērnu darbības iespējas, 

veselības veicināšana atbilstoši kultūrhigieniskajām normām, drošība, telpu tīrība un estētiskais 

noformējums pirmsskolā  



7.Rotaļnodarbību plānošana, organizēšana, vadīšana un analizēšana  

8.Metodisko materiālu izgatavošana bērnu pašnodarbībām un vecāku stendam.  

9.Prakses noslēguma konference 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Prakses veikšana atbilstoši prakses uzdevumiem un plānam.  

2.Prakses norises un prakses materiālu apkopojums, noformējums atbilstoši prasībām, 

pirmsskolas izglītības iestādes oficiāls, pozitīvs vērtējums.  

3. Prakses prezentācija prakses noslēguma konferencē. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Golubina, V.Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. R., Izglītības soļi, 2007.  

2.Dzintere D.Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīvesveids.R.:RaKa,2006.  

3.Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā.-R.:RaKa,1999.  

4.Lickona T.Bērna audzināšana: no dzimšanas brīţa caur pusaudţa gadiem.R.: Avots, 2000.  

5.Mūsdienu pedagoga rokasgrāmata skolotājiem._R.,2001.  

6.Pirmsskolas izglītības programma.-R.:Mācību apgāds NT, 1989.  

7.Puškarevs I.Golubeva A.Bērna attīstība._R.,: Lielvārds, 1999  

8.Svence G. Attīstības psiholoģija._R.: Zvaigzne ABC,1999. 

Papildliteratūra 

1.Boša R. Pirmsskolas audzināšanas galvenie darba virzieni un īstenošana.-R.,1991.  

2.Dzintere D. red. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē.-R.:Izglītības soļi,2002.  

3.Dzintere D. red.Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā- R:Izglītības soļi, 2000.  

4.Lieģeniece D. Bērns- pasaule, pasaule- bērnā._R.:Zvaigzne, 1992. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Pirmsskolas izglītība/Periodikas izdevums-R.1998.-2007.  

2.Sākums/Periodikas izdevums.-R.1998.  

3.Skolotājs /Periodikas izdevums-R.:RaKa,1998.-2007.  

4.www.isec.gov.lv 

Kursa saturs 

Pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības nosacījumu iepazīšana un 

analizēšana.  

Pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo dokumentu iepazīšana.  

Pirmsskolas izglītības iestāţu pedagoga darba pienākumu analizēšana, atbilstoši pedagoģiskā 

darba plānam.  

Pirmsskolas izglītības iestādes metodiķa un vadītāja darba pienākumu iepazīšana un analizēšana.  

Pirmsskolas izglītības iestādes grupas vides attīstošā potenciāla iepazīšana un izvērtēšana: 

psihosociālais klimats bērnu grupā un izglītības iestādē kopumā,bērnu darbības iespējas, 

veselības veicināšana atbilstoši kultūrhigieniskajām normām,drošība, telpu tīrība un estētiskais 

noformējums pirmsskolā.  

Rotaļnodarbību plānošana, organizēšana, vadīšana un analizēšana.  

Metodisko materiālu izgatavošana bērnu pašnodarbībām un vecāku stendam.  

Prakses noslēguma konference. 

 

 



 

Kursa nosaukums Pedagoģiskā prakse II [SkPi] 

Kursa kods Peda4035 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 8 

ECTS kredītpunkti 12 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
320 

  

Kursa apstiprinājuma datums 11.12.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, vieslekt. Anita Šaicāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4035 [2PED4039] Pedagoģiskā 

prakse II [SkPi] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis-  

Balstoties uz ievadprakses un pedagoģiskās prakses I kursa satura izpildi, veikt pirmsskolas 

pedagoga darba pienākumus, pirmsskolas izglītības iestādes metodiķa praksi un pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja darba novērošanas praksi.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

1. Iepazīst pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības nosacījumus.  

2. Veido prasmi patstāvīgi veikt konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga darba 

pienākumus un atbilstošu pedagoģisko darbību  

3. Veido prasmi patstāvīgi veikt pirmsskolas izglītības iestādes metodiķa darba pienākumus un 

atbilstošu pedagoģisko darbību.  

4. Patstāvīgi veic pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbības novērošanu, to atbilstību 

vadītāja darba pienākumiem un funkcijām.  

5. Prot analizēt pirmsskolas izglītības iestādi tās kopveselumā, akcentējot pirmsskolas 

pedagoģijas procesa likumsakarības un pedagoģiskā personāla un bērnu savstarpējās 

mijiedarbības nozīmi. 

Kursa plāns 

Ievadlekcija  

Pirmsskolas izglītības iestādes kā izglītības sistēmas elementa darbības nosacījumu iepazīšana un 

izpēte 

Pirmsskolas pedagoga darba pienākumu veikšana- pedagoģiski organizatoriskais darbs, darbs un 

sadarbība ar vecākiem, metodiskais darbs  

Pirmsskolas izglītības iestādes metodiķa darba pienākumu veikšana- pirmsskolas pedagoga darba 

plāna analīze, rezumējuma ziľojums pedagogiem, atskaites ziľojums par metodiķa darba  



 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darba novērošana- atskaites ziľojums par vadītāja  

Noslēguma konference 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jānorāda, kādi darbu veidi (kontroldarbi, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, semestra darbi u. 

c.) studentam jāizpilda un to īpatsvars kopējā vērtējumā.  

1. Prakses veikšana atbilstoši prakses uzdevumiem un plānam.  

2. Prakses norises un prakses materiālu apkopojums, noformējums atbilstoši prasībām un 

pozitīvs vērtējums.  

3. Ziľojums un prezentācija prakses noslēguma konferencē. 

Mācību pamatliteratūra 

Golubina, V.Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. R., Izglītības soļi, 2007.  

Dzintere D.Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīvesveids.R.:RaKa,2006.  

Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā.-R.:RaKa,1999.  

Lickona T.Bērna audzināšana: no dzimšanas brīţa caur pusaudţa gadiem.R.: Avots, 2000.  

Mūsdienu pedagoga rokasgrāmata skolotājiem._R.,2001.  

Pirmsskolas izglītības programma.-R.:Mācību apgāds NT, 1989.  

Puškarevs I.Golubeva A.Bērna attīstība._R.,: Lielvārds, 1999  

Svence G. Attīstības psiholoģija._R.: Zvaigzne ABC,1999. 

Papildliteratūra 

Boša R. Pirmsskolas audzināšanas galvenie darba virzieni un īstenošana.-R.,1991.  

Dzintere D. red. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē.-R.:Izglītības soļi,2002  

Dzintere D. red.Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā- R:Izglītības soļi, 2000.  

Lieģeniece D. Bērns- pasaule, pasaule- bērnā._R.:Zvaigzne, 1992. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Pirmsskolas izglītība/Periodikas izdevums-R.1998.-2007.  

Sākums/Periodikas izdevums.-R.1998.-.....  

Skolotājs /Periodikas izdevums-R.:RaKa,1998.-2007.  

www.isec.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums 
Valsts eksāmens pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā 

[SkPi] 

Kursa kods Peda4034 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
80 

Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4034 [2PED4038] Valsts 

eksāmens pirmsskolas pedagoģijā un 

psiholoģijā [SkPi] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Eksāmens ir viens no gala pārbaudījumiem.  

Studiju kursa mērķis- vispārināt, sistematizēt un integrēt studiju kursos apgūtās zināšanas un 

prasmes un novērtēt studenta sagatavotību pirmsskolas izglītības pedagoga profesionālajai 

darbībai.. Valsts pārbaudījums integrētā veidā ietver studiju laikā apgūtās zināšanas un prasmes, 

radot studentam iespēju parādīt izpratni par pirmsskolas pedagoģijas, psiholoģijas un metodikas 

jautājumiem, spēju teorētiskās zināšanas pielietot praksē un apliecina studenta gatavību iegūt 

pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikāciju. 

Rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā students sistematizē un integrē savas zināšanas pirmsskolas 

pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās, kā arī apliecina pedagoģiskajā praksē gūto pieredzi. 

Students spēj argumentēti diskutēt par pedagoģijas, psiholoģijas un metodikas jautājumiem. 

Kursa plāns 

1 Eksāmena saturā iekļauti vispārīgās un pirmsskolas pedagoģijas, vispārīgās un attīstības 

psiholoģijas, mācīšanas metodiku jautājumi.  

2 Eksāmens mutisks, biļetēs 2 jautājumi. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgs vērtējums kvalifikācijas eksāmena visos biļetē norādītajos jautājumos (vērtējumam 

jābūt vismaz 4 (gandrīz apmierinoši)). Līdz kvalifikācijas eksāmenam jānokārto visi studiju 

programmā paredzētie mācību kursi. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Lejniece Z. Ētika pedagoga darbā. –Rīga: RTU, 2005. 5 eks.  

2. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija.-R.:Raka, 2002. 10 eks.  



3. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaľas, konflikti.-R.: Jānis Roze, 2000. 4 eks.  

4. Pīzs A. Ķermeľa valoda. –R.: Jumava, 1995. 4 eks.  

5. Pļaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem.-R.: Raka, 2002. 11eks.  

6. Reľģe V. Organizāciju psiholoģija. –R.: Kamene, 1999. 10 eks.  

7. Saskarsme audzēkľiem. Kupšes S. red. –R.: Jumava, 1999. 10 eks.  

8. Handbook of interpersonal communication / ed. by M. L. Knapp, J. A. Daly, Thousand Oaks 

(CA): Sage, 2002. 5 eks.  

9. Renz M.A., Greg J.B. Effective small group communication in theory and pratice. Boston: 

Allyn &Bacon, 2000 5 eks.  

10. Вердербер Р. Вердербер К. Общение. С – П : 2003. 4 eks.  

11. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā. Liepāja, 1996. 5 eks.  

12. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga: RaKa, 1996. 5 eks.  

13. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa, 2006. 10 eks.  

14. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2000. 10 eks.  

15. Elnebija I. Pakāpieni bērna attīstībā. Latvijas organizācija „Glābiet bērnus‖. Rīga, 1992. 5 

eks.  

16. Es gribu iet skolā: Rokasgrāmata skolotājam / Aut. kol. Rīga: Puse Plus, 2003. 5 eks.  

17. Zīlītis A. Pirmsskolas bērna psihosociālā attīstība. Jelgava: LLU, 2001.  

18. Dzintere D. Darba audzināšana ģimenē un bērnudārzā (salīdzinošā analīze) // Darba 

audzināšana bērnudārzā. Rīga: Zvaigzne, 1985. – 4.  

19. Dzintere D. Rotaķa un darbs bērnudārzā. Rīga: Zvaigzne, 1984. 5 eks.  

20. Prudľikova I. Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga: RaKa, 2004. 10 eks,.. 

Papildliteratūra 

Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. –R.: Zvaigzne ABC, 2004.  

2. Karpova Ā., Plotnieks I. Personība un saskarsme. –R: 1984  

3. Prokofjeva N. Lietišķo sarunu māksla. – R.: Jumava, 2006.  

4. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. –R.: Raka, 2005.  

5. Reľģe V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. –R.: Zvaigzne ABC, 2004.  

6. Rogers B. Classroom Behavior. –London: Paul Chapman Publishing, 2006.  

7. Ишмухаметов И. Психология деловых отношений. – Рига: TSI, 2003.  

8. Лефрансуа Г. Психология для учителя. - С-Петербург: Прайм- Еврознак, 2005.  

9. Чалдини Р. Психология влияния. – С-П: Питер, 2005.  

10. Amonašvili Š. Kā klājas bērni? Rīga, 1988.  

11. Dzintere D., Boša R. Rotaļspēles. Rīga, 1977.  

12. Keršenšteiners G. Audzinātāja dvēsele un skolotāja izglītības jautājums. Rīga, 1925.  

13. Komenskis J.A. Lielā didaktika. Rīga, 1992.  

14. Kopeloviča A., Ţukovs L. Pedagoģiskā doma Latvijā. Rīga: Raka, 1998.  

15. Kupčs J. Saskarsmes būtība. Rīga, 1997.  

16. Lapiľa L., Rudiľa V. Apgūsim demokrātiju. Rīga, 1997.  

17. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā. Liepāja, 1996.  

18. Plotnieks I. Pedagoģiskā saskarsme. Rīga, 1990.  

19. Pedagoģiskā doma Latvijā no 1890.-1940. Rīga, 1994.  

20. Pirmsskolas izglītības programma. Pirmsskolas izglītības iestādēm. Rīga, 1998  

21. Špelleka R. Māmiľ, vai tu mani mīli? Rīga, 1998.  

22. Meikšāne Dz. Psiholoģija mums pašiem. Rīga, 1998.  

24. Geidţs N. Pedagoģiskā psiholoģija. N.Geidţs, D.Berliners.  Zvaigzne ABC, 1999. 662 lpp.  

25. Zīlītis A. Pirmsskolas bērna psihosociālā attīstība. Jelgava: LLU, 2001.  

26. Ţogla I. Skolēna izziľas attieksme un tās veidošanās. LU, Rīga, 1994  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Diplomdarbs [SkVi P] 

Kursa kods PedaP478 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Kopējais auditoriju stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
400 

Kursa apstiprinājuma datums 20.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filozofijas doktors, prof. Vladimirs Kincāns 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP478 [2PEDP647] Diplomdarbs 

[SkVi P] [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Diplomdarbs veido studiju programmu noslēdzošo daļu. Diplomdarbs apliecina studējošā 

kompetenci veikt patstāvīgu zinātniski pētnieciskā, metodiskā un pedagoģiskā rakstura pētījumu, 

parādīt pētnieciskās iemaľas un prasmes, kas balstās uz studiju procesā apgūtajām teorētiskajām 

zināšanām un pedagoģiskajās praksēs gūtajām prasmēm.  

Diplomdarbs tiek noformēts atbilstoši diplomdarba izstrādes metodiskajām prasībām un 

saglabāts uz elektroniskajiem informācijas nesējlīdzekļiem. Diplomdarba izpildei paredzētas 400 

patstāvīgā darba stundas (10 kredītpunkti). 

Rezultāti 

Diplomdarba sekmīga aizstāvēšana apliecina studenta teorētisko zināšanu un praktisko iemaľu 

bāzi atbilstoši profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „skolotājs‖ 

prasībām. Diplomdarba pozitīvais vērtējums demonstrē studenta kompetenci veikt patstāvīgu 

pētījumu, kas ietver tēmas izvēli, pētāmās problēmas formulējumu, pētnieciskā darba un 

praktisko pasākumu plānošanu, literatūras analīzi, rezultātu iegūšanu, apstrādi un to kritisku 

analīzi. Students demonstrē profesionāls kompetences attiecīgajā pedagoģijas nozarē un spēju 

veikt skolotāja darbu.  

Kursa plāns 

. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Diplomdarba izstrādāšana atbilstoši pieľemtiem PPMF skolotāju izglītības nodaļā diplomdarba 

izstrādes un aizstāvēšanas metodiskiem norādījumiem un tā sekmīga aizstāvēšana Valsts 

pārbaudījuma komisijā. Gala atzīmi veido:  

1.Diplomdarba uzdevumu izpilde (70%).  

2.Darba atbilstība saturiskajām un formālajām prasībām (10%).  

3.Prasme aizstāvēt diplomdarbu atklātā sēdē (20%).  

Diplomdarba uzdevumu izpilde tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: darba apjoma atbilstība 



prasībām, darba mērķa atbilstība tematam, darba uzdevumu atbilstība mērķim, darba satura 

atbilstība tematam, darba satura atbilstība mērķim un uzdevumiem, pētīšanas metodes atbilstība 

darba mērķim, darba mērķa sasniegšana, darbā, autora ieguldījums, darbā konstatētās kļūdas un 

nepilnības, secinājumu un priekšlikumu pamatotība. Ar diplomdarba izstrādes un noformējuma 

prasībām students iepazīstas metodiskajos norādījumos, kas pieejami SIN PPMF. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Pamata literatūras avoti atbilstīgi diplomdarba tematam.  

2. LU Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība (LU 04.07.2006.  

rīkojums Nr.1/180).  

3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo 

zinātľu studiju programmu studentiem. - Rīga : BA Turība, 2008. – 352 lpp.  

LUB:Centr.bibl. krājums -60.eks.  

4. Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. 

Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums./Sastādījis K. Krūzs. – Rīga: LU Ekonomikas un 

vadības fakultāte. Tautsaimniecības institūts, 2006. – 68 lpp. LUB:Centr.bibl. krājums -115.eks  

5. Geske A., Grīnfelds A., 2001., Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes., RaKa, Rīga, 108 

lpp. LUB:Centr.bibl. krājums -350.eks 

Papildliteratūra 

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Humanitārās zinātnes. – Rīga : Jāľa Rozes apgāds, 2006. – 

319 lpp  

2. Meloy, J.M. Writing the Qualitative Dissertation: Understanding by Doing. Mahwah, London: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002. - 224 p.  

3 Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. - Санкт- 

Петербург : Речь, 2008 -175 с. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vispārīgā pedagoģija I [SkPi P] 

Kursa kods Peda1026 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Aida Krūze  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1026 [2PED1026] Vispārīgā 

pedagoģija I [SkPi P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar pedagoģijas teorētiskajām nostādnēm un rosināt 

izpratnes veidošanos par pedagoģiskā procesa un pedagoģiskās vides būtību, veidošanos un 

novitātēm pedagoģijā.  

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par:  

pedagoģijas pamatjēdzieniem, būtību;  

pedagoģijas kategorijām;  

pedagoģijas likumībām, teorijām, to izmantošanas iespējām pedagoģiskajā darbībā;  

pedagoģijas saikni ar citām zinātnēm;  

pedagoģisko pētījumu kā sistēmu;  

pedagoģijas procesu;  

reformpedagoģiju;  

izglītības sistēmu;  

izglītības attīstības tendencēm.  

 

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

pedagoģijas mērķus;  

pedagoģijas attīstības tendences;  

novitātes pedagoģijā un izglītībā Eiropas un pasaules kontekstā.  

 

- prasmes zināšanas pielietot:  



teorētiski pamatot mērķtiecīgu pedagoģiskā procesa organizēšanu un skolēna darbības 

aktivizēšanu;  

novērtēt pedagoģiskā procesa efektivitāti;  

mērķtiecīgi izraudzīties pedagoģiskos līdzekļus atbilstoši skolēnu vajadzībām;  

izmantot pedagoģijas jēdzienus turpmākajā studiju procesā.  

 

- komunikācijas prasmes;  

izskaidrot pedagoģijas mērķus un uzdevumus;  

izskaidrot pedagoģijas zinātľu sistēmas būtību;  

izteikt un argumentēt savu viedokli;  

prezentēt izpētīto un analizēto;  

sadarboties ar docētājiem un studentiem studiju kursa ietvaros.  

 

- ievirze tālākai mācīšanās prasmēm  

patstāvīgi izpētīt Latvijas un citu valstu pedagoģijas pieredzi;  

analizēt, izvērtēt un prognozēt pedagoģijas un izglītības attīstības tendences.  

 

- citas vispārējas prasmes:  

izmantot iegūtās zināšanas un prasmes turpmākajā studiju procesā;  

analizēt zinātnisko literatūru;  

patstāvīgo darbu pedagoģijā izstrāde. 

Kursa plāns 

Nr. P.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Pedagoģijas definīcija, priekšmets, jēdzieni. Pedagoģijas kategoriju būtība. Pedagoģijas 

teorijas attīstība un zinātnes avoti. 4 ( L2; S2)  

2. Pedagoģijas zinātnes sistēma un saikne ar citām zinātnēm. Pedagoģiskās pētniecības metodes. 

Pedagoģiskais pētījums kā sistēma.  

4 ( L2; S2)  

3. Personība un tās attīstības faktori. Personības veidošanās sekmēšana. Audzināšana kā 

socializācijas veids, tās mērķi, audzināšanas procesa likumsakarības, principi. Audzināšanas 

procesa būtība, teorijas. Audzināšana demokrātiskā sabiedrībā. Audzināšanas rašanās, tās 

vēsturiskie posmi. 4 ( L2; S2)  

4. Iedzimtības un sociālās vides mijiedarbība personības attīstībā. Dzimumatšķirību respektēšana 

audzināšanas procesā. 4 ( L2; S2)  

5. Izglītības sistēma. Izglītība kā kultūrprocess, sabiedrības ideāli un izglītības mērķi. Izglītības 

mērķu daudzveidība. Mūţizglītība. Izglītības likums. 2 ( L 2)  

6. Didaktika kā pedagoģijas sastāvdaļa, tās būtība. Pedagoģiskais process un mācību process. 

Mācīšana un mācīšanās. Individualizācija un diferenciācija. Mācīšanās stili. Mācību vide. 4 ( L2; 

S2)  

7. Alternatīvās izglītības teorijas. Audzināšanas mērķa problēma pedagoģijā. 2 ( L2)  

8. Skolotāja darba stils. Pedagoģiskā saskarsme, tās būtība. Audzināšanas metoţu pielietošana 

saskarsmes procesā. Klases darba vadīšana, sadarbība ar vecākiem un sabiedrību. Skola kā 

kultūras centrs. 4 ( L2; S2)  

9. Pedagoģijas zinātnes attīstība 21.gs.Izglītības attīstības tendences. Globalizācijas procesi, to 

ietekme uz mācību saturu un organizāciju. Informācijas tehnoloģijas pedagoģiskajā procesā. 4 ( 

L2; S2).  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) lekciju apmeklējums -30% no kopējā vērtējuma;  

2) starppŗbaudījumi - 40% no kopējā vērtējuma;  

starppārbaudījumu vērtējums summatīvs, kas sastāv no šādiem patstāvīgiem darbiem:  



- pedagoģijas avotu nozīmes izvērtējums mūsdienu pedagoģijas kontekstā (2. ned.) -5%;  

- eseja par pedagoģiju kā mākslu un zinātni (4.ned.)-5%;  

- dzimumatšķirību respektēšanas pedagoģiskajā procesā novērošana un analīze (6.ned.)-5%;  

- iedzimtības, vides un audzināšanas mijiedarbība personības attīstībā; (8.ned.)- 5%;  

- pedagoģiskās darbības un pedagoģisko prasmju analīze (10.ned.)- 5%;  

- kontroldarbs par pedagoģijas terminiem un kategorijām (12.ned.)-5%;  

- audzināšanas veidu un stilu analīze vēsturiskajā kontekstā (14. ned.)-5%;  

- prezentācijas par pedagoģijas un izglītības attīstības tendencēm 21.gs. (16.ned.)-5%.  

3) noslēguma darbs - rakstisks eksāmens - 30% no kopējā vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas. - Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.- 2eks.  

2. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.-44 eks.  

3.Špona A. Audzināšanas teorija un prakse. – R.: RaKa, 2001.-21 eks.  

4.Pädagogik :Handbuch für Studium und Praxis /Leo Roth (Hrsg.). München : Ehrenwirth, 

2001.-1.eks.  

5. Herzog, W.Pädagogik und Psychologie :eine Einführung /Walter Herzog.,Stuttgart : Verlag 

W.Kohlhammer, 2005.-1 eks.  

Papildliteratūra 

1. Albrehta, D. Didaktika. Rīga: RaKa, 2001.-84 eks.  

2. Geidţs N.L.,Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija.-R.: Zvaigzne ABC, 1998.-27 eks.  

3. Jurgena I. Vispārīgā pedagoģija. – R.: Izglītības soļi,2001.-8 eks.  

4. Steutel J. Konzepte und Konzeptionen. Zum Problem einer analytischen 

Erziehungsphilosophie.// Zeitschrift für Pädagogik. – Januar 1991, Heft 1/91, S. 81-96. -1 eks,  

5. Дзуринский А.Н.Развитие образования в современном мире.-М.: ВЛАДОС, 1999.-1 eks.  

6. Лихачов Б. Педагогика. Курс лекций.-М. :Юрат, 1999.-1 eks. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls ―Skolotājs‖.  

Laikraksts ―Izglītība & Kultūra‖. 

Piezīmes 

 

Par katra nākamā semināra pamatjautājumiem, līdzi ľemamiem materiāliem un iespējamiem 

mājas darbiem studenti tiek informēti iepriekšējās nodarbības laikā. Studentiem, gatavojoties 

semināriem, būs iespēja izvēlēties materiālus daţādās valodās – angļu, vācu vai krievu valodā.  

Attaisnoti kavētās semināru nodarbības studentam tiek ieskaitītas, iepriekš saskaľojot ar kursa 

docētāju laiku, individuālajās pārrunās atbilstoši nokavētā semināra temata saturam. 

Seminārnodarbību tēmas tiek saskaľotas personīgi ar docētāju.  

Uzsākot kursa docēšanu docētājs nodrošina studentus ar nodarbību kalendāro plānu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vispārīgā pedagoģija II [SkPi P] 

Kursa kods Peda1035 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 11.12.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1035 [2PED1004] Vispārīgā 

pedagoģija II [SkPi P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kurss orientēts uz studentu zināšanu, par mācību un audzināšanas darbību, sistematizēšanu, 

savas pedagoģiskās darbības pieredzes teorētiskā pamatojuma izstrādi. Īpaša uzmanība tiek 

vērsta uz audzēkľu vecuma un individuālo īpatnību ievērošanas iespējām, izmantojot daţādas 

darba formas, metodes, paľēmienus. 

Kursa plāns 

1 Audzināšanas process: būtība, likumsakarības. 1 lekc.  

2 Audzināšanas process: struktūra, īpatnības. 1 lekc.  

3 Audzināšanas process: būtība, likumības, struktūra, īpatnības 1 sem.  

4 Audzināšanas mērķis, uzdevumi. 1 lekc.  

5 Audzināšanas metodes, paľēmieni. 1 lekc.  

6 Audzināšanas mērķis, uzdevumi, metodes, paľēmieni. 1 sem.  

7 Pašaudzināšanas un pašizglītības pedagoģiskā vadība. 1 lekc  

8 Pašaudzināšanas pedagoģiskā vadība. 1 sem.  

9 Pašizglītības pedagoģiskā vadība. 1 sem.  

10 Ģimenes un bērnu attīstība. Ģimenes audzināšanas teorijas. 1 lekc.  

12 Audzināšanas funkcijas ģimenē. Ģimenes audzinošais potenciāls. 2 lekc.  

13. Ģimenes un bērnu attīstība. Ģimenes audzināšanas teorijas. 2 sem.  

14 Audzināšanas funkcijas ģimenē. Ģimenes audzinošais potenciāls.2 sem.  

15 Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija.  

16 Praktiska darba izpilde, vērtējums, pašnovērtējums, analīze.. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Teorētiskās zināšanas prot pielietot praktiski, piedalās seminārnodarbībās(vismaz 75%) , sekmīgi 

izpilda patstāvīgus(100%) un praktiskus darbus(100%). Pozitīvs vērtējums ieskaitē un eksāmenā.  

Mācību pamatliteratūra 

Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. – R.: RaKa, 2003.  



Špona A. Audzināšanas teorija un prakse. – R.: RaKa, 2001.  

Zelmenis V. Īss pedagoģijas kurss. – R., 1991.  

Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. – RaKa, 2000.  

Ţukovs L. Ievads pedagoģijā. – RaKa.2001 

Papildliteratūra 

Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. – R., 1998.  

Komenskis J.A. Lielā didaktika. – R.: Zvaigzne, 1992.  

Vinikots D.V. Bērns un viľa māte. – R.: RaKa, 2004. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls ―Skolotājs‖.  

Laikraksts ―Izglītība un Kultūra‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Audzināšanas teorija un metodika [Sk P] 

Kursa kods PedaP181 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Zanda Rubene  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ērika Lanka 

Pedagoğijas mağistra grāds, vieslekt. Anita Skalberga 

Priekšzināšanas 

Peda1005, Vispārīgā pedagoģija [PedaB] 

Psih1033, Vispārīgā psiholoģija [PM] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2001 [2PED2001] Audzināšanas 

teorija un metodika 

PedaP181 [2PEDP104] Audzināšanas 

teorija un metodika [Sk P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sekmēt studentu izpratni par audzināšanas procesa būtību, tā likumsakarību, 

principu, metoţu kopumu un daţādu audzināšanas institūciju darbību teorētisko pamatojumu. 

Studenti semināru un praktisko nodarbību gaitā padziļina savu teorētisko zināšanu klāstu un 

pilnveido metodisko bagāţu, veidojot savas audzināšanas stratēģijas pamatus darbam 

pirmsskolā, pamatskolā un vidusskolā.  

Uzdevumi:  

1. Nostiprināt priekšstatu par audzināšanas procesa saturu, mērķi, likumsakarībām, principiem, 

metodēm un tā sociālajām funkcijām mūsdienu humānpedagoģijas kontekstā;  

2. Padziļināt zināšanas par jaunākajām teorētiskajām pieejām audzināšanas jomā un to 

pielietošanas iespējām;  

3. Spēt konstatēt audzināšanas procesa objektīvos faktorus un subjektīvos nosacījumus;  

4. Iepazīt, prast izvēlēties un pielietot mūsdienīgas audzināšanas metodes. 

Rezultāti 

Kursa apguves rezultātā studenti gūst izpratni par audzināšanas teorijas un metodikas 

priekšmetu, struktūru, pamatjēdzieniem, avotiem, problēmu loku un pilnveido savas 



profesionālās kompetences klases audzināšanas jomā, tā sekmējot savas pedagoģiskās 

domāšanas un metodiskās pieredzes izaugsmi, īpaši pirms pedagoģiskās prakses studijām.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprināts priekšstats par audzināšanas procesa saturu, mērķi, likumsakarībām, principiem, 

metodēm un tā sociālajām funkcijām mūsdienu humānpedagoģijas kontekstā;  

2. Padziļinās zināšanas par jaunākajām teorētiskajām pieejām audzināšanas jomā un to 

pielietošanas iespējām.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj konstatēt audzināšanas procesa objektīvos faktorus un subjektīvos nosacījumus;  

2. Studentiem ir iemaľas izmantot daţādu pētījuma metoţu klāstu klases/grupas audzināšanā un 

pielietot pētījuma metodes klases audzinātāja darbības pilnveidošanas nolūkā, savstarpēji 

salīdzināt iegūtos rezultātus.  

3. Studenti pazīst, prot izvēlēties un pielietot mūsdienīgas audzināšanas metodes. 

Kursa plāns 

1. Audzināšanas būtība, tās rašanās likumības un vēsturiskā attīstība. Filosofiskā doma un 

audzināšana. L2  

2. Audzināšana kā personības attīstības sekmētāja. Socializācijas būtība. L2, S2  

3. Audzināšanas procesa būtība un saturs. L2, S2  

4. Attieksmju sistēmas veidošanās kā audzināšanas saturs, mērķis un līdzeklis. S2  

5. Audzināšanas likumsakarības, sadarbība un mijiedarbība. S2  

6. Audzināšanas principi. L2  

7. Audzināšanas metodes. S2  

8. Audzinātāja statuss klasē. S2  

9. Audzināšanas sociālās funkcijas. L2  

10. Klases audzinātāja darbības saturs, pamatojums un aktuālie aspekti. L4, P2  

11. Skolas un ģimenes sadarbība klases audzinātāja darbībā. L2  

12. Pašaudzināšana un personības pašaktualizācija. P2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums vēlams, bet nav obligāts.  

Teorētisko zināšanu pielietojums praksē ar aktīvu piedalīšanās semināros un praktiskā uzdevuma 

izpildi (50%), pozitīvs vērtējums kontroldarbā (25%) un  

rakstiskais eksāmens (25%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Balsons, M. (1995). Kā izprast klases uzvedību? Lielvārds, 1995. - 17 eks. LU bibl.  

2. Špona, A. (2006). Audzināšanas teorija un prakse. R., 2006. - 21.  

3. Nīmante, D. (2007). Klasvadība. R., 2007. - 11.  

4. Ţelvys, R. (2005). Teacher Training in Post-Communist Countries. Thinking Classroom. Nr.3. 

pp.37-41. - 1. 

Papildliteratūra 

1. Students, J.A. (1993). Vispārīgā paidagoģija. Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā. 

R.,1993. - 1.  

2. Beļickis, I. (1991). Ieskats alternatīvajās izglītības teorijās. R., 1991. - 11.  

3. Skolotāja profesionālās ētikas pamatprasības (1998). //Skolotājs, 1998., Nr.4. - 1.  

4. Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. New 

York, Merrill, 1995.- 1. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.EC Directorate -General for Education and Culture (2004) Common European Principles for 

Teacher Competences and Qualifications.  

2. What is a "European Teacher"? A Synthesis Report (2004) WG1.1/02/002  



http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/dokumenti/posvet-schratz.pdf  

3. http://www.izm.gov.lv  

4. Ţurnāls "Skolotājs"  

5. Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Didaktika 

Kursa kods Peda1049 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Priekšzināšanas 

Peda1035, Vispārīgā pedagoģija II [SkPi P] [slēgts 03.09.2010] 

Peda1026, Vispārīgā pedagoģija I [SkPi P] [slēgts 03.09.2010] 

Peda1047, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija I* [14.09.2010] 

Peda2071, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija II* [slēgts 03.09.2010] 

Peda2073, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija III [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1049 [2PED1049] Didaktika 

[slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir nodrošināt studentu izpratni par didaktikas sakarībām, attīstīt pedagoģisko 

domāšanu, lai mērķtiecīgi veidotu vidi produktīvai pirmsskolēna priekšstatu par apkārtējo 

pasauli veidošanos, pieredzes un zināšanu uzkrāšanu . Veidot prasmi saskatīt bērna grūtības un 

mērķtiecīgi izraudzīties pedagoģiskos līdzekļus to novēršanai.. Vingrināties veidot apstākļus 

bērnu mācīšanās motīvu attīstīšanai, prasmēm iekļauties sociālajā vidē, , pilnveidojot 

komunikācijas un sadarbības prasmes. Izprast mācību darbības attīstības nosacījumus un 

organizācijas formas pirmsskolas vecuma bērniem daţādos attīstības posmos. 

Rezultāti 

Zināšanas par mācību un izglītības saturu, mācīšanu un mācīšanos, mācīšanās saturu, , metodēm 

un paľēmieniem pirmsskolā, audzēkľa un bērna darbību mācīšanās procesā.  

Prasmes izvēlēties mācību metodes un paľēmienus atbilstoši mācību saturam, izvēlēties mācību 

līdzekļus , izvērtēt savu darbību, analizēt mācību procesu. Parādīt gnozeoloģiskās un analītiskās 

prasmes 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pozitīvs vērtējums semināros (1.,2.,3. pakāpes attīstības bērnu raksturojums)- 40%  

Starppārbaudījums – tests un praktisks uzdevums vai praktiskās individuālās izstrādnes 

aizstāvēšana 1.,2.,3. pakāpei pēc izvēles -20%  



Didaktiskās rotaļas ( 1.,2.,3. pakāpei pēc izvēles0 izstrādne un prezentēšana - 20%  

Eksāmens- tests vai individuālās izstrādnes prezentēšana - 20% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Boša R. Sarunāsimies, sadarbosimies. R.-Puse Plus, 2006. 5 eks.  

2. Geidţs N.L. Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija – R.Zvaigzne ABC, 1999 10 eks.  

3. Kaľepēja R. Es gribu iet skolā. R.-PusePlus, 2003.  

4. Maslo I. Mācīšanās spēju pilnveide. – R.,RaKa, 2003. 5 eks.  

5. Markova A. Mācīšanās motivācijas veidošana skolēniem. – R.:Zvaigzne , 1986. 4 eks.  

6. Pamatizglītības standarts. www.isec.gov.lv  

7. Pirmsskolas izglītības programma. Izglītības soļi. 1998. IZM mājas lapa  

8. Prets D. Pedagoga rokasgrāmata: Izglītības programmu pilnveide.-R.:Zvaigzne ABC, .2000.5 

eks  

9. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati.-R.:RaKa, 2000. 10 eks.  

10. Ţogla I. Didaktika pamatatziľas. RaKa.2002. 5 eks.  

11. Ţogla I. Didaktikas teorētiskie pamati.-R.:RaKa, 2001. 5 eks. 

Papildliteratūra 

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. R.: RaKa, 2000.  

2. Delors Ţ. Mācīšanās ir zelts.-R.: UNESCO LNK, 2001.  

3. Komenskis J.A. Lielā didaktika. R.:Zvaigzne, 1992. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Pirmsskolas izglītība 1997-2007.  

2. Skolotājs. !995-2007.  

3. www.izm.gov.lv  

4. www.isec.gov.lv 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Didaktikas priekšmets. Didaktika kā mācīšanas un mācīšanās torija. Didaktikas 

pamatjēdzieni. 
L 2 

2.Mācību process tā īpatnības organizācijā pirmsskolas posmā, salīdzinājums ar 

jēdzienu mācību process skolas posmā. 
L 2 

3.Izglītības un mācību saturs pirmsskolā. Dominējošās mācību metodes. S 4 

4.Rotaļnodarbības: mērķi, saturs. Rotaļnodarbība: didaktiskās darbības lauks. 

Pirmsskolas izglītības programma.  
L 2 

5.Rotaļnodarbības: mērķi, saturs. Rotaļnodarbība: didaktiskās darbības lauks. 

Pirmsskolas izglītības programma.  
S 4 

6.Mācību procesa diferenciācija un individualizācija.  L 2 

7.Mācību procesa diferenciācija un individualizācija pirmsskolā.  S 4 

8.Mācību metoţu izvēle. Mācību līdzekļi, to izvēles nosacījumi. L 2 

9.Mācību metoţu izvēle. Mācību līdzekļi, to izvēles nosacījumi. S 4 

10.Mācību procesa ( rotaļnodarbību) analīze, vērtēšana L 2 

11.Mācību procesa ( rotaļnodarbību) analīze, vērtēšana S 4 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Speciālā pedagoģija I [SkPi] 

Kursa kods Peda1055 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Aida Krūze  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Rasma Vīgante 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1055 [2PED1055] Speciālā 

pedagoģija I [SkPi] [14.09.2010] 

Peda3300 [2PED2300] Speciālā 

pedagoģija [Skol P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par speciālās pedagoģijas mērķi, uzdevumiem, pamatjēdzieniem 

pirmsskolā. Speciālās pedagoģijas attīstības vēsturiskais aspekts. Speciālās pedagoģijas 

mērķgrupas pirmsskolā, to pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums. Kurss sniedz priekšstatu par 

pirmsskolas iestāţu saikni ar speciālās izglītības iestādēm, to speciālas izglītības programmu 

daudzveidību.  

Praktiskajās nodarbībās tiek izstrādāti un analizēti pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām 

vajadzībām pedagoģiskie raksturojumi un iespējamā attīstības dinamika. 

Rezultāti 

Kursa noslēgumā students spēj:  

Zināšanas un izpratne  

• raksturot speciālās pedagoģijas būtību,  

• izprast un raksturot speciālās pedagoģijas pamatjēdzienus,  

• definēt speciālās pedagoģijas mērķi, uzdevumus un pamatprincipus,  

• izskaidrot un sniegt pārskatu par pirmsskolas izglītības specifiku bērniem ar redzes 

traucējumiem.  

Zināšanu pielietošana  

• adekvāti attiecināt un izmantot speciālās pedagoģijas atziľas pirmsskolas izglītībā,  

• izskaidrot mācību, audzināšanas un korekcijas darba īpatnības bērniem ar redzes traucējumiem,  

• modificēt rotaļnodarbību saturu atbilstoši bērnam ar redzes traucējumiem,  

• paredzēt un aprobēt bērnam ar redzes traucējumiem piemērotāko grūtību pakāpi.  

Analīze, sintēze, novērtēšana  

• diskutēt speciālās pedagoģijas bērniem ar redzes traucējumiem redzes traucējumiem jomā,  

• klasificēt speciālās izglītības programmas atbilstoši speciālās pedagoģijas mērķgrupām,  



• attiecināt un izvērtēt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas iespējas bērniem ar redzes 

traucējumiem.  

Komunikācija  

• izskaidrot speciālās pedagoģijas raksturīgākās iezīmes,  

• pierādīt mācību agrīnās korekcijas nozīmi speciālā pedagoģijā,  

• argumentēti izskaidrot speciālās pedagoģijas daţādus aspektus,  

• izvēlēties optimālāko problēmas risinājumu.  

Ievirze turpmākās mācīšanās prasmēm  

• patstāvīgi studēt literatūru, gūtās atziľas izmantot praksē,  

• analizēt un kritiski izvērtēt savu un citu pedagoģisko pieredzi,  

• formulēt savus uzskatus un pamatot tos,  

• toleranti uzklausīt citus viedokļus.  

Vispārējās prasmes  

• izprast un ievērot bērnu speciālās izglītības vajadzības,  

• modificēt pirmsskolas izglītības programmas elementus atbilstoši bērnu individuālajām spējām,  

• uzľemties atbildību par pedagoģiskā darba rezultātiem,  

• orientēties neparedzētos apstākļos, meklējot optimālas pieejas.  

Kursa plāns 

1. Ievads. Speciālā pedagoģija vispārējās pedagoģijas sistēmā. L 4  

2. Speciālās pedagoģijas jēdzienu skaidrojums. L 2 S 2  

3. Speciālās pedagoģijas pirmsākumi un attīstība. L 2 S 2  

4. Speciālās pedagoģijas mērķi, uzdevumi un pamatprincipi. L 2  

5. Speciālās pedagoģijas mērķgrupas pirmsskolā un sākumskolā, to raksturojums L 2 S 2  

6. Speciālās izglītības programmas un speciālās izglītības iestādes. L 2 S 2  

7. Redzes traucējumu cēloľi, veidi un izpausmes. L 2 S 2  

8. Pirmsskolas izglītības specifika bērniem ar redzes traucējumiem. L 2 S 2  

9. Atbalsts bērniem ar redzes traucējumiem izglītības iestādē. L 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīti patstāvīgie darbi speciālās pedagoģijas pirmsskolas kursā - 20% kopējā vērtējumā  

Sekmīgs starpvērtējums: eseja, uzstāšanās ar patstāvīgi sagatavotiem referātiem semināros, 

diskusijas - 40% kopējā vērtējumā  

Kursa noslēgumā eksāmens - 40% kopējā vērtējuma  

Mācību pamatliteratūra 

1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.:Preses Nams, 1998. - 15 eks.  

2. Liepiľa S. Speciālā psiholoģija. - R.: RaKa, 2008. - 15 eks.  

3. Zamskis H. Speciālās pedagoģijas vēsture. R.:RaKa, 2007. - 28 eks.  

4. Mash, Eric J. Детская патопсихология :нарушения психики ребенка /Эрик Мэш, Дзвид 

Вольф ; [перевод на русский язык: Будагова Е. ... [и др.]]. Санкт-Петербург : Прайм-

Еврознак, 2007 - 3 eks.  

5. Special education handboook :the law on children with special educational needs /revised by 

Margaret McGowan. London : Advisory Centre for Education, 2005. - 2 eks.  

Papildliteratūra 

1. Alī M. Mana bērna attīstības ceļš. R.: Jumava, 2009. - 4 eks.  

2. Štāls M. Mūsu dzīves pabērni, viľu audzināšana un mācīšana. R.: Valtera un Rapas akc. sab. 

izdevums, 1936. - 3 eks.  

3. Frederickson, N. Special educational needs, inclusion and diversity /Norah Frederickson and 

Tony Cline.  

Maidenhead : McGrawHill, 2009. - 2 eks.  

4. Фильчикова, Л. И. Нарушения зрения у детей раннего возраста :диагностика и 



коррекция : для педагогов и психологов, врачей и родителей : [методическое пособие] 

/Л.И. Фильчикова, М.Э. Бернадская, О.В. Парамей ; Институт коррекционной педагогики 

РАО. Москва : Экзамен, 2004. - 1 eks.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. EuroNews on special needs education http//wwweuropean-agency.org  

2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  

3. Ţurnāls ,,Skola un ģimene"  

4. Ţurnāls ,,Mans mazais‖  

5. Ţurnāls ,,Veselība‖  

6. Ţurnāls ―Skolotājs‖  

7. Журнал Дефектология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija I* 

Kursa kods Peda1047 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Nozares atbildīgais Aida Krūze  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Priekšzināšanas 

Peda1026, Vispārīgā pedagoģija I [SkPi P] 

Kursa anotācija 

KURSA ANOTĀCIJA  

Studiju kurss sniedz priekšstatu par pirmsskolas pedagoģiju kā zinātľu nozari, tās risinājumus 

praksē. Studenti gūst zināšanas par audzināšanas jomām pirmsskolas posmā personības 

veidošanās procesā, par skolotāja personības lomu bērna attīstībā, par pirmsskolas pedagoģiskā 

procesa likumsakarībām , atšķirībām un kopējo ar sākumskolas posmu. 

Rezultāti 

REZULTĀTI  

Studiju kursa laikā tiek attīstītas topošo skolotāju gnozeoloģiskās , analītiskās un konstruktīvās 

prasmes. Studiju kurss ir kā pamats turpmākajām studijām- Pirmsskolas pedagoģija II un 

Pirmsskolas pedagoģija III, kā arī metodikām .Skolotājs spēs izmantot teorētiskās zināšanas, 

parādīs jēdzienu, terminu izpratni. Pratīs analizēt zinātnisko un profesionālo literatūru, integrēt 

atziľas praktiskajā darbā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI  

Lekciju apmeklējums,semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (50%),  

kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  

Pārbaudījums (rakstveida) – tests ar praktiskiem uzdevumiem vai praktiskās izstrādnes 

aizstāvēšana.  

Mācību pamatliteratūra 

LITERATŪRA  

Mācību pamatliteratūra  

1. Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā. Liepāja, 2002. 4eks.  

2. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga , Izglītības soļi, 2002.4 eks.  

3. Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā. Rīga, Izglītības soļi, 2000. 2eks.  

4. Beļickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma.-Rīga.,1995.  

5. Boša R. Nacionālais bērnudārzs. Rīga , Doma un vārds. 1991.Nr. 3  



Papildliteratūra 

Papildliteratūra  

1. Early years care and Education Oxford, 1998  

2. Fulans M. Pārmaiľu spēki. Zvaigzne ABC, 1999  

3. Kompetenču paaugstināšana skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai 

vispārizglītojošā skolā.ESF, 2007  

4. Lapiľa L.,Ļubkina V. Pašapziľas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja 

saskarsmes procesā. Rēzekne, 2007  

5. Skills for preschool teachers. New Jersey 2004.  

6.Geidţs N.L., BerlinersD.C. Pedagoģiskā psiholoģija.Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.  

7. Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata.Rīga, 2007.  

8. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas.Rīga.,Zvaigzne ABC, 1998.  

9. Kaľepēja R. Es gribu iet skolā. Rīga, PusePlus, 2001  

10. Korčaks J. Kā man mīlēt bērnus. Rīga.,1988.  

11. Lieģeniece D. Bērns –pasaulē, pasaule- bērnā.Rīga,Zvaigzne,1992.  

12. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā.-Rīga.,1996.  

13. Štāls M. Audzināšana un mācīšana agrajā bērnībā. Rīga, 1927.  

14. Pirmsskolas izglītības programma. Rīga, Mācību apgāds, 1997. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

1. www.isec.gov.lv  

2. www.izm.gov.lv  

3. Pirmsskolas izglītība 1997-2007.  

4. Skolotājs. 2006.Nr.4 

Piezīmes 

 

 

 

Kursa plāns Veids Stundas 

1. Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijas kursa mērķis, uzdevumi, saturs. 

Pirmsskolas pedagoģija kā zinātne pedagoģijas zinātľu sistēmā.  
L 2 

2. Mūsdienu sociālkulturālā situācija un bērna attīstība pirmsskolā. Pirmsskolas 

sociālā nozīmība, vieta Latvijas izglītības sistēmā.  
L 2 

3.Bērns kā subjekts . Subjekta , objekta būtība, mijsakarības. Darbības jēdziens 

pirmsskolas pedagoģijā. Veseluma metodoloģiskā pieeja bērna pašrealizācijas 

sekmēšanā.  

S 4 

4.Audzināšana un attīstība pirmsskolas pedagoģijā. Sensitīvie un krīzes periodi 

bērna attīstībā. Daţādās pieejas bērna audzināšanā. Audzināšanas darbības jomas. 

Audzināšanas un attīstības savstarpējā  

L 4 

5.Sports bērna pašapziľas un Es tēla veidošanā.Fiziskās audzināšanas sistēma, 

saturs, formas, līdzekļi pirmsskolā.  
S 2 

6.Intelektuālās audzināšanas sistēma, saturs, formas, organizācija pirmsskolā 

.Mācības un mācīšanās.  
S 4 

7.Tikumiski ētiskās audzināšanas sistēma, saturs, formas , līdzekļi pirmsskolā. 

Pilsoniskuma audzināšana un vērtīborientācija.  
L 4 

8.Audzināšanas un darbīgums pirmsskolā. Darbīguma veicināšanas saturs, 

līdzekļi , formas.  
S 4 

9.Mākslinieciskās audzināšanas jēdziens, saturs, formas , līdzekļi pirmsskolā.  L 2 



10.Skolotāja personība kā atdarināšanas paraugs, skolotāja kompetences L 2 

11.Pirmsskolas un sākumskolas pēctecības problēmas audzināšanas satura 

attīstīšanā. 2 
S 2 

 

 

Kursa nosaukums Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija II* 

Kursa kods Peda2071 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 06.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Aida Krūze  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Priekšzināšanas 

Peda1047, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija I* [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1301 [2PED1301] Pirmsskolas 

un sākumskolas pedagoģija 
 

Kursa anotācija 

Studiju kurss sniedz priekšstatu par pirmsskolas pedagoģiju kā zinātľu nozari, tās risinājumu 

praksē. Studenti gūst zināšanas par rotaļu kā vadošo darbības veidu pirmsskolas vecuma bērna 

attīstībā. Iegūst zināšanas par jēdzieniem: rotaļa, spēle, rotaļspēle, rotaļdarbība, kā arī pedagoga 

tiešajiem un netiešajiem rotaļu vadīšanas paľēmieniem .  

Studentiem tiek sniegts ieskats par rotaļas pedagoģisko vērtību, atklājot rotaļas iespējas bērnu 

pasaules izzināšanā, jūtu attīstībā, interešu atklāsmē, kā arī studenti rosināti izvērtēt rotaļas kā 

metodes, formas, līdzekļa un paľēmiena izmantošanu pirmsskolēna sagatavošanai skolai. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

- zināšanas un izpratni par:  

 

jēdzieniem‖ rotaļa‘, ‘spēle‘, ‘rotaļspēle‘, ‗rotaļdarbība‘, to kopējām un atšķirīgajām pazīmēm.  

attīstošās rotaļas, to raksturojums;  

rotaļas kā vadošās darbības veidu, tās funkcijām pirmsskolā bērna personības attīstībā;  

rotaļu iedalījumu veidiem, to raksturojumu;  

rotaļu rašanās teorijām un nozīmi bērnu attīstībā;  

rotaļu attīstības posmiem;  



rotaļu vadīšanas metodēm un paľēmieniem daţādās bērna pirmsskolas vecuma grupās;  

rotaļlietu iespējām bērna personības veidošanā.  

 

 

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

 

bērna rotaļu norisi novērojumā;  

rotaļu attīstības virzienu un posmu pēctecību rotaļās;  

rotaļu organizēšanas un vadīšanas paľēmienus daţādās pirmsskolas bērna vecuma grupās;  

pedagoga tiešos un netiešos rotaļu vadīšanas paľēmienus bērna personības attīstībā;  

rotaļu kopas, to atbilstību izvirzītajam mērķim un uzdevumiem saistībā ar bērna attīstību 

veselumā;  

 

- prasmes zināšanas pielietot:  

 

teorētiski pamatojot bērna rotaļu organizēšanu un norisi un to mijsakarības;  

izvērtējot pedagogu vadīto rotaļu norisi praksē;  

mērķtiecīgi izraugoties bērnam piemērotu rotaļu veidu, to aprobējot;  

modulējot bērna vecumam, interesēm un vajadzībām piemērotas rotaļas bērna attīstības 

veselumā sekmēšanā;  

 

- komunikācijas prasmes:  

 

formulēt un analītiski aprakstīt atbilstoši bērnu vecumam rotaļu organizēšanas un vadīšanas 

paľēmienus un nepilnības un iespējamos risinājumus;  

izteikt un argumentēt savu viedokli;  

prezentēt izpētīto un analizēto;  

sadarboties ar docētājiem un studentiem studiju kursa ietvaros.  

 

 

 

- ievirze tālākai mācīšanās prasmēm  

 

patstāvīgi pētīt Latvijas un citu valstu pedagoģijas pieredzi studiju kursa kontekstā;  

analizēt, izvērtēt un prognozēt bērnu vadošās darbības pirmsskolā sekmēšanas tendences.  

 

- citas vispārējas prasmes:  

 

izmantot iegūtās zināšanas un prasmes turpmākajā studiju procesā;  

analizēt zinātnisko literatūru;  

patstāvīgo darbu pedagoģijā izstrāde.  

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

 

- iegūst zināšanas par bērnu rotaļu organizēšanas un vadīšanas likumsakarībām un iespējām 

pedagoģiskajā darbībā pirmsskolā bērna attīstības veselumā sekmēšanā ;  

- iegūst prasmi teorētiski pamatot mērķtiecīgu rotaļu organizēšanu un vadīšanu, kā arī organizēt 

un vadīt rotaļas daţāda vecuma bērniem;  

- iegūst prasmes bērnu patstāvīgas rotaļu darbības sekmēšanā un veicināšanā;  

- padziļina interesi par rotaļu pirmsskolā . 

Kursa plāns 



Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās 

1. Rotaļa kā darbības veids bērna audzināšanā un attīstībā. 2 ( L2) 

2. Rotaļu iedalījums. Rotaļu attīstības posmi. Rotaļu vadīšanas metodes un paľēmieni daţādās 

pirmsskolas vecuma grupās. 4 ( L2; S2) 

3. Simboliskās jeb radošās rotaļas, to raksturojums un veidošanas principi bērna vecuma 

posmos.  4( L2; S2) 

4. Spēles jeb rotaļas ar noteikumiem. Kustību rotaļas, didaktiskās rotaļas. Rotaļu saturs, 

vadīšanas paľēmieni daţādos vecuma posmos. 4( L2; S2) 

5. Rotaļspēļes jēdziens, saturs un vadīšanas paľēmieni. 4( L2; S2) 

6. Teatrālās rotaļas, to saturs, veidi bērna daţādos vecuma posmos. 4( L2; S2) 

7. Rotaļa pedagoģiskajā procesā bērna personības veidošanā. 4( L2; S2) 

8. Rotaļlietas, to veidi un iespējas bērna personības attīstībā veselumā. Pašgatavotās rotaļlietas. 2 

( L2) 

9. Didaktisko spēļu modelēšana, praktiskā izstrāde un izvērtējums. 4 (L2; S2) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) Nodarbību apmeklējums;  

2) starppārbaudījumi ( patstāvīgi sagatavoti semināri un dalība) ;  

 

starppārbaudījumuvērtējums summatīvs, kas sastāv no šādām tēmām:  

 

- bērnu rotaļdarbības aktivizēšana pirmsskolā (2. ned.);  

- rotaļu programmas izstrāde atbilstoši bērnu vecumposmam ( 4. ned.);  

- radošo rotaļu priekšnosacījumi, pedagoga darbība un līdzdalība. ( 6.ned.);  

- kustību/didaktisko rotaļu vadīšana un izvērtējums ( 8. ned.);  

- rotaļspēļu iespējas un izvērtējums bērna attīstībā veselumā ( 10. ned.);  

- rotaļu vides izvērtējums ( 12. ned.);  

- didaktisko spēļu un rotaļlietu modelēšana( 14 ned.).  

 

3) noslēguma darbs - rakstisks eksāmens.  

 

Nodarbību apmeklējums - 30% no kopējā vērtējuma;  

Starppārbaudījumi ( kontroldarbs, patstāvīgo darbu izstrāde un aktīvas dalības semināros) - 40% 

no kopējā vērtējuma;  

Rakstveida eksāmens - 30% no kopējā vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Dzintere D., Stangaine I.Rotaļa- bērna dzīvesveids. R.: RaKa, 2005.-21 eks.  

2. Dzintere D., Stangaine I.Rotaļa- bērna dzīvesprasmju sekmētāja. R.: RaKa, 2007.-11 eks.  

3. Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi 2007.-308 lpp.-11 

eks.  

4. Broadhead P. Early years play and learning :developing social skills and cooperation /Pat 

Broadhead. London ; 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/krs.kapr?l=1&p=002151804682759684&kr1=2PED2684&va1=B201

00&apr1=C91002New Yor: RoutledgeFarmer, 2004.-1 eks.  

5.Johnson, J. Play, development, and early education.Boston : Pearson, 2005.-1 eks. 

Papildliteratūra 

1.Bakisa,A.Romēns,K.Rotaļas ar bērnu vecumā no1 dienas līdz 6 gadiem.R.:Alberts XII,1997.-

191 lpp.  

2.Batľa V. Rosinot bērna iekšējo pasauli. R.:RaKa, 2001.  

3.Fišers, R. Mācīsim bērniem mācīties. R.: RaKa, 2005.  

4.Fišers, R. Mācīsim bērniem domāt. R.: RaKa, 2005.  



5.Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

6.Lieģeniece D. Rotaļas nozīme bērna pašattīstības sekmēšanā./Bērna attīstība 

6.burtnīca.Liepāja,1995.-32 lpp. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Pirmsskolas izglītība/Periodikas izdevums-R.1998.-2007.  

2. Sākums/Periodikas izdevums.-R.1998...  

3. http:/www.pirmsskola.lv 

Piezīmes 

 

Par katras nākamās nodarbības pamatjautājumiem, līdzi ľemamiem materiāliem un iespējamiem 

mājas darbiem studenti tiek informēti iepriekšējās nodarbības laikā. Studentiem, gatavojoties 

nodarbībām, būs iespēja izvēlēties daţādus materiālus .  

Attaisnoti kavētās nodarbības studentam tiek ieskaitītas, iepriekš saskaľojot ar kursa docētāju 

laiku, individuālajās pārrunās atbilstoši nokavētās nodarbības temata saturam. Uzsākot kursa 

docēšanu docētājs nodrošina studentus ar nodarbību kalendāro plānu. 

 



  

Kursa nosaukums Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija III 

Kursa kods Peda2073 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.05.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

Nozares atbildīgais Aida Krūze  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Priekšzināšanas 

Peda1047, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija I* [14.09.2010] 

Peda2071, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija II* [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1301 [2PED1301] Pirmsskolas 

un sākumskolas pedagoģija 
 

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un veidot praktiskas iemaľas pirmsskolas 

izglītības iestāţu sadarbībā ar daţādām institūcijām – ģimeni kā būtiskāko, skolu, valsts un 

sabiedriskajām institūcijām . Kursā tiek risināti jautājumi, kā bērns tiek iesaistīts pirmsskolas 

izglītībā, veidot sadarbību un kādas sadarbības formas ar vecākiem tiek rekomendētas teorijā un 

praksē, kad bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. 

Rezultāti 

 

Kursa rezultātā pilnveidosies zināšanas par pirmsskolas izglītību izglītības sistēmā, pirmsskolas 

izglītības iestādes sadarbības formām un saturu ar iestādēm un sabiedriskām organizācijām , 

spēja analizēt, kā arī gnozeoloģiskās un projektēšanas kompetences. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktivitāte diskusijās,prezentācijas seminārnodarbībās -50%  

Starppārbaudījumi -2 izstrādnes 25%  

Pārbaudījums (rakstveida eksāmens) – tests ar praktiskiem uzdevumiem 25%  

Mācību pamatliteratūra 

 

 

 

1.Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā. Rīga, 2000  

2.Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga, 2002  



3.Es un mana krāsainā pasaule.PusePlus,2003  

4.Kaľepēja R. Sarunāsimies, sadarbosimies. Rīga , 2003.  

5.Kaľepēja R. Es gribu iet skolā. Rīga 2003.  

6.Mana rotaļspēle. Rīga 1998  

7.Mācīšanās ir zelts.UNESCO., 2001  

8.Mācīšanās nodarbības zīdaiľiem un maziem bērniem.IIC, 2001.  

9.Early years care and Education Oxford, 1998  

Papildliteratūra 

 

1. Early years care and Education Oxford, 1998  

2. Fulans M. Pārmaiľu spēki. Zvaigzne ABC, 1999  

3. Kompetenču paaugstināšana skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai 

vispārizglītojošā skolā.ESF, 2007  

4. Lapiľa L.,Ļubkina V. Pašapziľas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja 

saskarsmes procesā. Rēzekne, 2007  

5. Skills for preschool teachers. New Jersey 2004.  

6. Эйнон Д. Творческая игра. Москва, 1995  

7. Пакет учебно методических материалов. ЮНЕСКО, 1993 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. www.isec.gov.lv  

2. www.izm.gov.lv  

3. Pirmsskolas izglītība 1997-2007.  

4. Skolotājs. 2006.Nr.4 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Pirmsskolas izglītība - vienots audzināšanas un mācīšanās process L 2 

2.Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes vienotība bērna attīstības īstenošanā L 4 

3.Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes vienotība bērna attīstības īstenošanā P 4 

4.Pirmsskolas izglītības iestādes un skolas sadarbība L 4 

5.Pirmsskolas izglītības iestādes un skolas sadarbība P 4 

6.Pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar sabiedrību un NVO L 2 

7.Pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar sabiedrību un NVO P 4 

8.Pirmsskolas izglītības iestādes struktūra un funkcijas L 4 

9.Pirmsskolas izglītības iestādes struktūra un funkcijas P 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Dabaszinību pamati pirmsskolā 

Kursa kods Peda2087 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Mağistra(līm.), pasn. Ata Krūmiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2087 [2PED2099] Dabaszinību 

pamati pirmsskolā [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar dabaszinību pamatu apguves nozīmi un organizēšanu pirmsskolā. 

Kursā tiek piedāvāts apgūt satura, metoţu, formu, līdzekļu un programmu izvēles un 

izmantošanas nosacījumus dabaszinību apguvei pirmsskolā. Kursa laikā tiek piedāvāts apgūt 

dabaszinību pamatu apguvei pirmsskolā izmantojamos dabas objektus un to kopšanu. 

Rezultāti 

Pēc kursa apguves students spēs demonstrēt  

Zināšanas un izpratni par:  

iepazīstināšanas ar dabu pirmsskolā nozīmi bērna attīstībā;  

normatīviem aktiem, kas nosaka apgūstamo dabaszinību saturu un metodes;  

apgūstamo dabaszinību saturu pirmsskolā;  

dabaszinību pamatu mācību metodēm un to īstenošanu;  

dabaszinību pamatu apguves formām;  

dabaszinību pamatu apguvei izmantojamiem līdzekļiem, to izvēli;  

dzīvās dabas stūrīša un dārza ierīkošanu un izmantošanu dabaszinību pamatu apguvei;  

dabas objektu izvēli dabaszinību pamatu apguvei un to kopšanu;  

programmu izveides galvenajiem principiem.  

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

dabaszinību pamatu apgūstamo saturu;  

dabaszinību pamatu apguves metodes;  

dabaszinību pamatu apguves formas;  

dabaszinību pamatu apguves programmas.  

Prasmes zināšanas pielietot:  

atlasīt saturu dabaszinību pamatu apguvei bērniem daţādos attīstības posmos;  

izvēlēties metodes dabaszinību pamatu apguvei daţādam saturam bērniem daţādos attīstības 

posmos;  

izvēlēties dabaszinību pamatu apguves formas daţādam saturam bērniem daţādos attīstības 



posmos;  

izplānot dzīvās dabas stūrīti un tā izmantošanu dabaszinību pamatu apguvei;  

izvēlēties dabas objektus un plānot to izmantošanu dabaszinību pamatu apguvē;  

atpazīt dabaszinību pamatu apguvei izmantojamos telpaugus, noteikt to veselības stāvokli un 

izvēlēties to kopšanas paľēmienus;  

izvērtēt un izvēlēties piemērotu programmu dabaszinību pamatu apguvei.  

Komunikācijas prasmes;  

aizstāvēt savu viedokli;  

pierādīt izvēlēto metoţu un formu pamatotību;  

sadarboties ar studiju biedriem. 

Kursa plāns 

1. Iepazīstināšana ar dabu pirmsskolā. (Lekcija: 2 stundas)  

2. Apgūstamais dabaszinību saturs pirmskolā. (Lekcija: 1 stunda, seminārs: 1 stunda)  

3. Metodes dabaszinību pamatu apguvei pirmsskolā. (Lekcija: 6 stundas, seminārs: 6 stundas)  

4. Formas iepazīstināšanai ar dabu pirmsskolā. (Lekcija: 2 stundas, seminārs: 2 stundas)  

5. Līdzekļi dabaszinību pamatu apguvei pirmsskolā. (Lekcija: 2 stunda, seminārs: 4 stunda)  

6. Dabas objekti un to kopšana pirmsskolā. (Lekcija: 2 stundas, seminārs: 2 stundas)  

7. Programma dabaszinību pamatu apguvei pirmsskolā. (Lekcija: 1 stundas, seminārs: 1 stunda) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semināru apmeklējums ir obligāts.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi patstāvīgie darbi un jāiesniedz rakstveidā. Studiju kursa 

gala atzīmi veido rakstiska kontroldarba rezultāts (20%), 3 rakstiski iesniegtu patstāvīgo darbu 

rezultāti (60%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (20%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja bērnu audzināšanā (5-7 gadu vecumā) /Daina Lieģeniece ; 

Pedagogu izglītības atbalsta centrs, Liepājas Pedagoģijas akad. Rīga : RaKa, 1999. – 262 lpp. 

(LUB 14 eksemplāri)  

2. Kromāne Dz. Daţādu metoţu izmantošana, iepazīstinot bērnus ar dabu :Māc. līdz. vid. spec. 

māc. iest. spec. nr. 2010 "Audzināšana pirmsskolas iestādēs" un nr. 2002 "Pirmsskolas 

audzināšana" audzēkľiem /Dz. Kromāne ; LPSR Augst. un vid. spec. izglīt. m-jas Māc. metod. 

kab. Rīga : LPSR AVSIM Māc. metod. kab., 1983. - 56 lpp. (LNB 3 eks.)  

3. Lieģeniece D. Bērns - pasaulē, pasaule - bērnā :metod. līdz.. Rīga : Zvaigzne, 1992. – 134 lpp. 

(LUB 1 eksemplārs)  

4. Spellings M. Helping Your Child Learn Science. ED plus Education Publications Center, 

2005. - 39 p. (pieejama http://www2.ed.gov/parents/academic/help/science/science.pdf) 

Papildliteratūra 

1. Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm. Rīga : Mācību apgāds, 

1999. – 40 lpp. (LUB 2 eksemplāri)  

2. Prelgauska Dz. Spēles, novērojumi, eksperimenti :metodisks līdzeklis. Rīga : SIA "Izglītības 

soļi", 2000. - 71 lpp. (LUB 3 eks.)  

3. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников . 

Москва : Сентябрь, 2003. – 205 с. (LUB 1 eks.)  

4. Djačenko O. Spēles un vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas attīstīšanai. Rīga : 

―Eksperiments‖, 1999. – 54 lpp. (LUB 4 eks.)  

5. Puškarevs I. Attīstības psiholoģija. Rīga : RaKa, 2001. - 88 lpp. (LUB 60 eks.) 

Periodika un citi informācijas avoti 

Skolotāja Almanahs :informatīvi metodisks izdevums pamatskolas un vidusskolas pedagogiem. 

Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC.  

 



 

 

Kursa nosaukums Bērnu anatomija un fizioloģija [SkoK P] 

Kursa kods Medi1207 

Zinātnes nozare Medicīna 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Medicīnas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Ināra Laizāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Medi1189 [2MED1189] Bērnu 

anatomija un fizioloģija [Skol 

P][SkPi P] 

Medi1207 [2MED1207] Bērnu 

anatomija un fizioloģija [SkoK P] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir paplašināt studentu zināšanas par bērna organisma attīstību un augšanu. Lai 

sasniegtu šo mērķi studentiem:  

- jāanalizē optimālākie bērna organisma darbības priekšnosacījumi;  

- jāanalizē iespējamie līdzekļi bērna organisma novirţu novēršanai;  

- jāsagatavo un jāiesniedz prezentācija. 

Rezultāti 

Sekmīgi pabeidzot kursu studenti būs attīstījuši:  

- zināšanas par bērna organismu un tā atsevišķiem orgāniem un to opcionālo funkcionēšanu;  

- prasmes pielietot teorētiskās zināšanas praksē strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem;  

- bērna organisma fizioloģiskā procesa novērtēšanas prasmes un pasākumus slimību un nobīţu 

novēršanā. 

Kursa plāns 

1. Anatomijas un fizioloģijas zināšnas kā priekšnoteikums bērna attīstībai. 2L, 1S  

2. Bērna organisma attīstības un augšanas principi. 2L, 1S  

3. Bērna organisma veidošanās un attīstība prenetālajā periodā. 1L, 1S  

4. Nervu sistēmas struktūra un funkcijas. 1L, 1S  

5. Iekšējās sekrēcijas orgāni. 1L, 1S  

6. Sensorā sistēma, tās struktūra un funkcijas. 1L, 1S  

7. Balsta un kustību orgāni. 1L, 1S  

8. Asins cirkulācijas sistēma. 1L, 1S  



9. Elpošanas sistēma. 1L, 1S  

10. Barošanas ceļu sistēma. 1L, 1S  

11. Enerģija un vielmaiľa organismā. 1L, 1S  

12. Izvadorgānu sistēma 1L, 1S  

13. Dzimumorgānu sistēma. 1L, 2S  

14. Imunitāte un aizsargsistēma. 1L, 2S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīva līdzdalība semināros un lekcijās, prezentācija (30%);  

Divi testi (30%);  

Gala eksāmens rakstiskā un mutiskā formā (40%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Valtneris A. Bērnu un pusaudţu fizioloģija – R: Zvaigzne ABC, 2001., 160 lpp.  

2. Bērnijs D. Cilvēka ķermenis(Mazā enciklopēdija) – R: Zvaigzne ABC, 2002., 160 lpp.  

3. Puškarevs I.Bērnu un pusaudţu augšana un attīstība – R: LVU, 1986., 74 lpp.  

4. Geske R. Bērna bioloģiskā attīstība – R: Raka, 2005., 311 lpp.  

5. Lails E. Borns, Nensija Filipa Ruso. Psiholoģija 1. daļa – R: Raka 2000., 205 lpp.  

6. Jermolajev J. Vozrastnaja fiziologija – M: Prosveščeľije, 1985., 382 str.  

7. Hripkova A. Vozrastnaja fiziologija – M: Prosveščeľije, 1978., 285 str. 

Papildliteratūra 

1. Valtneris A., Visocka I. Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna – R: Zvaigzne ABC, 1997.  

2. Apīnis P. Cilvēks – R: Nacionālis Medicīnas Apgāds, 1998.  

3. Āboltiľa M. Kā aug mūsu bērns – R: Datorzinību centrs, 1998.  

4. Obreimova N., Petruhin A. Osnovi anatomiji, fiziologiji i gigieni ģeķei i potrostok – M: 

Akademija, 2000. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sveiks un vesels  

2. Veselība  

3. Pirmsskolas izglītība  

4. Mans mazais  

5. Doškoļnoje vospitaľije(2005., 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Adaptācijas process pirmsskolā 

Kursa kods Peda1043 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 06.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Aida Krūze  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1043 [2PED1042] Adaptācijas 

process pirmsskolā [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis – sniegt priekšstatu par bērna adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās 

sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas 

procesa pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes veidošanos par pedagoģisko 

procesu pirmskolā un mācību vides iespējām bērna adaptācijas procesā pirmsskolā.  

Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas:  

 adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi;  

 sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi;  

 pedagoga kompetence adaptācijas procesā;  

 daţādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par:  

bērna adaptācijas būtību, adaptācijas faktoriem, līdzekļiem, rādītājiem, veidiem un pakāpēm;  

personības adaptācijas saikni ar bērna psihes procesiem un individuālpsiholoģisko un 

vecumposma attīstību;  

bērna adaptācijas likumībām, teorijām, to izpausmēm pedagoģiskajā darbībā;  

pedagoga kompetenci bērna adaptācijas procesā;  

bērna sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumiem;  

mācību vides būtību, veidošanu un iespējām bērna adaptācijā;  

mazbērnu adaptācijas īpatnībām;  

rotaļu iespējām bērna adaptācijas sekmēšanā;  

ģimenes un pirmsskolas sadarbības būtību bērna adaptācijas veicināšanā;  



bērnu pēctecīgas pārejas no pirmsskolas uz skolu būtību un nodrošināšanu.  

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

bērna adaptācijas norisi un mijsakarības;  

bērna adaptācijas šķēršļus un tendences;  

pedagoga darbību bērna adaptācijā;  

mazbērnu adaptāciju atbilstoši situācijai un apstākļiem;  

mācību vides atbilstību un piemērotību bērnu vecumam;  

rotaļu izvēles nosacījumus, organizēšanu un vadīšanu bērna adaptācijas sekmēšanā;  

ģimenes un pirmsskolas sadarbību, pamatojoties uz aprakstīto situāciju un apstākļiem;  

bērna pāreju no pirmsskolas uz skolu, respektējot bērnu pirmsskolas pieredzi un darbības 

attīstību.  

- prasmes zināšanas pielietot:  

teorētiski pamatojot bērna adaptācijas norisi un mijsakarības;  

mērķtiecīgi izraugoties pedagoģiski piemērotus adaptācijas līdzekļus un veidus atbilstoši bērna 

vecumam, interesēm un vajadzībām;  

adaptācijas kursā apgūtos pedagoģijas jēdzienus turpmākajā studiju procesā;  

modulējot bērna vecumam, interesēm un vajadzībām piemērotu mācību vidi adaptācijas 

sekmēšanā;  

- komunikācijas prasmes;  

formulēt un analītiski aprakstīt bērnu adaptācijas problēmas un iespējamos risinājumus;  

izteikt un argumentēt savu viedokli;  

prezentēt izpētīto un analizēto;  

sadarboties ar docētājiem un studentiem studiju kursa ietvaros.  

- ievirze tālākai mācīšanās prasmēm  

patstāvīgi pētīt Latvijas un citu valstu pedagoģijas pieredzi studiju kursa kontekstā;  

analizēt, izvērtēt un prognozēt bērnu adaptācijas sekmēšanas tendences.  

- citas vispārējas prasmes:  

izmantot iegūtās zināšanas un prasmes turpmākajā studiju procesā;  

analizēt zinātnisko literatūru;  

patstāvīgo darbu pedagoģijā izstrāde.  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

- iegūst zināšanas par adaptācijas procesa likumībām un organizācijas iespējām pedagoģiskajā 

darbībā pirmsskolā, ;  

- iegūst prasmi teorētiski pamatot mērķtiecīgu adaptācijas procesa organizēšanu ;  

- padziļina interesi par adaptācijas procesu pirmsskolā . 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Adaptācijas un adaptācijas procesa jēdziens un skaidrojums. Adaptācijas procesa faktori, 

pakāpes un veidi. 2- ( L2)  

2. Adaptācija-personības attīstības rādītājs sociālajā vidē. 4 ( L2;S2)  

3. Pedagoga kompetence un nozīmība adaptācijas procesā. 4 ( L2;S2)  

4. Bērnu darbības vide adaptācijas procesā pirmsskolā . 6 ( L2; S 4)  

5. Mazbērnu adaptācijas procesa īpatnības. 4 ( L2;S2)  

6. Rotaļa kā adaptācijas līdzeklis. 2 -(L2)  

7. Ģimenes un pirmsskolas sadarbība-adaptācijas nosacījums. 4 ( L2;S2)  

8. Pirmsskolas izglītības iestādes un skolas sadarbība-adaptācijas nosacījums. 2- (L2)  

9. Bērnu sagatavošana skolai- viens no sekmīgas adaptācijas rādītājiem. Pēctecība pārejā no 

pirmsskolas uz skolu. 4 ( L2;S2) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklējums - 25% no kopējā vērtējuma;  

starppārbaudījumi ( kontroldarbs, patstāvīgo darbu izstrāde un aktīvas dalības semināros) - 50% 



no kopējā vērtējuma;  

Rakstveida eksāmens - 25% no kopējā vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Dzintere D.red.Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā-R.:Izglītības soļi, 2000.-5 eks,  

2.Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā.-R.:RaKa,1999.-14 eks.  

3. Puškarevs I. Golubeva A.Bērna attīstība.-R.:Lielvārds,1999.-14 eks.  

4. Crowther, Ingrid.: Im Kindergarten kreativ und effektiv lernen - auf die Umgebung kommt es 

an /Ingrid Crowther. Weinheim ; Basel : Beltz Verlag, 2005.- 1eks.  

5. Soziale Entwicklung in der Kindheit aus beziehungstheoretischer Perspektive / Wolfgang 

Friedlmeier.] : Pabst Science Publ., 2002.-1 eks.  

Papildliteratūra 

 

Dzintere D.red. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē.-R.:Izglītības soļi, 2002.  

Kaľepēja R. red. Es gribu iet skolā.-R.:Puse Plus,2003.  

Pontāga I. Darbs ar bērniem un viľu vecākiem adaptācijas periodā bērnudārzā.-R.:1985.  

Жданов И.А. Адаптация и прогноэирование деятельности. Казанского унив.,1991. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Pirmsskolas izglītība/Periodikas izdevums-R.1998.-2007.  

Sākums/Periodikas izdevums.-R.1998... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Matemātisko priekšstatu veidošana pedagoģiskajā 

procesā 

Kursa kods Peda2074 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Rudīte Andersone 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2074 [2PED2068] Matemātisko 

priekšstatu veidošana pedagoģiskajā 

procesā [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis veidot izpratni par matemātisko zināšanu nozīmi bērnu intelektuālajā audzināšanā.  

Kursa ietvaros studenti iepazīs matemātiskās izglītības vietu un lomu pirmsskolas izglītībā, 

matemātisko priekšstatu un jēdzienu attīstību, atsevišķos metodiskos paľēmienus matemātisko 

priekšstatu veidošanā un bērnu matemātisko spēju attīstībā. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti iegūs akadēmisks un profesionālās kompetences, kas izpaudīsies kā  

1. zināšanas un izpratne par  

- matemātiskās izglītības mērķiem pirmsskolā;  

- matemātisko priekšstatu attīstību;  

- matemātisko spēju būtību;  

- metodēm matemātisko priekšstatu veidošanā pirmsskolā  

2. prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt  

- daţādus metodiskos paľēmienus matemātisko priekšstatu veidošanā;  

- bērnu matemātisko spēju attīstību veicinošos mācību paľēmienus;  

- informatīvo vidi un jauninājumus pirmsskolas matemātiskajā izglītībā;  

- mācību līdzekļus matemātisko priekšstatu veidošanā;  

3. prasmes zināšanas pielietot  

- izvirzot izglītības mērķus matemātisko priekšstatu veidošanā un bērnu matemātisko spēju 

attīstībā;  

- plānojot to sasniegšanu;  

- izmantojot projektus un radošos uzdevumus izglītības mērķu sasniegšanā;  

- konkrēto matemātisko priekšstatu veidošanā par skaitu un skaitīšanu, lielumiem un mēriem, 

ģeometriskajiem priekšstatiem utt.  



4. komunikācijas prasmes  

- informējot vecākus par mācību un audzināšanas gaitu un bērnu individuālajiem sasniegumiem;  

- sadarbojoties ar vecākiem;  

- sadarbojoties ar citiem pedagogiem;  

- izsakot savu attieksmi;  

- veicot profesionālo pedagoga darbību;  

5. ievirze tālākmācīšanās prasmēm  

- virzīt savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi;  

- patstāvīgi pētīt citu pedagogu pieredzi.  

6. citas vispārējās prasmes  

- ievērot ētikas normas;  

- uzľemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību;  

- pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiľām. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Matemātikas metodikas mērķi un uzdevumi pirmsskolas izglītībā 4 (2L; 2S)  

2. Matemātisko priekšstatu attīstības vēsturiskie aspekti 2(L)  

3. Matemātiskās spējas, to struktūra un attīstība 2 (L)  

4. Matemātiskās prasmes, to raksturojums 4 (2L; 2S)  

5. Matemātikas kursa saturs pirmsskolas izglītībā 2 (1L; 1P)  

6. Skaita un skaitīšanas apguves metodiskie paľēmieni 4 (2L; 2P)  

7. Lielumu un mēru izpratnes veidošanās 6 (2L; 2S; 2P)  

8. Ģeometrisko priekšstatu veidošanās 4 (2L; 2S;)  

9. Projekti un radošie uzdevumi 4 (1L; 3P) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) sekmīgi veikti 4 praktiskie darbi – 40%  

2) sekmīga līdzdalība semināros – 40 %  

3) sekmīgi veikts rakstveida eksāmens – 20% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ģingulis E. Matemātikas metodikas vēsture un aktualitātes. – R. Raka, 2004. (27 esk)  

2. Kaľepēja R.U.C. Es gribu iet skolā. – Rīga, Puse Plus, 2003. (10eks)  

3. Krastiľa E., Draviľa D. Spēles un rotaļas matemātikā – Rīga,: Zvaigzne, 1991. (5 eks)  

4. Ukstiľa R. Didaktiskās rotaļas 3–5 gadus vecu bērnu matemātiskās domāšanas attīstībai – 

Rīga: Izglītības soļi, 2006. (3 eks)  

5. Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. – R.:SIA Izglītības soļi, 2007. (12eks) 

Papildliteratūra 

1. Cine I. Graudule L. Pirmie soļi matemātikā – Rīga, 1993.  

2. Krāsu un figūru spēles plaknē kā bērnu sensoro spēju attīstītājas / V.Jonīte.– Rīga, 1996.– 53 

lpp.  

3. Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm / Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas Pirmsskolas izglītības iestāţu nodaļa.– Rīga, 1997.  

4. English L.D. Handbook of Internqational research in Mathematics Education. – USA: Taylor 

and Francis, 2008.  

5. Payne I.N. Matehematics for the Yuong Child. – Reston VA: National Council of Teachers of 

Mathematics, 1990 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls „Pirmsskolas izglītība‖  

2. Ţurnāls „Mans mazais‖  

3. Ţurnāls „Skolotājs‖  

4. www.izm.gov.lv  



 

 

Kursa nosaukums Rokdarbu teorija un metodika I 

Kursa kods Peda1044 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 13.09.2007 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Ineta Aizporiete 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1044 [2PED1043] Rokdarbu 

teorija un metodika I [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP297 [2PEDP297] Rokdarbu 

teorija un metodika [Skol P] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un pilnveidot studentu prasmes organizēt un 

vadīt pirmsskolas vecuma bērniem rokdarbus. Studentu uzdevums ir palīdzēt bērniem 

pakāpeniski apgūt visu darba procesu, izvēlēties vajadzīgos materiālus un darba rīkus. Iemācīt 

bērniem plānot darba operāciju secību, apgūstot daţādas darba iemaľas. Radoši domāt, būt 

aktīviem, prast novērtēt sava darba rezultātus 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti apgūst iemaľas un prasmes strādāt ar daţādiem materiāliem 

(dabas materiāliem, audumu, papīru, dziju, darboties ar adatu un diegu). Studenti padziļināti 

iepazīst pirmsskolas bērnu psihofizioloģisko raksturojumu un noskaidro vai strādājot mērķtiecīgi 

ir iespējams veicināt radošo darbību rokdarbu nodarbībās. Kā arī noskaidro vai ar rokdarbu 

palīdzību tiek veicināta bērnu rakstīšanas kustību attīstība. 

Kursa plāns 

1. Bērnu rokdarbi, to sensorais, psiholoģiskais un pedagoģiskais pamatojums ( L -6 )  

2. Rokdarbu nozīme bērnu rakstītprasmes attīstībā. ( L -6 )  

3. Pedagoga loma rokdarbos. ( L-4 )  

4. Radošās darbības veicināšana rokdarbos ( L - 4 )  

5. Rokdarbu veidi pirmsskolā ( praktiskais darbs – 12.) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.izpildīti un prezentēti praktiskie darbi (50% no vērtējuma)  

2. noslēguma darbs – eksāmens (50% no vērtējuma) 



 

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Kristena A.Hansena, Roksana K.Kaufmane, Stefans Sailers. Soli pa solim: programma 

bērniem un vecākiem. Bērncentrētu grupu veidošana. – Sorosa fonds – Latvija. Programma 

―Pārmaiľas izglītībā‖, 1998.  

2.Gavaina Š. Radošā iztēle. – R.; Preses nams, 1996.  

3.Klints D. Svētku grāmata ģimenei. – Zvaigzne ABC, 2008.  

4. Labrī I. Jautrie rokdarbi – Zvaigzne ABC, 2008.  

5. Treimane G. Papīra locīšana – Zvaigzne ABC, 2008.  

6. Nikitenko S. Ziema – 100 radošas idejas – Zvaigzne ABC, 2008.  

7. Nikitenko S. Pavasaris – 100 radošas idejas – Zvaigzne ABC, 2008.  

8. Minje U. Darbiľi veiklām rokām – Zvaigzne ABC, 2004.  

9. Dzērvīši Al. un A. Rokdarbu metodika. – R: Valters un Rapa, 1937. 

Papildliteratūra 

1.Aizporiete I. Lekciju materiāli. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli:  

1.Kromāne Dz. Balta lapa, lineatūra// Skola un ģimene, 1972., Nr.11. 5lpp.  

2.Kromāne Dz. Cilpas un pirmais burts// Skola un ģimene, 1972., Nr.12. 9lpp  

3.Gavaina Š. Radošā iztēle. – R.; Preses nams, 1996. – 120lpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Mūzikas pedagoģija un muzikālās audzināšanas 

metodika I 

Kursa kods Peda1045 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 11 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
21 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 25.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācībspēks Ligita Stramkale 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Ligita Stramkale 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1045 [2PED1044] Mūzikas 

pedagoģija un muzikālās 

audzināšanas metodika I [14.09.2010] 

PedaP319 [2PEDP319] Muzikālās 

audzināšanas metodika [Skol P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa autore: Dr.paed., doc. Ligita Stramkale  

 

Studiju kursa mērķis dot iespēju studentiem apgūt pirmskolas muzikālās audzināšanas metodikas 

un mūzikas mācības pamatus, lai radoši iesaistītos mūzikas nodarbībās kā pirmskolas skolotājs.  

Studiju kursa uzdevumi:  

1)pilnveidot studentu personīgās muzikālās prasmes un iemaľas, mūzikas ābeces zināšanas;  

2)veicināt studentu izpratni par mūzikas mērķi, uzdevumiem un saturu pirmskolā;  

3)veidot prasmi pielietot pirmskolas pedagoģiskajā darbībā mūzikas mācību metodes un 

līdzekļus. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par:  

•mūzikas apguvē izmantojamām bērnu dziesmu grāmatām un mācību metodiskajiem līdzekļiem;  

•skaľu īpašībām, nošu nosaukumiem absolūtajā un burtu sistēmā;  

•pirmskolā muzicēšanai nepieciešamajām ritma zilbēm un to apguves metodiku;  

•bērna balss aparāta uzbūvi un skaľas veidošanās secību;  

•bērnu dziesmu izvēles un izteiksmīgas izpildīšanas kritērijiem.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

•muzikālās audzināšanas mērķi, uzdevumus un saturu pirmskolā;  



•prasības muzikālajai audzināšanai pirmskolā;  

•bērna balss aparāta attīstības īpatnības, salīdzinot ar pieauguša cilvēka balss aparātu;  

•dziedāšanas un muzikālo rotaļu iespējas bērna muzikalitātes un harmoniskas personības 

attīstībā;  

•skandēšanas būtību un tās izmantošanas iespējas bērnu ritma izjūtas pilnveidošanā.  

 

3. Prasmes zināšanas pielietot:  

•izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, metodiski pareizi pilnveidot bērnu ritma izjūtu;  

•bērnu dziesmai izveidot un izpildīt ritma pavadījumu ar skanošajiem ţestiem;  

•darbā ar bērniem izmantot muzikālās rotaļas;  

•izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, prast izteiksmīgi nodziedāt bērnu dziesmiľu;  

•izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, izveidot rotaļnodarbības konspektu;  

•prast, izmantojot muzikālās audzināšanas līdzekļus, radoši organizēt un pilnveidot izglītības 

vidi.  

 

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

•veidot un uzturēt komunikācijai un sadarbībai labvēlīgu vidi;  

•demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas;  

•pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiľām;  

•diskutēt un pierādīt pirmskolas muzikālās audzināšanas metodikas apguves priekšrocības;  

•uzľemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību.  

 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

•patstāvīgi virzīt savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi;  

•patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos. 

Kursa plāns 

1.Ievads studiju kursā. Izglītības programmu paraugu un prasību muzikālajā audzināšanā analīze  

(L-2 + S-2).  

2.Nošu mācība un muzikalitāte (L-2 + S-2).  

3.Skanošo ţestu partitūras izveide un ritma izjūtas attīstīšana (L-2 + S-2).  

4.Bērna balss aparāta uzbūve un skaľas veidošanās secība (Praktiskais darbs -3 + L-1).  

5.Bērnu dziesmu tematika, izvēles un izteiksmīgas izpildīšanas kritēriji (S-2 + L-2).  

6.Rotaļas ar dziedāšanu (Praktiskais darbs -3 + L-1).  

7.Muzikālās rotaļas iestudēšana un rotaļnodarbības konspekta izveidošanas nosacījumi un 

sastāvdaļas (Praktiskais darbs -3 + L-1).  

8.Rotaļnodarbības konspekta prezentācija un studiju kursā paveiktā izvērtējums (S -4). 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)Izpildīti un prezentēti praktiskie darbi (40% no vērtējuma);  

-skanošo ţestu partitūras izveide un iestudēšana bērnu dziesmai;  

-vienas bērnu dziesmas izteiksmīgs izpildījums;  

-muzikālās rotaļas iestudēšana;  

-rotaļnodarbības konspekta izstrāde un prezentācija.  

2)Obligāts semināru apmeklējums un sekmīgs starpvērtējums (40% no vērtējuma)  

-izglītības programmu paraugu un prasību muzikālai audzināšanai pirmskolā analīze;  

-nošu mācība;  

-bērnu dziesmu analīze;  

-bērnu balss aprāta uzbūve.  

3)Noslēguma darbs (20% no kopējā vērtējuma)  

-rakstisks eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bičuka, M. u.c. Muzikālā audzināšana pirmskolā. Rīga: RaKa, 2003. (2 grāmatas)  



2. Birzkops, J. Muzicēšana, labākā intelektuālo spēju attīstītāja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. (12 

grāmatas)  

3. Brice, B. Spēlējiet, spēlmanīši / Baiba Brice ; lit. red. Sandra Priedīte ; dizains: Baiba Lazdiľa. 

- Rīga : RaKa, 2009.(2 grāmatas)  

4. Daukša, A. Ieskats mūzikas metodikā. Rīga: RaKa, 2000. (1 grāmata)  

5. Dzintare, D., Boša, R. Rotaļspēles. Rīga: Mācību apgāds, 1997. (1 grāmata)  

6. Kārkliľš, L. Mūzikas leksikons. Rīga: Raka, 2006. (5 grāmatas)  

7. Rozenberga, L. Muzikālās spēles un rotaļas. Rīga: Musica Baltica, 2003.  

8. Zelmene, M. Mūzika mazajiem. Dziesmas un rotaļas. 1.grāmata. Rīga: RaKa, 2006. (10 

grāmatas)  

9. Zelmene, M. Mūzika mazajiem. Dziesmas un rotaļas. 2.grāmata. Rīga: RaKa, 2006. (20 

grāmatas) 

Papildliteratūra 

1.Bebru Juris Dziedāšanas mācības metodika. Rīga: A.Gulbis, 1922.  

2. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt.- R.: RaKa, 2005  

3.Fridrihsons, U. Do dziesmas bērniem [Nošizdevums] Uldis Fridrihsons [teksts: Anna 

Brigadere, Aspazija, Rainis ... [u.c.] priekšv. Uldis Auseklis]. Saldus: Deviľas Mūzas, 2006.  

4. Jērcuma L. Ritmika. I un II daļa.- R.: RaKa, 2002  

5. Joffe, J. Muzikālās dzirdes attīstības ceļi. Rīga: Zvaigzne, 1991.  

6. Meţore S., Apšeniece L. Dziesmiľas par burtiľiem. Rīga: Eve, 2007.  

7. Robule, D. Mazā domiľa. Dziesmas bērniem. Rīga: RaKa, 2006.  

8. Pauls R. Saules raibumiľi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.  

9. Suruda, I. Mūzika kā pirmsskolas vecuma bērna personības attīstības nosacījums. Rīga: Puse 

Plus, 2001.  

10. Tautasdziesmu vācelīte (sast. Ē.Siliľš).Rīga: Zvaigzne ABC, 1990.  

11. Udodova I. Ievads mūzikas teorijā.- R.:Zvaigzne ABC, 2006  

12. Vetlugina N. Bērna muzikālā attīstība.- Maskava, 1988  

13. Zvirgzdiľa, E. Par vokālo mākslu. Rīga: Zvaigzne, 1986. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Pirmskolas izglītības satura dokumenti un programma mūzikā. Pieejams: www.isec.gov.lv  

2.Raksti ţurnālos „Pirmskolas izglītība‖, „Sākums‘, ―Skolotājs‖, konferenču materiāli u.c. 

publikācijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums 
Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves 

norisēm metodika 

Kursa kods Peda4029 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 31.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Priekšzināšanas 

Peda1047, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija I* [14.09.2010] 

Peda2071, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija II* [slēgts 03.09.2010] 

Peda2073, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija III [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4029 [2PED4033] 

Iepazīstināšanās ar apkārtni un 

sabiedriskās dzīves norisēm metodika 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt studentus pirmsskolas vecuma bērnu iepazīstināšanas ar 

tuvāko(sadzīves priekšmeti, transports utt) un tālāko (dzimtā vieta, pilsēta, valsts) apkārtni 

sistēmā, īpašu uzmanību veltot iepazīstināšanai ar sabiedriskās dzīves norisēm( tradīciju un 

valsts svētki, profesijas, satiksmes noteikumi) kā tikumiskās un patriotiskās audzināšanas 

līdzekli. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par bērnu iepazīstināšanas ar apkārtni un 

sabiedriskās dzīves norisēm saturu un plānošanas principiem, pratīs izveidot darba programmas 

daţādās tematiskajās jomās, mācēs atlasīt, analizēt un interpretēt saturu bērnu mācīšanās 

procesā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ,semināru apmeklējums ( obligāts) + 2 starppārbaudījumi ( tematiskās 

iţstrādnes) (50%),kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  

Pārbaudījums ( rakstveida)- tests un praktiskais uzdevums vai praktiskās izstrādnes aizstāvēšana 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. SIA Izglītības soļi. 2002.5 eks.  

2. Freiberga I., Priede L. Bērns mācās izzināt pasauli Rīga SIA Izglītības soļi, 2007 5 eks.  



3. Kaľepēja R., Lieģeniece D. Es gribu iet skolā. Rīga SIA Puse Plus , 2003 4 eks.  

4. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga RaKa, 1999 5 eks.  

5. Pirmsskolas izglītības programma. Rīga Puse Plus, 1998 3 eks. 

Papildliteratūra 

1. Ceļu satiksmes noteikumi.Rīga 1999.  

2. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads , gadskārta un godi. Rīga, Everest, 1992  

3. Ruberte I. Senvārdu vārdnīca. Zvaigzne ABC  

4. Wood D. How children think and learnBlackwell Publishers Ltd 1999 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Pirmsskolas izglītība. 1998.  

2. Pirmsskolas izglītība.1999.  

3. Pirmsskolas izglītība. 2000.  

4. Pirmsskolas izglītība. 2001.  

7. Pirmsskolas izglītība. 2002. 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Iepazīstināšanas ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm priekšmets, tā 

saturs. 
L 4 

2.Iepazīstināsanas ar tuvāko apkārtni sistēma un saturs. L 2 

3.Iepazīstināšanas ar tuvāko apkārtni sistēma , saturs  S 4 

4.Iepazīstināšanas ar profesijām daţādās vecuma grupās sistēma.  L 2 

5.Iepazīstināšanas ar profesijām daţādās vecuma grupās sistēma.  P 4 

6.Iepazīstināšana ar transporta līdzekļiem un satiksmes noteikumiem daţādās 

vecuma grupās.  
L 2 

7.Iepazīstināšana ar transporta līdzekļiem un satiksmes noteikumiem daţādās 

vecuma grupās.  
S 2 

8.Iepazīstināšana ar valsts svētkiem, svinamām dienām un tautas tradīciju norisēm 

daţādās vecuma grupās  
L 2 

9.Tradīciju norises pirmsskolā  S 4 

10.Satura veidošanas principi iepazīstināšanai ar dzimto vietu  L 2 

11.Iepazīstināšanas ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm organizācijas 

formas  
S 2 

12.Iepazīstināšanas ar apkārtni saikne ar citām nodarbībām un bērnu darbības 

veidiem (seminārs)  
S 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Mazbērna audzināšana [SkPi] 

Kursa kods Peda1057 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.02.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Lidija Budaha 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1057 [2PED1057] Mazbērna 

audzināšana [SkPi] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – attīstīt izpratni par bērnu audzināšanu no prenatālā perioda līdz trīs gadu 

vecumam, nozīmi personības veidošanās procesā. Kursa saturā iekļautā literatūras mācīšanas 

metodika palīdzēs iepazīt un mācīties izvērtēt problēmas, kas saistītas ar mazbērna attīstību.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

• izpratīs bērna attīstības nozīmi no prenatālā perioda līdz trīs gadu vecumam,  

• izpratīs vecāku lomu bērna personības attīstībā un vērtību sistēmas izveidē,  

• zinās bērna attīstības teorijas un vēstures pamatjautājumus,  

• iepazīs daţādas mācību programmas bērna agrīnajā attīstībā,  

• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas realizēt darbā pirmsskolas izglītības iestādē.  

Kursa plāns 

Bērna attīstība prenatālajā periodā L2 ;S2  

Jaundzimušāis un bērna pirmie seši mēneši L2;S2  

Bērna attīstība otrajā pusgadā. L4;S2  

Bērna attīstība agrīnajā vecumā (no gada līdz diviem) L4 ; S2  

Bērna attīstība vecumā no diviem līdz trim gadiem L2 ; S1  

Pirmsskolas izglītības programma bērniem vecumā no 1-3 gadiem L2 ; S1  

Bērnu drošība ģimenē un pirmsskolas iestādēs L2;S1  

Ģimenes un pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība bērna adaptācijas periodā. L2;S1  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

 

* lekciju apmeklējums-obligāts  



* semināru apmeklējums – obligāts  

* 2 kontroldarbi - (50%),  

* pārbaudījums-eksāmens (rakstveida) – (50%) 

Mācību pamatliteratūra 

1. Dţons Boulbijs Drošais pamats. R: Apgāds ―Rasa ABC‖,1998.  

2. Igors Puškarevs, Ausma Golubeva Bērna attīstība. R: Apgāds ―Lielvārds‖, 1999.  

3. Igors Dobrjakovs Kā radīt laimīgu bērnu  

4. Омраам Микаэль Айванхов Воспитание, начинающееся до рождения. Издательство 

Прсвета, 1995.  

5. Хрестоматия по перинатальной психологии. Составитель А.Н. Васина М: Издательство 

УРАО , 2005. 

Papildliteratūra 

1. Kā izaudzināt laimīgu mazuli rokasgrāmata vecākiem un pedagogiem. R: Apgāds ―Valters un 

Rapa‖, 2007.  

2. Ārija Karpova Ģimenes psiholoģija. R: Izdevniecība ―RaKa‖, 2006. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls „Pirmsskolas izglītība‖  

Ţurnāls „Mans mazais‖  

Ţurnāls „Skolotājs‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Dzimtās valodas mācīšanas metodika* 

Kursa kods Peda4555 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 38 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 31.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Priekšzināšanas 

Peda1035, Vispārīgā pedagoģija II [SkPi P] [slēgts 03.09.2010] 

Peda1026, Vispārīgā pedagoģija I [SkPi P] [slēgts 03.09.2010] 

Peda4029, Iepazīstināšanās ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm metodika [slēgts 

03.09.2010] 

Psih1047, Vispārīgā psiholoģija [SkoK P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4555 [2PED2067] Dzimtās 

valodas mācīšanas metodika* [slēgts 

03.09.2010] 

PedaP564 [2VALP564] Dzimtās 

valodas mācīšanas metodika [Skol P] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt studentus pirmsskolas vecuma bērnu runas un valodas attīstīšanas 

metodikā rotaļnodarbībās un ārpus nodarbību laikā. Kursa apguves laikā studenti apgūst metodes 

un paľēmienus daţādos mazbērnu un pirmsskolas vecuma posmos bērnu runas aktivizēšanā, 

fonemātiskās dzirdes attīstīšanā, vārdu krājuma paplašināšanā un aktivizēšanā, teikuma 

veidošanā un stāstītmācīšanā, kā arī ieskatu runas diagnosticēšanā un elementāras korekcijas 

plānošanā.  

Rezultāti 

Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt, atlasīt runas materiālu, kombinēt variantus veiksmīgai 

bērnu runas attīstībai.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Iegūto teorētisko zināšanu un prasmju apliecināšana, individuālais darbs, praktisko uzdevumu 

veikšana , starppārbaudījumi( 2 tematiskās izstrādnes)80%, sekmīgi nokārtots eksāmens (tests 

vai praktiskās rekomendācijas aizstāvēšana) 20%.  

Mācību pamatliteratūra 

1.Boša R. Bērnu runas aktivizēšana bērnudārzā. Mācību apgāds NT. 1999.3eks.  



2.Children learning Language.London, 1997 1 eks.  

3.Dzintere D., Boša R. Rotaļspēles ,. Rīga, 1997 5 eks.  

4.Kaľepēja R. Es gribu iet skolā. Rīga 2003. 5 eks.  

5.Kaľepēja R. Sarunāsimies, sadarbosimies. Rīga 2003. 5 eks.  

6.Markus D. Bērna valoda no pirmā kliedziena līdz pasakai. Rīga 20035 eks.  

7.Markus D. Bērns runā kultūras pasaulē.Rīga, 20075 eks.  

8.Miltiľa I. Skaľu izrunas traucējumi. RaKa 2005.10 eks.  

9.Pirmsskolas izglītības programma. Rīga,1998. IZM mājas lapa  

10.Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana.RaKa 2002 10 eks.  

11.Teaching young children.London. 1999  

12.Valodas prakse:vērojumi un ieteikumi.Rīga, 2005 5 eks.  

13.Vigotskis Ļ Domāšana un runa. Rīga 2002.5 eks.  

14.Wood D. How children think and learn.Great Britain, 1998  

15.Ушакова О. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

Москва, 2004 

Papildliteratūra 

1.Rūķe-Draviľa.V. No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Stokholma, 1998.  

2.The Cambridge encyclopedia of Language. 1997. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Pirmsskolas izglītība. 1998.-2007.  

2.Skolotājs.1999.-2007 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Dzimtās valodas metodikas priekšmets saikne ar citiem priekšmetiem.  L 4 

2..Skaľu izrunas kultūras veidošanas metodika, fonemātiskās dzirdes attīstīšana.  L 10 

3..Skaľu izrunas kultūras veidošanas metodika, fonemātiskās dzirdes attīstīšana.  S 6 

4.Vārdu krājuma aktivizēšanas un paplašināšanas daţādās pieejas. Metodika 

mazbērnu un pirmsskolas vecuma grupās. . 
L 6 

5.Vārdu krājuma aktivizēšanas un paplašināšanas daţādās pieejas. Metodika 

mazbērnu un pirmsskolas vecuma grupās. . 
S 10 

6.Gramatiski pareizas runas aktivizēšana pirmsskolā  L 4 

7.Gramatiski pareizas runas vingrināšana un valodas kultūras apguve.  S 4 

8.Stāstītprasmes attīstīšana pirmsskolas vecumā. . L 10 

9.Stāstītprasmes attīstīšana pirmsskolas vecumā.  S 6 

10.Runa, lasīšana un rakstīšana pirmsskolā.  L 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Konstruktīvā darbība 

Kursa kods Peda1058 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 30.01.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

Kursa atbildīgais mācībspēks Ineta Aizporiete 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Ineta Aizporiete 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1058 [2PED1058] Konstruktīvā 

darbība [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un pilnveidot studentu prasmes organizēt un 

vadīt pirmsskolas vecuma bērniem konstruktīvo darbību. Celtniecības materiāls ieľem būtisku 

vietu daudzos bērnu attīstības aspektos, to skaitā valodas, sociālo iemaľu, matemātikas un 

precīzo kustību iemaľu attīstībā. Darbojoties ar celtniecības materiālu, konstruktoriem, bērni 

apgūst jēdzienus, mācās pazīt formas, sadarboties, uzlabot acu un roku koordināciju. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti apgūst iemaľas un prasmes strādāt ar daţādiem materiāliem – 

celtniecības materiālu, daţādiem konstruktoriem (atbilstoši bērnu vecumam). Pedagoga loma ir 

iemācīt darboties – gan zēniem, gan meitenēm. Konstruktīvā darbība ir vienlaicīgi strukturēta un 

radoša nodarbošanās. Līdzīgi citām jomām, bērni iziet cauri vairākām attīstības stadijām. 

Pedagoga prasības būs atkarīgas no bērnu vecuma. 

Kursa plāns 

1.Konstruktīvās darbības ietekme uz daţādiem attīstības aspektiem pirmsskolā (L-6)  

2. Izziľas procesi konstruktīvajā darbībā (L- 6)  

3.Konstruēšanas veidi (praktiskais darbs –8)  

4. Konstruktīvās darbības īpatnības 3 – 4 gadus veciem bērniem (L-4)  

5.Modelēšana konstruktīvajā darbībā (praktiskās nodarbības –8) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. praktiskās nodarbības (50% no vērtējuma)  

2. noslēguma darbs – eksāmens (50% no vērtējuma) 

Mācību pamatliteratūra 

1.K.A.Hansena, R.K.Kaufmane, K.B.Voiša. Soli pa solim: programma bērniem un vecākiem. – 

Sorosa fonds – Latvija, 1998.  



2.A.Ļubļinska. Bērnu psiholoģija, R:Zvaigzne, 1979.  

3.Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд. Москва. Просвещение.1990.  

4. З.В. Лиштван. Конструирование. Москва. Просвещение. 1981.  

5.Т.С.Комарова. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. 

Москва. Просвещение. 1985.  

6.Под ред.Л.А.Венгера. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного 

воспитания. Москва. Просвещение. 1986.  

7. З.В.Лиштван. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. . Москва. 

Просвещение. 1971.  

8. Под ред.Н.Н.Поддякова. Ф.А.Сохина. Умственное воспитание детей дошкольного 

возраста. Москва. Просвещение. 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Bērna sagatavošana skolai* 

Kursa kods Peda4027 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 10.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Priekšzināšanas 

Peda1048, Dzimtās valodas kultūras pamati* [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4027 [2PED4031] Bērna 

sagatavošana skolai* [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par jēdziena ‖sagatavošana skolai‖ saturu un tā 

mērķtiecīgu veidošanu atbilstoši bērnu individuālajām attīstības īpatnībām , interesēm un 

vajadzībām. Kursa saturā iekļauta lasīt un rakstīt mācīšanas metodika. Darba sistēma bērnu 

sagatavošanā skolai tiek apskatīta pirmsskolas izglītības sistēmas ietvaros sākot no 2-3 gadu 

vecuma. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par sagatavošanas skolai saturu mūsdienās ( 

2-7gadi).  

Studenti spēs patstāvīgi analizēt un vērtēt daţādas metodikas un to ietekmi uz bērna individuālo 

attīstību . 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums,semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (50%),  

kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  

Pārbaudījums-eksāmens (rakstveida) – tests ar praktiskiem uzdevumiem vai praktiskās izstrādnes 

aizstāvēšana. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Biezā D., Kauce A. Bērnu sagatavošana skolai.Rīga, Zvaigzne 1971  

2.Венгер Л Готов ли ребенок к школе? Москва Знание 1994  

3.Freiberga I., Priede L. Bērns mācās izzināt pasauli Rīga SIA Izglītības soļi, 2007  

4..Kaľepēja R., Lieģeniece D. Es gribu iet skolā. Rīga SIA Puse Plus , 2003  

5..Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga RaKa, 1999  



6.Ptičkina Ā. Lasīšanas mācības sākumskolā. Rīga, Pētergailis 1999  

7.Pirmsskolas izglītības programma. Rīga Izglītības soļi 1998.  

8.Бузруких М. Леворукий ребенок в школе и дома. Екатеринбург 2004 .  

9..Wood D. How children think and learnBlackwell Publishers Ltd 1999  

10.300 заданий для подготовки ребенка к школе. Москва, Минск 2006 

Papildliteratūra 

1. Kay Stages 1 and 2 England 1995.  

2. Handbook for inspecting Primary and nursery schools. London 1999 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Pirmsskolas izglītība. 1998.- 2007.  

2. Mans mazais skolā . 2007. gada rudens  

3. www.izm.gov.lv  

4. www.isec.gov.lv 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Bērna attīstība ( intereses,vajadzības attīstības sensitīvie periodi) un 

sagatavošanas skolai jēdziens.  
L 2 

2.Pirmsskolēna psiholoģiskā un fiziskā sagatavošana skolai  L 4 

3.Bērna runas attīstība – pamats sagatavošanā skolai.  L 2 

4.Fonemātiskās dzirdes attīstība(seminārs)  S 2 

5.Fonemātiskās dzirdes attīstība rotaļā.(praktikums)  S 4 

6.Burtu iepazīšanas metodikas  L 2 

7.Burtu iepazīšana rotaļā (praktikums)  P 2 

8.Lasītprasmes attīstīšanas pieejas.Kodēšana,dekodēšana. L 2 

9.Rakstītprasmes attīstīšanas mehānismi  L 2 

10.Rakstītprasmes vingrinājumi un burtu rakstība(praktikums)  P 2 

11.Bērna gatavības skolai kritēriji un rādītāji.  L 2 

12.Pedagoģiskais process kā veselums bērna vispusīgā sagatavošanā skolai.  L 2 

13.Darba sistēma bērnu iepazīstināšanā ar skolu,sadarbība ar skolu.  L 2 

14.Sadarbība ar skolu (seminārs)  S 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums 
Bērnu literatūra un tās mācīšanas metodika 

[2LIT1309*Peda1540*13.05.2011] 

Kursa kods Peda1204 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 24.01.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1540 [2LIT1041] Bērnu 

literatūra un tās mācīšanas metodika 

[slēgts 03.09.2010] 

LitZ2178 [2LIT2178] Bērnu 

literatūra* [Skol P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – attīstīt izpratni par bērnu literatūras būtību un specifiku, nozīmi personības 

veidošanās procesā. Kursa saturā iekļautā literatūras mācīšanas metodika palīdzēs iepazīt un 

mācīties izvērtēt problēmas, kas saistītas ar bērnu literatūras uztveri un izpratni pirmsskolā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

• izpratīs bērnu literatūras lomu un nozīmi bērna personības attīstībā un vērtību sistēmas izveidē,  

• pilnveidos prasmi vērtēt, analizēt un interpretēt daiļdarbus,  

• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas īstenot darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studiju darbs 1 referāts- 20%, viena literārā darba metodiskā izstrādne - 40%, vienas 

rotaļnodarbības modelēšana - 20%, eksāmens - 20 % . 

Mācību pamatliteratūra 

1. Stikāne A. Latviešu bērnu literatūra. R.: Zvaigzne, 1977.  

2. Stikāne I. Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. R.: RaKa, 2005.  

3. Stikāne I., Tretjakova S., Zandere I. Zirgs, kas naktī dzied. R.: LBJLP, 2006.  

4. Bērnu literatūra: vērtējumi, pārdomas, atzinības, lasīšanas veicināšana. R.: Garā pupa, 2005.  

5. Rungulis M., sast. Kungu kapsētas spoks. 150 jauni un veci spoku, joku un šausmu stāsti. R.: 

Pētergailis, 2005. 103 lpp. 

Papildliteratūra 



1. Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana. RaKa 2002  

2. Korčaks J. Kā mīlēt bērnu. R.: Zvaigzne, 1986.  

3. Korčaks J. Kad es atkal būšu mazs. R.: Liesma, 1967.  

4. Vecgrāve A. Ceļvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi. R.: Zvaigzne ABC, 2005  

5.Rungulis M., sast. Burbuļmātei deguns garš. R., 1992.  

6. Rungulis M., sast. Kaķis lēca smēdē. R., 1994.  

7. Jaunākā latviešu bērnu literatūra. 2003 – 2005. R. krāj. R.: Garā pupa, 2006.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Pirmsskolas izglītība. 1998.-2007.  

2. Skolotājs.1999.-2007  

3. Stikāne I. Literatūra - pusaudţu vērtīborientācijas rosinātāja // Skolotājs, 2002, Nr.12. 93.-

97.lpp.  

4. www.ibby.org, www.alma.se, www.lnb.lv 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Bērnu literatūras specifika, latviešu bērnu literatūra L 4 

2.Bērnu literatūras specifika, latviešu bērnu literatūra, literāro darbu analīze P 2 

3.Literāro darbu analīzes teorija ( tēma, kompozīcija, tēli, mākslinieciskā 

izteiksme) 
L 2 

4..Literāro darbu analīzes teorija ( tēma, kompozīcija, tēli, mākslinieciskā 

izteiksme) 
P 4 

5.Metodika ţanra, tēmas un idejas uztveres veidošanā.( dzeja, stāsts, pasaka, 

mīkla u.c. ) 
L 2 

6.Metodika ţanra, tēmas un idejas uztveres veidošanā ( dzeja, stāsts, pasaka, 

mīkla u.c.). 
P 4 

7.Darbības secības un kompozīcijas uztveres veidošanas metodika L 2 

8.Darbības secības un kompozīcijas uztveres veidošanas metodika P 2 

9. Tēlu un darbojošos personu analīzes metodika pirmsskolā. Dramatizācija un 

teātris tēlu analīzē 
L 4 

10.Tēlu un darbojošos personu analīzes metodika pirmsskolā. Dramatizācija un 

teātris tēlu analīzē  
P 2 

11.Tēlotājmāksla un mūzika literārā darba noskaľas un tēlu raksturu uztveres 

veidošanā 
L 2 

12.Tēlotājmāksla un mūzika literārā darba noskaľas un tēlu raksturu uztveres 

veidošanā 
P 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati I 

Kursa kods Peda1051 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.01.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Iveta Boša 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1051 [2PED1051] Mākslas 

pedagoģija un tēlotājmākslas pamati I 

[slēgts 03.09.2010] 

PedaP315 [2PEDP315] Mākslas 

pedagoģija un tēlotājmākslas pamati 

[Skol P] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mācību laikā studenti apgūst zināšanas par mākslas vēstures pamatiem, mākslas 

veidiem un mākslas jēdzienu . Studenti iepazīstas ar daţādām mākslas tehnikām gan teorētiski, 

gan praktiski. Tiek apgūtas zināšanas par visiem bērniem piemērotiem zīmēšanas izteiksmes 

līdzekļiem un tehnikām, veicinot bērna psihisko procesu attīstīšanu: domāšanu, sajūtas, uztveri, 

atmiľu, iztēli, uzmanību, gribu. Zīmēšanu kā bērnu mākslinieciskās darbības veidu pirmsskolā 

iepazīs saistībā ar daţādiem bērnu darbības veidiem. 

Rezultāti 

Veiksmīgi apgūstot mākslas pedagoģiju un tēlotājmākslas pamatus:  

1. Studenti iegūst zināšanas par zīmēšanas tradicionālajām tehnikām;  

2. Studenti iegūst zināšanas par zīmēšanas netradicionālajām tehnikām;  

3. Pielietot un kombinēt daţādus materiālus;  

4. Studenti var brīvi strādāt daţādās tehnikās;  

5. Studenti prot piemērot darbu un tehnikas sareţģītību daţādiem bērnu vecumposmiem 

Kursa plāns 

1. Mākslinieciskās darbības jēdziens, tās īstenošanas pirmsskolā vispārīgs apskats.(L2; S2)2. 

Zīmētdarbības īpatnības pirmsskolā daţādos vecuma posmos. Metodika bērnu iepazīstināšanā un 

darbībā ar daţādiem zīmēšanas materiāliem un līdzekļiem. (L2 ; S2)  

3. Daţādas zīmēšanas tehnikas pirmsskolā daţādos vecuma posmos.(L3 ; S2)  

4. Netradicionālas zīmēšanas tehnikas L2 ; S2)  

5. Priekšmetiskais zīmēšanas posms. (S3)  

6. Siţeta zīmēšanas un informācijas saskaľotības princips.(S3)  

7. Bērnu radošā darbība zīmēšanā , tās virzīšanas pedagoģiskajā procesā metodika.(L3 ; S2)  



8. Daţādu bērnu mākslinieciskās darbības veidu apvienošanas metodika, rotaļnodarbību 

organizācijas formas un paľēmieni. L2 ; S2) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Starpvērtējums - studiju laikā divas radošo darbu skates:  

a) studentu radošo darbu skate;25%  

b) metodisko darbu skate 25%  

2.studiju kursa noslēguma pārbaudījums - eksāmens 50% (noslēguma darbu skate un darbu mape 

ar aprakstiem)  

Mācību pamatliteratūra 

1. Blīgzna K. Vizuālās mākslas ABC. Lielvārds, 1999  

2. Frīdenberga B. Vizuālā māksla pirmsskolā. RaKa, 2003  

3. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība. 1.daļa. RaKa, 1998  

4. Hibnere V. Bērnu dekoratīvie darbi. Zvaigzne, 1983  

5. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība. 2.daļa. RaKa, 2000  

6. Martina Dţ. Zīmēšana un gleznošana. Zvaigzne ABC, 1993  

7. Mejesa S. Gleznošana. Zvaigzne ABC, 1997  

8. Der Kunst – Ratgeber Meine erste Kindermalschule. Wiesbaden 2003 

Papildliteratūra 

1. Vaivare B. Tekstilapdruka un zīda apgleznošana. SP aģentūra, 1999  

2. Vaivare B. Marmorēšana. Zvaigzne ABC, 2000  

 

3. Колепанцева Л. В. Поетический образ природы в детском рисунке. Москва Прсвещение 

1985  

4. Виготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. Москва 1967  

5. Курчевский В. В. А что там за окном. Издательство Педагогика 1985  

6. Силивон В. А. Апликация для самых маленких. Минск 2003  

7. Заморожец А. В. и. д. Емоциональное развитие дошколника. Москва Прсвещение 1985  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli:  

1. Pirmsskolas skolotājs 1999 - 2007  

2. Mans mazais 2003 - 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati II 

Kursa kods Peda1054 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.01.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Iveta Boša 

Priekšzināšanas 

Peda1051, Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati I [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1054 [2PED1054] Mākslas 

pedagoģija un tēlotājmākslas pamati 

II [14.09.2010] 

PedaP315 [2PEDP315] Mākslas 

pedagoģija un tēlotājmākslas pamati 

[Skol P] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mācību laikā studenti apgūs zināšanas par mākslas veidiem un mākslas jēdzienu un 

tā izpratni pirmsskolas pedagoģijas kontekstā. Studenti iepazīstas ar daţādām mākslas tehnikām 

gan teorētiski, gan praktiski. Tiek apgūtas zināšanas par visiem bērniem piemērotiem vizuāliem 

izteiksmes līdzekļiem un tehnikām aplicēšanā kā sensorās audzināšanas sastāvdaļu, veicinot 

bērna psihisko procesu attīstīšanu: domāšanu, sajūtas, uztveri, atmiľu, iztēli, uzmanību, gribu.  

Rezultāti 

 

Veiksmīgi apgūstot mākslas pedagoģiju un tēlotājmākslas pamatus:  

 

1. Studenti iegūst zināšanas par zīmēšanas tradicionālajām tehnikām;  

2. Studenti iegūst zināšanas par zīmēšanas netradicionālajām tehnikām;  

3. Pielietot un kombinēt daţādus materiālus;  

4. Studenti var brīvi strādāt daţādās tehnikās;  

5. Studenti prot piemērot darbu un tehnikas sareţģītību daţādiem bērnu vecumposmiem;  

6. Studenti prot strādāt ar Pirmsskolas izglītības programmu.  

Kursa plāns 

1.Mākslinieciskās darbības jēdziens, aplicēšana kā pirmsskolas vecuma bērnu produktīvā 

darbība.L2; S2  

2.Daudzveidīgu māksliniecisko materiālu un līdzekļu izmantošanas metodika aplicēšanā 



pirmsskolā ( vecumā no 1-7 gadiem) . L2; S2  

3.Aplicēšana kā bērnu pašizteikšanās simboliskais veids. S3  

4.Priekšmeta aplicēšana mazbērnu un jaunākajā pirmsskolas vecumā. Šķēru lietošanas metodika. 

Saikne ar sensorās audzināšanas uzdevumiem.L2 :S2  

5.Priekšmeta aplicēšanas metodika vidējā un vecākajā pirmsskolas posmā. Saikne ar bērnu 

mācību darbību daţādos Pirmsskolas izglītības programmas virzienos.L3 ; S3  

6.Siţeta aplicēšanas metodika. L1 ; S2  

7.Aplicēšanas un citu bērnu mākslinieciskās darbības veidu (tēlotāj un literārās) saikne 

pirmsskolas pedagoģiskajā procesā. Rotaļnodarbību organizācijas formas un paľēmieni 

aplicēšanā. L2 ; S2  

8.Daţādu mākslinieciskās darbības veidu apvienošana bērnu radošajā darbībā pirmsskolā. L2 ; 

S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1. Starpvērtējums  

- studiju laikā divas radošo darbu skates:  

a) studentu radošo darbu skate;25%  

b) metodisko darbu skate 25%  

2.studiju kursa noslēguma pārbaudījums - eksāmens 50% (noslēguma darbu skate un darbu mape 

ar aprakstiem).  

Mācību pamatliteratūra 

1.Anspaks J. Mākslas pedagoģija. 1.daļa „RaKa‖,2004  

2.Anspaks J. Mākslas pedagoģija. 2.daļa „RaKa‖,2006  

3.Blīgzna K. Vizuālās mākslas ABC. Lielvārds, 1999  

4.Frīdenberga B. Vizuālā māksla pirmsskolā. RaKa, 2003  

5.Komarova T. Kā mācīt bērniem zīmēt. Zvaigzne, 1982  

6.Kvarcs V. Mākslas valodas pamati. Zvaigzne ABC, 1999  

7.Martina Dţ. Zīmēšana un gleznošana. Zvaigzne ABC, 1993  

8.Der Kunst – Ratgeber Meine erste Kindermalschule. Wiesbaden 2003 

Papildliteratūra 

1.Vaivare B. Tekstilapdruka un zīda apgleznošana. SP aģentūra, 1999  

2.Vaivare B. Marmorēšana. Zvaigzne ABC, 2000  

3.Karosēviča A. Mājturība//Batika. Zvaigzne ABC, 1998  

4.Колепанцева Л. В. Поетический образ природы в детском рисунке. Москва Прсвещение 

1985  

5.Виготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. Москва 1967  

6.Курчевский В. В. А что там за окном. Издательство Педагогика 1985  

7.Силивон В. А. Апликация для самых маленких. Минск 2003  

8.Заморожец А. В. и. д. Емоциональное развитие дошколника. Москва Прсвещение 1985  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli:  

1.Pirmsskolas skolotājs 1999 - 2007  

2.Mans mazais 2003 - 2007  

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati III 

Kursa kods Peda2097 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 14.01.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Iveta Boša 

Priekšzināšanas 

Peda1051, Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati I [slēgts 03.09.2010] 

Peda1054, Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati II [14.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2097 [2PED2112] Mākslas 

pedagoģija un tēlotājmākslas pamati 

III [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa laikā studenti apgūs zināšanas par mākslas vēstures pamatiem, mākslas veidiem un 

mākslas jēdzienu . Studenti iepazīs daţādas veidošanas tehnikas un paľēmienus gan teorētiski, 

gan praktiski. Iegūts zināšanas par bērniem piemērotiem vizuāliem izteiksmes līdzekļiem un 

tehnikām, veicinot bērna psihisko procesu attīstību: domāšanu, sajūtas, uztveri, atmiľu, iztēli, 

uzmanību, gribu.  

Rezultāti 

 

Veiksmīgi apgūstot mākslas pedagoģiju un tēlotājmākslas pamatus:  

 

1. Studenti iegūst zināšanas par zīmēšanas tradicionālajām tehnikām;  

2. Studenti iegūst zināšanas par zīmēšanas netradicionālajām tehnikām;  

3. Pielietot un kombinēt daţādus materiālus;  

4. Studenti var brīvi strādāt daţādās tehnikās;  

5. Studenti prot piemērot darbu un tehnikas sareţģītību daţādiem bērnu vecumposmiem;  

6. Studenti prot strādāt ar Pirmsskolas izglītības programmu.  

Kursa plāns 

1.Mākslinieciskās darbības jēdziens, tās īstenošanas pirmsskolā vispārīgs apskats saistībā ar 

veidošanu.2L, 2S  

2.Veidošanas īpatnības pirmsskolā daţādos vecuma posmos. Daţādas veidošanas tehnikas 

pirmsskolā. 3L, 3S  

3.Veidošanas materiāli un līdzekļi pirmsskolā.2L, 2S  



4.Veidošanas paľēmieni daţādās vecuma grupās.2S  

5.Tematisms veidošanā daţādās vecuma grupās un prasmju attīstības pakāpēs.2L  

6.Veidošana vidējā un vecākajā pirmsskolas vecumā. Saistība ar citiem bērnu darbības veidiem( 

Rotaļas, mācību darbība: vērojumi, proporcijas uztvere, salīdzināšana, galveno daļu saskatīšana) 

. Priekšmetu, dzīvnieku un cilvēku figūru veidošanas paľēmieni pirmsskolā.3L, 3S  

7.Dekoratīvie veidojumi daţādās vecuma grupās.2L, 2S  

8.Rotaļnodarbību organizācija un paľēmieni. Bērnu darbu apstrāde ( glazēšana)4S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

I. Starpvērtējums - studiju laikā divas radošo darbu skates:  

a) studentu radošo darbu skate;25%  

b) metodisko darbu skate 25%  

II.studiju kursa noslēguma pārbaudījums - eksāmens 50% (noslēguma darbu skate un darbu 

mape ar aprakstiem). 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Āres T. Darbi bērniem. Rando, 1992  

2. Blīgzna K. Vizuālās mākslas ABC. Lielvārds, 1999  

3. Eglīte M. Rūķi atkal strādā. Zvaigzne ABC, 2001  

4. Kaţokniece V., Līduma M., Ziemelis R. Veidosim. Zvaigzne, 1979  

5. Melnbārde – Krisberga H. No māla līdz keramikai. Zvaigzne, 1998  

6. Nodieva A. Latviešu keramika. Liesma, 1977  

7. Orlovska I. Vizuālās mākslas mācīšana. Zvaigzne ABC, 1997  

8. Vītoliľa I. Rūķa darbi kamolgrozā. Zvaigzne ABC, 1999 

Papildliteratūra 

1. Karosēviča A. Mājturība//Batika. Zvaigzne ABC, 1998  

2. Колепанцева Л. В. Поетический образ природы в детском рисунке. Москва 

Прoсвещение 1985  

3. Виготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. Москва 1967  

4. Курчевский В. В. А что там за окном. Издательство Педагогика 1985  

5. Силивон В. А. Апликация для самых маленких. Минск 2003  

6. Заморожец А. В. и. д. Емоциональное развитие дошколника. Москва Прoсвещение 1985  

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli:  

1. Pirmsskolas skolotājs 1999 - 2007  

2. Mans mazais 2003 - 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Fiziskās audzināšanas teorija un metodika pirmsskolā I 

Kursa kods Peda2113 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Pirmsskolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.02.2009 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ruta Ināra Kaľepēja 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Līga Āboltiľa 

Priekšzināšanas 

Medi1189, Bērnu anatomija un fizioloģija [Skol P][SkPi P] 

Peda1288, Pirmsskolas pedagoģija [Skol P] [SkoK P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2113 [2PED2134] Fiziskās 

audzināšanas teorija un metodika 

pirmsskolā I [10.05.2011] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kurss iepazīstina ar fiziskās audzināšanas darbu pirmsskolas posmā. Kurss sniedz iespēju 

apgūt vienu no fiziskās audzināšanas darba jomām – kustību rotaļu vadīšanas metodiku daţādās 

mazbērnu un pirmsskolas vecuma bērnu grupās, atbilstoši bērnu attīstības īpatnībām, ľodarbības 

apstākļiem un gadalaikam. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti:  

izprot fiziskās audzināšnas nozīmi pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā,  

prot izmantot sporta teorijas jēdzienus un terminus,  

izveido priekšstatu par fiziskās audzināšanas darba formām PII, to uzdevumiem un saturu,  

spēj sastādīt un aprakstīt rīta vingrošanas kompleksu daţāda vecuma bērniem,  

spēj izvēlēties, aprakstīt , sagatavot un vadīt kustību rotaļas, atbilstoši bērnu attīstības īpatnībām. 

Kursa plāns 

Fiziskās audzināšanas vieta pirmsskolas pedagoģiskajā procesā, Saikne ar citām metodikām. 

Pamatjēdzieni. L- 4  

Fiziskās audzināšanas saturs, organizācijas formas pirmsskolas izglītībā L- 2  

Kustību rotaļa – bērnu socializācijā un fizisko dotumu veicināšanā L - 2,  

Kustību rotaļu veidi. Kustību rotaļu izvēles nosacījumi L- 2, P - 2  

Kustību rotaļu organizēšanas metodika mazbērnu grupās. P - 2  

Kustību rotaļu organizēšanas metodika jaunākajā pirmsskolas vecumā L - 2, P - 2  



Kustību rotaļu organizēšanas metodika vecākajā pirmsskolas vecumā.L - 2, P- 2  

Sporta spēles un to elementi pirmsskolas pedagoģiskajā procesā. ( ķegļi, serso, badmintons, 

teniss, basketbols, volejbols...) P - 4  

Tautas rotaļas bērnu attīstībā. P- 2  

Sporta inventāra izmantošanas metodika kustību aktivitātēs un kustību rotaļās.L - 2, P - 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums vismaz 50%, praktisko nodarbību apmeklējums obligāts.  

Starppārbaudījumi:  

Rīta vingrošanas komplesa izstrāde (rakstiski) - 20% no kopējā vērtējuma  

Kustību rotaļas apraksta izveide un vadīšana studentu grupā - 30% no kopējā vērtējuma  

Noslēguma pārbaudījums - eksāmens rakstiski - 50 % no kopējā vērtējuma 

Mācību pamatliteratūra 

Dzintere D. Stangaine I. Rotaļa bērna dzīves veids. Teorija.Pieredze.Prakse. RaKa2007. 20 eks.  

Dzintere D. Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīves prasmju sekmētāja. Teorija.Pieredze.Prakse. 

RaKa.2007 20 eks.  

Pakāpieni bērna attīstībā.Pētergailis. 1992. 6 eks. 

Papildliteratūra 

Laizāne S., Eigima G. Rīta vingrošana pirmsskolas vecuma bērniem Rīga, Zvaigzne 1983.  

Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata Rīga SIA Izglītības soļi 2007.  

Biķerniece M. Aktīvās spēles Rīga, Jumava 2004.  

Kvēpa A. Ziemas prieki tev un taviem draugiem Rīga, Zvaigzne 1981. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls "Pirmsskolas izglītība."  

Ţurnāls "Mans Mazais" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Sociālo prasmju apguve 

Kursa kods PedaP619 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Rudīte Andersone 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1350 [2PED1350] Sociālo 

prasmju apguve mācību nodarbībās 

[SkoK P] 

Peda2173 [2PED2173] Sociālo 

prasmju apguve mācību nodarbībās 

PedaP619 [2PEDP490] Sociālo 

prasmju apguve [slēgts 03.09.2010] 

PsihP016 [2PSIP017] Saskarsmes 

psiholoģija un pedagoģija [Sk P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt izpratnes veidošanos par sociālo prasmju apguvi daţādās mācību 

nodarbību formās. Īpaša uzmanība tiks veltīta, lai iepazītu sociālo prasmju būtību, to attīstības 

veicināšanai pirmsskolas pedagoģiskajā procesā, modelētas un risinātas daţādas pedagoģiskās 

situācijas, kurās bērni var apgūt sociālās prasmes un tiks veikta pedagoga rīcības plānošana. Tiks 

risinātas problēmsituācijas un analizētas grūtības darbā bērniem, izstrādāts ieteikumu kopums 

pedagogiem, vecākiem un citiem sabiedrības locekļiem.  

Kursa izstrādātāji:  

Profesore Rudīte Andersone  

Docente Linda Daniela 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par:  

(a) Sociālo prasmju jēdzienu un to veidošanos; Sociālo prasmju veidošanās procesa struktūru, 

likumsakarībām, principiem;  

(b) Sociālo prasmju veidošanās teorijām: to būtību, veidiem, individuālo sociālo prasmju 

veidošanās īpatnību noteikšanu un ievērošanu;  

(c) Personības īpašībām un īpatnībām, kas ietekmē sociālo prasmju veidošanos; spējām, 

temperamentu, raksturu, motivāciju;  



(d) Mācību vidi kā priekšnosacījumu efektīvam sociālo prasmju veidošanās procesam: fizisko 

telpu, laiku, uzturu, miegu;  

(e) Sociālo prasmju veidošanās veicināšanas paľēmieniem;  

(f) Sociālo prasmju veidošanās procesa vadīšanu; pretrunām starp kontroli un paškontroli.  

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

(a) Analizēt problēmas sociālo prasmju veidošanās procesā un noteikt to cēloľus un paredzēt 

iespējamos risinājumus;  

(b) Noteikt konkrētās mācību situācijās sociālo prasmju apguves veicināšanas riska faktorus un 

mazināt to ietekmi;  

(c) Izvērtēt sociālo prasmju veidošanās procesu ietekmējošos faktorus;  

(d) Apkopot daţādas sociālo prasmju veidošanās veicināšanas teorijas un dot savu vērtējumu un 

secinājumus;  

(e) Novērtēt mācību darbības un sociālo prasmju mijsakarības;  

(f) Novērtēt skolotāja personības lomu sociālo prasmju veidošanās veicināšanā;  

(g) Novērtēt ģimenes lomu sociālo prasmju veidošanās veicināšanā;  

(h) Izvērtēt mācību vidi un tās ietekmi uz sociālo prasmju veidošanos;  

(i) Analizēt un izvērtēt sociālo prasmju veidošanās rezultativitāti, veicot izvērtēšanu.  

3. Prasmes zināšanas pielietot:  

(a) Izvirzīt sociālo prasmju veidošanās procesa mērķus un uzdevumus;  

(b) Paredzēt sagaidāmos sociālo prasmju veidošanās rezultātus; Plānot to sasniegšanu;  

(c) Izvēlēties atbilstošākās sociālo prasmju veidošanās veicināšanas teorijas un sociālo prasmju 

apguves sekmēšanas stilu;  

(d) Piedalīties izglītības iestādes sociālo prasmju pilnveides projektos;  

(e) Radoši sekmēt sociālo prasmju veidošanās procesu;  

(f) Veikt bērnu un pedagogu sociālo prasmju veidošanās veicinošu un kavējošu darbību 

izvērtējumu daţādos kontekstos.  

4. Komunikācijas prasmes;  

(a) Izskaidrot sociālo prasmju veidošanās mērķus un uzdevumus;  

(b) Izskaidrot sociālo prasmju nepieciešamību un tās būtību audzēkľu vecākiem;  

(c) Pierādīt atbilstošu sociālo prasmju apguves priekšrocības;  

(d) Sadarboties ar citiem skolotājiem sociālo prasmju veidošanās veicināšanā;  

(e) Izskaidrot informāciju par sociālo prasmju apguves nozīmīgumu gan speciālistiem, gan 

plašākai sabiedrībai;  

(f) Izteikt savu attieksmi pret parādībām un problēmām sociālo prasmju veidošanās procesā;  

(g) Saprasties ar daţādi domājošiem skolēniem, pedagogiem un citiem cilvēkiem ar atšķirīgām 

pieredzēm;  

(h) Demonstrēt savas sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci saskarsmē ar audzēkľiem un 

viľu vecākiem.  

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

(a) virzīt savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi;  

(b) patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos.  

6. Citas vispārējas prasmes:  

(a) Modificēt sociālo prasmju veidošanās procesā nepieciešamos darbības elementus atbilstoši 

katra audzēkľa vajadzībām;  

(b) Pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiľām;  

(c) Ievērot ētikas normas;  

(d) Uzľemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību;  

(e) Radīt jaunas idejas savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros;  

(f) Uzľemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām. 

Kursa plāns 

1. Sociālo prasmju definīcija un raksturojums (L) 2  

2. Sociālo prasmju klasifikācija (S) 2  



3. Sociālo prasmju apguves atspoguļojums izglītības mērķos (S) 2  

4. Sociālās prasmes pirmsskolas izglītības programmā (S) 2  

5. Sociālo prasmju apguves avoti (S) 2  

6. Mācību metodes un sociālo prasmju apguve (L) 4  

7. Sociālo prasmju apguves vērtēšana (S) 2  

8. Mācību līdzekļi un sociālo prasmju apguve (P) 4  

9. Sociālo prasmju apguve kā viens no plānotajiem rezultātiem (S) 2  

10. Skolotāja personības loma bērnu sociālo prasmju apguvē (L) 4  

11. Sociālo prasmju apguve un socializācija. Riska faktori sociālo prasmju apguvē (L) 4  

12. Projekta darbs par sociālo prasmju veidošanās veicināšanas paľēmieniem un to saistību ar 

veiksmīgu mācību procesa organizāciju un tā aizstāvēšana (P) 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) izpildīti patstāvīgie darbi - 20% no vērtējuma;  

2) sekmīgs starpvērtējums -30% no vērtējuma :  

- analītisks darbs par sociālo prasmju veidošanās pamatprincipiem: to būtību, veidiem, 

individuālo īpatnību loma sociālo prasmju veidošanās procesā un to ievērošanu (10%);  

- pašregulētas mācību darbības vidē, kur jāievēro zināmas sociālās prasmes izvērtēšanas un 

veicināšanas paľēmieni (10%);  

- projekta darbs par sociālo prasmju veidošanās veicināšanas paľēmieniem un to saistību ar 

veiksmīgu mācību procesa organizāciju un tā aizstāvēšana (10%)  

3) rakstisks eksāmens; kopā 50% no vērtējuma; 

Mācību pamatliteratūra 

1. Andersone R. Pusaudţu sociālo prasmju veidošanās. Rīga: RaKa, 2004. (LUB 27 eks.)  

2. Dzintere D., Stagaine I. Rotaļa – bērna dzīvesprasmju sekmētāja. Rīga: RaKa, 2007 (LUB 11 

eks.).  

3. Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007 (LUB 11 eks.).  

4. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998. (LUB 30 eks.)  

5. Komenskis J.A. Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne, 1992. (LUB 14 eks.)  

6. Leber N.J. Easy activities for building social skills New York : Scholastic Professional Books, 

2002. (LUB 2 eks.) 

Papildliteratūra 

1. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga: Jāľa Rozes apgāds, 2002.  

2. Dubkēvičs L.Saskarsme audzēkľiem. Rīga: Jumava, 2006.  

3. Eiropas Komisija. Mācīšana un mācīšanās – ceļš uz izglītotu sabiedrību. Rīga: Akadēmisko 

programmu aģentūra, 1998.  

4. Mācīsimies sadarbojoties. Rīga: Mācību grāmata, 1998.  

5. Nelsen J., Lott L., Glenn H.S. Positive Discipline in the Classroom. USA:Prima Publishing, 

1997.  

6. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa, 2004. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāls Skolotājs  

2. Ţurnāls Pirmsskolas izglītība  

3. IZM interneta mājas lapa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Pedagoģijas vēsture [*] 

Kursa kods PedaP186 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 23.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Aīda Krūze 

Dr. Pedagoğijas doktors, asoc.prof. Baiba Kaļķe 

Dr. Pedagoğijas doktors, vad.pētn. Iveta Ķestere 

Priekšzināšanas 

Peda1006, Vispārīgā pedagoģija [bak.progr.][PM] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2009 [2PED3009] Pedagoģijas 

vēsture 

PedaP186 [2PEDP109] Pedagoģijas 

vēsture [*] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis – analizējot pedagoģisko pieredzi Eiropā, atklāt vērtības, kurām ir būtiska 

nozīme pedagoģiskajos procesos mūsdienu sabiedrībā. Studiju kursā sociālekonomiskās un 

kultūras vēstures kontekstā tiek aplūkoti pedagoģijas fenomeni (izglītības institūcijas, skolotāja 

profesija, pedagoģiskais process u.c.) to vēsturiskajā attīstībā, kā arī pagātnes domātāju (teologu, 

filozofu, pedagogu) pedagoģiskās idejas. Studiju kursā īpaši tiek analizēta pedagoģijas attīstība 

Latvijā, aplūkojot to kā Eiropas pedagoģijas vēstures daļu. Studiju kursa hronoloģiskās robeţas – 

no senajiem laikiem līdz 20.gs. 90.gadiem.  

Kursa autores: Dr.paed. I.Ķestere, Dr.paed.A. Krūze., Dr. paed. B.Kaļķe 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par:  

* Latvijas pedagoģijas vēsturi Eiropas pedagoģijas vēstures kontekstā;  

* pedagoģiskās domas attīstību Eiropā un Latvijā sociālekonomiskās un kultūras vēstures 

kontekstā;  

* daţādu izglītības institūciju, skolotāja profesijas attīstību;  

- prasmes zināšanas pielietot:  



* izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, pētīt daţādu valstu izglītības vēsturisko attīstību;  

* izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, analizēt konkrētu pedagoģisko parādību vēsturisko 

nozīmību;  

* izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, izvērtēt vēstures pedagoģisko vērtību mūsdienīgumu.  

- prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

* patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par pedagoģijas vēstures jautājumiem,  

* atrast un izmantot daţādus informācijas avotus (dokumenti, prese, statistika, attēli);  

* analizēt daţādas norises pedagoģijas vēsturē,  

* kritiski vērtēt daţādas faktu interpretācijas.  

*salīdzināt pedagoģijas fenomenus (izglītības institūcijas, skolotāja profesija, pedagoģiskais 

process u.c.) daţādās valstīs un laikmetos  

- komunikācijas prasmes;  

* izskaidrot pedagoģijas vēstures norises kursa biedriem ;  

* argumentēt ar faktiem savus pieľēmumus ;  

* diskutēt par pedagoģiskajiem fenomeniem vēsturiskā aspektā;  

* iegūt informāciju no laikabiedriem par pegagoģijas vēstures jautājumiem  

- vispārējās prasmes:  

* uzľemties iniciatīvu un atbildību, veicot patstāvīgos darbus individuāli vai grupā semināros:  

* patstāvīgi plānot savu studiju darbu kursa apguves laikā.  

Kursa plāns 

1. Pedagoģijas vēstures priekšmets 2L,2S  

2. Tautas pedagoģija. Pedagoģija senajos laikos 2L,2S  

3. Viduslaiku skola un pedagoģijas idejas 2L,2S  

4. Reformācijas un kontrreformācijas ietekme izglītībā un audzināšanā 2L,2S  

5. 18.gadsimts. Apgaismība. 2L,2S  

6. Skolotāju izglītība, augstākās izglītības vēsture un pedagoģijas ideju attīstība 19. gs. 2L,2S  

7. 20. gadsimts. Reformpedagoģija. Pedagoģiskās vērtības Latvijas brīvvalsts laikā (1918-1940) 

2L,2S  

8. Padomju periods izglītībā Latviešu izglītība Rietumu trimdā (1945-1991) 2L,2S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)Starpvērtējums  

-semināru un praktisko darbu apmeklējums -obligāts,visu patstāvīgo darbu (5) vērtējums 

„ieskaitīts‖. Tad students var kārtot eksāmenu,  

-divi kontroldarbi rakstiski (50 %)  

2) Kursa gala pārbaudījums (eksāmens) – tests (50 %). 

Mācību pamatliteratūra 

1.Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā. – RaKa, 2003. (96 eks. LUB)  

2.Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: skola, skolotājs, skolēns. – Zvaigzne ABC, 2005.(29 eks. LUB)  

3.Ţukovs L. Pedagoģijas vēsture. Pamatkurss. – RaKa,1999.(41 eks. LUB) 

Papildliteratūra 

1.History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940.-Rīga: 

RaKa,2009.  

2. Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890.gadam. – R.: Zvaigzne,1991.  

3.Pedagoģiskā doma Latvijā no 1890.g. līdz 1940.g. – R.: Zvaigzne, 1994.  

4.Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940.gada līdz mūsu dienām (Zin.red. A.Staris). – Rīga.: Puse, 

1998.  

5.Popkewitz T.S., Franklin B.M., Pereyra M.A. (Ed.) Cultural History and Education. – 

Routledge, 2001  

6.Staris A. Skolas un izglītība Rīgā no sendienām līdz 1944.gadam. – Lielvārds, 2000.  

7.Staris A., Ūsiľš V., Ţukovs L. Skolas un izglītība Latvijā (1900.- 1920.) – RaKa, 2000.  



8.Staris A., Ūsiľš V. Izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā. – 

Zinātne, 2000.  

9.Джуринский А.Н. История педагогики. – М.: Владос, 1999. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ayers Bagley. Fondations of Modern education – 2000. – 

http://education.umn.edu/EdPA/iconics/reading%20room/units.htm  

2. Die Gescichte der Didaktik - http://www2.uni-jena.de/didaktik/did_02/index.htm  

3. Krūze A., Ķestere I. Pedagoģijas ideju attīstība pasaulē un Latvijā. – LU  

e-studiju kurss  

4. Ţurnāls „History of Education‖  

5. Ţurnāls „Paedagogica Historica‖ 

Piezīmes 

 

- Par semināru norisi studenti saľem informāciju studiju kursa pirmajā nodarbībā.  

- Ja seminārs ir kavēts, studentam tas jāatbild, par laiku iepriekš vienojoties ar docētāju.  

- Ja students attaisnotu iemeslu dēļ nav rakstījis kontroldarbu, viľš var to rakstīt, iepriekš 

vienojoties.  

- Eksāmenā nedrīkst piedalīties studenti, kuri nav saľēmuši sekmīgu novērtējumu par darbu 

semināros(„ ieskaitīts‖).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Pedagoģiskā doma Latvijā un tautas pedagoģija [Skol P] 

Kursa kods Peda1289 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 07.03.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

Nozares atbildīgais Ilze Kangro  

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Aīda Krūze 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda1289 [2PED1289] Pedagoģiskā 

doma Latvijā un tautas pedagoģija 

[Skol P] [14.09.2010] 

Peda3021 [2PED3021] Pedagoģiskā 

doma Latvijā 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir ievirzīt studentus nacionālās pedagoģiskās domas attīstības vēsturē, lai atklātu 

pedagoģijas teorijas attīstības likumsakarības. Kursa tēmas aptver pedagoģiskās domas attīstību 

no tās pirmsākumiem – latviešu folklorā paustajām pedagoģijas idejām līdz mūsdienu situācijai 

pedagoģiskās domas attīstībā Latvijā. Studiju kursā paredzēts apgūt prasmes pētīt pedagoģiskās 

domas attīstību; izvērtēt atsevišķu personību devumu pedagoģiskās domas attīstībā; pamatot 

pedagoģiskā mantojuma saistību ar audzināšanas teoriju un praksi mūsdienās. 

Rezultāti 

 

REZULTĀTI  

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. zināšanas un izpratni par:  

• pedagoģijas teorijas attīstības likumsakarībām,  

• atsevišķu personību devumu pedagoģiskās domas attīstībā,  

• pedagoģiskā mantojuma un mūsdienu pedagoģiskās teorijas un prakses saistību.  

 

2. prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

• studenti pratīs atklāt, analizēt un izvērtēt pedagoģisko domu attiecīga laikmeta kontekstā,  

• atsevišķu personību nozīmi pedagoģijas attīstībā,  

• muzeju kā vēstures avotu krātuvi.  

 

3. prasmes zināšanas pielietot:  



• studenti pratīs saskatīt pedagoģiskā mantojuma saistību ar mūsdienu pedagoģisko praksi; līdz 

ar to – prasmi atklāt, analizēt un izvērtēt jaunas idejas pedagoģijā,  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt patstāvīgu pētniecisku darbību,  

• radoši izmantojot pagātnes pedagogu teorētisko mantojumu mūsdienu skolas praksē.  

 

4. komunikācijas prasmes;  

• analītiski aprakstīt izpētītos vēstures avotus un literatūru,  

• sadarboties ar studiju biedriem un mācībspēkiem, veidojot prezentācijas un piedaloties 

semināros.  

 

5. vispārējās prasmes:  

• radoša pieeja pedagoģiskā mantojuma izmantošanai mūsdienu pedagoģiskajā procesā,  

• pētniecības pamatprasmes. 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Pedagoģiskās domas būtība un vieta pedagoģijas vēstures pētniecībā L 2  

2. Latviešu tautas pedagoģija L 2 S 2  

3. Pedagoģiskā doma viduslaikos L 2  

4. Reformācijas ideju atspulgi Latvijā L 2  

5. E. Glika devums izglītībā un pedagoģiskajā domā L 2  

6. Apgaismības idejas izglītībā un audzināšanā. 18.gs. L 2 S 2  

7. Latvijas brāļu draudzes kustības nozīme izglītībā un audzināšanā S 2  

8. Nacionālās pedagoģiskās domas aizsākumi Latvijā. Jānis Cimze L 2  

9. Jaunlatviešu devums pedagoģiskās domas attīstībā Latvijā L 2  

10. Reformpedagoģijas ideju ietekme uz pedagoģiskās domas attīstību Latvijā L 2  

11. Pedagoģiskās vērtības 20.gs. 20.-30.gados L 2  

12. Pedagoģiskā doma Latvijā padomju periodā L 2  

13. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1945 – 1991) S 2  

14. Pedagoģiskās domas attīstība pēc Latvijas neatkarības atgūšanas L 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Visu kursa saturā norādīto tēmu apguve  

Aktīva līdzdalība semināros – (25 %)  

Divi kontroldarbi rakstiski (25 %)  

Patstāvīgais darbs – viena pedagoga (pēc studentu izvēles) pedagoģisko uzskatu analīze  

(25 %)  

Kursa pārbaudījums – rakstisks eksāmens (25 %) 

Mācību pamatliteratūra 

1. Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890.gadam. R.: Zvaigzne, 1991.  

2. Pedagoģiskā doma Latvijā no 1890.g. līdz 1940.g. R.: Zvaigzne, 1994.  

3. Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940.gada līdz mūsu dienām. R.: Puse, 1998.  

4. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944 – 1990). RaKa, 2004. 

Papildliteratūra 

 

1. Staris A., Ūsiľš V. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900.gadam. RaKa, 

2007. – 318 lpp.  

2. Staris A., Ūsiľš V. Izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā. 

Zinātne, 2000.  

3. Ţukovs L., Kopeloviča A. Pedagoģiskā doma Latvijā. 1.daļa. RaKa, 1997.  

4. Ţukovs L. Pedagoģijas vēsture. Pamatkurss. RaKa,1999.  



5. Krūze A., Ķestere I. (Sast.) Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi. RaKa, 2010.  

6. Krūze A. Development of Pedagogical Thought in Latvia. In: Krūze A. et al (Eds.) History of 

Education and pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940: an Overview. R.: RaKa, 

2009, 249.- 270.lpp. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.letonika.lv/  

2. Ţurnāls Skolotājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Attīstības psiholoģija [Peda B] [Peda P] 

Kursa kods Psih2323 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Attīstības psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Lūcija Rutka 

Priekšzināšanas 

Psih1046, Vispārīgā psiholoģija [Peda B] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Psih2323 [2PSI2022] Attīstības 

psiholoģija [Peda B] [Peda P] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir padziļināt studentu zināšanas par attīstības būtību, faktoriem, 

likumsakarībām daţādos personības attīstības vecumos, kā arī attīstīt studentu prasmes veikt 

personības analīzi, balstoties uz attīstības kritērijiem; atklāt attīstības problēmas un to 

pārvarēšanas iespējas. Īpaša uzmanība pievērsta tam, lai studenti iegūtās zināšanas prastu 

pielietot cilvēka attīstības analīzes un pašanalīzes procesā un savstarpējo attiecību veicināšanā.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

1. zināšanas un izpratni par:  

• attīstības jēdziena būtību un vēsturisko attīstību;  

• attīstības faktoriem un likumsakarībām;  

• personības struktūru;  

• personības attīstības kritērijiem;  

• pētījuma metodēm attīstības psiholoģijā;  

• cilvēka attīstību daţādos vecumos.  

 

2. prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

• personības attīstību un tās īpatnības daţādos vecumos;  

• ģimenes, skolas un sabiedrības lomu personības attīstībā;  

• daţādu faktoru ietekmi uz cilvēka attīstību multikulturālā sabiedrībā;  



• izvirzīt attīstības mērķus un uzdevumus konkrētā situācijā;  

• paredzēt sagaidāmos skolēnu personības attīstības rezultātus;  

• plānot to sasniegšanu.  

 

3. prasmes zināšanas pielietot:  

• daţādu cilvēka attīstības vecumu analīzē;  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt skolēnu personības attīstības izpēti;  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, prognozēt, plānot un izvērtēt pedagogu un vecāku 

sadarbību;  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt savas personības un profesionālās attīstības 

pašnovērtējumu, formulēt turpmākās attīstības mērķus.  

 

4. komunikācijas prasmes;  

• formulēt un analītiski aprakstīt ar personības attīstību saistītās problēmas;  

• diskutēt par minētajām problēmām un piedāvāt iespējamos risinājumus;  

• diskutēt un risināt personības attīstības problēmas gan vēsturiskajā, gan mūsdienu kontekstā;  

• veidot skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbības programmas un prezentēt tās semināru un 

praktiskajās nodarbībās.  

• sadarboties ar citiem studentiem grupās, komandās, e-vidē.  

 

5. vispārējās prasmes:  

• veicināt topošo pedagogu radošu pieeju mūsdienu attīstības problēmu risināšanai atbilstoši 

konkrēta vecuma un personības pieredzes specifiskajām vajadzībām;  

• patstāvīgi plānot savu attīstību, vadīt savu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi. 

Kursa plāns 

1. Attīstības psiholoģijas būtība, mērķis un uzdevumi. Pētījuma metodes attīstības psiholoģijā. 

L2  

2. Attīstības jēdziens, attīstības faktori un likumsakarības. L2  

3. Personības attīstības teoriju vispārīgs raksturojums. Personības struktūra, tās attīstības sfēras. 

L2  

4. Cilvēka prenatālā attīstības posma raksturojums. S2  

5. Zīdaiľa attīstība. Savstarpējās attiecības ar vecākiem kā zīdaiľa attīstības noteicošais faktors. 

L2  

6. Personības attīstība agrās bērnības posmā no 1 līdz 3 gadiem. S2  

7. Pirmskolas vecuma bērnu attīstība no 3 līdz 7 gadiem. S2  

8. Bērna gatavība skolai un adaptācijas procesa īpatnības pirmajā klasē. L2  

9 Jaunākā skolas vecuma bērnu attīstība no 7 līdz 11 gadiem. S4  

10. Pusaudţu attīstības perioda no 11 līdz 16 gadiem raksturojums. S4  

11. Skolēnu uzvedības problēmu saistība ar viľu vecuma attīstības īpatnībām. L2  

12. Jaunības attīstības posma raksturojums. S2  

13. Personības attīstība brieduma periodā. L2  

14. Personības vēlīnā brieduma un dzīves noslēguma raksturojums. S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgi starppārbaudījumi :  

1.1. eseja „Pašattīstības analīze un izvērtējums‖ – 10%  

1.2. divi kontroldarbi par apgūtiem teorētiskiem jautājumiem – 30%  

1.3. viena temata par personības attīstību noteiktā vecumā Power Point prezentācija (grupu 

darbs) – 20%,  

2. Eksāmens: pārbaudes darbs - tests (40%) 

Mācību pamatliteratūra 

1. Eriksons E.H. Identitāte : jaunība un krīze. – R.: Jumava, LUB 1998, 15 eks.  



2. Piaţē Ţ.Bērna intelektuālā attīstība.- R.: Pētergailis, 2002, LUB 37 eks.  

3. Svence G. Attīstības psiholoģija. – R. : Zvaigzne ABC, 1999, LUB 67 eks  

4.Ding Sh. Children's personal and social development . - Malden : Blackwell Publishing, 2005, 

LUB 2 eks.  

5. Handbook of child psychology /editors-in-chief, William Damon and Richard M. Lerner. 

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2006. 4 eks  

6. Крайг Г. Психология развития .- Санкт-Петербург : Питер, 2006, LUB 8 eks. 

Papildliteratūra 

1. Boulbijs Dţ. Drošais pamats. – R. : Rasa ABC, 1998, LUB 25 eks.  

2. Reľģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. –Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, LUB 38 

eks.  

3. Svence G. Pieaugušo psiholoģija. – R : Raka, 2004, LUB 34 eks.  

4. Hendry L.B., Kloep M. Lifespan Development. Resources, Challenges and Risks. –London : 

Thomson Learning, 2002, LUB 2 eks.  

5. Психология человека. От рождения до смерти. Под ред. Реана А. – С-Петербург: Прайм 

Еврознак, 2001, LUB 3 eks. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Mans Mazais  

2. Child Development  

3. Human Development  

4. Journal of Developmental Psychology 
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 * moduļu studiju kursu apraksti, kuri sakrīt ar pamatvirziena studiju kursu aprakstiem, 

nav iekļauti



 

 

 

 

 

Pamatizglītības latviešu valodas un literatūras 

skolotājs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu valodas didaktikas pamati 

Kursa kods Peda5145 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2277 [2PED2277] Latviešu valodas 

mācību metodika [Skol P] 

Peda3020 [2PED3030] Latviešu valodas 

didaktika [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sekmēt studentiem latviešu valodas skolotāja profesionālās 

kompetences pilnveidi, t.i.:  

• palīdzēt izprast jaunākās lingvodidaktiskās atziľas par dzimtās valodas apguvi un apzināti 

ieviest tās savā pedagoģiskajā darbībā;  

• radīt iespējas iepazīt, analizēt un kritiski vērtēt latviešu valodas valodas mācību saturu 

izglītības satura dokumentos un jaunākajos latviešu valodas mācību līdzekļu komplektos 

pamatskolai un vidusskolai;  

• iepazīstināt ar daţādiem mūsdienīgiem sadarbības organizēšanas pedagoģiskajiem 

līdzekļiem;  

• attīstīt prasmi modelēt daudzveidīgas latviešu valodas stundas atbilstoši daţādām izglītības 

paradigmām un didaktiskajiem modeļiem, veidojot teorētisko pamatojumu savai pedagoģiski 

metodiskai darbībai;  

• padziļināt izpratni par skolēnu mācību sasniegumu un sadarbības vērtēšanas un 

pašizvērtēšanas problemātiku 

Rezultāti 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti  

1) pratīs demonstrēt zināšanas un izpratni par:  

konceptuāliem latviešu valodas didaktikas jēdzienus un orientēsies to saturā;  

zinās un izpratīs jaunākās lingvodidaktiskās teorijas par dzimtās valodas apguvi;  

zinās jaunāko dzimtās valodas mācību saturu izglītības satura dokumentos un mācību 

līdzekļu komplektos;  

izpratīs skolēnu mācību sasniegumu un sadarbības vērtēšanas un pašizvērtēšanas nozīmi 

pedagoģiskajā procesā;  



2) pratīs analizēt, sintezēt un kritiski izvērtēt:  

latviešu valodas mācību saturu daţādos mūsdienu mācību līdzekļu komplektos, izvērtējot tā 

atbilsmi mācību priekšmeta standartam;  

pratīs argumentēti atlasīt mācību saturu darbam konkrētā klasē;  

pratīs izvirzīt mērķi un uzdevumus mācību stundai, prognozēt sasniedzamos rezultātus, kā arī 

izvēlēties mācību saturu un metodes to īstenošanai;  

pratīs modelēt un analizēt daţādas mācībsituācijas stundā;  

pratīs analizēt sasniegtos rezultātus;  

3) izmantos jaunākās lingvodidaktiskās teorijas par dzimtās valodas apguvi pedagoģiskajā 

procesā;  

veidos radošus mācību materiālus, respektējot skolēnu vispārīgās un individuālās 

vecumposma īpatnības, kā arī skolēnu intereses un reālās mācīšanās vajadzības;  

pratīs veidot interaktīvu mācīšanās vidi, izmantojot mūsdienīgus sadarbības organizēšanas 

pedagoģiskos līdzekļus;  

pratīs modelēt daudzveidīgas dzimtās valodas stundas atbilstoši daţādām izglītības 

paradigmām un didaktiskajiem modeļiem;  

pratīs izveidot vērtēšanas un pašizvērtēšanas kritērijus konkrētam mācību uzdevumam vai 

mācībsituācijai;  

4) veidos analītisku teorētisko pamatojumu savai pedagoģiski metodiskai darbībai;  

pratīs sadarboties ar kolēģiem un skolēnu vecākiem, lai diskutētu par problēmām mācību 

procesā;  

5) būs atvērts inovācijām pedagoģiskajā procesā;  

uzľemsies atbildību par saviem lēmumiem, kā arī ievēros ētikas normas saskarsmē ar 

skolēniem, viľu vecākiem un kolēģiem 

Kursa plāns 

Nr. 

p.k. 
Tēma 

Nodarbības 

veids 

L, S, P, Ld 

Plānotais 

apjoms 
stundās 

1.        Latviešu valodas didaktikas (lingvodidaktikas) attīstība 

21.gs. 

L 2 

2. Didaktiskās pieejas latviešu valodas apguvē: uz runas 

darbību orientētā (tekstorientētā), komunikatīvā, 

lingvokulturoloģiskā u.c. 

L 2 

3. Skolēna kā lingvālas personības attīstīšanas iespējas 

latviešu valodas stundās 

L 2 

4. Latviešu valodas mācību saturs izglītības satura 

dokumentos un jaunākajos mācību līdzekļu komplektos 

pamatskolai un vidusskolai: aktualitātes un kritiska 

analīze. Mācību satura plānošana. Mācību materiālu 

izveide  

L 

P 

2 

4 

5. Rakstu darbu sistēma pamatskolā un vidusskolā L 

P 

2 

2 

6. Interaktīvās mācību metodes latviešu valodas stundās  S 2 

7. Skolēnu sasniegumu un sadarbības vērtēšana un 

pašizvērtēšana  

L 

P 

2 

2 

8. Mūsdienīgas latviešu valodas mācību stundas 

problemātika  

L 

P 

2 

2 



9. Daudzveidīgu latviešu valodas mācību stundu modelēšana 

atbilstoši daţādām pedagoģiskajām paradigmām, 

didaktiskajām pieejām un didaktiskajiem modeļiem. Savas 

pedagoģiski metodiskās darbības teorētiska pamatošana. 

Stundas modeļa prezentēšana un aizstāvēšana 

L 

P 

2 

4 

  Stundas kopā   32 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un seminārā (20%) .  

Starpvērtējums: mācību programmas vai tematiskā plāna izveide par plašāku valodas mācības 

tematu (20%; temata izvēle pēc studentu ieskata); mācību materiālu kopas kādas 

kompetences satura apguvei izveide (20%); vienas mācību stundas konspekta izveide ar 

teorētisko pamatojumu un prezentēšana auditorijā (20%).  

Rakstisks eksāmens par studiju kursa teorētisko daļu (20%). 

Mācību pamatliteratūra 

  

1.    Beļickis I. Vērtīborientēta mācību stunda. – RaKa, 2000 

2.    Latviešu valodas pamatizglītības standarts 1. – 9. 

 klasei. http://www.isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stplv1.htm 

Latviešu valoda 1. – 9. klasei. Mācību programmas  

paraugs. http://www.isec.gov.lv/saturs/program1.shtml  

3.    Gavriļina M., Vulāne A. Dzimtās valodas standarta koncepcija. Valodu 

apguve: problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: 

 LiePA, 2001. – 6. – 18. lpp. ; Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas 

tautas dvēsele… Sociokultūras kompetences veidošana skolēniem latviešu 

valodas apguves procesā. – R.: SIA Mācību grāmata, 2008 

4.    Laiveniece D. Valodas mācības pusaudzim. – R.: RaKa, 2003; Laiveniece 

D. Valodas metodikas didaktiskie jautājumi. – R.: RaKa, 2001 

5.    Mācību priekšmetu standartu komponents. Mācību process: latviešu valoda.  

Atbalsta materiāli skolotājam. – R.: IZM, ISAP, 2004 

6.    Smits E. Paātrinātā mācīšanās klasē. – R.: Pētergailis, 2000 

    7. Ţogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. – R.: RaKa, 2001 

8.    Ţogla I. Pedagoģiskā paradigma un didaktiskais modelis. // Vispārīgā  

didaktika un audzināšana. LU PPI Zinātnisku rakstu krājums. – R.: 

Izglītības 

 soļi, 2001 

9.    Jank W. , Meyer H. Didaktische Modelle. – Hamburg: Cornelsen Scriptor, 

2001 

  
 



Papildliteratūra 

Papildliteratūra  

1.Anspoka Z. Latviešu valodas didaktika. – Rīga, 2008  

2.Rubana I.M. Mācīties darot. – R.: RaKa, 2000  

3.Караулов Ю. Русский язык и языковая личность. – Москва, 1986 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

1.Ţurnāls ―Skolotājs‖  

2.„Skolotāja Almanahs‖  

3.LU PPF Zinātnisku rakstu krājums „Valoda un literatūra kultūras apritē‖ 

Piezīmes 

    



 

Kursa nosaukums Literatūras didaktikas pamati  

Kursa kods Peda5143 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda3022 [2PED3665] Latviešu literatūras 

didaktika 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sekmēt studentu kā topošo latviešu literatūras skolotāju teorētisku 

un praktisku sagatavošanu darbam skolā, kā arī veicināt studentu pedagoģiski 

māksliniecisko domāšanu un attiecīgo prasmju attīstīšanas sekmēšanu.  

Kursā paredzēts apgūt zināšanas par literatūru kā mācībpriekšmetu, tā apguves būtību un 

specifiku, par mūsdienīgas literatūras stundas izveides principiem. Kursā ietverti jautājumi 

par literatūras stundā izmantojamām mācību metodēm, darba organizācijas formām, par 

radošās darbības rosināšanu literatūras stundās, par rakstnieku personību atklāsmes, 

daiļliteratūras veidu un ţanru apguves organizēšanu vispārizglītojošā skolā.  

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem veidojas akadēmiskās kompetences.  

• Ir priekšstats par latviešu literatūras didaktikas attīstības tendencēm, ievērojamākajiem 

literatūras didaktiķiem un viľu devumu.  

• Apgūst literatūras kā mākslas priekšmeta specifiku, literatūras didaktikas mācību 

principus, literatūras stundas mācību mērķus, sasniedzamo rezultātu, mācību darba 

organizācijas formas, metodes, metodisko līdzekļu un palīglīdzekļu izmantošanas iespējas, 

kā arī mācību sasniegumu vērtēšanu.  

• Noskaidro un zina literatūras mācību konceptuālus jēdzienus.  

• Iepazīst daţādu literatūras veidu un ţanru apguves iespējas literatūras mācībās 

pamatskolā un vidusskolā.  

Profesionālās kompetences.  

• Prot izstrādāt literatūras mācību metodisko koncepciju.  

• Ir iepazinuši un prot izmantot literatūras stundas modelēšanā daudzveidīgas interaktīvas, 

vērtīborientētas skolēnu un skolotāja sadarbības iespējas, kas atbilst skolēnu 

vecumposmam.  

• Daţādu literatūras virzienu, strāvojumu, estētisko kategoriju, veidu, ţanru daiļdarbu 

apguvē zina un prot izmantot praksē kritiskās domāšanas, teksta interpretācijas pieejas.  

• Studenti zina literatūras kā mākslas priekšmeta stundas specifiku un prot modelēt daţādas 

mācību situācijas literatūras stundās.  

• Prot izstrādāt radošu/ vērtīborientētu/ problēmuzdevumu sēriju darbam ar skolēniem 

literatūras stundās. 



Kursa plāns 

1. Latviešu literatūras didaktikas kā pedagoģiskas disciplīnas raksturojums: mūsdienu un 

vēsturiskais aspekts. Latviešu literatūras mācībpriekšmets skolā. L4  

2. Literatūras stunda pamatskolā un vidusskolā: didaktiskās kategorijas.Literatūras mācību 

satura plānošana. Literatūras stundas plānošana: didaktiskais aspekts. L2, S2  

3. Literatūras mācību komplektizdevumi un metodiskā literatūra. Moderno tehnoloģiju 

izmantošana literatūras stundā. L2, S2  

4. Latviešu literatūras skolotāja metodiskā koncepcija. Daţādi literatūras stundas mācību 

modeļi. L2, S2  

5. Pedagoģiski mākslinieciskā saskarsme literatūras stundās. Skolotāja un skolēnu 

sadarbība, tās dialoģiskais un vērtīborientējošais raksturs. Literatūras skolotāja personība. 

L4  

6. Problēmpieeja un problēmsituācijas literatūras stundās. Daţādi problēmjautājumi un 

mācību uzdevumi, to veidošanas un šķetināšanas paľēmieni. L2, S2  

7. Latviešu literatūras stundu tipoloģija. Folkloras, prozas dzejas, dramaturģijas darbu 

apguves iespējas. Rakstnieka personības iepazīšanas stundas. Literatūras teorijas jēdzienu 

iepazīšanas stundas, pārskata tematu, virzienu, ţanru apguves iespējas. L2, S2  

8. Mūsdienīgas mācību metodes, paľēmieni un pieejas, to izmantošanas iespējas. Mācību 

daţādošana literatūras stundās. Ārzemju pieredze. L2, S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieteicams lekciju nodarbību apmeklējums, obligāts semināru apmeklējums. Studentam 

jāizstrādā:  

• literatūras mācību koncepcija (25 %);  

• radošu/ vērtīborientētu/ problēmuzdevumu sērija darbam ar skolēniem literatūras stundās 

(25 %);  

• studiju kursa noslēgumā (seminārā) students prezentē studiju kursā izveidoto teorētisko/ 

metodisko/ radošo u.tml. uzkrāto materiālu mapi, izvērtē uzkrāto metodisko pieredzi un 

materiālus (15 %).  

• eksāmens(rakstveidā) (35 %). 

Mācību pamatliteratūra 

1.Albrehta Dz. Didaktika. Didaktika. R. : RaKa, 2001. (LUB 82 eks.)  

2. Gaile M. Literatūras mācīšanas metodika.- R.: Zvaigzne, 1973. (LUB 9 eks.)  

3. Literatūras mācīšanas metodika. – R.: Zvaigzne, 1991. (LUB 26 eks.)  

4. Rudzītis J. Literatūras mācības skolā. – R.: RaKa, 2000. (LUB 15 eks.)  

5. Rune M. Stratēģijas literatūras stundā pamatskolā. – R.: RaKa, 2003. (LUB 39 eks.)  

6. Ausekle D. Daiļdarba interpretācija skolā. – Apgāds Garā pupa, 2003. (LUB 41 eks.)  

7. Elaine Showalter. Teaching Literature. Blackwell Publishing, 2003. (LUB 2 eks.) 

Papildliteratūra 

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. – R.:RaKa, 2000.  

2. Jungs K. G. Dvēseles pasaule. R.: Spektrs, 1994.  

3. Rudzītis J. Latviešu tautas pedagoģija. R.: RaKa, 2006.  

4. Rudzītis J. Problēmisks dialogs ar daiļdarbu klasē. R.: Pedagogu izglītības atbalsta 

centrs, 1995.  

5. Rudzītis J. Vērtīborientējoši uzdevumi literatūras apguvei. - R.: RaKa, 1997.  

6. Rubana I. M. Mācīties darot. Interaktīvas mācības. R. : RaKa, 2004.  

7. Rudzītis J. Humānistiskās pedagoģijas un psiholoģijas atziľas literatūras mācību 

kontekstā. Literatūra un skola: problēmas, izpratne, popularizēšana. – R.: Apgāds Garā 

pupa, 2003. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Rudzītis J.Pašaktualizācija literatūras mācību kontekstā.- Skolotājs, 2003.  



2. Klusters D. Kas ir kritiskā domāšana?/ Vēstis skolai, 2001.g. aprīlis.  

3. Stikute E. Kritiskās domāšanas pieeja mācībās vidusskolā. Skolotājs, 2(62) 2007., 94.-

97.lpp.  

4. Stikute E. „Latviešu literatūras didaktika: vēsturiskā pieredze‖. Publikācija ţurnālā 

„Skolotājs‖ 2(62)2009., 7.-21.lpp.  

5. Stikute E. Latviešu literatūras didaktika: vēsturiskā pieredze. R.: LU, Promocijas darbs, 

2010.  

6. http://visc.gov.lv/pedagogiem/standprog.shtml  

7. http://visc.gov.lv/normdok/mk061027.htm#13 

  

 



 

 

 

 

Latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas 

skolotājs 
 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Latviešu kā otrās valodas didaktika  

Kursa kods PedaP635 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Evija Papule 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Evija Papule 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP635 [2PEDP506] Latviešu kā 

otrās valodas didaktika [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: sniegt teorētiskas zināšanas latviešu kā otrās valodas mācību metodikā un ievirzīt 

praktiskajā darbībā skolā multilingvistiskā vidē.  

Kursa uzdevumi: 1. Teorētisko zināšanu apguve valodu metodikā (vēsturiskais un mūsdienu 

aspekts); 2. Praktisko iemaľu apguve valodas mācību procesa plānošanā un realizēšanā; 3. 

Praktiskās pieredzes apguve mācību materiālu izvērtēšanā, izmantošanā un veidošanā. 

Kursa plāns 

1. Valodu mācību metodikas vēsturiskā attīstība.  

2. Multilingvisms skolā un multikultūru sabiedrībā.  

3. Latviešu valodas mācību metodikas vēsturiskā attīstība.  

4. Latviešu valodas kā otrās (LAT 2) valodas apguves teorētiskais pamatojums.  

5. Latviešu valodas kā otrās valodas apguves raksturojums multilingvisma vidē.  

6. Valodas kompetences, valodas prasmes: veidošana un attīstīšana mācību procesā.  

7. Audiēšanas prasme.  

8. Runāšanas prasme.  

9. Lasītprasme.  

10. Rakstītprasme.  

11. Mācību saturs (normatīvie dokumenti, programmas, to izveide) valodu apguvei.  

12. Latviešu literatūras loma valodas apguvē.  

13. Mācību procesa plānošana, mācību darba organizācijas veidi un formas valodu apguvē.  

14. Uzdevumu un vingrinājumu veidu raksturojums, izveides nosacījumi.  

15. Mācību materiālu izmantošana latviešu valodas/literatūras stundās: izvēles kritēriji, izveides 

nosacījumi, izvērtējums.  

16. Latviešu valodas mācību materiālu veidošana: izvēles kritēriji un nosacījumi mācību stundās.  

17. Latviešu literatūras mācību materiālu veidošana: izvēles kritēriji, izveides nosacījumi mācību 



stundās.  

18. Vērtēšana; valodas prasmju un zināšanu pārbaudes veidi un formas skolā.  

19. Skolotāja un skolēnu radošās sadarbības valodas/literatūras mācību stundās.  

20. Interaktīvās un kooperatīvās mācību aktivitātes valodas/literatūras stundās.  

21. Bilingvālā izglītība; multikultūru izglītības aspekti valodas mācību procesā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Regulārs darbs semināros; sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi; izstrādāts referāts un 2 praktiskie 

darbi metodikā. 

Mācību pamatliteratūra 

LAT 2 metodikas rokasgrāmata. – R., 1999.  

Dţ. Šīls. Komunikācija svešvalodu mācīšanā. – R., 1998.  

Mūsdienu metodikas rokasgrāmata skolotājiem. - R., 2001.  

Rebecca L. Oksxford. Language learning strategies. What every teacher should know. – 

Boston,1989.  

Brumfit C.J., Carter R.A. Literature and language teaching. – Oxford University Press, 1991.  

Nau N. Komunikatīvā gramatika. - R., 2003.  

Beikers K. Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati. - R., 2002.  

Ellis R. Second Language Acquisition. - Oxford University Press, 1997. 

Papildliteratūra 

Grīnberga I. u.c. Latviešu valodas prasmes līmenis. – R., 1997.  

Latviešu valoda un literatūra cittautu mācībvalodu skolās. Rakstu krājums. Tempus II. – R., 

1997.  

Standarti valodām. - R.: IZMISEC, 2002.  

Pamatizglītības standarts latviešu valodā mazākumtautību skolām. - R., ISEC, 2004.  

Atbalsta materiāls skolotājiem pamatizglītības standarta ieviešanā. - R., IZM ISAP, 2004.  

Periodika un citi informācijas avoti 

―Izglītība un Kultūra‖  

―Skolotājs‖  

Biļetens ―Tagad‖  

―Skolu vēstis‖ 

Piezīmes 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Multikulturālās izglītības pamati   

Kursa kods Peda2033 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Ina Druviete 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par vienu no jaunākajiem un problemātiskākajiem izglītības 

virzieniem, kas atspoguļo pasaules valodu un kultūru daudzveidību. Multikulturālā izglītība ir 

viens no līdzekļiem pilsoniskas sabiedrības veidošanai. Tās mērķi aptver gan izpratni, gan 

vērtības un attieksmes, gan prasmes un rīcību. Kursa ietvaros tiek sniegta informācija par cilvēku 

līdzību un atšķirībām, par stereotipiem un aizspriedumiem; tiek aplūkotas iespējas ietvert 

multikulturālās izglītības elementus mācību programmās un grāmatās, tādējādi veicinot skolēnu 

spēju veidot attiecības ar atšķirīga kultūras konteksta pārstāvjiem gan profesionālā, gan 

personiskā līmenī. Kurā ī[aša vērība pievērsta multilingvālajai izglitībai, padziļinot studentu 

zināšanas par valodu apguvi un individuālo un sociālo multilingvismu. 

Rezultāti 

 

Pēc kursa apguves gūta izpratne par valodu un kultūru mijiedarbību, kā arī mu;ltilingvisma un 

valodu apguves jēdzienu. Attīstīts informatīvais salīdzinšu secinājumu izdarišanai, iegūtas 

multilingvālās izglītības modeļu analīzes iemaľas. Kurss sniedz pamatiemaľas mulitlingvālu 

mācību materiālu izstrādē un rezultatu prezentācijā. 

Kursa plāns 

1. Multikulturālās izglītības jēdziens un izmantojamā terminoloģija. (L2)  

2. Multikulturālās izglīības attīstība, tās politiskais konteksts. Multikulturālisma kritika. (L2)  

3. Antropoģenēze. Atšķirīgu rasu, etnosu un valodu veidošanās. (L2)  

4. Valodu un kultūru daudzveidība mūsdienu pasaulē (L2)  

5. Etnopolitiskie un sociolingvistiskie procesi. Valodu un kultūru kontakti. Migrācija.(L2)  

6. Jēdziens par minoritāti. Minoritāšu tipi. (S2)  

7. Minoritāšu tiesības starptautiskajā kontekstā. Nozīmīgākie tiesību akti. (L1)  

8. Majoritātes/minoritātes attiecību dinamika. Asimilācija, integrācija, segregācija. (L1, S2)  

9. Indivīda bilingvisms/ multilingvisms un bikulturālisms/multikulturālisms. (L2)  

10. Pirmās un otrās valodas apguves atšķirības. (L2)  

11. Bilingvisma tipi. Bilingvisms un intelekts. (S2)  

12. Bilingvālā izglītība, tās vēsture un efektivitāte. (L2)  

13. Bilingvālās izglītības tipi un modeļi.(L2)  



14. Rasu, etnisko grupu un valodu vienlīdzība cilvēktiesību aspektā. (L2).  

15. Dzimumu vienlīdzības jēdziens. (L1)  

16. Multikulturālās izglītības elementi mācību grāmatās un palīglīdzekļos. (L1, S2) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums, sekmīgi uzrakstīts 1 kontroldarbs, 1 praktiskais darbs un eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra 

Beikers K. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati. - R.: Nordik, 2002.  

Druviete I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā. R.: EI, 1998.  

Druviete I., Gavriļina M. Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās. - R.: Puse Plus, 2003.  

D'zozefs Dţ. Valoda un politika. R.: Zinātne, 2008.  

Poriľa I. Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: Individuālais un sociālais bilingvisms 

Latvijā, R.: LVI, 2009.  

Papildliteratūra 

Druviete I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā. - R.: LZA EI, 1998.  

Carrasquillo A.L., Rodriguez V. Language Minority Students in the Mainstream Classroom. - 

Clevedon: Multilingual Matters, 2002.  

Paulston C.B. (ed.) International Handbook of Bilingualism and Bilingual Education. - New 

York: Greenwood, 1988.  

Paulston C.B. Linguistic Minorities in Multilingual Settings. - Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

Periodika un citi informācijas avoti 

―Journal of Multicultural and Multilingual Development‖.  

―Language Policy‖.  

―Feministica Lettica‖.  

European Commission: http://ec.europa.eu/  

Directorate-General for Education and Culture: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html  

European Parliament: http://www.europarl.europa.eu/  

EU language policy: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages_en.html  

European Bureau for Lesser Used Languages: http://www.eblul.org/  

European Language Council: http://www.celelc.org/  

 

 



 

Kursa nosaukums Antīkās kultūras pamati* 

Kursa kods LitZ2087 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Cittautu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
4 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Brigita Cīrule 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZ2087 [2LIT2079] Antīkās 

kultūras pamati* [14.09.2010] 

LitZ1034 [2VAL2034] Ārzemju 

literatūra I (Antīkā literatūra) 

 

Kursa anotācija 

Antīkās kultūras pamati ir vispārizglītojošs kurss, kura mērķis ir iepazīstināt studentus ar antīko 

kultūru, akcentējot nozīmīgākos vēstures faktus, svarīgākās kultūrnorises un izcilāko personību 

devumu seno grieķu un romiešu kultūrā. Kursā tiek aplūkota arī sengrieķu mitoloģija kā būtisks 

antīkās pasaules fenomens un kā pamats seno grieķu un romiešu literatūrai. Sengrieķu un seno 

romiešu literatūras vēsture tiek aplūkota, atklājot daţādu ţanru attīstību, būtiskāko autoru 

devumu katra ţanra izveidē un attīstībā, kā arī akcentēta antīkās literatūras ietekme uz turpmāko 

literatūras attīstības gaitu Eiropā. Kursā tiek vērsta uzmanība arī uz antīkās kultūras mantojuma 

recepciju latviešu literatūrā. 

Rezultāti 

 

1.Studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākām norisēm un faktiem Senās Grieķijas un Senās  

Romas kultūrā.  

2.Studenti spēj apzināties antīkās kultūras nozīmi un ietekmi uz vēlāko Rietumeiropas tautu  

kultūru. 

Kursa plāns 

1. Krētas-Mikēnu kultūrposms. Mīts un tā funkcija senajā sabiedrībā. L2  

2. Mitoloģiskās tradīcijas avoti un sengrieķu mitoloģijas raksturs. L4  

3. Kontroldarbs 1. P2  

4. Homēra laika grieķu sabiedrība un episkas dzejas ţanru rašanās. L2  

5. Grieķu sabiedrība un kultūra VII-VI gs.p.m.ē. L2  

6. Grieķu sabiedrība un kultūra V-IV gs.p.m.ē. L2  

7.Pārskats par atiskā perioda grieķu vēsturisko un filozofisko prozu. L2  



8. Hellēnistiskā sabiedrība un tās kultūra. L2  

9. Kontroldarbs 2. P2  

10. Romas un romiešu vēsturiskās un kultūrattīstības raksturīgās iezīmes un kultūrietekmes. L2  

11. Romiešu drāmas attīstība, raksturiezīmes un nozīme sabiedrības dzīvē. L2  

12. Pilsoľu karu laikposms Romā un tā ietekme uz kultūrnorisēm. L2  

13. Romas impērijas laikmeta izveidošanās. L2  

14. Jauno sociāli politisko apstākļu ietekme uz kultūrnorisēm Romā impērijas sākumposmā. L4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījumi:  

1/ pozitīvs vērtējums divos rakstiskos kontroldarbos (sengrieķu mitoloģija//Senās Grieķijas 

kultūrfakti un literatūra - 70 %  

2/ kursa noslēguma pārbaudījums : rakstisks eksāmens (teorētiski jautājumi par Senās Romas 

kultūrfaktiem un literatūru) - 30% 

Mācību pamatliteratūra 

Ardags F. Seno grieķu mīti un leģendas. - R., 1998. /4 eks./  

Rubenis A. Senās Grieķijas dzīve un kultūra. – R., 1994. /7 eks./  

Rubenis A. Senās Romas kultūra. – R., 1994. /6 eks./  

[krievu valodā] Kumaneckij K. Istorija kuļturi drevľei Greciji i Rima. - M., 1990. //2eks./  

[krievu valodā] Tronskij I. Istorija antičnoi ļiteraturi. – M., 1983. /10 eks./ 

Papildliteratūra 

[krievu valodā] Nadj G. Grečeskaja mifologija i poetika. – M., 2002. /1 eks./ 

Kursa saturs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Literatūras teorija* 

Kursa kods LitZ1031 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.02.2008 

Atbildīgā struktūrvienība Latvistikas un baltistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, prof. Ilze Stikāne 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZ1031 [2LIT1035] Literatūras 

teorija* [slēgts 03.09.2010] 

LitZ1171 [2LIT1171] Literatūras 

teorija [Skol P] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – dot iespēju studentiem pilnveidot izpratni par literatūras teorijas 

pamatjautājumiem (termini, literatūras veidi un ţanri, literārie virzieni u.c.), attīstīt analītiskas 

prasmes daiļdarbu analīzes procesā, iepazīt un mācīties izvērtēt problēmas, kas saistītas ar 

literārā darba analīzes pamatu apguvi skolā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

- zinās literatūras teorijas terminoloģiju,  

- izpratīs literatūras teorijas pamatjautājumus,  

- pilnveidos prasmi analizēt un interpretēt literāro procesu un atsevišķus daiļdarbus,  

- iepazīs daţādus literatūrzinātnieku viedokļus par literatūras teorijas jautājumiem;  

- pilnveidos prasmi kritiski izvērtēt daţādas teorētiskās koncepcijas un argumentēt savu viedokli;  

- pilnveidos prasmi iesaistīties dialogā saskaľā ar literatūras teoriju,  

- būs guvuši iemaľas studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu literatūras skolotāja 

uzdevumu risinājumu, mācību uzdevumu un materiālu izstrādi.  

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Literatūras teorija kā viena no literatūrzinātnes nozarēm. Literatūra – vārda māksla. Mākslas 

tēls. L 2  

2. Tēma, ideja, problēma literatūras teorijā. Daiļdarba patoss. Vērtības. L 2  

3. Literārs tēls. Daiļdarba kompozīcija. L 2  

4. Daiļdarba valoda. Speciālie valodas tēlainās izteiksmes līdzekļi. L 2  



5. Vārsmas uzbūve. L 2, S 2  

6. Literatūras veidi un ţanri. Ţanru raksturojums, robeţgadījumi. L 4, S 4  

7. Literārs virziens. Stila jēdziens. L 2  

8. Antīkā mākslinieciskā sistēma. Viduslaiku mākslinieciskā sistēma. L 2  

9. Renesanse. Klasicisms. Apgaisme. L 2  

10. Romantisms. Reālisms. Naturālisms. L 2  

11. Modernisma virzieni 19. gs. beigās, 20. gs. sākumā. Postmodernisms. Mūsdienu 

literatūrteorētiskā doma. L 2, S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pilna laika studentiem - obligāts semināru apmeklējums, 1 kontroldarbs – 60 %.  

Nepilna laika studentiem – 3 kontroldarbi (dzejas, prozas, drāmas poētikā) - 60 %.  

Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz 2 jautājumiem – 40 %. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Valeinis, Vitolds. Daiļdarba analīze. Rīga, 1999. (LUB: 7 eks.); 1991. (LUB: 50 eks.)  

2. Valeinis, Vitolds. Ievads literatūrzinātnē. Rīga, 2007. (LUB: 17 eks.)  

3. Kursīte, Janīna. Dzejas vārdnīca. Rīga, 2002. (LUB: 20 eks.)  

4. Tabūns, Broľislavs. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. Rīga, 2003. (LUB: 16 eks.) 

Papildliteratūra 

1. Annai Blūmai. Vācu dadaistu dzejas izlase. Rīga, 1997.  

2. Bērziľš, Ludis. Ievads latviešu tautas dzejā: 1. d. Metrika un stilistika. Rīga, 1940.  

3. Bērziľš, Ludis. Poētika pamatvilcienos. Rīga, 1933.; 2. izd. Rīga, 1995.  

4. Cimdiľa, Ausma. Teksts un klātbūtne. Rīga, 2000.  

5. Cuddon, J. A. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London, 1991.  

6. Dziļleja, Kārlis. Poētika. Linkolna, Nebraska: Gauja, 1985. (Daţādu gadu izdevumi).  

7. Gadamers, Hanss-Georgs. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, simbols un svētki. Rīga, 2002.  

8. Gundars, Lauris. Dramatika. R.: Biedrība Darbnīcas, 2009.  

9. Hiršs, Harijs. Prozas poētika. Rīga, 1989.  

10. Horācijs. Dzejas māksla. Grām. Senās Romas literatūras antoloģija. Rīga, 1994.  

11. Ivbulis, Viktors. Ceļā uz literatūras teoriju. Rīga, 1998.  

12. Ivbulis, Viktors. Uz kurieni, literatūras teorija? Rīga, 1995.  

13. Jungs, Karls Gustavs. Dzīve. Māksla. Politika. Rīga, 2001.  

14. Kalers, Dţonatans. Literatūras teorija. Rīga, 2007.  

15. Kiršentāle, Ingrīda, Smilktiľa, Benita, Vārdaune, Dzidra. Prozas ţanri. Rīga, 1991.  

16. Kursīte, Janīna. Latviešu dzejas versifikācija XX gs. sākumā. Rīga, 1988.  

17. Ķikāns, Valdis. Eiropas literārie virzieni Latvijā. Rīga, 2003.  

18. Stikāne, Ilze. Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. Rīga, 2005.  

19. Stikāne, Ilze. Ieskats nonsensa teorijā literāro pasaku tipoloģijas kontekstā // Aktuālas 

problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums. 11. Liepāja, 2006.  

20. Tabūns, Broľislavs. Prozas specifika. Rīga, 1988.  

21. Veidemane, Ruta. Izteikt neizsakāmo. Rīga, 1977.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Letonica (ţurn.)  

2. Karogs (ţurn.)  

3. Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. (ţurn.)  

4. Kentaurs XXI. (ţurn.)  

5. Meklējumi un atradumi. 2004. - 2010. Rīga: Zinātne. (Rakstu krāj.)  

6. Aktuālas problēmas literatūrzinātnē. 1.-16. Liepāja: LiePA (Rakstu krāj.) 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Valoda un komunikācija* 

Kursa kods Valo3186 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Jānis Valdmanis 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Jānis Valdmanis 

Priekšzināšanas 

Valo1407, Vispārīgā valodniecība I** 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo4060 [2VAL2060] Valoda un 

komunikācija [SkLa P] 

Valo3186 [2VAL3193] Valoda un 

komunikācija* [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un veidot izpratni par verbālās valodas (kā galvenās 

komunikācijas sistēmas) daudzveidīgo lietojumu un komunikācijas procesa komplicēto raksturu, 

šī procesa komponentiem un faktoriem, kas to ietekmē.  

Kursā tiks padziļinātas zināšanas un izpratne par funkcionālajiem stiliem tradicionālajā stilistikā 

un veidota izpratne par valodas lietojuma reģistru mūsdienu teorijā. Galvenā uzmanība šajā 

reģistrā gan teorētiski, gan praktiski tiks veltīta lietišķajai valodai un akadēmiskajai valodai, kā 

arī sarunvalodai un tās izmantojumam.  

Rezultāti 

Studiju kursa rezultātā tiek iegūtas šādas akadēmiskās kompetences:  

 padziļinātas zināšanas un izpratne par funkcionālajiem stiliem tradicionālajā stilistikā; 

 iegūtas zināšanas un izpratne par komunikācijas procesu mūsdienu valodniecībā, šī 

procesa komponentiem un faktoriem, kas to ietekmē. 

  

Profesionālās kompetences:  

 spēja izskaidrot funkcionālo stilu teoriju un praktiski analizēt tekstus no tradicionālo 

funkcionālo stilu viedokļa; 



 spēja izstrādāt galveno lietišķo (oficiālo) rakstu paraugus; 

 spēja veidot zinātniska un populāri zinātniska raksta paraugus; 

 spēja veidot oficiālu runu. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Argumentēta eseja par noteiktu tēmu - 10%  

4 lietišķās vēstules - 40%  

Eksāmens rakstveidā - 50% 

Mācību pamatliteratūra 

 

 

Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga, Zvaigzne ABC, 1995.  

Valdmanis J. Tonis valodas lietojuma reģistrā.// Linguistica Lettica, 1999, 5,180.-185.  

Lietišķie raksti pamatskolā. Atb. I. Spolīte. Rīga, SIA Izglītības soļi, 2001.  

Skujiľa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.  

Konferences "Zinātnes valoda" materiāli. Atb. M. Baltiľš, D. Markus. Rīga, 2003.  

Strautmane A. Etiķetes grāmata. Jumava, 2009.  

Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.  

Hochheiser R. M. Don't State It... Communicate It! Barron's, 1985.  

Papildliteratūra 

 

Dţozefs Dţ. Ē. Valoda un politika. Rīga, Zinātne, 2008.  

Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009.  

Īpašvārdu rakstība. Rīga, Valsts valodas centrs, 1998.  

Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. Rīga, Valsts valodas centrs, 

1999.  

Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju. 2004.// 

www.likumi.lv/doc.php?id=85209  

Skujiľa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga, LVI, 2002.  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

www.valoda.lv  

www.termnet.lv  

www.likumi.lv  

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. R.: Valsts valodas aģentūra, 2002.-  

Linguistica Lettica. R.:LaVI, 1997.  

Svešvārdu vārdnīca.R.:Jumava, 1996.  

Latviešu literārās valodas vārdnīca, 8 sējumos. R.: Zinātne, 1972.-1996.  

Latviešu valodas slenga vārdnīca. R.:Norden AB, 2006.  

Mūsdienu latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. R.:Jumava, 1996.  

Kursa saturs 

 

Kursa plāns Veids Stundas 

1. Komunikācijas izpratne L 2 

2. Runātājs un auditorija. L 2 

3.1. Situācija, formāts, valoda.  L 4 

3.2. Situācija, formāts, valoda.  P 2 



4.1. Lietišķā valoda L 4 

4.2. Lietišķā valoda. P 8 

5. 1. Akadēmiskā valoda.  L 2 

5. 2. Akadēmiskā valoda.  P 4 

6. 1. Sarunvaloda.  L 2 

6. 2. Sarunvaloda. P 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Ārzemju literatūra skolā  

Kursa kods LitZ2081 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare Cittautu literatūras vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Dagmāra Ausekle 

Priekšzināšanas 

LitZ2087, Antīkās kultūras pamati* 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis – dot iespēju studentiem veidot savu skatījumu uz ārzemju literatūras attīstības 

procesu no pirmsākumiem līdz divdesmitajam gadsimtam, saistot to ar izpratni par katrā 

attīstības posmā sabiedrībā dominējošo vērtību sistēmu, pilnveidot daiļdarba analīzes un 

interpretācijas prasmes un, balstoties uz gūtajām zināšanām, veidot savu pieeju ārzemju 

literatūras apguvei skolā. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

• izpratīs ārzemju literatūras attīstības procesu mūsdienīgā skatījumā,  

• spēs izvērtēt sakarības starp notikumiem Latvijas un Eiropas kultūrtelpā pasaules notikumu 

kontekstā,  

• būs iepazinuši daţādu literatūras virzienu idejiski estētiskās tradīcijas un to izpausmes saistībā 

ar konkrētā  

rakstnieka individuālo savdabību,  

• būs gatavi iesaistīties dialogā par literatūru un pamatot savu viedokli,  

• spēs studiju procesā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaľas izmantot praktiskā pedagoģiskā 

darbībā.  

Kursa plāns 

1. Ārzemju literatūras iepazīšana skolā un ar to saistītās pamatproblēmas L 2  

2. Humānisma ideju izpausme renesanses literatūra un to ietekme vēlāko gadsimtu literatūrā un 

pedagoģiskās domas attīstistībā L 2, S 2  

3. Apgaismības estētika. "Vētras un dziľu laikmeta" literatūrā L 2, S 2  

4. Romantisma estētikas izpausmes daţādu tautu literatūrā L 2, S 2  



5. Reālisma mākslinieciskā sistēma un tās izpausmes romāna un noveles ţanrā L 2 S 8  

6. Modernisma tendences literatūrā L 2  

7. Intelektuālie humānisti un "zaudētās paaudzes" literatūra L 2  

8. Eksistenciālisms un literatūra L 2  

9. Latīľamerikas 20.gs. literatūra L 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Obligāts semināru apmeklējums un aktīva līdzdalība tajos – 30 procenti  

2 referāti, kuru tēmas saskaľojamas ar docētāju – 20 procenti  

Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz 2 jautājumiem – 50 procenti  

Attaisnoti kavētās semināru nodarbības students var ieskaitīt, uzrakstot eseju (500 - 600 vārdu) 

par atbilstošo tematu (temats tiek saskaľots ar docētāju konsultāciju laikā). 

Mācību pamatliteratūra 

 

 

1. Sengrieķu literatūras antoloģija. – R., 1990.  

2. Senās Romas literatūras antoloģija. – R., 1994  

3. XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture. - R., 1965.  

4. Nicholls, P. Modernisms. A Literary Guide - London, 1995. 

Papildliteratūra 

 

1. The Norton Anthology of World Literature. – W. W. Norton & Company; 2nd Expanded 

edition. Volumes 1—6. 2001-2003.  

2. Zima V.P., Moderne/Postmoderne. - Tuebingen, Basel, 2001.  

3. Obraz čeloveka v zerkale gumaľizma. – Moskva, izdateļstvo YRAO, 1999  

4. Tronskis I. Antīkās literatūras vēsture. – R.: 1980. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. An Online Companion to The Norton Anthology of World Literature  

http://www.wwnorton.com/college/english/nawol/ 

 



 

Kursa nosaukums Runas kļūdu būtība*     

Kursa kods PedaP627 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 04.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Margarita Gavriļina 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP627 [2PEDP498] Runas kļūdu 

būtība* [20.10.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem  

- veidot izpratni par aktuālākajām pirmās un otras valodas apguves problēmām – runas kļūdu 

jēdzienu un būtību,  

- pilnveidot analītiskās prasmes, veicot valodas faktu salīdzināmo analīzi,  

- veidot prasmi konstatēt, klasificēt un koriģēt runas kļūdas mazākumtautības skolēnu latviešu 

valodā,  

- mācīties izvērtēt problēmas, kas saistītas ar mazākumtautības skolēnu latviešu valodas apguvi 

skolā.  

Studiju kursa apguves laikā studenti iegūst teorētiskās zināšanas par runas kļūdas jēdziena 

būtību, runas kļūdu klasifikāciju un diferenciācijas principiem, kā arī veido izpratni par 

starpvalodu interferences jēdzienu un skolēnu runas uzvedībā sastopamo runas kļūdu korekcijas 

didaktiskajām iespējām. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  

• izpratīs runas kļūdas jēdziena būtību, runas kļūdu diferenciācijas principus, starpvalodu 

interferences jēdzienu un skolēnu runas uzvedībā sastopamo runas kļūdu korekcijas didaktiskās 

iespējas;  

• pilnveidos prasmi prognozēt, konstatēt, klasificēt runas kļūdas skolēnu runas uzvedībā, noteikt 

runas kļūdu iemeslus, analizēt starpvalodu interferences zonas;  

• pilnveidos prasmi izmantot starpvalodu salīdzināmās analīzes rezultātus savā profesionālajā 

darbībā, lai palīdzētu mazākumtautības skolēniem koriģēt runas kļūdas un pilnveidot runas 

kvalitāti;  

• pratīs reaģēt uz skolēnu vajadzībām, atbilstoši tām plānot savu darbību;  

• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu pedagoģisku uzdevumu risināšanu un 



mācību uzdevumu un materiālu izstrādi;  

• pilnveidos prasmi prezentēt savu pētījumu rezultātus. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Runas kļūdas jēdziens psiholingvistikā un lingvodidaktikā (mūsdienu un vēsturiskais 

aspekts). L4  

2. Runas kļūdu raksturojums atkarībā ar daţādiem faktoriem. Runas kļūdu diferenciācijas 

principi. L4, S2  

3. Runas veidošanās psiholingvistiskie mehānismi. Starpvalodu transfērs. L4  

4. Starpvalodu interferences veidi. L4, S2  

5. Runas kļūdu novērošanas posmi un korekcijas veidi. Korekcijas uzdevumu raksturojums un 

korekcijas mācību uzdevumu izstrāde. L4, S2  

6. Mācību stundu fragmentu modelēšana. Studentu runas kļūdu kartotēkas analīze. L2, S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semināru apmeklējums studentiem ir obligāts. Studiju kursa laikā plānoti 5 semināri.  

Studiju kursa gala atzīmi veido atzīmes par aktīvu darbu semināros (25%), atzīme par referātu 

(referāta temats „Didaktisko paľēmienu un mācību uzdevumu izmantošana mazākumtautību 

skolēnu runas kļūdu korekcijas procesā‖, apjoms - ~ 1500 vārdu) – 25% un mutvārdu eksāmena 

vērtējums (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Druviete I., Gavriļina M. Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās. - R., 2003. LUB:3  

2. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. Москва, 2007. - http://lib.socio.msu.ru  

3. Балыхина Т.М., Игнатьева О.П. Типы ошибок в речи инофона. - 

http://www.testor.ru/files/Conferens/probl_ur_vlad/ErrorType.doc  

4. Бутакова Л. Опыт классификации ошибок, свойственных письменной речи. - 

http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/articles/y1998-i2/a072/article.html  

5. Кукушкина О. В. Речевые неудачи как продукт речемыслительной деятельности . - 

http://www.philol.msu.ru/~humlang/articles/ref_oka1.htm  

6. Ковшиков В. А., Пухов В. П. Психолингвистика. Теория речевой деятельности . - 

http://bookz.ru/authors/valerii-kov6ikov/  

Papildliteratūra 

1. Mitchell, Rosamund, Myles, Florence. Second Language Learning Theories./ 2nd. ed. – 

London: Arnold Publishers, 2004.  

2. Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas tautas dvēsele… - Rīga: Mācību grāmata, 2008. 

264 lpp.  

3. Gavriļina М., Līcīte L., Frolova I. Mazākumtautību (krievu) sākumskolas skolēnu valodā 

sastopamo ortogrāfijas un interpunkcijas problēmu raksturojums un to risinājuma iespējas. 

Rīga: IZM ISEC, 2008. 64 lpp. - http://isec.gov.lv/isec/petijumi/mazakumt_ortografija.pdf  

4. Вишневская Г. М. Межкультурная коммуникация, языковая вариативность и 

современный билингвизм. - http://www.yspu.yar.ru/vestnik/novye  

5. Krauze-Krūze B, Andronovs A. Latviešu valoda mazākumtautību skolām. - 

http://www.liis.lv/latval/cittaut.htm 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Ţurnāli ―Skolotājs‖, "Tagad".  

2. Ţurnāls „Иностранные языки в школе».  

3. Цейтлин С. Н. . Освоение родного и неродного языка в естественной среде (на 

материале речевых ошибок). М., 2006. 
 

 

 



 

 

Kursa nosaukums 
Latviešu un krievu valodas kontrastīvā gramatika* 

[2PED2745*Peda2036] 2PED2745 

Kursa kods Valo2683 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, pasn. Evija Papule 

Priekšzināšanas 

PedaP628, Krievu valoda** [14.09.2010] 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem  

- veidot izpratni par kontrastīvās lingvistikas mērķi, pētījuma objektu, metodēm;  

- veidot izpratni par kopīgo, līdzīgo un atšķirīgo latviešu un krievu valodās, abu valodu 

kontaktiem, to vēsturi un izpausmēm mūsdienu valodā;  

- pilnveidot analītiskas prasmes valodu faktu salīdzināmā analīzes procesā;  

- mācīties analizēt un izvērtēt problēmas, kas saistītas ar mazākumtautības skolēnu latviešu 

valodas apguvi skolā.  

Studiju kursa apguves laikā studenti apgūst teorētiskās zināšanas par kontrastīvās gramatikas 

principiem, metodēm un prasmi izmantot valodu kontrastīvās analīzes rezultātus, lai pilnveidotu 

mazākumtautības skolēnu latviešu valodas zināšanas un prasmes.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

• izpratīs kontrastīvās lingvistikas pētījuma objektu, mērķi, metodes;  

• izpratīs kontrastīvās analīzes vietu un lomu valodniecībā un lingvodidaktikā;  

• pilnveidos prasmi analizēt, salīdzināt un interpretēt latviešu un krievu valodas materiālu 

dazādās valodas līmeľos, pilnveidos raksturot interferences zonēs;  

• pilnveidos prasmi izmantot starpvalodu salīdzināmās analīzes rezultātus savā profesionālājā 

darbībā, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem sekmīgāk apgūt latviešu valodu;  

• pratīs risināt un modelēt starpvalodu uzdevumus;  

• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu pedagoģisku uzdevumu risinājumu un 

mācību uzdevumu izstrādi;  

• pilnveidos prasmi prezentēt savu pētījumu rezultātus. 

Kursa plāns 

1. Kontrastīvās lingvistikas jēdziens un mērķi. L4  

2. Kontrastīvās analīzes būtība. L2, S2  



3. Latviešu un krievu valodas fonētikas, grafēmikas un ortogrāfijas normu kontrastīvā analīze. 

L2, P2  

4. Latviešu un krievu valodas leksikas un frazeoloģijas kontrastīvā analīze. L2, P2  

5. Latviešu un krievu valodas morfēmikas, vārddarināšanas un morfoloģijas kontrastīvā analīze. 

L2, S2, P2  

6. Latviešu un krievu valodas sintakses un interpunkcijas normu kontrastīvā analīze. L2, P2  

7. Latviešu un krievu valodas komunikātīvo normu kontrastīvā analīze. L2, P2  

8. Valodu kontrastīvā analīze lingvodidaktiskajā aspektā. S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Studentiem ir obligāts semināru un praktisko nodarbību apmeklējums. Studiju kursa laikā ir 

plānoti 3 semināri un 5 praktiskās nodarbības.  

Studiju kursa gala atzīmi veido 3 praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

uzstāšanos semināros (25%), atzīme par referātu (referāts par tematu „Valodu kontrastīvā analīze 

lingvodidaktiskajā aspektā‖, apjoms - ~ 1500 vārdu) – 25% un eksāmena (mutvārdu) rezultāts 

(25%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Sastatāmā un lietišķā valodniecība. Zinātniskie raksti, VIII-XIV /A.Veisberga red. Rīga, 2001-

2007. LUB:5  

2. Новое в зарубежной лингвистике. Контрастивная лингвистика. Вып. XXV. Classes.ru // 

http://www.classes.ru/grammar/166.new-in-linguistics-25/source/worddocuments/_11.htm  

3. Семенова М.Ф. Сопоставительная грамматика русского и латышского языков. Рига: 

Звайгзне, 1993. LUB:3  

4. Druviete I., Gavriļina M. Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās. - R., 2003. 59 lpp. 

LUB:3  

5. Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas tautas dvēsele… - Rīga: Mācību grāmata, 2008. 

264 lpp. LUB:1  

6. Стернин И. Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и методики исследования. 

Москва: ACT Восток-Запад, 2007. 288 с. LUB:1 

Papildliteratūra 

1. Стернин И. Контрастивный анализ в современной лингвистике. Slavica Helsingiensia 35 / 

Ed. By Jouko Lindstedt et al. Helsinki, 2008. 390. – 400. lpp. / 

http://www.helsinki.fi/slavicahelsingiensia/preview/sh35/34.pdf  

2. М. Дебренн. Место межъязыковой девиатологии в общей теории ошибок // 

http://www.dialog-21.ru/dialog2006/materials/html/Debrenne.htm  

3. Krauze-Krūze B, Andronovs A. Latviešu valoda mazākumtautību skolām.// 

http://www.liis.lv/latval/cittaut.htm  

4. Cara T. Saistošā gramatika//http://rex.liis.lv/liis/prog/macmat.nsf 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Ţurnāls „Skolotājs‖.  

2. Latviešu-krievu vārdnīca http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621049&q=  

3. Milčonoka E., Podskočija E., Vanaga K. Latviešu-krievu vārdnīca ar vārdu skaidrojumiem. 

http://rex.liis.lv/liis/prog/macmat.nsf 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Kontrastīvā valodas psiholoģija [SkLa P] 

Kursa kods Valo2005 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 21.03.2002 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Margarita Gavriļina 

Priekšzināšanas 

Valo1407, Vispārīgā valodniecība I** [14.09.2010] 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem veidot izpratni par krievu tautas pasaules ainu, tās 

atspoguļojumu krievu valodā, pilnveidot prasmi iesaistīties starpkultūru dialogā.  

Studiju kursa uzdevumi:  

- iepazīt kontrastīvās valodas jēdzienu un valodas psiholoģijas jēdzienu;  

- veidot izpratni par valodu kā tautas kultūras sastāvdaļu;  

- veidot izpratni par reālās, kultūras un valodas pasaules ainu jēdzienu;  

- veidot izpratni par krievu tautas pasaules ainu, tās atspoguļojumu krievu valodā;  

- pilnveidot prasmi analizēt un sistematizēt valodas materiālu, lai rekonstruētu krievu, latviešu un 

citu tautu priekšstatus par kultūras vērtībām;  

- attīstīt prasmi pilnveidot skolēnu socoikultūras kompetenci;  

- pilnveidot prasmi modelēt mācību stundu fragmentus ar konkrēto mācību mērķi. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

• izpratīs kontrastīvās valodas un valodas psiholoģijas jēdzienu;  

• veidos priekšstatu par valodas konceptiem un konceptosfēras jēdzienu;  

• padziļinās zināšanas par valodas materiāla lingvokulturoloģiskās analīzes principiem un 

veidiem;  

• izpratīs krievu tautas pasaules ainu, tās atspoguļojumu krievu valodā;  

• pilnveidos prasmi analizēt krievu valodas materiālu lingvokulturoloģiskā aspektā;  

• pratīs salīdzināt daţādu tautu runas kultūras tradīcijas un iesaistīties starpkultūru dialogā;  

• pilnveidos prasmi analizēt kultūru konflikta situācijas;  

• pratīs veidot mācību uzdevumus starpkultūru dialoga aspektā, pilnveidot skolēnu socoikultūras 

kompetenci;  

• pratīs patstāvīgi pilnveidot zināšanas par kultūru dialogu un kultūru konfliktu, izpētīt citu tautu 

pasaules ainas;  



• pratīs reaģēt uz skolēnu vajadzībām, atbilstoši tām plānot savu darbību;  

• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu pedagoģisku uzdevumu risinājumu un 

mācību uzdevumu izstrādi;  

• pilnveidos prasmi prezentēt savu pētījumu rezultātus. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

 

1.Kontrastīvās valodas jēdziens. Valodas psiholoģiskā būtība. L4  

2. Krievu cilvēka etnopsiholoģiskais portrets, tas atspoguļojums krievu valodā. L4  

3. Krievu valodas jēdzieniskais universs. L2, S2  

4. Emocionalitātes izteikšanas veids krievu valodā un runas uzvedībā. L4, S2  

5. Pasaules neprognozējamības atspoguļojums krievu tautas raksturā un valodā. L4, S2  

6. Iracionalitātes atspoguļojums krievu tautas raksturā un valodā. L4, S2  

7. Lingvokulturoloģijas potenciāls skolēnu socoikultūras kompetences pilnveidošanā. L2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studentiem ir obligāts semināru apmeklējums. Studiju kursa laikā ir plānoti 4 semināri.  

Studiju kursa gala atzīmi veido atzīmes par uzstāšanos semināros (25%), atzīme par referātu 

(referāts par tematu „Tautas etnopsiholoģiskā portreta atspoguļojums valodā‖, apjoms - ~ 2000 

vārdu) – 25% un eksāmena (mutvārdu) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas tautas dvēsele… - Rīga: Mācību grāmata, 2008. – 

264 lpp. LUB:3  

2. Gavriļina M., Vulāne A. Valodas un kultūras mijiedarbība dzimtās valodas stundas // Tagad. 

2008. № 2. 32.-37. lpp. LUB:1  

3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание: Пер. с англ. Отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. 

ст. Е. В. Падучевой. М.: Русские словари, 1997. - http://philologos.narod.ru/ling/wierz_rl.htm  

4. Зализняк А. Языковая картина мира. - 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnyenauki/lingvistika/YAZIKOVAYA_KARTINA_MIR

A.html  

5. Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелѐв А.Д. Ключевые идеи русской языковой 

картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. - 

http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/zaliznyak_a1.asp  

6. Мельникова А.А. Язык и национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и 

ментальности. СПб.: Речь, 2003. - http://freebooks.net.ua/1502-melnikova-a.-a.-jazyk-i-

nacionalnyjj-kharakter.html  

7. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие) – М.: Слово 

/ Slovo, 2000. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php 

Papildliteratūra 

1. Степанов Ю.С. Концепт. Москва, 2006. - http://genhis.philol.msu.ru/article_120.shtml  

2. Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Словарь языка русских жестов. – 

Москва – Вена: Языки русской культуры, 2001.  

3. Лапухина М.В. Аналитика сущности счастья в русской традиционной культуре. - 

http://www.analiculturolog.ru  

4. Вежбицкая А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Русский язык в 

научном освещении. - № 2(4). - М., 2002. - С. 6-34. - 

http://www.philology.ru/linguistics2/wierzbicka-02.htm  

5. Лассан Э. О связях между концептами в рамках концептосферы. - http://ling.x-

artstudio.de/st16.html  

6. Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М., 2003. - 

http://libbooks.ru/bookbox_99156.html 



Periodika un citi informācijas avoti 

1. Скатова Л., Харченко Е. Электронные лингвокультурологические курсы. - 

http://gramota.ru/book/ritorika/index.htm  

2. Williams Bonita Accomplishing Cross Cultural Competence in Youth Development 

Programms. -  

http://www.joe.org/joe/2001december/ent-iw.html  

3. Valoda un literatūra kultūras apritē. R.: LU, 1997.- 2010. gg.  

4. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja, LKA, 1994. – 2010. gg.  

5. Колесов В.В. «Судьба» и «счастье» в русской ментальности. - http://anthropology.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Krievu valoda** 

Kursa kods PedaP628 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Kursa apstiprinājuma datums 16.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Margarita Gavriļina 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem  

- veidot izpratni par mūsdienu krievu valodas sistēmu un krievu valodas literārajām normām;  

- pilnveidot komunikatīvās un valodas kompetences krievu valodā;  

- attīstīt prasmi vērtēt savu runas uzvedību krievu valodā;  

- mācīties analizēt runas uzvedības problēmas saziľas procesā;  

- pilnveidot prasmi lasīt zinātnisku literatūru krievu valodā.  

Studiju kursa apguves laikā studenti apgūst teorētiskās zināšanas par krievu valodu kā zīmju 

sistēmu, krievu valodas funkcionēšanas likumības un īpatnības katrā valodas līmenī; krievu 

runas uzvedības kultūru.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

• paplašinās savu lingvistisko redzesloku ar krievu valodas faktiem;  

• izpratīs krievu valodu kā zīmju sistēmu, krievu valodas funkcionēšanas likumības un īpatnības 

katrā valodas līmenī;  

• pratīs analizēt krievu valodas zīmju sistēmu, salīdzināt krievu un latviešu valodas normas, 

analizēt starpvalodu interferences zonas;  

• pilnveidos prasmi izmantot starpvalodu salīdzināmās analīzes rezultātus savā profesionālājā 

darbībā, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem sekmīgāk apgūt latviešu valodu;  

• pratīs vērtēt un patstāvīgi pilnveidot savas krievu valodas prasmes;  

• pilnveidos prasmi lasīt zinātnisku literatūru krievu valodā;  

• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas saistīt ar konkrētu pedagoģisku uzdevumu risinājumu un 

mācību uzdevumu un materiālu izstrādi. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

 

1. Vārds fonētikas, grafēmikas un ortogrāfijas līmenī. Krievu literārās valodas pareizrunas un 

pareizrakstības normas. L2 /S 2  

2. Vārds un konteksts. Vārds – lingvokulturēma. Krievu lingvokulturēmas analīze 



(kulturoloģiskais aspekts).  

L2 /S 2  

3. Krievu valodas frazeoloģija. P2  

4. Vārds morfēmikas līmenī. S 2  

5. Vārds morfoloģijas līmenī. Krievu valodas morfoloģijas normas īpatnības. L2 / S2 / P2  

6. Vārdkopa un teikums. Krievu valodas sintakses un interpunkcijas normu īpatnības un to 

apguve. L2 / S2 / P2  

7. Tekstveide. S2 / P2  

8. Krievu valodas komunikatīvās normas. S2 / P2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studentiem ir obligāts semināru un praktisko nodarbību apmeklējums. Studiju kursa laikā ir 

plānoti 7 semināri un 5 praktiskie darbi.  

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par 

uzstāšanos semināros (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Гаврилина М. Упражнения по современному русскому языку (фонетика). R.:LU, 1988. 

LUB: 20 eks.  

2. Гаврилина М.Упражнения по современному русскому языку (ударение). R.:LU, 1989. 

LUB: 20 eks.  

3. Гаврилина М. Русское глагольное управление в латышской аудитории. R.: LU, 1992. 

LUB: 20 eks.  

4. Савко И.Э. Весь школьный курс русского языка - 

http://www.pshelp.narod.ru/lib/applicant/0002.html  

5. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. - 

http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl54.htm  

6. Формановская Н. Речевой этикет и культура общения - http://www.reader.boom.ru  

7. Гаврилина М., Пиель Е. В мире языка. В мире с языком. Rīga: Mācību grāmata, 1997. 

LUB: 5 eks. 

Papildliteratūra 

1. Основные правила грамматики русского языка - http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html  

2. Культура письменной речи - http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0  

3. Скатова Л., Харченко Е. Электронные лингвокультурологические курсы // 

http://gramota.ru/book/ritorika/index.htm  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Русские словари - http://www.slovari.ru/  

2. Latviešu-krievu vārdnīca / Sast. B. Ceplīte. Rīga: Avots, 2002. 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā I 

Kursa kods Valo3190 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu sinhroniskā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs, lekt. Lilija Jurğīte 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo3018 [2VAL1018] Ievads baltu 

valodniecībā [SkLa P] 

Valo3190 [2VAL3197] Latviešu 

valoda etniskās vēstures diskursā I 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Mērķis: veidot studentiem objektīvu skatījumu uz mūsdienu latviešu valodas sistēmas rašanos 

un attīstību etniskās vēstures diskursā, iepazīstinot viľus ar latviešu valodas attīstības gaitu no tās 

veidošanās pirmsākumiem līdz pat mūsdienām Eiropas lingvistiskajā kontekstā, lai pilnveidotu 

viľu profesionālo kompetenci.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti gūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas skolotājam 

latviešu valodas standartā izvirzīto prasību sekmīgai īstenošanai, proti:  

 

 

valodas parādības kopsakarībās zinātniski 

        argumentēt savu viedokli, tai skaitā prezentējot patstāvīgi veidotos materiālus par kursā 

apgūtajiem tematiem; izmantot gūtās zināšanas   

        un prasmi studiju procesā un savā profesionālajā darbībā. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīva līdzdalība semināros (10%), 2 rakstisku kontroldarbu vērtējums (40%), rakstisks 

eksāmens  – (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1.   Breidaks A. Latviešu valodas vēsturiskā gramatika. Lekciju konspekts//Darbu izlase 2. 

Rīga: LU LaVI, DU, 2007. 522.-590.lpp. 



2.   Breidaks A. Latviešu valodas vēsturiskās gramatikas elementi vispārizglītojošo skolu 

latviešu valodas gramatikās//Darbu izlase 2.   

      Rīga: LU LaVI, DU, 2007. 591.-618.lpp. 

3.   Bergmane A., A. Blinkena. Latviešu rakstības attīstība: latviešu literārās valodas 

vēstures pētījumi. Rīga : Zinātne, 1986. 

4.   Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība. 2 sēj. Rīga : LU Latviešu val. 

inst., 2002-2007. 

Papildliteratūra 

1.   Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā fonētika. Rīga: Zvaigzne, 1993. 

2.   Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā gramatikas lekciju konspekts.Rīga, 1960. 

3.   Rudzīte M. Darbi latviešu dialektoloģijā. – Rīga: LU Akad. apg., 2005. 

4.   Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija. –Rīga: LVI, 1964. 

5.   Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. rediģējis, papildinājis, nobeidzis J.Endzelīns. I.-

4.sēj. –Rīga, 1923.-1932. 

6.   Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca :3 sēj. Rīga : Zinātne, 1977-1983. 

7.   Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga: Avots, 2001 (vai arī 1992). 

8.   Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca: 2 sēj. Rīga : LaVI, 1998. 

9.   Baltiľa M. Par normas pazīmēm latviešu literārās valodas vēsturē // LPSR ZA Vēstis. – 

1986. - № 1. – 66.-72.lpp. 

10.  Ozols A. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga : Zvaigzne, 1993. 

11.  Ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma,1965. 

12.  Ozols A. Raksti valodniecībā. Rīga : Zinātne, 1967. 

13.  Grabis R. Darbu izlase. Rīga: LaVI, 2006. 

14.  Roze L. Latviešu valoda pirms simt gadiem :"Pēterburgas Avīţu" sabiedriski politiskā 

leksika. Rīga : LVI, 1962. 

15.  Zemzare D. Latviešu vārdnīcas līdz 1900. gadam.  R., 1961. 

16.  Bušs O. No ģermānismiem līdz superlatīvam. Rīga : LU LaVI, 2008. 

17.  Baltijas valstu vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

18.  Baltijas valstu vēstures avoti. Rīga : RaKa, 2000. 

19.  Karulis K. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. R., 1967. 

20.  Karulis K. Jānis Reiters un viľa tulkojums. Rīga: Liesma, 1986. 

21.  Apīnis A. Grāmata latviešu sabiedrībā, 1856-1879. Rīga: Avots, 1987. 

22.  Apīnis A.Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās. Rīga: Preses nams, 

2000.ē 

23.  Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19.gs. vidum. Rīga: Liesma, 1991. 

24.  Apinis A. Latviešu grāmatniecība. Rīga: Liesma, 1977. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.             Rakstu krājumi: Baltu filoloģija. I-X 1992 –.. Linguistica Lettica. 1997-..;  

Vārds un tā pētīšanas aspekti.1994 - ...  ;   

                ţ.(LPSR) ZA Vēstis. 

2.             Latviešu valodas korpuss – www.korpuss.lv 

3.             Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēta. Periodika: 

http://www.periodika.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL

&enter=true&AW=1290446818607&AppName=2 

4.             LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas mājas lapa: http://www.ailab.lv/ 

5.             Valsts valodas komisijas mājas lapā: http://www.vvk.lv 

6.             Latviešu valodas aģentūras mājas lapa: http://valoda.lv/ 

7.             LZA Terminoloģijas komisijas mājas lapā: http://termini.lza.lv 

8.             Mājas lapa: http://www.letonika.lv/ 

 

 

http://www.korpuss.lv/
http://www.periodika.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&AW=1290446818607&AppName=2
http://www.periodika.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&AW=1290446818607&AppName=2
http://www.ailab.lv/
http://www.vvk.lv/
http://valoda.lv/
http://termini.lza.lv/
http://www.letonika.lv/


Kursa plāns Veids Stundas 

1.Valoda un sabiedrība.  L 2 

2.Valoda un sabiedrība.  S 2 

3.Latviešu valoda – viena no nostratiskās saimes indoeiropiešu valodām. L 2 

4.Latviešu valoda – viena no nostratiskās saimes indoeiropiešu valodām. S 2 

5.Latviešu valodas sistēmas rašanās un attīstība: vēsturiskais aspekts. L 6 

6.Latviešu valodas sistēmas rašanās un attīstība: vēsturiskais aspekts. S 8 

7. Mūsdienu latviešu valodas rašanās un attīstība. L 4 

8. Mūsdienu latviešu valodas rašanās un attīstība. S 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana 

Kursa kods PedaP626 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 02.03.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asist. Elita Stikute 

Priekšzināšanas 

Peda2037, Didaktika [SocP P] 

Psih2127, Pedagoģiskā psiholoģija 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP626 [2PEDP497] Valoddarbības 

prasmju attīstīšana un vērtēšana 

[slēgts 03.09.2010] 

PedaP626 [2PEDP764] Valoddarbības 

prasmju attīstīšana un vērtēšana 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir pilnīgot pamatskolas dzimtās valodas skolotāju profesionālo kompetenci 

runas darbības veidu kā komunikatīvās kompetences izglītības satura daļas īstenošanai 

pamatskolā:  

palīdzēt izprast konceptuālus ar runas darbību saistītus terminus lingvodidaktiskajā un 

psiholingvistiskajā literatūrā;  

radīt iespējas analizēt jaunāko dzimtās valodas mācību saturu izglītības satura dokumentos un 

jaunākajos mācību līdzekļu komplektos skolēnu runas prasmju apguvei;  

aktualizēt izpratni par runas darbības veidiem, runas pamatprasmēm, pusaudţa runas uzvedību 

un kultūru saziľas procesā, lingvālas personības veidošanos;  

pilnīgot prasmi atlasīt mācību saturu un izvēlēties metodes un metodiskos paľēmienus skolēnu 

runas prasmju mērķtiecīgai un pilnvērtīgai attīstīšanai;  

veicināt vajadzību un prasmi izstrādāt runas prasmju vērtēšanas kritērijus, ka arī runas uzvedības 

korekcijas uzdevumus. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti ir pilnīgojuši valodas skolotāju profesionālo kompetenci 

runas darbības veidu ka komunikatīvās kompetences izglītības satura daļas īstenošanai skolā:  

izprot konceptuālus ar runas darbību saistītus terminus lingvodidaktiskajā un psiholingvistiskajā 



konteksta;  

spēj kompetenti analizēt jaunāko dzimtās valodas mācību saturu izglītības satura dokumentos un 

jaunākajos mācību līdzekļu komplektos skolēnu runas prasmju apguvei;  

izprot runas darbības veidu, runas pamatprasmju, pusaudţu runas uzvedības un kultūras nozīmi 

skolēna ka lingvālas personības veidošanās procesā;  

prot atlasīt mācību saturu un izvēlēties metodes un metodiskos paľēmienus skolēnu runas 

prasmju mērķtiecīgai un pilnvērtīgai attīstīšanai;  

spēj izstrādāt runas prasmju vērtēšanas kritērijus, ka arī runas uzvedības korekcijas uzdevumus. 

Kursa plāns 

1. Runas darbības (valoddarbības veidu) vispārīgs raksturojums.(L2)  

2. Klausīšanās kā runas darbības veids. (L2; P2)  

3. Runāšana kā runas darbības veids. Runas uzvedības nacionālā specifika. (L2; P2)  

4. Lasīšana kā runas darbības veids. (L4; P4)  

5. Rakstīšana kā runas darbības veids. (L4; P6)  

6. Runas prasmes kā komunikatīvās prasmes.(L2; P2)  

Studiju kursa efektivitātes izvērtēšana  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Uzdevumu izpilde praktiskajās nodarbībās (20%) obligāta; didaktiskā materiāla (teksti, 

uzdevumi, vertēšanas kritēriji) sagatavošana kompleksai runas uzvedības attīstīšanai un 

vertēšanai (20%); vienas mācību stundas konspekta izveide un prezentēšana auditorijā (20%); 

sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens (40%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gavriļina M., Vulāne A. Dzimtās valodas standarta koncepcija. Valodu apguve: problēmas un 

perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2001. – 6. – 18. lpp.  

2. Laiveniece D. Valodas mācības pusaudzim. – R.: RaKa, 2003  

3. Mācību priekšmetu standartu komponents. Mācību process: latviešu valoda. Atbalsta materiāli 

skolotājam /Materiālu sagatavoja I.Antiľa, E.Birzgale, A.Daine, M.Gavriļina, I.Muiţniece, 

A.Vulāne, S.Zusina. – R.: IZM, ISAP, 2004  

4. Zaiceva Ā., Ondzule L., Vītola A. Latviešu valoda 5. klasei. Skolotāja grāmata. – R.: 

Pētergailis, 2005  

5 .Suid M., Linkoln W. Recipies for Writing. Motivation, Skills and Activities.– USA, 1989  

6. Storch G. Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und praktische 

Unterrichtsgestaltung. – Munchen: Fink, 2001  

7. Зимняя И.А.Лингвопсихология речевой деятельности. – Москва – Воронеж: 2001, 428 

Papildliteratūra 

1. Anspoka Z., Lanka A., Papule E. u.c. LAT2 Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. – R.: 

LVAVP, UNDP, 2000  

2. Farneste M. Komunikatīvā pieeja valodas apguvē // Personības attīstība. Skolēnu un studentu 

personības veidošanās mācību un audzināšanas procesā. Doktorandu zinātnisko rakstu krājums.– 

R.: Izglītības soļi, 1999., 5. – 11. lpp  

3. Valodu apguve: problēmas un perspektīva I; II. - Liepāja, 2001., 2002.  

4. Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē.  

5. Valoda – 2002.: Lingvistikas didaktika. (DU rakstu krājums.) 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls „Vēstis Skolai‖.  

Ţurnāls „Skolotājs‖.  

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Domrakstu mācību metodika [Skol P] 

Kursa kods PedaP275    

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 01.03.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Dagmāra Ausekle 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP275 [2PED1275] Domrakstu mācību 

metodika [Skol P] [14.09.2010] 

PedaP120 [2PED3120] Domrakstu mācību 

metodika 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir organizēt studiju procesu tā, lai tā realizācijas gaitā studenti gūtu ieskatu daţādu 

viedokļu dialogā par domraksta funkciju latviešu valodas un literatūras didaktikas kontekstā un 

iegūtu nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas rakstu darbu sistēmas izveidei 

skolā daţādās vecuma grupās. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

* iegūs teorētiskās zināšanas par galvenajām domraksta funkcijām valodas un literatūras mācībās 

skolā,  

* apzināsies daţādu pieeju iespējamību domrakstu mācībā,  

* gūs ieskatu viedokļu daţādībā domrakstu mācību metodikā vēturiskajā aspektā,  

* apgūs vajadzīgās iemaľas radoša domrakstu mācību procesa oraganizēšanai stundās,  

* spēs izveidot skolēnu spējām un interesēm atbilstošu rakstu darbu sistēmu daţādās vecuma 

grupās. 

Kursa plāns 

1. Domraksta funkcijas skolā. L 4 S 2  

2. Domrakstu klasifikācija. L 2  

3. Daţādu pieeju izmantošana domrakstu mācībā. L 2 S 2  

4. Domrakstu mācību sistēmas veidošana. L 4 S 2  

5. Projekts domrakstu mācību metodikā. L 2 S 2  

6. Skolēnu radošo spēju attīstīšana. L 4 S 2  

7. Domrakstu vērtēšana. L 2 S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts semināru apmeklējums – 30 procenti  

Portfolio (studiju kursa laikā rakstītie studentu darbi) – 20 procenti  



Rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz diviem jautājumiem – 50 procenti  

Attaisnoti kavētās semināru nodarbības students var ieskaitīt, uzrakstot eseju (500 – 600 vārdu) 

par atbilstošo tematu  

Mācību pamatliteratūra 

Pauliľš O. Skolēnu sacerējumu teorija un mācīšanas metodika. – R.:Zvaigzne, 1979.  

Kārkls R. Sacerējumi – psihiskās darbības aktivizētāji. – R.: Z vaigzne,1976.  

Andersens Ē. S. Ietērp vārdos savu pasauli.-R.:Garā pupa, 1995.  

Lāce R. Domraksts?Tas ir vienkārši!:9.-12.kl.skolēniem.-R.:Zvaigzne ABC, 1999.  

Levin P. Write great essays! – New York.: Open University Press, 2004. 

Papildliteratūra 

Luika R. Rakstīsim sacerējumu: palīglīdzeklis 5. – 6. klašu skolēniem. – R.: Zvaigzne, 1989.  

Anševics E. Latviešu domraksts: domrakstu mācīšanas principi un prakse. – R.: Valters un Rapa, 

1937.  

Goldberga N. Rakstīt par būtisko.-R.:SIA "J.L.U.", 2004.  

Vacca R. T., Vacca I. A. L. Content Area Reading. Second Edition. Kent State University. Little, 

Brown and Company. Boston, Toronto, 1986.  

Braunlie F., Close S. Beyond Chalk and Talk. Collaborative strategies for the middle and high 

school years. Pembroke Publishers Limited, 1992.  

Periodika un citi informācijas avoti 

* http://www.bilingvals.lv/uploads_docs/Radosa_rakstisana_1287393943.pdf  

* http://books.google.com/books?id=2P7awN-

XgGgC&printsec=frontcover&dq=creative+writing&hl=lv&ei=u1QoTaXrO8mZOtTGtKUC&sa

=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false  

Creative writing: how to unlock your imagination, develop you writing skills and get publiches 

Autori: Adèle Ramet, Oxford United Kingdom, 2004  

http://books.google.com/books?id=_Rvc4h4z3GAC&printsec=frontcover&dq=creative+writing

&hl=lv&ei=mlUoTcqBAceSOv69qIED&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0C

EMQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false  

On Creative Writing, Autori: Graeme Harper, 2010, New York  

* http://books.google.com/books?id=FdAMOvE-

Kn8C&printsec=frontcover&dq=how+to+write+essay&hl=lv&ei=hlcoTZa2NtCWOrutvLwC&s

a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false  

How to Write an Essay, Autori: Kathi Wyldeck, 2009, The Unated Stated of America, lulu.com  

* http://www.theory.org.uk/david/essaywriting.pdf 

 

 



 

Kursa nosaukums Vispārīgā valodniecība II** 

Kursa kods Valo2289 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Jānis Valdmanis 

Priekšzināšanas 

Valo1407, Vispārīgā valodniecība I** 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo2289 [2VAL2289] Vispārīgā 

valodniecība II** [14.09.2010] 

Valo3189 [2VAL3196] Vispārīgā 

valodniecība II*** 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veidot izpratni par būtiskākajām idejām un atziľām filoloģijas un valodniecības 

attīstībā no antīkās senatnes līdz mūsdienām, izpratni par vispārīgo valodas teoriju (valodas 

pamatīpašībām, to pētīšanas metodēm un kategorijām), kā arī prasmi izvērtēt un atlasīt 

būtiskākos materiālus vispārīgās valodniecības jautājumiem skolā un tos adekvāti interpretēt. 

Rezultāti 

 

Studiju kursa rezultātā tiks iegūtas šādas akadēmiskās kompetences:  

- izpratne par galvenajiem filoloģiskās un valodnieciskās domas virzieniem un ievērojamākajiem 

valodniekiem no antīkās senatnes līdz mūsdienām;  

- izpratne par valodniecības attīstību Latvijā Eiropas valodniecības kontekstā;  

- spēja novērtēt ar daţādām metodēm iegūtos valodas faktu izpētes rezultātus.  

 

Profesionālās kompetences:  

- prasmi izskaidrot galveno valodniecības teoriju ieguvumus;  

- prasmi patstāvīgi izstrādāt referātu par noteiktu tēmu, kurā parādīts kāda latviešu valodnieka 

devums vai atsevišķs darbs Eiropas valodniecības kontekstā;  

- prasme analizēt un novērtēt pozitīvo un negatīvo citos referātos.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Līdzdalība semināros, uzstāšanās vismaz vienā no tiem (10%).  

- Referāts un tā prezentācija (40%).  



- Eksāmens rakstveidā (50%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Nītiľa D. Valodniecības jautājumi. Rīga, 2007.  

• LNB Arhīvs – 1  

• LNB Galvenā grāmatu krātuve – 2  

• LNB Letonikas lasītava – 1  

• LUB Centr. bibl. krājums – 1  

• RTU Centrālā bibliotēka – 5  

• RTU Centrālās bibl. krātuve – 2  

• LUB Centr. bibl. krājums – 1  

 

 

2. Koduhovs V. Vispārīgā valodniecība. Rīga, 1987.  

• LNB Galvenā grāmatu krātuve – 4  

• LNB Humanit. zin.lit. lasītava - 1  

• LUB Centr. bibl. krājums – 3  

• LUB Humanitārā las. - 32  

• LUB Izgl.zin. un psihol. bibl. - 9  

• LUB Salaspils gr. krātuve - 1  

 

 

3. Valodniecības vēstures materiāli/ Sast. J.Valdmanis. Rīga, 1997.  

• LUB Centr.bibl. krājums – 1  

• LUB Izgl.zin. un psihol. bibl. – 47  

 

 

4. Robins R. H. A Short History of Linguistics. Longman, 1990.  

 

* Studentiem tiek arī sagatavotas literatūras kopijas.  

Papildliteratūra 

1. Lyons J. Language and Linguistics. - Cambridge, 1981.  

2. Wardhaug R. Investigating language: Central problems in linguistics. - Oxford, 1993.  

3. F. de Saussure. Course in General Linguistics. - Collins, 1974.  

4. Crystal D. Linguistics. - Harmondsworth, 1985.  

5. Sabaliauskas A. We, the Balts. Vilnius, 1993.  

6. Bankavs A., Jansone I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Rīga, 2010.  

7. Sampson G. Schools of Linguistics: Competition and Evolution. Hutchinson, 1980.  

8. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. CUP, 1997.  

Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2007.  

9. Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart, 1990.  

10. [krievu valodā] Zvegincev V. A. Istorija jazikoznanija 19-20 vekov v očerkah i izvlečenijah. 

1. M., 1964, 2. M., 1965. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.linguist.emich.edu/pubs/index.html  

2. General Linguistics. University of Texas at Austin: Pegasus Press.  

3. Journal of Linguistics. Cambridge:CUP. 

Kursa saturs 

 

Kursa plāns Veids Stundas 

1. Filoloģijas aizsākumi.  L 4 



2. Sholastiskā filoloģija. Filoloģijas atdzimšana.  L 2 

3. 1. Valodniecības izveidošanās. L 2 

3. 2. Valodniecības izveidošanās. S 2 

4. 1. Salīdzināmi vēsturiskā valodniecība. L 2 

4. 2. Salīdzināmi vēsturiskā valodniecība. S 2 

5. 1. Strukturālā lingvistika.  L 2 

5. 2. Strukturālā lingvistika.  S 2 

6. Ģeneratīvā gramatika.  L 2 

7. 1. Nozīmīgākie virzieni 20. gs. otrās puses valodniecībā.  L 4 

7. 2. Nozīmīgākie virzieni 20. gs. otrās puses valodniecībā.  S 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā II 

Kursa kods Valo3191   

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Latviešu diahroniskā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
40 

Kursa apstiprinājuma datums 11.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs, lekt. Lilija Jurğīte 

Priekšzināšanas 

Valo3190, Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā I 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Valo3120 [2VAL3120] Latviešu 

valodas vēsture: vēsturiskā gramatika 

[SkLa P]* 

Valo3191 [2VAL3198] Latviešu 

valoda etniskās vēstures diskursā II 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Mērķis ir padziļināt studentu zināšanas par latviešu valodas attīstību etniskās vēstures kontekstā, 

pilnveidojot viľu prasmi izmantot daţādu humanitāro zinātľu pētījumus šajā jomā savā 

prosesionālajā darbībā.  

  

Rezultāti 

Studenti, lai viľi savā profesionālajā darbībā spētu sekmīgi īstenot latviešu valodas standartā 

izvirzītās prasības: 

1.     Padziļinās zināšanas par latviešu valodas veidošanos un attīstību Eiropas tautu 

etniskās vēstures kontekstā;  

2.     Izpratīs to, kāda loma valodai ir etnosa vēsturē, kā daţādi lingvistiskie un 

ekstralingvistiskie faktori ietekmē valodas attīstību; 

3.     Pilnveidos prasmi  

zinātľu atklājumus dzimtās valodas mācību procesā, kritiski izvērtējot gan 

skolas mācību līdzekļus, gan arī zinātnieku atziľas;  

iski argumentēt, kāpēc ir atlasīti tieši šie materiāli, kā tie izmantojami 

latviešu valodas apguves procesā, balstoties uz izglītības dokumentiem un 



jaunākajām didaktikas atziľām. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīvs darbs semināros (50%), eksāmenam sagatavotā materiālu kopa (25%), tās prezentēšana 

eksāmenā (25%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā.// Darbu izlase 1. Rīga: LU LaVI, DU, 2007. 483.-

601.lpp. 

2. Bergmane A., A. Blinkena. Latviešu rakstības attīstība :latviešu literārās valodas vēstures 

pētījumi. Rīga : Zinātne, 1986. 

3. Baltijas valstu vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

4. Apīnis A.Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās. Rīga: Preses nams, 

2000. 

Papildliteratūra 

1. Apinis A. Latviešu grāmatniecība. Rīga: Liesma, 1977. 

2. Apīnis A. Grāmata latviešu sabiedrībā, 1856-1879. Rīga: Avots, 1987. 

3. Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19.gs. vidum. Rīga: Liesma, 1991. 

4. Baltijas valstu vēstures avoti. Rīga : RaKa, 2000. 

5. Druviete I. Valoda un etnoss. Rīga, 1990. 

6. Druviete I. Skatījums: valoda, sabiedrība, politika. Rīga : LU Akad. apg., 2010. 

7. Karulis K. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. Rīga: Liesma, 1967. 

8. Karulis K. Jānis Reiters un viľa tulkojums. Rīga: Liesma, 1986. 

9. Ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga: Liesma,1965. 

10. Roze L. Latviešu valoda pirms simt gadiem :"Pēterburgas Avīţu" sabiedriski politiskā 

leksika. Rīga : LVI, 1962. 

11. Rudzīte M. Darbi latviešu dialektoloģijā. – Rīga: LU Akad. apg., 2005. 

12. Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija. Rīga: LVI, 1964. 

13. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. rediģējis, papildinājis, nobeidzis J.Endzelīns. I.-

4.sēj. –R., 1923.-1932. 

14. Druviete I. Kārlis Mīlenbahs. Rīga: Zinātne, 1990. 

15. Druviete I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā.  Rīga : LZA 

Ekonomikas institūts, 1998. 

16. Druviete I. Valodas politika: pasaules pieredze Latvijai.  Rīga, 1994. 

17. Latviešu valoda 15 neatkarības gados: lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, 

tendences. Rīga : Zinātne, 2007. 

18. Latvijas zemju robeţas 1000 gados/ Sastādījis A.Caune. R., 1999. 

19. Bušs O. No ģermānismiem līdz superlatīvam. Rīga : LU LaVI, 2008. 

20. Mana novada valoda : Lejaskurzeme.  Liepāja: LiePa, 2004. 

21. Kursīte J., Stafecka A. Latgaliešu valoda, literatūra, folklora. Rēzekne, 2003. 

22. Cibuļs J., Leikuma L. Vasals! Latgaliešu valodas mācība. — [R.]: N. I. M. S., 2003. 

23. Evangelia toto anno 1753. Pirmā latgaliešu grāmata. R., 2004. 

24. Leikuma. L. Gruomota školuotuojim. Lielvārde: Lielvārds, 1993. 

25. Augšzemnieku dialekta teksti: latgaliskās izloksnes. –Rīga: Zinātne, 1984. 

26. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 2 sēj. Rīga : LaVI, 1998. 

27. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 3 sēj. Rīga : Zinātne, 1977-1983. 

28. Suitu identitāte /Janīnas Kursītes redakcijā. Rīga: LU Akad. apg., 2005. 

29. Pētījums „ Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne― Rīga, 2007. 

30. Sīle Z. Lībiešu valodas ābece. Rīga : Likteľstāsti, 2005. 

31. Lībieši: rakstu krājums. Rīga : Zinātne, 1994. 

32. Baker K. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati. Tulk. Ina Druviete. Rīga : Nordik, 

2002. 

Periodika un citi informācijas avoti 



1. Rakstu krājumi: Baltu filoloģija. I-X 1992 –..;  Latviešu valodas un literatūras 

aktualitātes. 1993-1996;  Linguistica Lettica. 1997-..; Valoda un literatūra kultūras apritē. 

1997- 2001;Valodas aktualitātes.1983 – 1989.;  Vārds un tā pētīšanas aspekti.1994 - ...  . 

ţ.(LPSR) ZA Vēstis. 

2. Baltijas jūras reģiona valstu vēsture. Pieejams internetā: http://www.baltic-sea-

academy.net/documents/history_let.pdf 

3. Zemītis G. Mūsu arheoloģiskie novadi. Mēs pirms savas sākotnes 

http://profundis.christian.net/gram_plaukts/katalogs.php?f=30&p=1 

4. Valsts valodas komisijas mājas lapā: http://www.vvk.lv 

5. Šuvcāne V. Lībieši. Īss ieskats vēsturē, pieejams internetā: 

http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/libiesi_vesture_u.c..doc 

6. Klišāns V. Latviešu tautības veidošanās, pieejams internetā: 

http://www.historia.lv/alfabets/L/LI/Livonija/monografijas/klishans/010.htm 

7. Radiľš A. Arheoloģiskas pārdomas Baltu vienības dienas sakarā. Pieejams internetā: 

http://www.diena.lv/lasit.php?id=315361 

8. Rudzīte M. Latviešu valodas dialekti (karte), pieejams internetā: 

http://www.lu.lv/filol/dialekt/publikacijas/dialekti.pdf 

9. Latviešu valodas korpuss http://www.korpuss.lv/ 

10. Informācija Ministru prezidentam par latgaliešu rakstu valodas saglabāšanu, aizsardzību 

un attīstību, pieejams internetā:  http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=716 

11. Valsts valodas centrs http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html 

12. Valsts valodas centra terminu datu bāze 

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/meklet_terminus.html 

13. Starptautiskās konferences "Reģionālās valodas Jaunajā Eiropā" vispārīgs raksturojums. 

Rēzekne, Latgale, Latvija. 2004.gada 20.-23.maijā, pieejams internetā: 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=4&p2=401&pkonf=read&pkonfid=0003 

14. Valsts valodas aģentūras mājas lapā: http://www.valoda.lv/ 

15. Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēta. Periodika: 

http://www.periodika.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL&enter

=true&AW=1290446818607&AppName=2 

16. Latvijas vēsture internetā http://www.historia.lv/ 

17. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs http://www.history-museum.lv/pages/majas.php 

18. Latvijas Dabas muzejs. Antropoloģijas ekspozīcija. Latviešu etnoģenēze 

http://www.history-museum.lv/pages/majas.php 

19. Latvijas kara muzejs http://www.karamuzejs.lv/index.php?id=7 

20. Lituanistica http://lietuvos.istorija.net/lituanistica/ 

21. Latvijas Prūšu Biedrība - Par Sakľu Apzināšanu! http://www.rikoyota.oh.lv/ 

Kursa saturs 

 

Kursa plāns Veids Stundas 

1.Ieskats indoeiropiešu un indoeiropiešu valodu veidošanās un attīstības procesā. L 2 

2.Ieskats indoeiropiešu un indoeiropiešu valodu veidošanās un attīstības procesā. S 2 

3.Ieskats baltu un baltu valodu vēsturē. L 2 

4.Ieskats baltu un baltu valodu vēsturē. S 4 

5.Latviešu valodas rašanās, attīstība un funkcionēšana etniskās vēstures 

kontekstā. 
L 4 

6.Latviešu valodas rašanās, attīstība un funkcionēšana etniskās vēstures 

kontekstā. 
S 10 

7.Valodu kontakti un to izpausmes mūsdienu latviešu valodā un tās dialektos. L 2 

8.Valodu kontakti un to izpausmes mūsdienu latviešu valodā un tās dialektos. S 4 

http://www.baltic-sea-academy.net/documents/history_let.pdf
http://www.baltic-sea-academy.net/documents/history_let.pdf
http://profundis.christian.net/gram_plaukts/katalogs.php?f=30&p=1
http://www.vvk.lv/
http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/libiesi_vesture_u.c..doc
http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/libiesi_vesture_u.c..doc
http://www.historia.lv/alfabets/L/LI/Livonija/monografijas/klishans/010.htm
http://www.diena.lv/lasit.php?id=315361
http://www.lu.lv/filol/dialekt/publikacijas/dialekti.pdf
http://www.korpuss.lv/
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=716
http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/meklet_terminus.html
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=4&p2=401&pkonf=read&pkonfid=0003
http://www.valoda.lv/
http://www.periodika.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&AW=1290446818607&AppName=2
http://www.periodika.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&AW=1290446818607&AppName=2
http://www.historia.lv/
http://www.history-museum.lv/pages/majas.php
http://www.history-museum.lv/pages/majas.php
http://www.karamuzejs.lv/index.php?id=7
http://lietuvos.istorija.net/lituanistica/
http://www.rikoyota.oh.lv/


9.Etnoss, tā vēsturiskās attīstības likumsakarības. Valoda – viena no būtiskām 

etniskās identitātes pazīmēm. 
S 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Raiņa un O.Vācieša dzeja literatūras mācību kontekstā 

Kursa kods Peda3057  

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 28.10.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Mārīte Āboltiľa 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju iepazīt Raiľa un O.Vācieša dzejoļu krājumu saturisko 

būtību un māksliniecisko savdabību, kā arī noskaidrot šo rakstnieku radošo dialogu ar 

visdaţādākajām pasaules literatūras tradīcijām. Mācību procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta 

jautājumam par Raiľa un O.Vācieša dzejas analīzes un interpretācijas iespējām skolā. 

Rezultāti 

Studiju rezultātā topošie latviešu valodas un literatūras skolotāji apgūs un pratīs demonstrēt:  

zināšanas un izpratni par:  

Raiľa un O.Vācieša dzejoļu krājumos  

proponēto sociālo, filozofisko un ētisko  

koncepciju;  

šo autoru dzejas poētiku;  

Raiľa un O.Vācieša dzejas grāmatu analīzes  

un interpretācijas iespējām skolā;  

prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

zinātnieku un rakstnieku atšķirīgos viedokļus  

par Raiľa un O.Vācieša dzejas novatorismu  

un nozīmību latviešu literatūras attīstības  

procesā;  

Raiľa un O.Vācieša izteiktās atziľas par viľu  

dzejas idejisko ievirzi un māksliniecisko  

savdabību;  

vidusskolas mācību grāmatās piedāvātos  

Raiľa un O.Vācieša dzejas interpretācijas  

variantus;  

prasmes gūtās zināšanas pielietot:  

mācību stundu plānošanā;  

mācību materiālu izvēlē un izveidē;  

literāro darbu analīzē un interpretācijā;  



komunikatīvās prasmes:  

izvērsti argumentēt savu viedokli, vērtējot  

literāros darbus un zinātnieku izteiktos  

atzinumus;  

pārliecinoši prezentēt mācību procesā  

izstrādātos darbus;  

citas vispārējās prasmes:  

izmantot daudzveidīgas mācību metodes un  

paľēmienus, organizējot literāro darbu  

analīzi un interpretāciju skolā;  

izmantot daudzveidīgus papildmateriālus  

rakstnieku daiļrades raksturojumā;  

ievirze mācīšanās prasmju pilnveidei:  

noskaidrot, kā Raiľa un O.Vācieša dzeja ir  

interpretēta mūzikā un tēlotājā mākslā. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids Plānotais apjoms stundās  

L, S, P, Ld  

1.Raiľa dzejas interpretācija skolā saskaľā  

ar rakstnieka literatūrteorētisko koncepciju par  

„organisku‖ dzejas grāmatu māksliniecisko veidojumu. L 2  

2.Raiľa dzejoļu krājuma „Tālas noskaľas zilā vakarā‖  

analīze un interpretācija skolā. L 2  

3.Dzejoļu grāmatas „Gals un sākums‖ filozofiskā  

koncepcija un kompozīcijas īpatnības. L 2  

S 2  

4.Poētiskās pentaloģijas „Dagdas piecas skiču  

burtnīcas‖ mākslinieciskā veidojuma savdabība. L 4  

5.Starppārbaudījums S 4  

6. O.Vācieša dzejas aktualitāte un nozīmība mūsdienu sabiedrībā. L 2  

S 2  

7.O.Vācieša daiļrades 1.posma raksturojums. L 2  

S 2  

8.O.Vācieša daiļrades 2.posma raksturojums. L 2  

9.O.Vācieša dzejas mākslinieciskā veidojuma savdabība. L 2  

10.O.Vācieša dzejoļu krājumu analīze un interpretācija skolā. S 4  

Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums obligāts + 1 starppārbaudījums, t.i., 

studentu patstāvīgi izstrādāti referāti, kuros raksturota Raiľa dzejoļu krājuma „Mēness meitiľa‖ 

mākslinieciskā veidojuma savdabība (50%). Kursa pārbaudījums – rakstveida eksāmens (50%), 

kurā studenti izstrādā kāda O.Vācieša dzejai raksturīga motīva interpretācijas variantu literatūras 

stundā. 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Kursīte J. Raiľa dzejas poētika. – R.: Zinātne, 1996.; LUB : 10 eks.  

2. Ausekle D. Daiļdarba interpretācija skolā. – R.: Garā pupa, 2003.; LUB ; 38 eks.  

3. Cilvēka brīvība. Cilvēka balss. O.Vācieša starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu 

krājums. –  

R.: Pils, 2005.; LUB : 2 eks.  

4. Back to Baltic Memory : Lost and Found in Literature 1940 - 1968. – R.: LU Literatūras, 



folkloras un  

mākslas institūts, 2008.; LUB : 2 eks. 

Papildliteratūra 

1. Viese S. Gājēji uz Mēnessdārzu. – R.: Liesma, 1990.  

2. Visums, sirds un tāpat... – R.: Karogs, 1993.  

3. Ķikāns V. Tevī kāpj mīļums... O.Vācieša dzeja. – R.: Liesma, 1989.  

4. Rudzītis J. Literatūras mācības skolā. – R.: RaKa,2000.  

5. Ķikāns V. O.Vācieša lirikas poētika. - R.: RaKa, 2007. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Periodiskais izdevums „ Raiľa gadagrāmata‖.  

2. Periodiskais izdevums „ Raiľa un Aspazijas gadagrāmata‖.  

3. Ţurnāls ―Karogs‖.  

4. Multimediju disks „ rainis_2005.lv‖.  

5. Multimediju disks „vacietis_2005.lv‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Kritiskā domāšana  

Kursa kods Peda2335 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 9 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
23 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 01.03.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, asist. Elita Stikute 

Priekšzināšanas 

Peda2010, Didaktika [Peda B] 

Psih2127, Pedagoģiskā psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2335 [2PED2335] Kritiskā 

domāšana [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Piedāvāt iespēju iepazīties ar kritisko domāšanu kā analītiski vērtējošu darbību; apzināt kritiskās 

domāšanas principu sistēmu, stratēģijas, metodiskos paľēmienus, kā arī to izmantošanas iespējas 

pedagoģiskajā praksē. Dota iespēja iepazīties ar kritiski domājošas personības veidošanās 

teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.  

Rezultāti 

Pēc kursa noklausīšanās studenti  

- izpratīs kritiskās domāšanas jēdziena būtību, zinās daţādas definīcijas,  

- zinās kritiskās domāšanas principu sistēmu, trīs fāzu modeli,  

- būs iepazinuši kritiskās domāšanas stratēģijas, metodiskos paľēmienus, to izmantošanas 

iespējas pedagoģiskajā praksē;  

- zinās faktorus, kas veicina kritiski domājošas personības veidošanos;  

- pratīs veidot un adaptēt mācību materiālus atbilstīgi skolēnu vecumposma īpatnībām, mācību 

kontekstam;  

- pratīs kritiski un objektīvi izvērtēt mācību stundas un saskatīt to pilnveidošanas iespējas;  

- pratīs reaģēt uz skolēnu vajadzībām, atbilstīgi adaptēt savu darbību. 

Kursa plāns 

1. Kursa saturs, plānojums, sadarbības formas. Vienkāršāko kritiskās domāšanas stratēģiju, 

metodisko paľēmienu iepazīšana. L1, S1  

2. Kritiskās domāšanas idejas attīstības vēsture. Kritiskās domāšana kā viena no domāšanas 

attīstīšanas iespējām. Kritiskās domāšanas būtība, jēdziens, saturs. Tā vieta un nozīme 

pedagoģiskajos procesos. Kritiskās domāšanas projekts, tā mērķi, uzdevumi. L3  



3. Kritiskās domāšanas veidošanās priekšnosacījumi. Kritiskās domāšanas principu sistēma un 

stratēģijas, metodiskie paľēmieni mācību satura apguvē. Kritiskās domāšanas trīs fāzu stundas 

modelis. Kritiskās domāšanas metodisko paľēmienu grupēšanas iespējas stundu plānojumā 

atbilstīgi kritiskās domāšanas fāzēm. Kritiskā un radošā domāšana. L2  

4. Kritiskās domāšanas prasmes: problēmas izvirzīšana, problēmsituāciju veidošana, jautāšana, 

klasificēšana, līdzību meklēšana, salīdzināšana, vispārināšana, abstrahēšana, secināšana, 

vērtēšana u.c. L2, S2  

5. Kritisko domāšanu veicinošo stratēģiju, metodisko paľēmienu iepazīšana. P14  

6. Mācību stundu/nodarbību plānošana atbilstīgi kritiskās domāšanas principu sistēmai, to 

vērtēšana un analīze. Kritiskās domāšanas pieejas izmantošanas mācību procesā stiprās un vājās 

puses. L2  

7. Mācību stundu/nodarbību prezentēšana atbilstīgi kritiskās domāšanas principiem saskaľā ar 

studenta iespējamo specializāciju. S6 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studenta iesniegtas tēzes par teorētisko literatūru, tās aizstāvētas seminārnodarbībā (30 %). 

Mācību stundas/nodarbības plāna izstrāde atbilstīgi kritiskās domāšanas principiem un 

prezentēšana saskaľā ar studenta iespējamo specializāciju (30%). Eksāmens rakstveidā (40 %).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Rubene, Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. LU Akadēmiskais apgāds, 2004., 9.-73.lpp. 

LUB 10 eks.  

2. Rubene, Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. 2. papildinātais izd.R.: LU Akadēmiskais 

apgāds, 2008. LUB 17 eks.  

3. Fišers, R. Mācīsim bērniem domāt. R.: RaKa, 2005. LUB 19 eks.  

4. Fišers, R. Mācīsim bērniem mācīties. R.: RaKa, 2005. LUB 13 eks.  

5. Bono, E. Sešas domāšanas cepures. R.: Zvaigzne ABC, 2009. LUB 6 eks.  

Papildliteratūra 

1. Ennis, R. H. Critical Thinking. - Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996  

2. Bono, E. De Bono‘s thinking Course. BBC Books, 2004  

3. Халперн, Д. Психология критического мышления. – Питер, 2000. – 503 c.  

4. Stīla, Dţ., Meredits, K.S., Templs, Č. Kritiskās domāšanas principu sistēma mācību satura 

apguvē. // SFL programmas ―Pārmaiľas izglītībā‖ projekts ―Lasīšana un rakstīšana kritiskās 

domāšanas attīstīšanai‖ – Rokasgrāmata I-VIII, 1998.  

5. Rune, M. Stratēģijas literatūras apguvei pamatskolā. R.: RaKa, 2003. 230 lpp.  

6. Stikute, E. Kritiski domājošs skolotājs literatūras mācībās. ATEE Spring University 

TEACHER OF THE 21st CENTURY: Quality Education for Quality Teaching. Riga, 2006.  

7. Stikute, E. Kritiskās domāšanas attīstīšana latviešu literatūras mācībās vidusskolā. Latvijas 

Universitātes Raksti. 700.sējums. Pedagoģija un skolotāju izglītība, publikācija 2006.g., 138.-

145.lpp., ISBN 9984-783-88-X, Latvijas Universitāte, 2006. 8. Bartuseviča, A. Kritiskās 

domāšanas mācību metodes ķīmijā. Metodisks līdzeklis skolotājiem. LU Akadēmiskais apgāds, 

2004.  

9. Golubova, V, Ikale, I. Ideju banka. Zvaigzne ABC, 2009. 72 lpp.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Klūsters, D. Kas ir kritiskā domāšana? – Tilts. // Informatīvs izdevums izglītības 

darbiniekiem, 2001. g. Nr. 2 – 9. – 12. lpp.  

2. Burāne, K. Nedomāt... domāt... domāt... kritiski. – Vēstis Skolai, 2001.g. septembris, A-C lpp. 

Pielikums. Pieredze.  

3. Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai. // Padomi skolotājam – Vēstis Skolai, 

1999. g. maijs, A-D pielikums.  

4. Rubene, Z. Kritiskā domāšana kā pedagoģisks fenomens. Skolotājs, 2006/ 2  

5. Rubene, Z. Kritiskā domāšana postmodernisma situācijā. Skolotājs, 2006/6  



6. Rubene, Z. Dzimumlīdztiesības meklējumi un kritiskā domāšana. Skolotājs, 2006/3  

7. Stikute, E. Kritiskās domāšanas pieeja mācībās vidusskolā. Skolotājs, 2007/2  

8. Nipers, J. Kritiskā domāšana – garants kvalitātes veicināšanai. Skolotājs, 2004/4  

9. Nipers, J, Nipere, B. Kritiskās domāšanas modelis. Skolotājs, 2009/4  

10. Kļave, E. Kritiskās domāšanas pieeja izglītības sistēmā. Skolotājs, 2008/7  

11. Leitena, L. Kritiskās domāšanas stratēģijas izmantošana. Skolotājs, 2006/1  

12. Перемена. Журнал Международной ассоциации чтения.  

 

http://www.iac.edu.lv/kd/kd_saites.htm  

Kritiskās domāšanas projekti, institūti un centri  

http://www.rwct.net  

Starptautiskā projekta "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas  

attīstīšanai" mājas lapa. (angļu val.)  

http://www.reading.org  

Starptautiskās Lasīšana asociācijas mājas lapa. (angļu val.)  

http://www.criticalthinking.org/  

Sonoma State University, Kritiskās domāšanas centrs.  

Mājas lapā pieejami mācību materiāli un mācību plāni kritiskajā domāšanā augstskolām, 

vispārizglītojošām skolām, profesionālajai un biznesa izglītībai. Informācija par teorētiskajiem 

pētījumiem, kritiskās domāšanas pasniegšanas standarti. (angļu val.)  

http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/CTAC/  

Longview Community College, projekta ''Kritiskā domāšana  

daţādos mācību priekšmetos'' mājas lapa.  

Kritiskās domāšanas definīcijas, saites, raksti par kritisko domāšanu.  

(angļu val.)  

http://www.santarosa.edu/~dpeterso/  

Santa Rosa University, Kritiskās domāšanas centrs.  

Informācija par kritisko domāšanu, argumentētu eseju rakstīšana, kritiskā domāšana studiju 

procesā, informācija un kritiskā domāšana, kritiskās domāšanas jēdzienu vārdnīca. (angļu val.) 

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību stundu modelēšana 

Kursa kods Peda4020 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 05.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pielidz.magistram(līm.), lekt. Ārija Zaiceva 

Priekšzināšanas 

Peda2037, Didaktika [SocP P] [14.09.2010] 

Peda3020, Latviešu valodas didaktika [slēgts 03.09.2010] 

Psih2127, Pedagoģiskā psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 

Valo2074, Mūsdienu latviešu valoda III: leksikoloģija [SkLa P] [14.09.2010] 

Valo4115, Mūsdienu latviešu valoda VII: sintakse [SkLa P] 

Valo3187, Mūsdienu latviešu valoda IV: morfēmika un vārddarināšana [slēgts 03.09.2010] 

Valo3229, Mūsdienu latviešu valoda VI: morfoloģija II [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4020 [2PED4023] Mācību 

stundu modelēšana [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sekmēt studentu kā topošo latviešu valodas skolotāju profesionālās 

kompetences pilnveidi mūsdienīgu latviešu valodas stundu plānošanā, respektējot dzimtās 

valodas specifisko mācību saturu, kā arī ievērojot skolēnu vecumposma specifiku, stundas 

izveides lingvodidaktiskos, pedagoģiski psiholoģiskos un psihofizioloģiskos nosacījumus. 

Studiju kursā studenti modelēs daţādas mācībsituācijas, kā arī analizēs un veidos variatīvus 

latviešu valodas mācību stundu modeļus atbilstoši daţādām izglītības paradigmām un 

didaktiskajiem modeļiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnīgos savu latviešu valodas skolotāja profesionālo 

kompetenci mūsdienīgu latviešu valodas stundu plānošanā:  

• studenti padziļinās zināšanas par tradicionālu un radošu latviešu valodas stundu būtību, stundu 

tipiem, vispārīgajiem un specifiskajiem nosacījumiem to plānošanā;  

• spēs izvēlēties atbilstoši konkrētai plānotai mācībsituācijai un visai stundai kopumā vajadzīgos 

mācību materiālus mūsdienīga latviešu valodas mācību satura apguves nodrošināšanai;  

• pratīs modelēt daudzveidīgas latviešu valodas mācību stundas atbilstoši daţādām izglītības 

paradigmām un didaktiskajiem modeļiem, respektējot stundas izveidē skolēnu vecumposma 

valodas apguves īpatnības, lingvodidaktiskos, pedagoģiski psiholoģiskos un psihofizioloģiskos 



nosacījumus;  

• pratīs kritiski un analītiski izvērtēt daţādas latviešu valodas mācību stundas un spēs novērst 

nepilnības, balstoties uz zināšanām par latviešu valodas mācību priekšmeta specifisko saturu, 

skolēnu mācīšanās procesa plānošanu un pedagoģiskajā novērošanas praksē gūto pieredzi. 

Kursa plāns 

1. Latviešu valodas skolotāja profesionālā kompetence. Daudzveidīgu mācību stundu plānošana 

– būtisks latviešu valodas skolotāja profesionālās kompetences komponents. (L2)  

2. Mūsdienīgas latviešu valodas mācību stundas izveides teorētiskie nosacījumi. (L2)  

3. Tradicionālu un radošu (kognitīvas ievirzes, kreatīva tipa, organizatoriska rakstura, 

komunikatīvas ievirzes u.c.) latviešu valodas stundu plānošanas vispārīgie un specifiskie 

jautājumi. Stundas tēma, temats, mācību mērķu daţādība, mācību saturs, prognozējamais 

sadarbības rezultāts, mācību metoţu izvēles nosacījumi. Daţādu mācībsituāciju analīze un 

modelēšana. (L2; P2)  

4. Mācību uzdevumu izmantojums. Komunikatīvie uzdevumi. (L2; P2)  

5. Grupālais darbs mācību stundās: tā specifika un problēmas. (L2; P2)  

6. Skolēnu sasniegumu vērtēšana mācību stundā. Pašizvērtēšana. (L2)  

7. Daudzveidīgu latviešu valodas mācību stundu modelēšana atbilstoši daţādām izglītības 

paradigmām un didaktiskajiem modeļiem. Tipiskas kļūdas stundu modelēšanā un to novēršanas 

iespējas. Darba mapes prezentācija. Studiju kursa efektivitātes izvērtēšana. (L4; P10) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starpvērtējums: piedalīšanās praktiskajās nodarbībās obligāta (25%), darba mapes (portfolio) 

sagatavošana un prezentācija (25%).  

Rakstisks eksāmens: vienas mācību stundas modelēšana (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

Beļickis I. Vērtīborientēta mācību stunda. – RaKa, 2000  

Latviešu valodas pamatizglītības standarts 1.–9.klasei. 

http://www.visc.gov.lv/saturs/standarti/new/stplv1.htm  

Latviešu valoda 1. – 9. klasei. Mācību programmas  

paraugs. http://www.visc.gov.lv/saturs/program1.shtml  

Gavriļina M., Vulāne A. Dzimtās valodas standarta koncepcija. Valodu  

apguve: problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja:  

LiePA, 2001. – 6. – 18. lpp.  

Laiveniece D. Valodas mācības pusaudzim. – R.: RaKa, 2003  

Mācību priekšmetu standartu komponents. Mācību process: latviešu valoda.  

Atbalsta materiāli skolotājam. – R.: IZM, ISAP, 2004  

Smits E. Paātrinātā mācīšanās klasē. – R.: Pētergailis, 2000  

Ţogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. – R.: RaKa, 2001  

Maslo I. Kognitīvā, pragmatiskā, komunikatīvā, uzdevumorientētā un procesorientētā didaktiskā 

modeļa salīdzinājums: ―Par‖ un ―Pret‖.// Vispārīgā didaktika un audzināšana. LU PPI Zinātnisku 

rakstu krājums. – R.: Izglītības  

soļi, 2001  

Ţogla I. Pedagoģiskā paradigma un didaktiskais modelis.// Vispārīgā  

didaktika un audzināšana. LU PPI Zinātnisku rakstu krājums. – R.: Izglītības  

soļi, 2001  

Jank W. , Meyer H. Didaktische Modelle. – Hamburg: Cornelsen Scriptor,  

2001 

Papildliteratūra 

Laiveniece D. Valodas metodikas didaktiskie jautājumi. – R.: RaKa, 2001  

Rubana I.M. Mācīties darot. – R.: RaKa, 2000 

Periodika un citi informācijas avoti 



Ţurnāls ―Skolotājs‖  

Ţurnāls "Skolotāja Almanahs" 

 

 



 

 

 

Franču valodas skolotājs 



 

Kursa nosaukums Franču valodas prasmju mācību metodika 

Kursa kods Peda4184 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju papildināt zināšanas un uzlabot prasmes franču valodas 

mācību metodikā un rosināt viľus pilnveidot savu personīgo franču valodas mācību metodikas 

filozofiju. Kursa uzdevumi:  

1) palīdzēt studentiem padziļināt izpratni par franču valodas stundu plānošanu (tās gaitu, 

mērķiem, skolēnu sasniegumiem, izmantotajiem mācību līdzekļiem); 2) palīdzēt studentiem 

izprast franču valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas 

specifiku. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti padziļina izpratni par angļu valodas stundu plānošanas pamatprincipiem 

un franču valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas specifiku un 

pilnveido savu personīgo franču valodas mācību metodikas filozofiju.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Spēju sintezēt savas iepriekšējās zināšanas franču valodu mācību metodikā ar jaunām 

teorētiskām zināšanām par franču valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, 

rakstīšanas) mācīšanas specifiku, skolēnu sasniegumu vērtēšanu un franču valodas skolotāja 

darba specifiku, strādājot ar jaunākā skolas vecuma skolēniem.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Studentiem ir iemaľas izveidot atbilstošu aktivitāšu gaitu franču valodas prasmju (lasīšanas, 

klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas stundā.  

2. Studenti prot noteikt un izvēlēties vērtēšanas formas atbilstoši franču valodas stundu 

noteiktajiem mērķiem.  

3. Studenti spēj saskatīt atšķirības franču valodas skolotāja darbā, kādas jāľem vērā, strādājot ar 

jaunākā skolas vecuma skolēniem.  

4. Studenti pilnveido prasmi pamatot savus pedagoģiskos lēmumus un darbību, kā arī tos 

izvērtēt, izmantojot European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL). 

Kursa plāns 

1. Studentu priekšzināšanu un pieredzes franču valodas mācību metodikā aktivizēšana. Franču 

valodas prasmju mācīšanas (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) specifika franču 

valodas stundu plānošanā. Iepazīšanās ar kursa pamatterminiem. S 2  

2. Klausīšanās prasmju attīstība. S 10  

3. Lasīšanas prasmju attīstība. S 4  

4. Runātprasmju attīstība. S 4  

5. Rakstītprasmju attīstība. S 4  

6. Franču valodas prasmju integrēšana franču valodas stundās. S 2  



7. Skolēnu sasniegumu vērtēšana. S 2  

8. Franču valodas apguve jaunākajā skolas vecumā. S 2  

9. Kursa apkopojums. S 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko nodarbību-semināru apmeklējums obligāts  jābūt klāt 80% nodarbību. Ja, neatkarīgi 

no iemesla, kavētas 50% nodarbības, kurss ir jāatkārto.  

Kredītpunktu iegūšanai studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās, jāizpilda un, ja norādīts, 

jāiesniedz visi patstāvīgie uzdevumi, jāiegūst sekmīgs vērtējums pārbaudes darbos un eksāmenā.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

• laicīgi izpildīti un iesniegti patstāvīgie uzdevumi  patstāvīgi lasīto materiālu konspekti un ar to 

saistītie mājasdarbi (10%);  

• pārbaudes darbi  mini stundu plāni ar instrukcijām un materiāliem, mini stundas prezentēšana 

un tās pašizvērtējums (60%);  

• eksāmens – darba mapes prezentācija un viena teorijas jautājuma mutiska atbilde (30%).  

Darba mapē ietilpst:  

studentu patstāvīgi lasīto materiālu konspekti un ar to saistītie mājasdarbi,  

mini stundu plāni ar instrukcijām un materiāliem,  

vienas mini stundas prezentēšana un tās pašizvērtējums,  

atspoguļojums patstāvīgajam darbam ar EPOSTL,  

papildus materiāli saistībā ar kursa tēmām. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Jean-Pierre Cuq, Isabelle Gruca. Cours de didactique du français langue étrangère et 

seconde.Grenoble, PUG 2002 (1 eksemplārs Humanitārā lasītavā; 1 eks. pasniedzējam. 

LUB:HZF).  

2. Luc Colles et al. Didactique des langues romanes. Le développement des compétences chez 

l`apprenant. Bruxelles, Duculot, 2000 (1 eksemplārs pasniedzèjam.  

3. (2006) Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana 

/[Eiropas Padome]. Skolas, ārpusskolas un augstākās izglītības direktorāts. Valodas politikas 

nodaļa, Strasbūra; Rīga: [b.i.], (SIA "Madonas poligrāfists"). (5 eksemplāri bibliotēkā un 1 

eksemplārs lasītavā LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

4. Francis Goulier. Les outils du Conseil de l`Europe ne classe de langue. Cadre européen 

commun et Portfolios, Paris, Didier,2005 (1 eks. pasniedzèjam, 1 eks. lasītavā LUBHumanitārās 

bibl.). 

Papildliteratūra 

1. Marisa Kavalli. Lire, Hachette, 2000.  

2. Aline Gohard-Radenkovic. L‘Ecrit. Stratégies et pratiques. Paris, CLE International,1995.  

3. Suzanne-G.Chartrand et Christine Blaser. Le rapport à l‘écrit: un outil pour enseigner de 

l‘école à l‘université, Presses Universitaires de Namur, 2008.  

4. Dictionnaire de didactique du français. Paris, CLE International. 2003.  

5. Massia Kaneman-Pougatch et al. Plaisir des sons. Paris, Hatier/Didier, 1991.  

6. Jean-Pierre Cuq. Une introduction à la didactique de la grammaire en FLE, Paris, 

Didier/Hatier, 1996.  

7. Woodward, T. (2001) Planning Lessons and Courses: Designing Sequences of Work for the 

Language Classroom. - Cambridge: Cambridge University Press.  

8. P.Lamailloux et al. Fabriquer des exercices de français. Paris, Hachette, 1993.  

9. (2004) Rokasgrāmata valodas testu veidotājiem . Tulkoja un adaptēja latviešu val. Blūma, D. 

etc.]. Rīga: LR Naturalizācijas pārvalde. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off (noteikumi par valsts pamatizglītības 



standartu un pamatizglītības priekšmetu standartiem; svešvaloda 12. pielikums)  

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=181216 (noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem; svešvaloda 2. 

pielikums)  

3. http://visc.gov.lv  

4. Le Français dans le monde  

5. Synergies  

6. http://www.coe.int  

7. http://french.about.com/od/grammar (anglophone)  

8. B.Blūma taksonomija:  

http://www.officeport.com/edu/blooms.htm; 

http://www.teachers.ash.org.au/researchskills/dalton.htm; 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html  

9. (CEFR) http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp  

10. (EPOSTL) http://www.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_E_internet.pdf  

11. http://www.carolread.com/  

12. http://www.jeremy-harmer.com/  

13. http://www.thornburyscott.com/  

14. http://www.onestopenglish.com/  

15. http://iteslj.org/Lessons/  

16. Subhan S. Integrated Language Experiences. In English Teaching Professional. Issue 66, 

January 2010, pp 25-25.  

17. Integrated skills:  

http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/skills.htm; 

http://www.slideshare.net/idiomaspoli/integrating-skills 

 



 

Kursa nosaukums 
Integrētais kurss franču valodas skolotājiem 

[2PED1232*Peda1232] 2PED1232 

Kursa kods Valo1841 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
64 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Atbildīgā struktūrvienība Anglistikas nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu prasmes un iemaľas, kuras iegūtas franču valodas stundās 

atbilstoši vidējās izglītības standartam.  

Kursa uzdevumi:  

1) dot studentiem iespēju apgūt jaunu leksiku un vārdu polisēmiju;  

2) pilnveidot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas , rakstīšanas prasmes, prezentēšanas un 

kopsavilkuma veidošanas prasmes, tādējādi sagatavojot studentus turpmākajam studiju procesam 

izvēlētajā studiju programmā;  

3) rosināt studentus mācīties patstāvīgi un sadarbībā ar citiem attīstīt valodas, sociālās, 

vispārīgās, emocionālās un vērtēšanas prasmes. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  

1) akadēmiskās kompetences:  

zināšanas un izpratni par  

izvēlēto specialitāti, izmantojot franču valodu kā darba valodu.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt: prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – tajā 

skaitā apkopot daţādas teorijas un dot savu vērtējumu un secinājumus, veicot pašnovērtēšanu un 

savstarpējo vērtēšanu, kā arī analizēt un izvērtēt mācīšanās rezultativitāti;  

2) profesionālās kompetences:  

prasmes valodas zināšanas pielietot mācīšanā, saziľai, prezentācijām, anotēšanai un referēšanai 

profesionālā vidē, zinātniskajam darbam un pētījumiem; prasmes izmantot franču valodu 

komunikācijai profesionālā vidē;  

3) prasmes virzīt savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, izmantojot kursa gaitā apgūto 

franču valodu. 

Kursa plāns 

1. Lomas un attiecības sabiedrībā. Sasveicināšanās, īsas sadzīviskas sarunas, lomu spēles. 

Personas raksturojums – mutvārdos un rakstos. S 4  

2. Atgrieţoties pagātnē. Sadzīviskas telefonsarunas- lomu spēles . Attieksme pret laiku, laika 

plānošana. Diskusija. S 4  

3. Ceļošana un laiks. Klausīšanās: intervija. Tematiskais vārdu krājums, vārdu savienojumi ar 

voyage/tour/moyen de transport/itinérair/circuit. S 2  

4. Patstāvīgā lasīšana. Teksts pēc studenta izvēles S 2  

5. Ceļošana un laiks. Tikšanās organizēšana. Vārdu krājuma aktivizācija, frāzes verbi. S 2  

6. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (1) S 2  



7. Saskarsme. Sadarbības prasmes Darbs grupās. Video konference .Lomu spēle. Rakstīšana: 

vienkārši un saprotami. S 4  

8. Patstāvīgā lasīšana. Alphonse Daudet. „Les Lettres de mon moulin. La chèvre de M.Seguin.‖ 

Darbs ar vārdu krājumu. Diskusija. S 2  

9. Internets .Lasīšana un klausīšanās. Ar internetu saistīts vārdu krājums; e- pasta rakstīšana.S 4  

10. Starppārbaudījums: Kontroldarbs. S 2  

11. Bagātība, nauda. Statistikas datu interpretācija. Diskusija par tēmu – kukuļdošana un 

korupcija .Mutiska prezentācija. S 4  

12. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (2) S 2  

13. Izglītība. Intervija. Informācijas organizēšana (pierakstu veidošana, pārfrāzēšana). Projektu 

darbs. S 4  

14. Komunikācija bez aizspriedumiem. Uzvedības kultūra. Diskusiju vadīšana. Projektu darbs, 

izmantojot kooperatīvās mācīšanās metodi zig- zags. Morfoloģija –priedēkļi un piedēkļi. S 6  

15. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (3) S 2  

16. Viesmīlība. Ielūgums, plānu saskaľošana, viesu sagaidīšana un pavadīšana. Lomu spēles.S 2  

17. Patstāvīgā lasīšana. Marcel Pagnol. „Fanny‖. Prezentācija. S 2  

18. Viesmīlība. Ēdienu un dzērienu nosaukumu vārdu krājums. Ēšanas paradumi, kultūra. 

Lasīšana, klausīšanās un diskusija S 4  

19. Raugoties nākotnē. Diskusijas par ētiskiem jautājumiem. Patstāvīgs darbs ar nezināmu tekstu 

George Sand. „Histoire de ma vie‖. Rakstīšana – eseja par nākotnes sapľiem. S 4  

20. Kontroldarbs (4). S 2  

21. Patstāvīgā lasīšana. Raymond Devos. „Où courent-ils? Darbs ar tekstu. Prezentācija. S 2  

22. Kursa izvērtējums. S 2  

Stundas kopā 64 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgs starppārbaudījums: kontroldarbs rakstveidā (30%);  

2. Sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi (20 %);  

3. Patstāvīgās lasīšanas materiāla 2 sekmīgas prezentācijas (20%);  

4. Sekmīgi novērtēts eksāmens – mutiskais un rakstveida (30%).  

 

Nav paredzēts atkārtoti rakstīt kontroldarbus vai prezentēt patstāvīgās lasīšanas materiālus. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Marie Barthe, Bernadette Chovelon.Lectures d‘auteurs. Grenoble, PUG, 2005. ISBN 

270611259X. (1 eks. psniedzējam).  

2. Marie Barthe, Bernadette Chovelon.Lectures d‘auteurs. Corrigé des exercices. Grenoble, 

PUG, 2005. ISBN 270611276X. (1 eks. psniedzējam).  

3. J.Girardet, J.-M. Gridlig. Panorama 2. Paris, CLE international, 2003. ISBN 2.09.033722.2 

(25 eksemplāri bibliotēkā); LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

4. J.Girardet, J.-M. Gridlig. Panorama 2. Cahier d`exercices. Paris, CLE international, 2003. 

ISBN 2.09.033722.2 (25 eksemplāri bibliotēkā); LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  

5. Massia Kaneman-Pougatch, Elisabeth Pedoya-Guimbretière. Plaisir des sons.HatieréDidier, 

1991.ISBN 2-278-01843-4 (1 eks. pasniedzèjam).  

6. Maia Gregoire, Odile Thievenaz. Grammaire progressive du francais. CLE International, 

1995. (1 eks. LUB:Huml.zin. bibl.; 1 eks.pasniedzèjam; 1 eks. FKC). 

Papildliteratūra 

1. Annie Berthet et al. Alter Ego 1, 2, 3. Paris, Hachette, 2006.  

2. Annie Berthet et al. Alter Ego 1, 2, 3. Cahier d`activités 1, 2, 3. Paris, Hachette, 2006.  

3. François Makowski. France, Europe, Express. Cours de français par la radio. Paris, Hachette, 

1993.  

4. Odile Grand-Clement Mikles. La correspondance personnelle, administrative et commerciale. 

Paris, CLE International, 1991.  



5. Aline Gohard-Radenkovic. L`écrit, stratégies et pratiques. Paris, CLE International, 1995.  

6. Roselyne Roesch, Rosalba Roll-Harold. La France au quotidien. Grenoble, PUG, 2004.  

7. Vocabulaire de l`Internet et de l`Informatique. Commission générale de terminologie et de 

néologie, 1997..  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. www.dglf.culture.gov.fr  

2. www.francparler.org.  

3. http://french.france.free.fr  

4. www.languefrancaise.be  

5. www.orthographe-recommandee.info 

 



 

Kursa nosaukums 
Franču valodas fonētika 

skolotājiem 

Kursa kods Valo2482 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātņu fakultāte 

  

Priekšzināšanas 

Valo1841, Integrētais kurss franču valodas skolotājiem [2PED1232*Peda1232] 

2PED1232 

Kursa anotācija 

Šī kursa mērķis ir papildināt teorētisko daļu, veicot uzdevumus, kas ļautu pielietot 

praksē apgūtos jēdzienus, kā arī sniegt ieskatu par daţādiem veidiem, kā labot bieţāk 

sastopamās izrunas kļūdas.  

Tā kā fonētisko kļūdu labošanas metodes nevar tikt liktas lietā bez zināmām 

pamatzināšanām par franču valodas fonoloģiskās sistēmas artikulācijas un 

akustiskajiem elementiem, šis kurss iepazīstinās ar franču fonētikas pašreizējo 

stāvokli, jo ir būtiski pārzināt tās attīstības gaitu.  

Tas studentiem ļaus klausoties sagatavot dzirdi lingvistiskajai daudzveidībai un atklāt 

audio ierakstu daţādību, kas savukārt ļaus viľiem iepazīt daţādas frankofonās pasaules 

kultūras un valodas iezīmes.  

Pēc tam attiecīgi tiks precizēti nepieciešamie labojumi un aplūkotas daţādas metodes, 

kā to paveikt. 

Rezultāti 

Kursa noslēgumā studenti būs guvuši un padziļinājuši zināšanas par mūsdienu franču 

valodas fonoloģisko sistēmu.  

Studenti spēs izskaidrot mūsdienu franču valodas fonoloģisko sistēmu un uzskaitīt tai 

raksturīgās iezīmes.  

Studenti būs guvuši ieskatu daţādu nepareizas izrunas labošanas līdzekļu izmantošanā, 

atbilstoši franču valodas partikularizācijai.  

Viľi būs apguvuši prasmi pārvarēt galvenās grūtības franču valodas fonētikā, un 

pareizi lietot ritmu un intonāciju.  

Kursa plāns 

1. Ievads. Fonētikas terminu definīcijas. L2  

2. Franču valodas artikulācijas pamatiezīmes.L2 P2  

3. Franču valodas fonētiskais alfabēts (A.P.I.). L2 P2  

4. Akcentēšana un ritmiski-melodiskā struktūra. L2 P2  

5. Fonētisko kļūdu labošana. L2 P2  

6. Franču skaľu sistēmas relevantās pazīmes. L2 P2  

7. Metodiskie paľēmieni un pedagoģiskās aktivitātes. L2 P2  

8. Metodiski ieteikumi un individuālās pieredzes apkopojums patstāvīgai fonetiskās 

kompetences pilnveidei.  



L2 P2 S2  

Stundas kopā: 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir 

plānoti 7 praktiskie darbi un 1 seminārs.  

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās lekcijās un praktiskājos darbos. 

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (50%) un 

eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Martins C., Mabilat J.-J., Sons et intonations. Exercices de prononciation. Les 

Editions Didier, Paris, 2004.  

2. Wioland F., Prononcer les mots du français. Des sons et des rythmes. Hachette FLE, 

Paris, 1991.  

3. Léon M., Exercices systématiques de prononciation française. Hachette FLE, Paris, 

1991.  

4. Abry D., Veldeman-Abry J., Phonétique. CLE International, Paris, 2007. 

Papildliteratūra 

1. Martinie B., Wachs S., Phonétique en dialogues, CLE International SEJER, Paris, 

2006.  

2. Charliac L., Motron A.-Cl., Phohétique progressive du français, CLE International, 

Paris, 2008.  

3. Abry D., Chalaron M.-L., Les 500 exercices de phonétique. Hachette Livre, Paris, 

2010.  

4. Chiss J.-L., Filliolet J., Maingueneau D., Linguistique française. Notions 

fondamentales: phonétique – lexique. Hachette Livre, Paris, 1993. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Cadre européen commun de référence pour les langues. Conseil de l‘Europe / Les 

Editions Didier, Paris, 2005.  

2. www.edufle.net  

3. Le français dans le monde (1998 – 2011 gg. izdevumi). 

Piezīmes 

Kurss tiek docēts franču valodā. 



 

Kursa nosaukums Francijas kultūrvēsture skolotājiem 

Kursa kods SDSK4016 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa anotācija 

Šis kurss iepazīstina ar visjaunākajām franču sabiedrības tendencēm, kā arī sniedz vienkāršu un 

pilnīgu ieskatu franču civilizācijas attīstībā atbilstoši ģeogrāfiskajām, vēsturiskājām un kultūras 

iezīmēm.  

Priekšroka tiek dota pieejai, kas savieno pagātni ar tagadni, tradīcijas ar mūsdienīgumu, 

uzvedības modeļu attīstību ar pamatvērtībām.  

Kursa mērķis ir informēt par jaunumiem franču dzīves īstenībā un palīdzēt studentiem apgūt 

prasmi to novērtēt un interpretēt.  

Tādējādi šis kurss sniedz katram studentam iespēju padziļināt un pārbaudīt savas zināšanas. 

Rezultāti 

Šī kursa noslēgumā studenti būs guvuši un nostiprinājuši zināšanas par mūsdienu Francijas 

pagātni un tagadni, uzvedības modeļu attīstību, domāšanas tendencēm un pamatvērtībām.  

Studenti spēs viegli orientēties Francijas ģeogrāfiskajā kartē, analizēt un interpretēt franču dzīves 

īstenību, pamatojoties uz vēsturiskiem, ģeogrāfiskiem, politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem, 

kultūras un sadzīves faktoriem.  

Vienlaikus studenti gūs ieskatu franču vēstures, ģeogrāfijas un politikas zinātnisko metoţu 

izmantošanā, daloties pārdomās par hipotēzēm un problēmām, plānu īstenošanu un attīstību. 

Kursa plāns 

1. Ievads L2  

2. Ģeogrāfiskās iezīmes (1) L2 S2  

3. Ģeogrāfiskās iezīmes (2) L2 S2  

4. Ģeogrāfiskās iezīmes (3) L2 S2  

5. Vēsturiskās iezīmes (1) L2 S2  

6. Vēsturiskās iezīmes (2) L2 S2  

7. Vēsturiskās iezīmes (3) L2 S2  

8. Kultūras iezīmes (1) L2  

9. Kultūras iezīmes (2) L2  

10. Metodiski ieteikumi un individuālās pieredzes apkopojums patstāvīgai kultūrvēstures 

kompetences pilnveidei. S2  

Stundas kopā: 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 7 semināri.  

Studiju kursa gala atzīmi veido atzīmes par piedalīšanos semināros (50%) un eksāmena 

(rakstveidā) rezultāts (50%).  



Mācību pamatliteratūra 

1. Mathiex J., Histoire de France. Hachette Livre, Paris, 1996.  

2. Labrune G., La géographie de la France. Nathan, Paris , 1994.  

3. Labrune G., Toutain P., L‘histoire de France. Nathan, Paris, 1986.  

4. Steele R., Civilisation progressive du français. CLE International / Sejer, 2004. 

Papildliteratūra 

1. Duboys Fresney L., Atlas des Français d‘aujourd‘hui. Dynamiques, modes de vie et valeurs. 

2006.  

2. Bournazel E. (sous la direction de), Les Grandes dates de l‘Histoire de France. Référence 

Larousse Histoire, 1993.  

3. Lelorrain A. M., Chronologie de la France Contemporaine de 1815 à nos jours. QSJ, PUF, 

1997.  

4. Lequin Y., Histoire des Français XIXème-XXème siècle. Un peuple et son pays. Armand 

Colin, 1984. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Mourre, Dictionnaire Encyclopédique d‘Histoire (8 tomes), Bordas, 1991.  

2. CD-ROM, 2000 ans d‘Histoire de France, Havas Edition Electronique, 1996.  

3. L‘Histoire, Revue mensuelle d‘Histoire créée en 1978, Sophia Publications.  

4. Bailly A., Ferras R, Pumain D., Encyclopédie de la Géographie. Economica, 1992. 

Piezīmes 

Kurss tiek docēts franču valodā. 

 



 

Kursa nosaukums Literatūra un māksla frankofonijas valstīs 

Kursa kods LitZ2150 

Zinātnes nozare Literatūrzinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
20 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.03.2009 

Atbildīgā struktūrvienība #Romānistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Olga Ozoliľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

LitZ2150 [2LIT2127] Literatūra un 

māksla frankofonijas valstīs 

[17.01.2011] 

 

Kursa anotācija 

Kursā katram studentam tiek piedāvāta iespēja apgūt zināšanas par literatūru un mākslu franču 

valodā runājošajās valstīs. Piedāvātais literatūras un mākslas studiju kurss iekļauj labākos 

literatūras un mākslas pārstāvjus no Āfrikas un arābu valstīm, no Indijas un Klusā okeāna salām, 

no Dienvidaustrumu Āzijas, no Ziemeļamerikas un Eiropas.  

Kurss iepazīstina ar daţādām frankofonijas literārajām tipoloģijām, kuras, savukārt, palīdz 

apzināt atšķirību starp tādiem jēdzieniem kā ―literatūra franču valoda‘‖ (littérature en français‖un 

―franču literatūra― (littérature française‖) un ―frankofonijas literatūra‖ (littérature francophone  

Tekstu un autoru izvēle balstās un lingvistiskā, telpiskā un kultūras principa, kas atspoguļo kā 

frankofonijas areāla dialektālo vienotību, tā arī valodu un kultūru daudzveidību.  

Kurss dod ieskatu frankofonijas literatūras un mākslas vēsturē. Tas iepazīstina ar plašu kultūras 

klāstu pasaules valstīs, kur franču valoda un kultūra tās iedzīvotājiem ir ikdienišķa parādība. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot piedāvāto kursu, studenti spēs:  

• apzināt frankofonijas literatūru tipoloģiju un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes citu 

klasifikāciju izpētei,  

• izprast frankofono literatūru un mākslas veidošanos un attīstību, atcerotie galvenos šīs attīstības 

posmus, pārstāvjus un darbus;  

• izskaidrot apgūtos faktus, tos salīdzināt un sagrupēt ar nolūku noteikt kopīgās un atšķirīgās 

iezīmes pētāmā objektā,  

• atklāt, sagrupēt un izdarīt secinājumus attiecībā uz cēloľiem, kuri nosaka attīstības 

daudzveidību;  

• paredzēt sekas un apzināt jaunās tendences;  

• apzināt, saprast un interpretēt jaunu informāciju, balstoties uz jau iepriekš apgūto informāciju;  

• patstāvīgi veikt literārā teksta analīzi, saskatīt kopējo un atšķirīgo daţādu autoru daiļradē;  

• ar konkrētiem faktiem ilustrēt kultūru un valodu daudzveidību;  



• pateicoties daţādu valodu un kultūru sastāstīšanai, apzināties savas valodas, literatūras un 

kultūras īpatnības. 

Kursa plāns 

1. Frankofonijas literatūru klasifikācija L1  

2. Frankofonijas literatūru vēsture L1  

3. Frankofonais teksts un valodu izvēle L1  

4. Frankofonijas literatūru areāli, nacionālā identitāte L1  

5. Āfrikas areāla valstu literatūra un māksla L2  

S3  

6. Indijas okeāna areāla tautu literatūra un māksla S2  

7. Arābu areāla valstu literatūra un māksla L2  

S3  

8. Dienvidaustrumu Āzijas valstu literatūra un māksla S2  

9. Klusā okeāna tautu literatūra un māksla S2  

10. Ziemeļamerikas areāla valstu literatūra un māksla L2  

S4  

11. Eiropas areāla valstu literatūra un māksla L2  

S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai sekmīgi nokārtotu kursu, ir nepieciešams apmeklēt lekcijas (vismaz 75%), aktīvi piedālīties 

semināros, sagatavot 3 referātus, regulāri veikt rakstiskos testus – 50%.  

Eksāmens – 50%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Variation et Francophonie, L‘Harmattan, 2004 (1 eks. FKC-Francijas Kultūras centrā)  

2. Michel Beniamino, La Francophonie littéraire, L‘Harmattan, 1999 (1 eks.FKC).  

3. Jackson Noutchié Njike, Civilisation de la Francophonie. Niveau intermédiaire. Clé 

International, 2005 (1 eks. FKC).  

4. Jackson Noutchié Njike, Civilisation de la Francophonie. Niveau .intermédiaire. Corrigé, Clé 

International, 2005. (1 eks. FKC).  

5. Jackson Noutchié Njike, Civilisation de la Francophonie. Niveau débutant., Clé International, 

2003.(1 eks. FKC).  

6. Jackson Noutchié Njike, Civilisation de la Francophonie. Niveau débutant. Corrigé, Clé 

International, 2003.(1 eks. FKC). 

Papildliteratūra 

1. Jean-Louis Joubert, La Francophonie. Cle International, 2001. (1 eks. FKC).  

2. Mondes Francophones. Auteurs et livres de langue française depuis 1990. Sous la direction de 

Dominique Wolton, QDPF Ministère des Affaires Etrangères. (1 eks. FKC). 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. fr:wikipedia.org/wiki  

2. www.e-litterature:net  

3. www.vivance.ch/web_art  

4. artraw.net 

 



 

Kursa nosaukums 
Franču valodas gramatika skolotājiem I 

[2PED1231*Peda1231] 2PED1231 

Kursa kods Valo1840 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apzināties gramatikas nozimīgumu valodas apguvē un dot 

studentiem iespēju pilnveidot gramatikas iemaľas apgūstamo gramatikas tēmu ietvaros, saprast 

runu, lasīt, tulkot, atpazīstot un izprotot gramatisko formu jēgu, kā arī salīdzināt tās ar 

attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu kārtībai teikumā, 

kvantitātes norādītājiem, jautājumu veidošanai, nolieguma teikumiem, kā arī darbības varda 

kategorijām un laikiem. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem veidojas izpratne par gramatikas likumiem franču valodā, kā arī 

attīstās spēja uztvert valodu kā sistēmu.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1) zināšanas par vārdu kārtību teikumā,  

2) zināšanas par kvantitātes norādītājiem,  

3) zināšanas par konstrukciju „ voici, voilà, c‘est, il y a, il est‖,  

4) zināšanas par nolieguma teikumiem;  

5) zināšanas par jautājumu veidošanu;  

6) zināšanas par darbības vārda kategorijām un laikiem darāmajā un ciešamajā kārtā.  

 

Profesionālās kompetences:  

1) studenti spēj analizēt un kritiski izvērtēt savas franču valodas gramatikas pielietošanas 

nepilnības,  

2) studenti pilnveido savas gramatikas zināšanas franču valodā,  

3) studenti spēj saskatīt un labot savas kļūdas gramatikā. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Ievads praktiskajā franču valodā skolotājiem. S 2  

2. Vārdu kārtība vienkāršā paplašinātā teikumā. Konstrukcijas „Voici, voilà, il y a, c‘est, il est". 

S 2  

3. Lietvārdu norādāmie vārdi un kvantitātes norādītāji . S 4  

4. Nolieguma teikumi. S 2  

5. Jautājuma teikumi (vispārējie, speciālie, izvēles un šķiramie). S 4  

6. Darbības vārds, tā kategorijas. Regulārie un neregulārie darbības vārdi; atgriezeniskie un 

modālie darbības vārdi to veidošana un pamatformas. S 4  



7. Tagadnes laiki, to veidošana un lietošana. S 2  

8. Pagātnes laiki, to veidošana un lietošana. S 4  

9. Veidi, kā izteikt darbību nākotnē. S 4  

10. Darbības vārda ciešamā kārta, tās veidošana. S 2  

11. Ieskaites darbs par izľemto vielu. S 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra laikā ir plānoti 16 semināri, 7 testi (kontroldarbi)., 5 kontroldarbi, 1 strappārbaudījums 

un 1 ieskaite.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1) sekmīgi novērtēti 7 testi (kontroldarbi darbi) – 30% no gala vērtējuma,  

2) sekmīgi novērtēta ieskaite - 20% no gala vērtējuma,  

3) sekmīgs noslēguma pārbaudījums (rakstisks eksāmens) – 50% no gala vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

1. A.Akyuz, B., Bazel-Shahmaei, J. Bonenfant, M.-F. Flament, J.Lacroix, D. Moriot, P. 

Renaudineau. (2000). Exercices de grammaire en contexte. Hachette. (1 eks. pasniedzējam. 1 eks 

CCF)  

2. Claire Miquel (2005). Grammaire en dialogue. CLE International. (1 eks. katedrā, 1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks CCF)  

3. M.Grégoire (2001). Grammaire du français. CLE International (1 eks. pasniedzējam, 1 eks 

CCF)  

4. C.Barnoud, E.Sirejol (1991). Grammaire 1, CLE International (1 eks. pasniedzējam, 1 eks 

CCF) 

Papildliteratūra 

1. A.Monnery-Goarin.(1995). Bienvenue ne France I. Vidéo. CLE International (1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks. katedrā, 1 eks CCF)  

2. M. Grégoire (1995). Grammaire progressive du français. CLE International (1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks CCF)  

3. Larousse de la conjugaison, 2001 Grammaire progressive du français. CLE International (1 

eks. pasniedzējam, 1 eks CCF)  

4. Claude Mornange-Bégué. (1995). Les fautes de français les plus courantes 1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks CCF) 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http:/www.francparler.org/lettre.htm  

2. http://languefrancaise.be  

3. http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/francais/orth  

4. http://www.orthographe-recommandee.info  

5. www.renouvo.org  

6. Le Français dans le Monde  

7. http://nathan-cms  

8. customers.artful.net/ 

 



 

Kursa nosaukums 
Franču valodas gramatika skolotājiem II 

[2PED2229*Peda2229] 2PED2229 

Kursa kods Valo2685 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Priekšzināšanas 

Valo1840, Franču valodas gramatika skolotājiem I [2PED1231*Peda1231] 2PED1231 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju pilnveidot gramatikas iemaľas apgūstamo gramatikas 

tēmu ietvaros, saprast runu, lasīt, tulkot, atpazīstot un izprotot gramatisko formu jēgu, kā arī 

salīdzināt tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību darbības vārdu 

ciešamajai kārtai, nosacījuma apstākļa palīgteikumiem, vēlējuma izteiksmei, kā arī netiešajai 

runai. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās nosacījuma palīgteikumu veidus un pratīs tos pielietot 

praksē; zinās vēlējuma izteiksmes pielietojuma veidus un pratīs tos izmantot praksē; zinās 

darbības vārdu formas franču valodas ciešamajā kārtā un pratīs tās pielietos gan rakstos, gan 

mutvārdos; zinās netiešās runas nozīmi, lietošanu un pratīs to pielietot praksē. Studenti 

pilnveidos savu franču valodas kompetenci un spēs pielietot iegūtās zināšanas praksē.  

Kursa plāns 

1. Franču valodas darāmā kārta. S 4  

2. Franču valodas ciešamā kārta – franču valodas laiku sistēma ciešamajā kārtā. S 6  

3. Nosacījuma palīgteikumi, to veidi un lietošana. S 6  

4. Franču valodas vēlējuma izteiksme. S 4  

5. Laiku saskaľojums franču valodā. S 4  

6. Franču valodas netiešā runa. S 6  

7. Ieskaites darbs. S 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību (75%) apmeklējums, studenta aktīvs darbs mācību procesā, pārbaudes darbu 

savlaicīga un sekmīga izpilde (20%), 5 testi (10%), ieskaites darbs (rakstisks) - 20%. Eksāmens 

(50 % no kopējā vērtējuma) sastāv no rakstiska eksāmena darba. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Evelyne Berard. Grammaire française. Niveau A 1/ A 2. Didier. (1 eks. pasniedzējam. 1 eks 

CCF).  

2. Christian Beaulieu (2006). Exercices de grammaire. A 2. Didier (1 eks. pasniedzējam, 1 eks 

CCF)  

3. Y.Delatour (2000). Grammaire pratique du français. Hachette (1 eks. pasniedzējam, 1 eks 



CCF).  

4. S.Poisson-Quinton, R. Mimran, M. Matéo-Le-Coadic (2003). Grammaire expliquée du 

français, CLE International (1 eks. pasniedzējam, 1 eks CCF) 

Papildliteratūra 

1. G.-D. de Salins, A. Santomauro (1997). Cours de grammaire francaise.Didier/Hatier (1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks. CCF).  

2. M. Grégoire (1995). Grammaire progressive du français. CLE International (1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks CCF)  

3. C.Abbadie, B.Chovelon, M.H.Morsel (1994). L‘Expression française écrite et orale. PUG (1 

eks. pasniedzējam. 1 eks katedrā).  

4. Larousse de la conjugaison, 2001 Grammaire progressive du français. CLE International (1 

eks. pasniedzējam, 1 eks CCF)  

5. Evelyne Berard (2006). Grammaire du français. Niveau B 1/B 2. Didier (1 eks. pasniedzējam, 

1 eks CCF).  

6. Claude Mornange-Bégué. (1995). Les fautes de français les plus courantes 1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks CCF)  

7. A.Ivantchenko (2004). Grammaire française. Saint Petersbourg. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http:/www.francparler.org/lettre.htm  

2. http://languefrancaise.be  

3. http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/francais/orth  

4. http://www.orthographe-recommandee.info  

5. www.renouvo.org  

6. Le Français dans le Monde  

7. http://nathan-cms  

8. customers.artful.net/ 

 



 

Kursa nosaukums 
Franču valodas gramatika skolotājiem III 

[2PED2231*Peda2231] 2PED2231 

Kursa kods Valo2687 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu franču valodas kompetences, kā arī praktiskās franču valodas 

mutvārdu un rakstu valodas apguvi; kā arī rosināt studentus apgūst daţādas franču valodas 

vārdšķiras un to lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot artikuliem, īpašības vārdiem, apstākļa 

vārdiem un vietniekvārdiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās franču valodas lietvārdus – pratīs tos lietot un veidot 

daudzskaitļa formas; studenti zinās franču valodas artikulus – gan noteikto, gan nenoteikto un 

pratīs tos pielietot praksē; zinās franču valodas apstākļa vārdu izveidi, lietošanu, to vietu 

teikumā, un pratīs tos izmantot praksē; zinās franču valodas īpašības vārdus – to formas, 

salīdzināmās pakāpes un salīdzinošās konstrukcijas un pratīs tās pielietot praksē; zinās 

vietniekvārdu veidus, rakstību, lietošanu. Studenti pilnveidos savu franču valodas kompetenci un 

spēs pielietot iegūtās zināšanas franču valodas praksē. 

Kursa plāns 

1. Lietvārds, tā gramatiskā forma un kategorijas. S 2  

2. Franču valodas norādāmie vārdi. S 2  

3. Nenoteiktais artikuls, tā lietošana. S 4  

4. Noteiktais artikuls, tā lietošana. S 4  

5. Partitīvais artikuls, tā lietošana S 2  

6. Artikulu lietošana īpašie gadījumi. S 2  

7. Apstākļa vārds, tā lietošana. S 4  

8. Īpašības vārds, tā lietošana. S 4  

9. Salīdzinošās konstrukcijas. S 2  

10. Vietniekvārds, tā lietošana. S 4  

11. Ieskaites darbs S 2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību (75%) apmeklējums, studenta aktīvs darbs mācību procesā, pārbaudes darbu 

savlaicīga un sekmīga izpilde (25%), 6 testi (rakstiski) - 10%, ieskaites darbs (rakstisks) - 25%. 

Eksāmens (50 % no kopējā vērtējuma) sastāv no rakstiska eksāmena darba. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Celyne Huet, Sandrine Vidal (2005). 450 nouveaux exercices. Niveau avancé (1 eks. 

pasniedzējam. 1 eks CCF).  

2. Ch. Descotes-Genon, M.-H. Morsel (1997). L‘Exercicier. PUG. (1 eks. pasniedzējam, 1 eks 



CCF)  

3. Evelyne Berard (2006). Grammaire du français. Niveau B 1/B 2. Didier (1 eks. pasniedzējam, 

1 eks CCF).  

4. S.Poisson-Quinton, R. Mimran, M. Matéo-Le-Coadic (2003). Grammaire expliquée du 

français, CLE International (1 eks. pasniedzējam, 1 eks CCF) 

Papildliteratūra 

1. G.-D. de Salins, A. Santomauro (1997). Cours de grammaire francaise.Didier/Hatier (1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks. CCF).  

2. M. Grégoire (1995). Grammaire progressive du français. CLE International (1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks CCF)  

3. C.Abbadie, B.Chovelon, M.H.Morsel (1994). L‘Expression française écrite et orale. PUG (1 

eks. pasniedzējam. 1 eks katedrā).  

4. Larousse de la conjugaison, 2001 Grammaire progressive du français. CLE International (1 

eks. pasniedzējam, 1 eks CCF)  

5. Claude Mornange-Bégué. (1995). Les fautes de français les plus courantes 1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks CCF)  

6. A.Ivantchenko (2004). Grammaire française. Saint Petersbourg. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http:/www.francparler.org/lettre.htm  

2. http://languefrancaise.be  

3. http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/francais/orth  

4. http://www.orthographe-recommandee.info  

5. www.renouvo.org  

6. Le Français dans le Monde  

7. http://nathan-cms  

8. customers.artful.net/ 

 



 

Kursa nosaukums 
Franču valodas gramatika skolotājiem IV 

[2PED4217*Peda4217] 2PED4217 

Kursa kods Valo4210 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Priekšzināšanas 

Valo2687, Franču valodas gramatika skolotājiem III [2PED2231*Peda2231] 2PED2231 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt studentu franču valodas kompetences, kā arī praktiskās franču valodas 

mutvārdu un rakstu valodas apguvi; izmantojot teksta modalitāti un tās daţādās izteiksmes 

formas; kā arī rosināt studentus izprast franču valodas darbības vārdu nelokāmo formu lietošanu; 

kā arī dot studentiem iespēji apgūt daţādu prievārdu nozīmi franču valodās, sniedzot pārskatu 

par to lietošanu un atšķirībām to nozīmē 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti zinās franču valodas prievārdus – pratīs tos lietot daţādos 

kontekstos, piemēram, lai runātu par vietu, laiku, virzienu; studenti zinās angļu valodas darbības 

vārdu nelokāmās formas - gan nenoteiksmi, gan ģerundiju, gan divdabi un pratīs tos pielietot 

praksē; zinās atšķirību franču valodas darbības vārda nenoteiksmes un ģerundija lietošanā aiz 

noteiktiem darbības; zinās franču valodas modālos darbības vārdus – to formas, pratīs tās 

pielietot praksē. Spēs salīdzināt ar attiecīgajām formām latviešu valodā. Studenti pilnveidos savu 

franču valodas kompetenci un spēs pielietot iegūtās zināšanas franču valodas praksē. 

Kursa plāns 

1. Atkārtojums par franču valodas laiku sistēmu, darāmo un ciešamo kārtu, laiku saskaľojumu 

likumu. S 4  

2. Pārskats par franču valodas darbības vārdu nelokāmajām formām. S 2  

3. Darbības vārda nenoteiksme, tās formas un lietošana. S 4  

4. Ģerundijs, tā formas un lietošana. S 4  

5. Divdabji, to formas un lietošana. S 6  

6. Franču valodas modālie vārdi, to formas un lietošana. S 2  

7. Franču valodas prievārdi un to lietošana. S 6  

8. Vārdu kārtība S 4  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību (75%) apmeklējums, studenta aktīvs darbs mācību procesā, mājas uzdevumu 

(praktisko darbu) savlaicīga un sekmīga izpilde - 20%, 5 pārbaudes darbu (rakstisks) – 10%, 1 

ieskaites darbs (rakstisks) – 20%. Eksāmens (50 % no kopējā vērtējuma) sastāv no rakstiska 

eksāmena darba. 

Mācību pamatliteratūra 



1. Celyne Huet, Sandrine Vidal (2005). 450 nouveaux exercices. Niveau avancé (1 eks. 

pasniedzējam. 1 eks CCF).  

2. Ch. Descotes-Genon, M.-H. Morsel (1997). L‘Exercicier. PUG. (1 eks. pasniedzējam, 1 eks 

CCF)  

3. Evelyne Berard (2006). Grammaire du français. Niveau B 1/B 2. Didier (1 eks. pasniedzējam, 

1 eks CCF).  

4. S.Poisson-Quinton, R. Mimran, M. Mateo-Le-Coadic (2003). Grammaire expliqée du français, 

CLE International (1 eks. pasniedzējam, 1 eks CCF) 

Papildliteratūra 

1. G.-D. de Salins, A. Santomauro (1997). Cours de grammaire française.Didier/Hatier (1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks. CCF).  

2. M. Grégoire (1995). Grammaire progressive du français. CLE International (1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks CCF)  

3. C.Abbadie, B.Chovelon, M.H.Morsel (1994). L‘Expression francaise ēcrite et orale. PUG (1 

eks. pasniedzējam. 1 eks katedrā).  

4. Larousse de la conjugaison, 2001 Grammaire progressive du français. CLE International (1 

eks. pasniedzējam, 1 eks CCF)  

5. Claude Mornange-Bégué. (1995). Les fautes de français les plus courantes 1 eks. 

pasniedzējam, 1 eks CCF)  

6. A.Ivantchenko (2004). Grammaire franaise. Saint Petersbourg.(1 eks. katedrā, 1 eks. 

pasniedzējam). 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http:/www.francparler.org/lettre.htm  

2. http://languefrancaise.be  

3. http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/francais/orth  

4. http://www.orthographe-recommandee.info  

5. www.renouvo.org  

6. Le Français dans le Monde  

7. http://nathan-cms  

8. customers.artful.net/ 

 



 

Kursa nosaukums 
Franču valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze I 

[2PED2232*Peda2232] 2PED2232 

Kursa kods Valo2688 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju attīstīt autentisku franču valodas tekstu leksiski 

gramatiskās analizēšanas prasmes un iemaľas.  

Kursa uzdevumi:  

1) palīdzēt studentiem veidot autentisku franču valodas tekstu lasītprasmi, proti, prasmi izprast 

un analizēt daţāda veida un sareţģītības pakāpes tekstus franču valodā;  

2) dot studentiem iespēju apgūt jaunu leksiku franču valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu 

polisēmijai, sinonīmiem, antonīmiem, homonīmiem, kā arī frazeoloģijai, tādējādi bagātinot 

studentu vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas apgūtās leksikas pielietošanai daţādās dzīves 

situācijās (gan formālos, gan neformālos kontekstos);  

3) rosināt studentus kursa apguves laikā darboties ar daţāda veida vārdnīcām. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem veidojas priekšstats par franču valodas tekstu daţādību gan 

leksiskajā, gan gramatiskajā aspektā.  

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

1)Akadēmiskās kompetences:  

zināšanas un izpratni par franču valodas lietojumu daţāda stila un satura tekstos;  

prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt daţādu tekstu būtību un dot tiem savu vērtējumu un 

secinājumus.  

2)Profesionālās kompetences:  

autentisku tekstu franču valodā lasītprasmi un māku to praktiski pielietot, analizējot šos tekstus 

no leksiskā un gramatiskā aspekta; jaunu vārdu krājumu franču valodā un māku to pielietot 

daţādās dzīves situācijās (gan formālos, gan neformālos kontekstos); prasmi darbam ar tekstiem 

franču valodā racionāli izvēlēties atbilstošas vārdnīcas atkarībā no uzdevumā uzstādītā mērķa, kā 

arī prasmi tās efektīvi izmantot. 

Kursa plāns 

1. Studentu priekšzināšanu franču valodā aktivizēšana. S 2  

2. Daţādas sareţģītības tekstu par komunikāciju starp cilvēkiem analīze. S 6  

3. Darbs ar vārdu krājumu, gramatiskajiem aspektiem. S 6  

4. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (1) S 2  

5. Ceļojuma vietas. Daţādas sareţģītības tekstu par ceļošanu analīze. S 6  

6. Darbs ar vārdu krājumu, gramatiskajiem aspektiem. S 6  

7. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (2) S 2  

8. Noslēguma nodarbība. S 2  

STUNDAS KOPĀ: 32 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgs starpvērtējums:  

1.1 uzrakstīti 2 leksiski-gramatiskie kontroldarbi (60%);  

2. Eksāmens – integrēts rakstveida un mutvārdu pārbaudījums (40%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Cavalli, Marisa (2000). Lire, Balayage, repérage, formulationd‘hypothèse: Hachette (1 eks.pie 

docētāja, 1 eks. Francijas Kultūras centrā (FKC)  

2. Barthe, Marie; Chovelon (2005). Lectures d‘auteurs. 45 textes littéraires annotés, PUG (1 

eksemplārs docētājam)  

3. Barthe, Marie; Chovelon (2005). Lectures d‘auteurs. 45 textes littéraires annotés, Corrigé des 

exercices, PUG (1 eksemplārs docētājam) 

Papildliteratūra 

1. Billaud, Sandrine; Relat, Helene (2003).Test de connaissance du français. CLE International 

(www.cle-inter.com).(1 eks. pie docētāja, 1 eks. FKC)  

 

2. Lemeunier, Claude (2008).La Dissertation ne français. Les pratique. du bac. Hatier (1 eks. pie 

docētāja).  

3. Bescherelle 3. (1990). (La Grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire française. 

Index des difficultés grammaticales (1 eks. docētājam, 1 eks. LUB, 1 eks. FKC).  

4. Différents dictionnaires monolingues: Le Petit larousse, Le Petit Robert etc 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http:/www.francparler.org/lettre.htm  

2. http://languefrancaise.be  

3. http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/francais/orth  

4. http://www.orthographe-recommandee.info  

5. www.renouvo.org 

 



 

 

Kursa nosaukums 
Francu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze II 

[2PED3205*Peda3205] 2PED3205 

Kursa kods Valo3398 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu 

skaits 
32 

Semināru un praktisko 

darbu stundu skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba 

stundu skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju uzlabot jau apgūtās autentisku franču 

valodas tekstu leksiski gramatiskās analizēšanas prasmes un iemaľas.  

Kursa uzdevumi:  

1) palīdzēt studentiem uzlabot autentisku francu valodas tekstu lasītprasmi, proti, 

prasmi izprast un analizēt daţāda veida un sareţģītības pakāpes tekstus franču 

valodā;  

2) dot studentiem iespēju papildināt jau apgūto leksiku franču valodā, īpašu 

uzmanību pievēršot vārdu polisēmijai, sinonīmiem, antonīmiem, homonīmiem, kā 

arī frazeoloģijai, tādējādi bagātinot studentu vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas 

apgūtās leksikas pielietošanai daţādās dzīves situācijās (gan formālos, gan 

neformālos kontekstos);  

3) dot studentiem iespēju darboties ar daţāda veida vārdnīcām. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās izveidotais priekšstats par francu valodas 

tekstu daţādību gan leksiskajā, gan gramatiskajā aspektā.  

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

1)Akadēmiskās kompetences:  

padziļinātas zināšanas un izpratni par franču valodas lietojumu daţāda stila un 

satura tekstos; uzlabotas prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt daţādu tekstu būtību 

un dot tiem savu vērtējumu un secinājumus.  

2)Profesionālās kompetences:  

pilnveidotu autentisku tekstu franču valodā lasītprasmi un māku to praktiski 

pielietot, analizējot šos tekstus no leksiskā un gramatiskā aspekta; bagātinātu vārdu 

krājumu franču valodā un māku to pielietot daţādās dzīves situācijās (gan formālos, 

gan neformālos kontekstos); attīstītu prasmi darbam ar tekstiem franču valodā 

racionāli izvēlēties atbilstošas vārdnīcas atkarībā no uzdevumā uzstādītā mērķa, kā 

arī prasmi tās efektīvi izmantot 

Kursa plāns 

Nr. p.k Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Atkārtojums par iepriekšējā kursā Franču valodas tekstu leksiski gramatiskā 

 



analīze skolotājiem I) apgūto. S 2  

2. Daţādas sareţģītības tekstu mācīšanos un izglītību analīze. S 6  

3. Darbs ar vārdu krājumu, gramatiskajiem aspektiem. S 6  

4. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (1) S 2  

5. Daţādas sareţģītības tekstu par izmaiľām ikdienas rutīnā 20. un 21.gs. analīze. S 

6  

6. Darbs ar vārdu krājumu, gramatiskajiem aspektiem. S 6  

7. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (2) S 2  

8. Noslēguma nodarbība. S 2  

STUNDAS KOPĀ: 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgs starpvērtējums:  

1.1 uzrakstīti 2 leksiski-gramatiskie kontroldarbi (60%);  

2. Eksāmens – integrēts rakstveida un mutvārdu pārbaudījums (40%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Cavalli, Marisa (2000). Lire, Balayage, repérage, formulationd‘hypothèse: 

Hachette (1 eks.pie docētāja, 1 eks. Francijas Kultūras centrā (FKC)  

2. Barthe, Marie; Chovelon (2005). Lectures d‘auteurs. 45 textes littéraires annotés, 

PUG (1 eksemplārs docētājam)  

3. Barthe, Marie; Chovelon (2005). Lectures d‘auteurs. 45 textes littéraires annotés, 

Corrigé des exercices, PUG (1 eksemplārs docētājam) 

Papildliteratūra 

1. Billaud, Sandrine; Relat, Helene (2003).Test de connaissance du français. CLE 

International (www.cle-inter.com).(1 eks. pie docētāja, 1 eks. FKC)  

 

2. Lemeunier, Claude (2008).La Dissertation ne français. Les pratique. du bac. 

Hatier (1 eks. pie docētāja).  

3. Bescherelle 3. (1990). (La Grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire 

française. Index des difficultés grammaticales (1 eks. docētājam, 1 eks. LUB, 1 eks. 

FKC).  

4. Différents dictionnaires monolingues: Le Petit larousse, Le Petit Robert etc 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http:/www.francparler.org/lettre.htm  

2. http://languefrancaise.be  

3. http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/francais/orth  

4. http://www.orthographe-recommandee.info  

5. www.renouvo.org  

6. Le Français dans le Monde  

7. http://nathan-cms  

8. customers.artful.net/ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 



 

Kursa nosaukums 

Leksiski stilistiskā franču valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem III 

[2PED4183*Peda4183] 2PED4183 

Kursa kods Valo4236 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

  

Priekšzināšanas 

Valo3398, Francu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze II [2PED3205*Peda3205] 

2PED3205 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem sagatavoties teksta lingvistiski stilistiskajai interpretācijai 

franču valodā, pamatojoties uz teksta stilistikas un lingvistikas teoriju.  

Kursa uzdevumi:  

1) turpināt veicināt studentu autentisku franču valodas tekstu leksiski stilistiskās analīzes 

prasmju pilnveidi;  

2) palīdzēt studentiem apgūt prasmes analizēt un interpretēt daţādus tekstus atbilstoši to 

formālās un saturiskās struktūras hierarhiskajai uzbūvei, atklāt tekstiem piemītošās raksturīgās 

stila iezīmes;  

3) attīstīt patstāvīgu domāšanu un kritisku pieeju teksta leksiskajai un stilistiskajai informācijai 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnveidos savu akadēmisko un profesionālo kompetenci:  

- izpratīs un interpretēs autentiskus tekstus franču valodā;  

- attīstīs un padziļinās zināšanas un prasmes darbā ar leksiku (polisēmija, sinonīmi, antonīmi, 

frazeoloģija, vārdu konotatīvā un denotatīvā nozīme, konteksta loma, situatīvā gramatika 

tekstuālajā kontekstā), tādējādi bagātinot vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas apgūtās 

leksikas lietojumam daţādās komunikatīvajās situācijās;  

- pratīs izmantot savas zināšanas profesionālajā darbībā. 

Kursa plāns 

1. Ievads literāra teksta analīzē. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu veidi un to raksturojums. S 

2  

2. Antoine de Saint-Exupéry ―Le Petit Prince‖. Iepazīšanās ar tekstu, vispārēja teksta 

interpretācija. S 2  

3. Antoine de Saint-Exupéry ―Le Petit Prince‖. Vārdu polisēmija, sinonīmi, idiomas. S 4  

4. Antoine de Saint-Exupéry ―Le Petit Prince‖. Teksta stilistiskā analīze. S 2  

5. Pārbaudes darbs – 1. kontroldarbs. S 2  

6. Victor Hugo ―Les Misérables‖. Iepazīšanās ar tekstu, vispārēja teksta interpretācija. S 2  

7. Victor Hugo ―Les Misérables‖. Vārdu polisēmija, sinonīmi, antonīmi, idiomas. Vārdu 

konotatīvā un denotatīvā nozīme. S 4  

8. Pārbaudes darbs – 2. kontroldarbs. S 2  

9. Jean-Marie G. Le Glezio ―Le Désert‖. Iepazīšanās ar tekstu, vispārēja teksta interpretācija. 



Teksta struktūra stilistiskajā skatījumā. S 2  

10. Jean-Marie G. Le Glezio ―Le Désert‖. Vārdu polisēmija, sinonīmi, idiomas, homofoni. S 4  

11. Jean-Marie G. Le Glezio ―Le Désert‖. Darbs ar vārdu krājumu. S 2  

12. Pārbaudes darbs – 3. kontroldarbs. S 2  

13. Noslēguma nodarbība. S 2  

STUNDAS KOPĀ: 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

80% semināru apmeklējums ir obligāts. Ja nokavēti 50% no semināriem, tad kurss ir jāatkārto.  

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

1. Sekmīgs starpvērtējums - uzrakstīti 3 kontroldarbi un izpildīti kursa gaitā uzdotie patstāvīgie 

darbi (70%);  

2. Eksāmens – teksta mutiska un rakstiska analīze (30%).  

 

Kontroldarbus rakstīt atkārtoti nav paredzēts.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Barthe, Marie, Chovelon, Bernadette. (2005). Lectures d‘auteurs. 45 textes littéraires annotés. 

Presses Universitaires de Grenoble.  

2. Barthe, Marie, Chovelon, Bernadette. (2005). Lectures d‘auteurs. 45 textes littéraires annotés. 

Corrige des exercices. Presses Universitaires de Grenoble. 

Papildliteratūra 

1. Berth, Axelle, Marpeau Elsa. (2005). Figures de style. E. Librio.  

2. Dumarest, Daniêle, Morsel Marie-Hélêne. (2005). Le chemin des mots. PUG.  

3. Dumarest, Daniêle, Morsel Marie-Hélêne. (2005). Le chemin des mots. Corrigés des 

exercices. PUG.  

4. Thyrion, Francine. (2006). La dissertation. Du lieu commun au texte de réflexion personnelle. 

de boeck.duculot. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Différents dictionnaires monolingues (Larousse, Hachette, Robert etc.)  

2. Dictionnaire de synonymes et d‘antonymes  

3. Dictionaires de phraseologismes, d‘idiomes  

4. Dictionnaires analogiques  

5. Harris, R.A. (2009) A Handbook of Rherotorical Devices. Available: 

http://www.virtualsalt.com/rhetoric.htm 

 



 

Kursa nosaukums Franču valodas mutvārdu runas prakse 

Kursa kods Valo4233 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 30 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
2 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Socializācijas fenomena rezultātā pieauga cilvēcisko kontaktu apjoms un, it īpaši, cilvēku 

iespējas izteikties.  

Tādējādi, katra diena sniedz mums iespēju runāt daţādās situācijās.  

Atbilstoši veidam, kā mēs to darīsim, mēs tiksim saprasti, uzklausīti, novērtēti, vai arī, gluţi 

pretēji, nesaprasti un atraidīti.  

Tādējādi, mums ik brīdi jābūt spējīgiem vienkārši un nepiespiesti izteikties mutvārdos.  

Šim kursam ir trīs mērķi:  

1) Gramatikas pamatstruktūru ātra apguve;  

2) Mutvārdu saziľas ātra uzsākšana;  

3) Piekļuve daţādu veidu tekstiem un mācību materiāliem.  

Katra šī kursa daļa ietver pakāpenisku zināšanu pieaugumu leksikā un sintaksē, un piedāvā 

papildus uzdevumus ar pieaugošu grūtības pakāpi, kuru veikšanai nepieciešami daţādi 

paľēmieni: apraksts, skaidrojums, komentārs, interpretācija vai diskusija. 

Rezultāti 

Kursa nobeigumā studenti būs ieguvuši prasmi ātri un strukturēti lietot valodu.  

Izvēloties valodas līdzekļus atbilstoši komunikatīvajam kontekstam, viľi spēs tos izmantot 

pasniedzēja vadītajās aktivitātēs, kā arī vēlāk līdzīgās saziľas situācijās, ko papildinās citi 

izteiksmes līdzekļi.  

Viľi spēs izteikties un piedalīties diskusijās, izmantojot daţādus palīgmateriālus un lomu spēles.  

Studentiem tiks piedāvāts ieskats vienā no franču kultūrvēstures aspektiem, kas kalpo par 

atskaites punktu sarunai daloties pārdomās par hipotēzēm un problēmām, plānu īstenošanu un 

attīstību.  

Kursa plāns 

1. Atstāstīt notikumus. L6  

2. Izklāstīt situāciju. L6  

3. Iztēloties lietas citādi. L6  

4. Iesaistīties sarunā. L6  

5. Izteikt savu viedokli un aizstāvēt to. L6  

6. Metodiski ieteikumi un individuālās pieredzes apkopojums patstāvīgai mutvārdu runas 

kompetences pilnveidei. S2  

Stundas kopā: 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts.  

Lai iegūtu kredītpunktus un saľemtu studiju kursa gala atzīmi, studentiem jāsagatavo referāts par 



kādu no aplūkotajām tēmām (25%), kā arī jānokārto 2 pārbaudes darbi (25%) semestra laikā un 

eksāmens (mutvārdos) semestra beigās (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Barféty M., Expression orale. Niveau 3. CLE International / Sejer, 2006.  

2. Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.-H., L‘expression française écrite et orale. PUG, 

Grenoble, 1994.  

3. Maccio Ch., Pratique de l‘expression. Chronique Sociale, Lyon, 1994.  

4. Weiss Fr., Jeux et activités communicatives dans la classe de langue. Hachette, Paris, 1983. 

Papildliteratūra 

1. Miquel Cl., Communication progressive du français. Niveau débutant. CLE International, 

Paris, 2004.  

2. Miquel Cl., Communication progressive du français. Niveau intermédiaire. CLE International 

/ VUEF, 2004.  

3. Siréjols E., Vocabulaire en dialogues. Niveau débutant. CLE International, Paris, 2007.  

4. Siréjols E., Vocabulaire en dialogues. Niveau intermédiaire. CLE International, Paris, 2008. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Rat M., Dictionnaire des expressions et des locutions traditionnelles, Larousse-Bordas, Paris, 

1999.  

2. Franču - latviešu vārdnīca, Hachette-Livre, Zvaigzne ABC, Rīga, 2002.  

3. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française, Dictionnaires le Robert, Paris, 

2008.  

4. Le français dans le monde (1998 – 2011 gg. izdevumi).  

5. www.edufle.net 

Piezīmes 

Kurss tiek docēts franču valodā. 

 



 

Kursa nosaukums Franču valodas rakstu runas prakse 

Kursa kods Valo4234 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
14 

Laboratorijas darbu stundu skaits 2 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

Šī kursa galvenais mērķis ir attīstīt un uzlabot studentu spēju izteikties rakstveidā, kā arī apgūt 

prasmi sazināties ar rakstītu tekstu palīdzību.  

Studenti prasmi izteikties rakstveidā apgūs ar citu rakstītu tekstu palīdzību.  

Mācīšanās norise balstīta uz vairākiem vienkāršiem principiem : no lasīšanas uz rakstīšanu, no 

jēgas uz formu, no sareţģītā uz vienkāršo, no analīzes uz sintēzi, no atdarināšanas uz radīšanu.  

Īpaša uzmanība tiks pievērsta kopsavilkuma veidošanas paľēmieniem, atbilstoši daţādu tipu 

tekstiem (vēstījošs, aprakstošs, informatīvs, skaidrojošs, argumentējošs un rīkojuma).  

Piedāvātie uzdevumi ir daţādi un vienmēr balstīti uz komunikatīvās pieejas izmantošanu.  

Tiem ir loģiska secība un to mērķis ir noslēgumā radīt noteikta veida tekstu.  

Katras kursa daļas beigās tiks piedāvāts īss, tematisks diktāts, kas studentiem ļaus uzlabot 

pareizrakstību.  

Rezultāti 

Apgūstot šo kursu, studenti būs uzlabojuši savas prasmes tekstu lasīšanā un rakstīšanā, 

pateicoties praktiskiem paľēmieniem, kas palīdz nonākt no vienkāršas teksta aplūkošanas līdz 

kopsavilkuma, pārskata vai sintēzes rakstīšanai.  

Pateicoties daţādiem vingrinājumiem, studenti spēs rakstīt daţāda garuma un līmeľa tekstus par 

daţādām tēmām.  

Studenti būs arī uzlabojuši savu pareizrakstību franču valodā. 

Kursa plāns 

1. Rakstu runas kompetence. L2  

2. Pirmā pieeja tekstam. L2 P2  

3. Leksiskais lauks. L2 P2  

4. Valodas reģistri. L2 P2  

5. Ievads kopsavilkuma rakstīšanā. L2 P2  

6. Vingrināšanās kopsavilkuma rakstīšanā. L2 P2  

7. Vingrināšanās pārskata rakstīšanā. L2 P2  

8. Vingrināšanās sintēzes rakstīšanā. L2 P2  

9. Metodiski ieteikumi un individuālās pieredzes apkopojums patstāvīgai rakstu runas 

kompetences pilnveidei. S2  

Stundas kopā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 7 

praktiskie darbi un 1 seminārs.  



Kredītpunktu iegūšanai ir jānodod 8 praktiskie rakstu darbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās lekcijās 

un semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko rakstu darbu rezultāti semestra laikā 

(50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Chantelauve Od., Ecrire. Activités. Niveau moyen. Hachette Livre, Paris, 1995.  

2. Charnet Cl., Robin-Nipi J., Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse. Hachette 

Livre, Paris, 1997.  

3. Poisson-Quinton S., Expression écrite. Niveau 1. CLE International / Sejer, Paris, 2004.  

4. Poisson-Quinton S., Mimran R., Expression écrite. Niveau 3. CLE International / Sejer, Paris, 

2006. 

Papildliteratūra 

1. Maccio Ch., Pratique de l‘expression. Chronique Sociale, Lyon, 1994.  

2. De Marez Ch., Desmarchelier Fr., Gonifei D., Le précis d‘orthographe. Editions Nathan, Paris, 

1990.  

3. Martin M., Jeux pour écrire. Hachette Livre, Paris, 1995.  

4. Respaud A., Dictées interactives. Cideb Editrice, Genova, 1997.  

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Rat M., Dictionnaire des expressions et des locutions traditionnelles, Larousse-Bordas, Paris, 

1999.  

2. Franču - latviešu vārdnīca, Hachette-Livre, Zvaigzne ABC, Rīga, 2002.  

3. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française, Dictionnaires le Robert, Paris, 

2008.  

4. Le français dans le monde (1998 – 2011 gg. izdevumi).  

5. www.edufle.net 

Piezīmes 

Kurss tiek docēts franču valodā. 

 



 

Kursa nosaukums Franču valodas aspektu mācību metodika 

Kursa kods Peda4213 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 16 

Lekciju stundu skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
64 

  

Kursa anotācija 

Šis kurss paredzēts studentiem / topošajiem pasniedzējiem, un tā mērķis ir sniegt ieskatu franču 

valodas kā svešvalodas didaktikā, piedāvāt teorētiskas atsauces un praktiskus rīkus viľu 

pasniedzēja profesijai nākotnē.  

Kursā apvienota prakse un teorija, ļauj studentiem / topošajiem pasniedzējiem iepazīties un tikt 

galā ar daţādām situācijām valodas mācīšanas kontekstā, kā arī rast piemērotus pedagoģiskos 

risinājumus.  

Rezultāti 

Šī kursa noslēgumā, studenti būs apguvuši franču valodas kā svešvalodas didaktikas 

terminoloģiju un pamatelementus.  

Viľi spēs rast konkrētus, praktiskus un precīzi strukturētus risinājumus franču valodas nodarbību 

vadīšanā.  

Viľi spēs piedalīties diskusijās par metodēm, kas savukārt ļautu pārdomāti izvēlēties vai izstrādāt 

mācību materiālus.  

Kursa plāns 

1. Franču valodas kā svešvalodas didaktika. L2  

2. Vajadzību analīze. L2  

3. Franču valodas kā svešvalodas mācīšana / mācīšanās. Daţas definīcijas metodoloģijas 

ieskicēšanai. L2  

4. Metodoloģiskās tendences. L2  

5. Mācīšanās teorijas un valodu didaktika: no teorijas līdz praksei. L2  

6. Sasniedzamo rezultātu noteikšana. L2  

7. Nodarbību norise/ semināri. L8  

8. Gramatikas didaktika. L2  

9. Vērtēšanas didaktika. L2  

10. „Mācīties mācīties‖. L2  

11. Starpkultūru saziľas mācīšanas problēmas. L2  

12. Plašsaziľas līdzekļi, mācīšana un pašmācība. L2  

13. Secinājumi un perspektīvas. L2  

Stundas kopā: 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie uzdevumi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās 

diskussijās lekciju laikā. Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā 

(25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (75%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Boyer H., Butzbach M., Pendanx M., Nouvelle introduction à la didactique du français langue 



étrangère. CLE International, Paris, 1990.  

2. Niquet G., Enseigner le français. Pour qui? Comment? Hachette, Paris, 1991.  

3. Richterich R., Besoins langagiers et objectifs d‘apprentissage. Recherches/Applications. 

Hachette, Paris, 1985.  

4. Courtillon J., Elaborer un cours de FLE. Hachette Livre, Paris, 2003. 

Papildliteratūra 

1. Porcher L., Le français langue étrangère. Emergence et enseignement d‘une discipline. 

Hachette Livre, Paris, 1995.  

2. Robert F. Mager, Comment définir des objectifs pédagogiques. Dunod, Paris, 2001.  

3. Palmade G., Les méthodes en pédagogie. Que sais-je? Presses Universitaires de France, Paris, 

1953.  

4. Un cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. 

Conseil de l‘Europe / Les Editions Didier, Paris, 2005. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française, Dictionnaires le Robert, Paris, 

2008.  

2. Le français dans le monde  

3. www.edufle.net 

Piezīmes 

Kurss tiek docēts franču valodā. 

 

 



 

 

 

 

Kulturoloģijas skolotājs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Kulturoloģijas mācību metodika 

Kursa kods Peda1195 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Kurss atbilst vispārējai pedagoģijas didaktikai. Tā apguve nodrošina teorētisku sagatavotību, 

atbilstoši kulturoloģijas priekšmeta standartam un citiem vidējās izglītības normatīvajiem 

dokumentiem. Pielietojot pedagoģiskos pamatprincipus, tiek izstrādāts kulturoloģijas mācībām 

nepieciešamais metodiskais materiāls, kas ir orientēts uz tālāko tā aprobāciju pedagoģiskajā 

praksē un nodrošinās veiksmīgu jaunā pedagoga darbību. 

Rezultāti 

Studenti būs apguvuši akadēmiskos principus kulturoloģijas mācību priekšmeta metodikas 

izstrādē  

- apgūs un izstrādās konkrētus paľēmienus, principus un metodes kulturoloģijas mācīšanā;  

Studenti būs ieguvuši profesionālas kompetences metodikas izveidē un izmantojuma principos  

- izpratīs un pamatos kulturoloģijas metodikas struktūru;  

Pārzinās priekšmeta metodisko specifiku;  

Analizēs satura un metoţu korelāciju;  

Spēs pamatot daţādu paľēmienu izmantojuma nepieciešamību;  

Spēs radoši variēt metodikas pielietojumu daţādās situācijās un būs apguvuši veidus kā attīstīt 

skolēnu prasmes un kompetences. 

Kursa plāns 

1. Ievads priekšmeta metodikā. Pedagoģiskās metodes un priekšmeta specifika - L4;  

2. Kulturoloģijas standarts un citi normatīvie dokumenti -L 2;  

3. Metodikas sastādīšanas pamatprincipi - L2; S2;  

4. Individuālais darbs ar grāmatu un citiem izziľas avotiem -S 2;  

5. Testi un citas pārbaudes formas kulturoloģijā -S 4;  

6. Mācību ekskursijas un citu interaktīvu metoţu pielietojuma principi, loma un nozīme - L2;  

7. Referātu un citu patstāvīgu pētījumu daudzveidīgās formas, nozīme un izpildes kritēriji - L2;  

8. Kulturoloģija kā integratīvs mācību priekšmets, integrācijas nozīme un realizācijas veidi - L2;  

9. Stundu hospitācijas principi, to realizācijas iespējas praktiskā darbā un skolotāja darba 

novērtējums kā mācību saturs metodikas iztrādē - L2;  

10. Studentu metodikas kopas prezentācijas un analīze - S8. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīva līdzdalība semināros, komentējot standartu salīdzinājumu rezultātus (20%); analizējot 



testu uzdevumus (10%), veicot esejas analīzi un vērtējumu (20 %);  

Sekmīgi nokārtots mutisks eksāmens, izmantojot praktiski izstrādātu metodisku materiālu 50 % 

Mācību pamatliteratūra 

 

J. Anspaks. Mākslas pedagoģija. 2.daļa. R.: RaKa, 2006.  

I. Ţogla Didaktikas teorētiskie pamati. R.: RaKa, 2001.  

H. Gudjons. Pedagoģijas pamatatziľas. R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

D. Prets. Izglītības programmu pilnveide. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

A. Ērgle, u.c. Kulturoloģija. R.: RaKa, 2009. 

Papildliteratūra 

 

J. Anspaks. Mākslas pedagoģija. 1.daļa. R.: RaKa, 2004.  

A. Karule. Mācīšanas individualizācija un tās didaktiskie pamatnosacījumi. R.: 1972.  

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

Didaktika. Ievērojamākie pedagogi par mācību teoriju. . R.: RaKa, 2000.  

J. Anspaks. Pašizglītības izveide skolēniem vienotā mācību un audzināšanas procesā. R.: 1972.  

A. Dauge. Māksla un audzināšana. R.: 1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Ievads kultūras teorijā un analīzē [Sk P] 

Kursa kods MākZP097 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Kultūras teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Izglītības zinātľu mağistrs, pasn. Andrejs Mūrnieks 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ2005 [2MAK2005] Ievads 

mākslas zinātnē [SkKM P]* 

MākZP097 [2MAKP026] Ievads 

kultūras teorijā un analīzē [Sk P] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis:  

1) Ieinteresēt studentus kulturoloģijas un kultūras vēstures mācīšanā.2) Palīdzēt studentiem 

izprast kultūras jēdzienu un kultūras nozīmi cilvēces vēsturē un mūsdienu sabiedrībā. 3) Apgūt 

kultūras analīzes un kultūru tipoloģiskās klasifikācijas veidus. 4) Izkopt spēju iejusties daţādās 

vērtību sistēmās un tās adekvāti interpretēt, tādējādi sekmējot studentu pedagoģiskā potenciāla 

attīstību.  

Kursa uzdevumi:  

1) Piedāvāt daţādus veidus kā interpretēt kultūru un to analizēt skolēnam saprotamā veidā un 

valodā. 2) Ar daţādu  

piemēru palīdzību iepazīstināt studentus ar kultūru analīzes problemātiku. 3) Izkopt prasmi 

orientēties mūsdienu  

multikulturālās sabiedrības dzīvē identificējot daţādu vērtību sistēmu elementus, stereotipus un 

saskatīt to cēloľus un sekas. 4) Palīdzēt apgūt prasmi strādāt ar kulturoloģisku un 

kultūrvēsturisku literatūru un to analizēt.  

Rezultāti 

 

Kursa rezultātā studenti  

- izpratīs kultūras jēdzienu un spēs to saprotami izskaidrot skolēniem, izmantojot daudzveidīgo 

kultūras jēdziena lietojumu ikdienas valodā,  

- izpratīs kulturoloģijas nozīmi kultūru pētniecībā,  

- zinās daţus kultūru tipoloģiskās klasifikācijas veidus un principus,  



- spēs īsi raksturot kultūru un civilizāciju tipus,  

- izpratīs ideoloģijas un reliģijas atšķirības un to nozīmi kultūrā,  

- spēs raksturot mākslas nozīmi kultūrā, mākslas izcelšanās teorijas un funkcijas daţādās 

kultūrās,  

- pratīs salīdzināt civilizācijas un kultūras, izmantojot primāro priekšstatu shēmas,  

- spēs izvērtēt socializācijas veidus un to īpatnības daţādās kultūrās,  

- spēs patstāvīgi analizēt kultūras struktūru un izdalīt galvenās vērtības kā kultūras kodolu,  

- būs apguvuši veidus kā attīstīt skolēnu/studentu kritisko domāšanu, analizējot daţādu kultūru, 

subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus;  

- izpratīs vērtību pārdzīvojuma nozīmi jaunieša personības tapšanā;  

- spēs izvirzīt problēmu jautājumus un diskutēt par procesiem kultūrā,  

- orientēsies starpkultūru dialoga problēmās un to pētīšanā,  

- spēs izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par daţādam kultūrām  

- iemācīsies izgatavot tematiskus mācību materiālus kultūras izpratnei un tos prezentēt. 

Kursa plāns 

1. Daba un kultūra. Simbols. Vērtība. 2 L  

2. Kultūras definīcijas. Cilvēka eksistenciālās problēmas.1 L 1S  

3. Antropoloģija un kulturoloģija. Strukturālisms. 1L, 1S  

4. Kultūras struktūra. Kultūru tipoloģija.1L, 1S  

5. Aizvēstures interpretācijas.Sakrālais un profānais. Mīts. 1L, 1S  

6. Civilizācijas veidošanās problēma. 1L, 1S  

7. Tradicionālās kultūras jēdziens. 1L, 1S  

8. Dienvidāzija. Reliģijas racionalizācija. "Ass laikmets". 1, 1SL  

9. Tālie Austrumi. "Kauna" kultūra. Tradīciju un modernisma sintēze. 1L, 1S  

10. Eiropas kultūras sakľu un identitātes problēma. 1L, 1S  

11. Judeokristīgā tradīcija. M. Vēbera pieeja kultūru analīzei 1L, 1S  

12. Kultūras stratifikācija (sakrālā, klasiskā, tradicioālā, pilsētu - mūsdienu masu kultūra). 1L, 1S  

13. Kā parādīt atšķirīgo un kopīgo kultūras tendencēs. Dialoga principi. 1L, 1S  

14. Pretrunas un to atspoguļojums kulturoloģijas mācību saturā. Antinomiju metode 1L, 1S  

15. "Karstās" un "aukstās" kultūras. Universālo modeļu krīze. 1L, 1S  

16. Kultūras teorijas un analīzes principu izmantošana pedagoģiskajā procesā. 2 S  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri. 

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido 

atzīmes par piedalīšanos semināros (50%) un eksāmena (rakstveidā - divu pretēju kultūru 

salīdzināšana izmantojot kultūras analīzes principus, sava pētījuma prezentācijas sagatavošana) 

rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

Vidējās izglītības vadlīnijas Kultūras vēsturē. Eksperimentāls projekts, Rīga, ISEC, 1996;  

Mūrnieks A., "Kultūras vēsture vidusskolās", Rīga, 1994  

Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku. Ievads kultūras filozofijā, Rīga, 1997; Gīrcs K. "Kultūru 

interpretācija", Rīga, 1998  

Mūrnieks A. "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 1. gr. Aizvēsture. Austrumu civilizācijas", Rīga, 

1998  

Mūrnieks A. "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 2. gr. Eiropas kultūras saknes", Rīga, 2000  

Gadamērs H.- G., "Patiesība un metode", Rīga, 1999;  

Jermolajeva J., Jermolajevs V., Mūrnieks A., "Kultūra 20. gs.", Rīga, 2002  

Papildliteratūra 



Tauriľš G. "Vēstures filozofija", Rīga 1996; Rēpers V. , Smite L. "Ievads ideju vēsturē", Rīga, 

1997;  

Levi - Stross. C. "Mitologiques", Paris, 1966; 1983  

Fernandez - Armesto F. "Ideas that changed the world ", London etc., 2003  

Raľķis G. "Eksaktā zinātne kultūras vēsturē", Rīga, 1999; Gombrich E.H. "Mākslas vēsture", 

Rīga, 1997,  

Dţ. Edvards Vīts, "Postmodernie laiki",Rīga, 1999; Lang A. "Myth, Ritual & Religion" - 

London, 1913, 1995 - 1996;  

Mauriľa Z. "Kultūras divas saknes" - Rīga // ţurn. Karogs 1989; Raudive K. "Dzīves kultūrai", 

Rīga, 1940, 1993 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

ftp://ftp.liis.lv/macmat/pedagog/muzika/muzika_vidusl_renes.zip = Laikmetu ainas un darba 

lapas 9. – 12. kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Kulturoloģija I 

Kursa kods MākZ1367 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Kultūras teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz vispārīgu ievadu kultūras teorijas problemātikā. Tiek apskatīti gan pagājušo 

gadsimtu domātāju nozīmīgākās teorijas, gan mūsdienu kulturoloģijas problemātika. Nosacīti 

kurss tiek sadalīts 2 blokos: kultūras jēdziens un jēgpilnais saturs, kultūru klasifikācija un 

mijedarbība. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par kulturoloģijas problemātiku  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības procesu 

priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli  

Kursa plāns 

1.Kultūras jēdziens. Iespējamās definīcijas. (L4)  

2.Civilizācijas jēdziens. (O.Špenglers). Atšķirība starp kultūras un civilizācijas jēdzieniem. (L4)  

3.Pretstati kultūrā: horizontālais un vertikālais, sakrālais un profānais. (L4)  

4.Pretstati kultūrā: ezotērais un eksotērais, autohtonais un heterohtonais. (L4)  

5.Pretstati kultūrā: apoloniskais un dionīsiskais (F.Nīče), demiurģiskie un kreatīvie spēki. (L4  

6.Kultūru klasifikācijas principi (L4)  

7.Etnosa jēdziens, tā pazīmes. (Ļ.Gumiļova etnoģenēzes teorija). (L4)  

8.Etnocentrisms un etnosu tuvināšanās, globālais un vispārcilvēciskais kultūrā. (L4)  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%)  

Mācību pamatliteratūra 

K.Gīrcs. Kultūru interpretācija. R.1998 (LUB 8 eks.)  

F.Nīče. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara, jeb, Grieķi un pesimisms. Rīga, 2005 (LUB 8 

eks.)  

O.Špenglers. Rietumeiropas noriets. 1923.(LUB nav)  

Papildliteratūra 

M.Eliade. The Sacred and The Profane. 1957.  

Ļ.Gumilev. Etnoginez i biosfera zemli. 1974  



 

 

Kursa nosaukums Kulturoloģija II 

Kursa kods MākZ1368 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Kultūras teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba st. skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz vispārīgu ievadu kultūras teorijas problemātikā. Tiek apskatīti gan pagājušo 

gadsimtu domātāju nozīmīgākās teorijas, gan mūsdienu kulturoloģijas problemātika. Nosacīti 

kurss tiek sadalīts 2 blokos: indivīda vieta kultūrā, kultūru veidojošās sistēmas. Īpaši tiek 

akcentēta plurālistiska pieeja kultūrai. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par kulturoloģijas problemātiku  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības procesu 

priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli 

Kursa plāns 

1.Indivīds un individuālais kultūrā. Indivīda un sabiedrības mijiedarbība. (L4)  

2.Sociālā stratifikācija un elites jēdziens. (L4)  

3.Kultūras vērtības un normoģēni. (L4)  

4.Reliģija kā kultūras sistēma (K.Gīrca teorija). (L4)  

5.Ideoloģija kā kultūras sistēma (K.Gīrca teorija).(L4)  

6.Spēle kā kultūru veidojošs mehānisms (J.Hēzingas teorija). (L4)  

7.Komiskais, smieklīgais kultūrā, marginālā kultūra (M.Bahtins). (L4)  

8.Mītiska domāšana un kultūra. Rituāls, tā funkcijas kultūrā (M.Eliade). (L4) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%)  

Mācību pamatliteratūra 

K.Gīrcs. Kultūru interpretācija. 1998. (LUB 8 eks.)  

F.Nīče. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara, jeb, Grieķi un pesimisms. Rīga, 2005 (LUB 8 

eks.)  

M.Eliade. The Sacred and The Profane. 1957. (LUB nav) 

Papildliteratūra 

ЙОХАН ХЕЙЗИНГА, Homo ludens.  

H. Ortega-I-Gasets. Mākslas dehumanizācija.  

M. Eliade. Mīta aspekti (1999) 



 

 

 

Kursa nosaukums Laikmetīgās mākslas vēsture 

Kursa kods MākZP095 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 22.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. R. Umblija 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP095 [2MAKP023] 

Laikmetīgās mākslas vēsture [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar laikmetīgās mākslas vēsturi laika posmā no 20.gs. sākuma 

līdz aktuālajiem procesiem mūsdienu mākslā. Nozīmīga ir laikmetīgās mākslas virzienu, interešu 

un centienu izpratne. Tiek skartas arī laikmetīgās mākslas tendences Latvijā. Mūsdienu mākslas 

studijas palīdzēs orientēties atšķirīgos šī perioda mākslas teorētiskos modeļos, mūsdienu mākslas 

daudzveidībā, pilnīgāk izprast procesus sabiedrībā un kultūrā 20. gs. kopumā un 21. gs. sākumā.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par  

- 20. gs. mākslu un kultūras vēstures pamatatziľām;  

- speciālajiem jēdzieniem un to skaidrojumiem klasiskajā modernismā;  

- klasisko modernismu un laikmetīgo mākslu.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- kritiski analizēt daţādus mākslas veidus un to izpausmes formas;  

- patstāvīgi formulēt mākslas darbus, to kultūrvērtību un nozīmes kritērijus.  

 

3. Prasmes zināšanas lietot:  

- patstāvīgi pētīt un analizēt 20.gs. mākslas darbus;  

- izmantot profesionālo terminoloģiju un diskutēt par mijiedarbību ar aktuāliem, mūsdienu 

jautājumiem;  

- mērķtiecīgi izvēlēties un patstāvīgi veidot tematisku prezentāciju par konkrētu modernās 

mākslas problēmu un tās laikmetīgo kontekstu.  



 

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

- argumentēti skaidrot viduslaiku mākslas nozīmi;  

- demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas.  

 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- motivēti un patstāvīgi pilnveidot savu kultūrkompetenci.  

Kursa plāns 

1. Modernisma laikmeta raksturojums - L2, S2.  

2. Impresionisms un postimpresionisms - L2, S2.  

3. Simbolisms un modernisma mākslā - L2, S2.  

4. Jūgendstils - L2, S2.  

5. Ekspresionisms un fovisms - L2, S2.  

6. Kubisms - L2, S2.  

7. Itāļu futūrisms kā sabiedriska kustība - L2, S2.  

8. Abstrakcionisms un neoplasticisms - L2, S2.  

9. Dadaisms kā sabiedriska kustība. Ready-made - L2, S2.  

10. Sirreālisms - L2, S2.  

11. Postminimālisms ASV - L2, S2.  

12. Figurālā glezniecība 70-tajos gados - L2, S2.  

13. 70-to gadu māksla Eiropā. Arte Povera - L2, S2.  

14. Postmodernistu mākslas teorijas - L2, S2.  

15. Māksla un patērētājsabiedrība - L2, S2.  

16. Laikmetīgā māksla un kultūrpolitika - L2, S2.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru apmeklējums un praktisko darbu izpilde ir obligāta.  

Semestra laikā plānoti divi patstāvīgi pildīti praktiskie darbi (10% x 2);  

Termiľā nodotu un prasībām atbilstošu divu recenziju (praktiskie darbi) vērtējums (10% x 2);  

Patstāvīgs semestra darbs un tā prezentācija (30%);  

Rakstisks eksāmens (30%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Art in Theory. 1900 - 1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. By C.Harrison, P.Wood. 

Blackwell, Oxford & Cambridge, 1992  

2. Sandler Irving. Art of the Postmodern Era. From the Late 1960s to the Early 1990s., 

IconEditions, USA.  

3. Bocola Sandro. Timelines - the Art of Modernism. 1870 - 2000. London: Taschen, 2001.  

Papildliteratūra 

20. gadsimta māksla. Rakstu sērija laikrakstā "Izglītība un kultūra" no 1995. gada 23. novembra 

līdz 1996. gada 28. martam.  

Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati II. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.  

Vīts Dţ. Postmodernie laiki. Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 1999. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Studija. Vizuālo mākslu ţurnāls. Izdevējs: Neputns SIA.  

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Starpkultūru izglītība [Peda B] 

Kursa kods Peda2025 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Ieva Margeviča 

Priekšzināšanas 

Psih3051, Psiholoģija (vispārīgā un saskarsmes) 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2025 [2PED2022] Starpkultūru 

izglītība [Peda B] [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir rosināt studentus padziļināt zināšanas starpkultūru izglītības attīstības 

vēsturē, sniegt iespēju iepazīties ar nozīmīgākajām starpkultūru izglītības teorijām un 

nostādnēm, kā arī veicināt speciālās terminoloģijas apguvi. Kursa ietvaros studentiem tiek 

piedāvāta iespēja veidot teorētiski pamatotu izpratni par starpkultūru komunikāciju, konfliktiem 

un rasismu. Lai rosinātu interesi par starpkultūru izglītību un veicinātu iegūto zināšanu 

izmantošanu praksē, studentiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar nodarbībām izglītības 

iestādēs, kurās tiek ievēroti starpkultūru mācību principi; analizēt video materiālus par 

starpkultūru izglītības jautājumiem un problēmām, kā arī reflektēt par to konsekvencēm 

pedagoģiskajā praksē. 

Rezultāti 

1. Zināšanas un izpratne.  

Parādīt izpratni par starpkultūru izglītības būtību un tās attīstības vēsturi, kā arī par starpkultūru 

pedagoģijas kā jaunas pedagoģijas apakšnozares problēmām mūsdienās.  

2. Spēja pielietot zināšanas.  

Patstāvīgi pielietojot starpkultūru komunikācijas un starpkultūru izglītības teorijas un jaunākās 

atziľas starpkultūru izglītībā, spēs izmantot kultūrsensitīvas mācību metodes; kā arī atpazīt un 

mazināt stereotipus un aizspriedumus.  

3. Analīze, sintēze, novērtēšana.  

Apvienojot savas zināšanas starpkultūru izglītībā un psiholoģijā:  

patstāvīgi analizēt un kritiski izvērtēt procesus multikulturālā sabiedrībā;  

patstāvīgi un kritiski analizēt iecietības veicināšanas iespējas izglītības iestādēs;  

formulēt multikulturālas sabiedrības izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties izglītības 



iestādēm.  

4. Komunikācija.  

Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par kultūru daudzveidību, starpkultūru izglītību, 

multikulturālas sabiedrības iespējām un problēmām, iecietības pret atšķirīgu kultūru pārstāvjiem 

veicināšanu.  

Spēj izmantot daţādas komunikācijas stratēģijas, kontaktējoties ar atšķirīgu kultūru pārstāvjiem.  

5. Vispārējās prasmes.  

Spēj padziļināti apgūt specifiskus pedagoģijas zinātnes kursus.  

Spēj izstrādāt teorētisku un metodoloģisku pamatojumu praktiskajai darbībai. 

Kursa plāns 

Starpkultūru izglītības nozīmīgākie jēdzieni. L2  

Kultūras dimensijas. Kultūras koncepcijas. S4  

Starpkultūru komunikācija. Kultūršoks. Konflikti. S4  

Multikulturālas sabiedrības būtība. Migrācija. Asimilācija. Segregācija. Integrācija. L2  

Etnocentrisms. Rasisms. Aizspriedumi. Stereotipi. L2  

Ieskats starpkultūru izglītības vēsturiskajā attīstībā. L2  

Starpkultūru izglītības mērķi un saturs. L2, S2  

Bilingvālās izglītības būtība, vēsturiskā attīstība. Bilingvālās izglītības modeļi. L2, S2  

Starpkultūru izglītības metodiskie aspekti. L2, S2  

Multikulturāla skola. S2  

Starpkultūru izglītības raksturojums Latvijā. L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktiskais darbs: multikulturālas sabiedrības teoriju, starpkultūru izglītības teorijas un prakses 

kritiska analīze: 10% no kopējā vērtējumā.  

Uzstāšanās ar patstāvīgi sagatavotiem referātiem semināros: 20% no kopējā vērtējumā.  

Starppārbaudījums (kontroldarbs): 20% no kopējā vērtējumā.  

Semestra darbs par kādu no kursa plānā norādītajām tēmām:  

rakstisks eksāmens - 50% no kopējā vērtējuma.  

Mācību pamatliteratūra 

Alijevs R. Izglītības filozofija. XXI gadsimts. – Rīga, Retorika A, 2005.  

Apine I. (2001) Politoloģija. Ievads etnopsiholoģijā. R.: Zvaigzne ABC.  

Banks J.A. (Ed.) (2001). Handbook of Research on Multicultural Education. San 

Francisco:Jossey-Bass  

Delors Ţ . (2001) Mācīšanās ir zelts. – R.:UNESCO LNK.  

Dirba M. (2003) Latvijas identitāte: pedagoģiskais aspekts. R., RaKa.  

Dirba M. (2006) Mijkultūru izglītības daudzveidība. R., RaKa.  

Integrācija un etnopolitika.(2000) E.Vēbers (red.)LU Filozofijas un socioloģijas institūts.  

Multicultural education: issues and perspectives: new feature on high stakes: testing for tracking, 

promotion, and graduation (2005) J.A. Banks, Ch.A. McGee Banks (ed.) Hoboken, NJ : John 

Wiley & Sons.  

Papildliteratūra 

Banks J. A. (Ed.) (1996). Multicultural Education, Transformative Knowledge and Action. New 

York: Teachers College Press.  

Dribins, L.(2004) Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā.  

Reľģe, V.(2002) Sociālā psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC.  

Zvirbule A. ( 2004 ) Kultūrvides izglītība. R.:RaKa. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. „Intercultural Education‖  

2. www.politika.lv  

3. www.dialogi.lv  



4. http://atvertaskola.iac.edu.lv/  

 

 

 

 

Kursa nosaukums Vērtību interpretācija kulturoloģijā vidusskolā - I 

Kursa kods Peda1212 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis. Palīdzēt studentiem izprast daţādas vērtību sistēmas un to ietekmi uz sabiedrību; 

analizēt kultūras vēsturiskās attīstības un statiskuma cēloľus, izmantojot aizvēstures, austrumu 

un antīko civilizāciju pieredzi; veidot prasmi orientēties mūsdienu plurālistiskajā daudzu kultūru 

demokrātiskas sabiedrības dzīvē; analizēt vērtību sistēmas un to interpretēšanas metodes kultūras 

vēstures un kulturoloģijas mācīšanas kontekstā.  

Apraksts. Kursā paredzēts sniegt informāciju par vērtību sistēmām senatnē un mūsdienās, to 

skaidrošanas un analīzes principiem, analizēt tās vērtības, kas ietekmējušas Eiropas kultūras 

senatnē; iepazīstināt ar senajām un lielajām austrumu civilizācijām; analizēt kā kultūra veidojas 

uz dominējošo ideju un vērtību pamata, kā daţādas kultūras atšķiras ar pasaules uztveres un 

interpretēšanas principiem; izmantot iegūtās zināšanas par simboliem, rituāliem, idejām, 

vērtībām un mītiem, lai analizētu un izprastu sakarības kultūrā un sabiedrības dzīvē, politikā, 

filozofijā, zinātnē, literatūrā un mākslā.  

Kurss balstās uz studentu aktīvu līdzdalību, lasot literatūru, izvēloties savas pieejas vērtību 

skaidrošanā kulturoloģijas un kultūras vēstures mācību priekšmetos. Studenti mācību procesā 

dalās savā pieredzē un kopā ar pedagogu meklē veidus, kā izskaidrot skolēniem un pašiem sev 

daţādas vērtību sistēmas. Svarīga kursa sastāvdaļa ir gan tā vērtībizglītojošais, gan 

kulturoloģiskais aspekts. 

Rezultāti 

 

Kursa rezultātā studenti  

- tiks sagatavoti darbam ar kulturoloģijas un vērtību interpretācijas jautājumiem skolās;  

- būs apguvuši prasmes kā palīdzēt skolēniem orientēties mūsdienu vērtību piedāvājumos,  

- zinās principus kā ievērot toleranci pret daţādu pārliecību pārstāvjiem;  

- pratīs risināt dialogu par pasaules uzskata, ideoloģiju un reliģiju jautājumiem un motivēti 

izteikt savu pārliecību neaizkarot citus;  

- spēs analizēt vērtību sistēmu struktūru un to ietekmi uz sabiedrību senatnē un mūsdienās;  

- būs apguvuši veidus kā attīstīt skolēnu kritisko domāšanu, analizējot vērtību modeļus daţādās 



kultūrās;  

- orientēsies vērtību sistēmu vēsturē;  

- zinās galvenos faktus par aizvēsturi, Austrumu un senajām civilizācijām un to svarīgākos 

principus;  

- spēs klasificēt kultūras un to izpausmes,  

- zinās daţas svarīgākās vērtību izpratnes un interpretēšanas metodes, tai skaitā antinomiskas 

salīdzināšanas metodi, kultūras respekta metodi, vērtību hierarhiskas grupēšanas metodi un 

kultūru dialoga principus;  

- spēs orientēties mūsdienu vērtību piedāvājumos un atšķirt tos no senajām tradicionālajām 

vērtību sistēmām;  

- kurss palīdzēs izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par vērtību sistēmām. 

Kursa plāns 

 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Vērtības jēdziens, vērtību sistēmas. Zinātne, reliģija, filozofija un māksla. Motivāciju, ideju un 

vērtību loma cilvēka dzīvē un kultūrā. 1L, 1S  

2. Sabiedrības struktūra, cilvēks, ģimene, valsts; ideoloģija, reliģija un mitoloģija kā vērtību 

sistēmas. Mīts un rituāls. 1 L  

3. Aizvēsturiskās un mūsdienu arhaiskās (cilšu) sabiedrības un to vērtību sistēmas. Kultūras 

attīstības un statiskuma cēloľi 1L 1S  

4. Tuvie Austrumi. Senās Ēģiptes vērtību modelis. Priekšstati par cilvēku, pasauli un dievišķo. 

Soterioloģija.Valsts un rituāls kā vērtību nostiprināšanas un nemainīgas saglabāšanas veidi. 1L 

1S  

5. Senās Divupes vērtību modelis. Likumi kā sabiedrības regulēšanas veids. Vērtību degradācija 

Kanaānā (rietumsemītu sabiedrībā). 1L ,1S  

6. Indoeiropieši. Seno baltu pasaules izpratne seno indoeiropiešu kultūras kontekstā. 1 L  

7. Mazdaisms Irānā. Zaratustras reforma. Duālisms kā vērtību sistēma. Bipolārās struktūras 

kultūrā un ētikā. 1 L  

8. Indijas ārieši un vēdiskā kultūra. Hinduisms. Atšķirīgais vērtību sistēmās daţādām kārtām 

varnu/kastu sistēmā. Rita un dharma. 1L, 1S  

9. Upanišādas. Monisms un tā ietekme uz indiešu kultūru unun sabiedrību. Maijavadas doktrīna 

un 4 cilvēka darbības veidi 1L, 1S  

10. Indiešu eposi, Bhagavadgīta un ētiskā sistēma. Vērtību nemainības, stabilitātes un kultūras 

statiskuma saistība. Cikliskā laika modelis. 1L 1S  

11. Hinduisma filozofiskās sistēmas. Mahatmas Gandija darbība, nevardarbība kā vērtība 

sabiedrības pārmaiľu procesos. 1 L, 2 S  

12. Budisma vērtību sistēma. Ciešanu koncepcija. Hīnajāna un Mahājāna. Čatuskoti princips 

vērtību analīzē. 1L, 1S  

13. Senā Ķīna. Valsts kā vērtību uzturēšanas sistēma. Konfūcisms un daoisms. Čaľ. Sakārtotības 

un brīvības antinomija. 1L, 1S  

14. Japāna. Sintoisms. Dzen senatnē un mūsdienās. Kauna kultūra. Audzināšanas un ētiskā 

kodeksa loma sabiedrībā. 1L, 1S  

15. Antīkā seno grieķu un romiešu kultūra un vērtības. Eidaimonisms. Demokrātijas idejas. 

Civilizācijas norieta un vērtību devalvācijas procesu saistība. 2 L, 2S  

16. Referātu prezentācija 2S 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi 

veido, atzīmes par piedalīšanos semināros (50 %) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 



Dirba, M. Mijkultūru izglītības daudzveidība. Rīga: RaKa, 2006  

Kūle, M., Kūlis, R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998  

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 1. Aizvēsture. Austrumu civilizācijas. – Rīga, 

Raka, 1998  

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē II. Eiropas kultūras saknes. – Rīga, Raka 2000  

Kasīrers, E. Apcerējums par cilvēku. Ievads kultūras filozofijā. Rīga: Intelekts, 1997 (tulk. no 

vācu v.)  

Taivans L., Taivāne E., Reliģiju vēsture. Skolotāja grāmata. – Rīga, Raka, 2003  

Taivans L., Taivāne E., Reliģiju vēsture. Eksperimentāla mācību grāmata – Rīga, Raka, 2003  

Gīrcs, K. Kultūru interpretācija. Rīga: izdevniecība AGB, 1998 (tulk no angļu v.)  

Vēbers, M. Reliģijas socioloģija, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2003  

Gadamērs, H.- G. Patiesība un metode, Rīga: Jumava, 1999 (tulk no vācu v.) 

Papildliteratūra 

 

Laodzi. Sacerējums par Dao un De (Daodedzin). – Rīga, 1986 (tulk. no ķīniešu v.)  

Indiešu literatūra. sast. V. Ivbulis. – Rīga, 1985  

Eliade M. Mīts par mūţīgo atgriešanos – Rīga, Minerva 1995 (tulk. no angļu v.)  

Eliade M. Sakrālais un profānais. – Rīga, Minerva 1996 (tulk. no angļu v.)  

Cassirer, E. The Philosophy of Symbolic Forms. 3 vols. Trans. R. Manheim. New Haven: Yale 

university Press. 1955 – 1957  

Bergson A. The Two saurces of Morality and Religion. – New York, 1935  

Schmidt V, Der ursprung der Gottesidee. – Wien, 1912 - 1955  

Otto R. Das Heilige. – Munchen, 1936  

Larousse World Mytology. – New York, 1965  

Доусон К. Г., Религия и кулътура. – Санкт-Петербург 2000 (tulk. no vācu. v.)  

Vitebskijs P. Šamanisms. – Rīga, Zvaigzne ABC (tulkojums no angļu v., 1995)  

Померанц Г. Выход из транса. Очерки культурологии. – Москва, 1995  

Юго-восточная Азия – идеология и религия. – Москва, ИВ РАН , 2001  

Staburova J. Balts zirgs nav zirgs – Rīga, 1995;  

Hēsiods. Darbu izlase. Teogonija – Rīga, 1999 (tulk. no sengrieķu val.)  

Radhakrisnan S. A. A Sourcebook in Indian Philosophy. – Princeton, 1957  

Pasaules reliģijas. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2001 (tulk. No angļu val.),  

Флоренский П. А. Культ, религия, культура.// «Богословские труды», – Москва, 1977  

Klīve V.V.,Ticības ceļos. – Rīga, Zinātne, 1995  

Гуревич, П.С. Философия кулътуры, Москва: Аспект Пресс, 1995  

Леви-Строс К. Структурная антропология, Москва 1983 (tulk no franču v.)  

Freids, Z., Totēms un tabu, Rīga, 1995 (tulk. no vācu v.)  

Klīve V.V., Pa kuru ceļu? – Mineapole, LELBA,1988  

Klīve V. V.Gudrības ceļos – Rīga, Zinātne, 1996 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

Zubovs A. Apoloģija caur nāvi // Grāmata – 93‘ 1 – Rīga, 1993 (tulk. no krievu val.)  

Almanahs: Sarunas X. – Rīga, Jaunā akadēmija, 2008  

Dauge, A. Ceļi uz sociālu kultūru// Audzinātājs. – 1930. – Nr. 1. (1. – 7. lpp.)  

Vidnere M. Vērtību veidošanās process //ţurnāls "Skolotājs" Nr. 5., Rīga, 1997 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vērtību interpretācija kulturoloģijā vidusskolā - II 

Kursa kods Peda1213 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis. Palīdzēt studentiem izprast daţādas vērtību sistēmas un to ietekmi uz sabiedrību; 

atklāt vadošo vērtību sistēmu nozīmi Rietumu kultūrā un Latvijā; veidot prasmi orientēties 

mūsdienu plurālistiskajā daudzu kultūru demokrātiskas sabiedrības dzīvē; analizēt vērtību 

sistēmas un to interpretēšanas metodes kultūras vēstures un kulturoloģijas mācīšanas kontekstā.  

Apraksts:  

Kursā paredzēts sniegt informāciju par vērtību sistēmām senatnē un mūsdienās, to skaidrošanas 

un analīzes principiem, analizēt Eiropas kultūras saknes un attīstību; analizēt kā kultūra veidojas 

uz dominējošo ideju un vērtību pamata, kā daţādi laikmeti atšķiras ar pasaules uztveres un 

interpretēšanas principiem; izmantot iegūtās zināšanas par simboliem, rituāliem, idejām, 

vērtībām un mītiem, lai analizētu un izprastu sakarības kultūrā un sabiedrības dzīvē, politikā, 

filozofijā, zinātnē, literatūrā un mākslā.  

Kurss balstās uz studentu aktīvu līdzdalību, lasot literatūru, izvēloties savas pieejas vērtību 

skaidrošanā kultūras vēstures un kulturoloģijas mācību priekšmetos. Studenti mācību procesā 

dalās savā pieredzē un kopā ar pedagogu meklē veidus, kā izskaidrot skolēniem un pašiem sev 

daţādas vērtību sistēmas. Svarīga kursā ir gan tā vērtībizglītojošais, gan kulturoloģiskais 

aspekts.. 

Rezultāti 

 

Kursa rezultātā studenti  

- tiks sagatavoti darbam ar kulturoloģijas un vērtību interpretācijas jautājumiem skolās;  

- būs apguvuši prasmes kā palīdzēt skolēniem orientēties mūsdienu Rietumu pasaules 

ideoloģiskajos un vērtību piedāvājumos,  

- zinās principus kā ievērot toleranci pret daţādu pārliecību pārstāvjiem;  

- pratīs risināt dialogu par pasaules uzskata, ideoloģiju un reliģiju jautājumiem un motivēti 

izteikt savu pārliecību neaizkarot citus;  

- spēs analizēt vērtību sistēmu struktūru un to ietekmi uz sabiedrību Eiropas senatnē un 

mūsdienās;  

- būs apguvuši veidus kā attīstīt skolēnu kritisko domāšanu, analizējot vērtību modeļus daţādās 

kultūrās un laikmetos;  

- orientēsies Eiropas un Rietumu kultūras vērtību sistēmu vēsturē;  

- zinās galvenos faktus par Eiropas un islāma civilizācijām un to svarīgākos principus;  

- spēs klasificēt kultūras un analizēt Eiropas kultūras laikmetu dominējošās vērtības;  



- zinās daţas svarīgākās vērtību izpratnes un interpretēšanas metodes un principus, tai skaitā 

antinomiju principu, kultūras respekta, vērtību grupēšanas un kultūru dialoga principus;  

- spēs orientēties mūsdienu vērtību piedāvājumos un atšķirt tos no Eiropas tradicionālajām 

vērtībām;  

- apzināsies un spēs pamatot savu viedokli par kultūru dialoga un saprašanās iespējām, un to kā 

novērst iespējamās civilizāciju sadursmes;  

- kurss palīdzēs izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par vērtību sistēmām. 

Kursa plāns 

  

Nr. 

p.k. 
Tēma 

Paredzētais 

apjoms 

stundās 

1.        Rietumu un austrumu jēdziens. Rietumu kultūras iezīmes. 

Eiropas kultūras saknes. Antīkā un judeokristīgā tradīcija 

1 L 

2.        Judeokristīgā tradīcija un tās ietekme uz Rietumu vērtībām 

un kultūras identitāti. Pasaule kā laiks (olāms) un vēsture kā 

virziens 

1L, 1S 

3.        Vērtību modelis senajā Izraēlā. Priekšstati par cilvēku, 

pasauli un Dievu. Hermeneitika un interpretēšanas principi. 

Estētiskie priekšstati un vērtības. 

1L, 1S 

4.        Jaunā Derības interpretācija. Kristietības pirmsākumi. Eross 

un agapē. Līdzcietība kā vērtība. Ģimenes, bērna, sievietes 

vērtība.  

1 L 

5.        Kristietības izplatīšanās. Tarsas Pāvila darbība. Individuālisms 

un ekumēnisms Rietumu vērtību sistēmā. Neoplatonisms 

1 L, 1S 

6.        Antīko un kristietības vērtību sintēze. Logosa koncepcija 1L, 1S 

7.        Eiropas vērtību sistēmas īpatnības. Austrumeiropas un 

Rietumeiropas tradīciju, vērtību un priekšstatu atšķirības. 

1L.  

8.        Augustīns Aurēlijs un viľa ietekme uz viduslaiku vērtībām.  

Pseido-Dionīsijs Areopagīts. Divas interpretācijas tradīcijas 

1L, 1S 

9.        Viduslaiku vērtību sistēma. Universitātes. Akvīnas Toma 

filozofija 

1 L 

10.    Monasticisma vērtības. Benedikts no Nursijas. Agrie 

viduslaiki. Asīzes Francisks un dabas reabilitācija. Vēlie 

viduslaiki 

1 S 

11.    Austrumeiropas kultūras īpatnības. Bizantijas un Krievijas 

kultūra. Shizma. Politiskās domāšanas modelis. Māksla. 

1 L, 1S 

12.    Revolucionārās izmaiľas: reformācija un renesanse. 

Humānisms un individuālisms. Izmaiľas pasaules modelī. 

M.Luters, N. Koperniks. 

1L, 1S 

13.    Jaunie laiki. Protestantisma attīstība. R.Dekarts un zinātnes 

pamati. Kapitālisma un nacionālas valsts vērtības. 

Apgaismības cilvēka koncepcija. Pirmie ateisti. Franču 

revolūcija. I. Kanta kriticisms. 

1L., 1S 

14.    Romantisms un brīvības vērtība. G.F.Hēgeļa ideālisms. 

Zinātniski tehniskā revolūcija. 19.gs. sociālās teorijas un 

cilvēka vērtība tajās. 

1L 

15.    Latvijas kultūras veidošanās un latviešu tradicionālās vērtības.  1S 

16.    20. gs. ideoloģijas kā vērtību sistēmas. Modernizācija. 1L, 1S 



Urbānās vērtības un masu kultūra. Totalitārisms. Liberālisms 

un tradīcija.  

17.    Islāma vērtību sistēma un kultūra. Islāms un Rietumu pasaule. 1 L, 1S 

18.    Postmodernisma vērtības. Globalizācija. Relatīvisms. 

Tolerance. New age vērtības. „Seksuālā revolūcija‖. 

Subkultūras. 

1 L, 1S 

19.    Multikulturālisma idejas un dialoga principi. Vērtību sistēmu 

līdzās pastāvēšana vai sadursme. Situācija Latvijā. 

1S 

20.    Referātu prezentācija 2S 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi 

veido, atzīmes par piedalīšanos semināros (50 %) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

 

Avotiľa, A., Blūma, D. u. c. Latvijas kultūras vēsture, – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.  

Jermolajeva J., Jermolajevs V., Mūrnieks A., Kultūra 20. gs. – Rīga, RAKA, 2002  

Kūle, M. Eirodzīve: formas, principi, izjūtas – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 

2006  

Vīts Dţ. E., Postmodernie laiki – Rīga, LMF, 1999  

Kūle M., Kūlis R., Filosofija – Rīga, Zvaigzne 1996  

Klīve V.,V.,Gudrības ceļos, Rīga, Zinātne, 1998  

Taivans L., Taivāne E., Reliģiju vēsture(Eksperimentāla mācību grāmata), Rīga, Raka, 2003  

Taivans L., Taivāne E., Reliģiju vēsture (Skolotāja grāmata), Rīga, Raka, 2003  

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 2.Eiropas kultūras saknes, Rīga, Raka 2000  

Rubenis, A. 20. gadsimta kultūra Eiropā, – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004  

Averincevs S. Cilvēks un vārds – Rīga, Intelekts 1998 (tulk. no krievu val.)  

Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006 

Papildliteratūra 

Priedītis, A. Kultūru dialogs: intelektuālās komunikācijas vēstures teorija. – Rīga: Pasaules 

kultūru fonds, 2006  

Davies, N. Europe. A History – Oxford University Press, 1996  

Kristietības vēsture – Rīga, Zvaigzne ABC, 2005 (tulkojums no angļu val.)  

Lūiss K. S. Vienkārši kristietība, Rīga, izdevniecība Klints, 2006(tulkojums no angļu val.)  

Klīve V.,V.,Ticības ceļos, Rīga, Zinātne, 1995  

Pasaules reliģijas, Rīga, Zvaigzne ABC, 2001 (tulk. no angļu val.)  

Straube G., Latvijas brāļu draudzes diārijs, Rīga, SIA N.I.M.S., 2000  

Лосев, А. Ф. Эстетика возрождения. – Москва: Мысль, 1982  

Ритцер, Дж. Современные социологические теории, – CанктПетербург: Питер, 2002  

Balodis R., Valsts un Baznīca.- Rīga, Nordik, 2000  

Ţilsons E. Kristīgās filozofijas vēsture viduslaikos 1. d. - Rīga, 1997  

Čestertons K. G., Sv. Francisks no Asīzes. - Rīga,Vārds, 1997  

Heglunds B. Teoloģijas vēsture. - Rīga, LELB, 1999  

Bergson A. The Two saurces of Morality and Religion. - New York, 1935  

Bībele, LBB, 1998 ; Kоран, Москва, 1902;  

Islāms. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004  

Taivans L. G. Teoloģijas vēsture I daļa. – Rīga, 1995  



Rubenis A. Ētika. Rietumu u antropoloģija un ētika. Lekciju kurss. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2007  

Rubenis A. Ētika. Kristīgās antropoloģijas un ētikas veidošanās. Lekciju kurss. – Rīga, Zvaigzne 

ABC, 2007  

Rubenis, A. Ētika. Viduslaiku izglītība, antropoloģija un ētika. Lekciju kurss. – Rīga, Zvaigzne 

ABC, 2007  

Vēbers, M. Reliģijas socioloģija. – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2003  

Klīve, V.,V. Pa kuru ceļu? – Mineapole, LELBA,1988  

Huizinga J. Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture – Houghton Mifllin, 1973  

Buber, M. Ïch und Du – Köln, 1966  

Huntington, S. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, 

Simon&Schuster, 1998  

Latvijas jaunatnes socioloģisks portrets. – Rīga, 1999;  

Gorders J., Hellerns u.c. Reliģiju grāmata. – Rīga, 2002 (tulk. no norvēģu val.)  

Augustīns, Atzīšanās. – Rīga: Liepnieks un Rītups, 2008  

Vitgenšteins, L. Loģiski filozofisks traktāts. – Rīga: Liepnieks& Rītups, 2006 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

Čestertons K. G. Kristietības paradoksi // Grāmata, – Rīga, 1991, Nr. 9.  

Šmits T. Dieva predestinācija un cilvēka brīvība. // Svētdienas rīts, Rīga, 1989, Nr 12.  

Almanahs: Sarunas X, Rīga, Jaunā akadēmija, 2008  

LIIS: Nelsone I., Rozenberga L., Laikmetu ainas un darba lapas 9. – 12. kl. 

ftp://ftp.liis.lv/macmat/pedagog/muzika/muzika_vidusl_renes.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Latvijas mākslas vēsture 

Kursa kods MākZ3034 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ3034 [2FIL3034] Latvijas 

mākslas vēsture [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa vērtība ir praktiskās nodarbības - semināros un ekskursijās tiek pētīta un analizēta kāda 

specifiska Latvijas vispārējās mākslas vēstures problēma. Īpaša vērība pievērsta arhitektūras 

objekta kā kultūrvēsturiskas laikmeta liecības izpētei. Kurss kopumā demonstrē Latviju Eiropas 

kultūrainas kontekstā. Tiek izcelti galvenie kultūrvēsturiskie periodi un pētītas mākslas 

vispārējās tendences daţādos sociālpolitiskos apstākļos. Akcentēta oriģināldarbu pētniecība 

Latvijas muzejos. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par Latvijas mākslas vēstures kopīgajām vēsturiskās attīstības 

tendencēm.  

2. Prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt, kritiski analizēt un patstāvīgi formulēt Latvijas mākslas 

vērtības.  

3. Prasmes zināšanas pielietot patstāvīgi pētot un analizējot daţādu laikmetu mākslas darbus 

Latvijas un Rietumeiropas kontekstā.  

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes diskutējot par mākslas un sabiedrības mijiedarbību 

un mākslas pētniecības un saglabāšnas aktuāliem jautājumiem.  

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm - studenti paaugstinās savu kultūrkompetenci un motivāciju 

patstāvīgi turpināt studijas Latvijas mākslas vēsturē. 

Kursa plāns 

1.Latvijas mākslas īpatnības un specifika. Ievads.  

2. Arhitektūra 12. - 13. gs.  

3. Rīgas pirmsākumi, mākslas pieminekļi un to analīze.  

4. Viduslaiku māksla Latvijā. Pilis.  

5. 15. - 16. gs. Latvijas mākslā. Reformācija un māksla.  

6. Renesanse un manierisms.  

7. Eiropas mākslas virzieni un to atspoguļojums Kurzemes hercogistē.  



8. Baroks Latvijas mākslā.  

9. Apgaismība un mākslas procesi. Atšķirības Kurzemē un Vidzemē.  

10.Rīga 19.gs. Bulvāru loka apbūve.  

11. Jūgendstila Rīga.  

12.Vēsturisko stilu eklektisms Rīgas arhitektūrā.  

13.20.gs.vispārējs pārskats galvenie periodi un to specifika.  

14.Mākslas dzīve Latvijas Pirmās Republikas laikā.  

15.Okupācijas reţīms un mākslas attīstība.  

16.Māksla Latvijā neatkarības gados 20. gs. beigās un 21. gadsimta sākumā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

75% ekskursiju un 100% semināru apmeklējums un rakstiskas starpieskaites pozitīvs vērtējums 

nodrošina gala vērtējumu.  

Eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Latvijas mākslas vēsture / L. Bremša, A. Brasliľa, D. Bruģis, S. Pelše, I. Pujāte. Rīga: 

Pētergailis, 2004.  

2. Latvijas kultūras vēsture / A. Avotiľa, D. Blūma, A. Līdaka, I. Ľefedova. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2003.  

3. Krastiľš, J., I. Strautmanis, J. Dripe. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga: 

Baltika, 1998.  

4. Sērija "Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi".  

Papildliteratūra 

1. Siliľš, J. Latvijas māksla. 1-3. Stokholma, Daugava, 1979.  

2. Purvītis, V. Mākslas vēsture. 1-3. Rīga: 1934 - 1936.  

3. Vipers, B. Latvijas mākslas baroka laikmetā. Rīga: 1927.  

4. - Visu veidu albūmi - monogrāfijas.  

5. Latvijas tēlotāja māksla. 1860. - 1940. g. R.: Zinātne, 1986. 

Periodika un citi informācijas avoti 

ZA Vēstis. Visi gadagājumi.  

Ţurnāls "Studija".  

Avīze "Literatūra. Māksla. Mēs." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Filozofijas modernās tendences 

Kursa kods FilzP006 

Zinātnes nozare Filozofija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 12.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība #Filozofijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filozofijas doktors, doc. Ludmila Apsīte 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

FilzP006 [2FILP006] Filozofijas 

modernās tendences [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem izpratni par aktuāliem procesiem Rietumu filozofijā; attīstīt 

interesi pret fundamentālām zināšanām, stimulēt vajādzības pret reālitātes filozofiskiem 

vērtējumiem, veicināt apzinātas reflektīvas dzīves pozīcijas veidošanos. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

zināšanas un izpratni par:  

• 20 gs. filozofijas specifiku, galvenajām paradigmam un aktuālajiem jautājumiem par 

filozofisko problemu kontekstu daţādību;  

• par moderno terminoloģiju, jēdzieniem un koncepcijam;  

• saiknēm starp cilvēka mūsdienu ikdienas pieredzi, zinātniskiem un filozofiskiem priekšstatiem 

un sociokultūru procesiem.  

 

prasmes analizēt, un izvērtēt:  

• daţādas filozofiskās koncepcijas;  

• analizēt un vērtet mūsdienu pasaules procesus.  

 

prasmes zināšanas pielietot:  

• kritiski un argumentēti apjēgt pretrunīgu īstenību, apzinoties jaunus mērķus un vērtības, kas ir 

nepieciešamās dzīves perspektīvai.  

 

komunikācijas prasmes;  

• izskaidrot savu mūsdienu rietumu filozifijas ideju un tendenču izpratni;  

• pārliecināties, ka pastāv atšķirīgie, pat pretējie filozofiskie izskaidrojumi, toleranti attiekties 



pret citu viedokliem. 

Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Mūsdienu filozofijas tapšanas process L 4  

2. Dzīves filozofija L 2 S 2  

3. Fenomenoloģija L 2  

4. Analitiskā filozofija L 2  

5. Eksistenciālisms L 2 S 2  

6. Hermeneitika L 2  

7. Amerikas mūsdienu filozofija L 2  

8. Strukturālisms . Poststrukturālisms L 2 S 2  

9. Postmodernisms L 2 S 2  

10. Sociālā filozofija L 4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Patstāvigo darbu prezentācija – 20%  

Referāts – 30%  

Eksāmens (mutiskais) – 50% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga. 2000.  

2. Heidegers M. Malkasceļi. Rīga. 1998.  

3. Nīče F. Traģedijas dzimšanas no mūzikas gara. Rīga. 2005.  

4. Nīče F. Tā runāja Zaratustra. Rīga. 2002.  

5. Liotārs Ţ-F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. Rīga. 2008.  

6. Jaspers K. Ievads filozofijā.  

7. Bodrijārs. Simulakrs un simulācija. Rīga. 2000.  

8. Fuko M. Uzraudzīt un sodīt. Rīga. 2001. 

Papildliteratūra 

1. Rubene M. No TAGADNES uz tagadni.Rīga. 1995.  

2. Vīts E. Postmodernie laiki. Rīga. 1999.  

3. Fuko M. Seksualitātes vēsture. I-II daļa. Rīga. 2000.  

4. Račevskis K. Mišels Fuko, apziľa un valodas esamība. Rīga. 2003.  

5. Fuko M. Patiesība, vara, patība. Rīga. 1995.  

6. Huntington S.P. The Clash of Civilizacions and the Remaking of World Order. 1996.  

7. Mūks R. Martins Heidegers un filozofijas gals. Rīga 1994.  

8. Vējš J. Lingvistiskā filozofija. Rīga.1981.  

9. Giddens A. Runaway World. 1999.  

10. Webster F. Theories of the Information Society.2002.  

11. Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. 1993.  

12. Витгенштейн Л. Философские исследования. 1994.  

13. Зотов А. Современная западная философия. 2001.  

14. Реале Д. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4 1997. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Kentaurs XXI  

2. Grāmata  

3. Rīgas Laiks  

4. http://www.satori.lv  

5. Almanahs. Filozofija. 

 

 

 



Kursa nosaukums Tālo Austrumu māksla** 

Kursa kods MākZ2013 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Mākslas mağistra grāds, pasn. Otto Ķenga 

Priekšzināšanas 

Vēst1053, Pasaules kultūras vēstures pamatproblēmas 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ2013 [2MAK2014] Tālo 

Austrumu māksla** [slēgts 

03.09.2010] 

MākZ2201 [2MAK3001] Tālo 

Austrumu māksla [SkKM P] 

 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz padziļinātu pārskatu par Tālo Austrumu (Indija, Ķīna, Japāna) mākslu: galvenokārt, 

arhitektūru, tēlniecību un glezniecību. Īpaši tiek izcelta reliģijas loma tradicionālās kultūras un 

mākslas attīstībā. Uzsvērta pārmantojamība atsevišķu formu attīstībā. Tiek aptverts laika posms 

no kultūras un civilizācijas aizsākumiem līdz XX gs. beigām.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par Tālo Austrumu mākslu  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un mākslas darbus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības procesu 

priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli 

Kursa plāns 

1 Senās Indijas kultūra – ievads: vēsturiskā attīstība, kultūras īpatnības (L2)  

2 Indas ielejas civilizācijas laikmets: Harapa, Mohendţodaro (L2)  

3 Senās Indijas māksla vēdu (āriešu) periodā (L2)  

4 Budisma māksla Indijā (Maurju, Kušanu periodi) (L2)  

5 Hinduisma māksla Indijā (Guptu, Mazo karaļvalstu periodi) (L2)  

6 Islāma māksla Indijā (Ziemeļu sultanāti, Mogulu dinastija) (L2)  

7 Senās Ķīnas kultūra – ievads: kultūras īpatnības, reģionālās atšķirības (L2)  

8 Ķīnas māksla iľ un dţou periodā (L2)  

9 Ķīnas māksla haľ un vei dinastiju laikā (L2)  

10 Ķīnas māksla tan un sun dinastiju laikā (L2)  



11 Ķīnas māksla min un cin periodā (L2)  

12 Ķīnas nacionālā glezniecība, tas iespaids uz Eiropas kultūru XIX gs. (L2)  

13 Japānas tradicionālā kultūra – ievads: kultūras īpatnības, ietekmes (L2)  

14 Japānas arhitektūras formas, to atšķirība. Japānas lietišķā māksla (L2)  

15 Japānas māksla: glezniecība, gravīras (L2)  

16 Tālo Austrumu māksla –nobeigums: daudzveidīgums un reliģijas ietekme, tradīcija un 

inovācijas (L2) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%) 

Mācību pamatliteratūra 

Rubenis A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. Rīga, 1994. (LUB 7 eks.)  

E. H. Gombrich. Mākslas vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1997 (LUB 30 eks.)  

Gardner's Art through the ages. HBJ Publishers: 1991 (LUB nav) 

Papildliteratūra 

Teksti Seno Austrumu vēsturē. / Sast. J. Veinbergs. Daugavpils, 1981.  

Lapiľa M., Bartoševska V., Zitāne L. Seno un viduslaiku kultūras vēsture vidusskolām. R; RaKa 

1998  

Elektroniskie resursi: Grove Art Online (The Dictionary of Art, 1996, 34 vols.) 

Periodika un citi informācijas avoti 

Jebkura, kurā ir informācija, atbilstoša studiju kursa saturam. 

Piezīmes 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs‖ Kultūras vēstures studiju virziena ―B‖ 

daļas kurss.  

Ieteicams arī citām studiju programmām kā brīvās izvēles kurss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums 
Pasaules kultūras vēsture: jauno un jaunāko laiku 

kultūras procesi 

Kursa kods MākZP078 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Kultūras teorija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 64 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Mākslas mağistra grāds, pasn. Otto Ķenga 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP078 [2MAKP015] Pasaules 

kultūras vēsture: jauno un jaunāko 

laiku kultūras procesi [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz padziļinātu ieskatu jauno un jaunāko laiku kultūrā. Tiek apskatīti daţādi kultūras 

procesi, kas ietekmēja izmaiľas pasaules kultūrā izsaucot tehnoloģizācijas, internacionalizācijas 

un globalizācijas procesus. Par pamatu tiek ľemti vēsturiskie, filozofiskie, reliģiskie un literārie 

teksti, kurus interpretējot var izdarīt secinājumus par laikmeta kultūru. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta jaunāko tehnoloģiju lomai kultūras procesos, kā arī zināšanu izplatīšanās un paātrinātās 

apguves fenomenu. Sekmīgi apgūstot kursu studējošais ir iepazīstināts ar nozīmīgākiem šo 

laikmetu kultūras procesiem un sasniegumiem, un ir spējīgs brīvi orientēties jauno laiku un 

modernākos kultūras procesos, kā arī prognostiski apskatīt iespējamos pasaules kultūras 

attīstības virzienus. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par jauno un jaunāko laiku kultūru  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un oriģinālavotus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības procesu 

priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli 

Kursa plāns 

1 Apgaismības kultūras fenomens un galvenie sasniegumi (L4)  

2 Klasicisma mākslas teorētiķi, to traktāti, kā laikmeta kultūras sasniegums. (L4)  

3 Filozofiskās domas attīstība kultūras kontekstā. (L6)  

4 Reformācija, ateisms un reliģiskā brīvība (L4)  

5 Romantisma literatūras un mūzikas teorētiķi, to sacerējumi, kā laikmeta kultūras sasniegums 

(L4)  



6 Simbolisms un abstrakcionisms mākslā: teorētisks pamatojums, kā XX gads. kultūras 

manifests (L6)  

7 Modernisms mākslā un eksistenciālisms literatūrā: paralēlie kultūras procesi (L8)  

8 Krievijas kultūras procesi. (L4)  

9 Sociālistiskā kultūra, kā modernisma kultūras attīstība. (L4)  

10 ASV kultūras procesi (L8)  

11 Postmodernās kultūras daudzveidība (L6)  

12 Pasaules kultūras attīstības iespējamie virzieni. (L6) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%) 

Mācību pamatliteratūra 

A. Rubenis. Absolūtisma un apgaismības laika kultūra., Rīga, 2001. (LUB 36 eks.)  

A. Rubenis. Apgaismības laika kultūra Eiropā. Rīga, 2008. (LUB 27 eks.)  

A. Rubenis.19.gs. kultūra Eiropā. Rīga, 2002. (LUB 20 eks.)  

A. Rubenis.20.gs. kultūra Eiropā. Rīga, 2004. (LUB 12 eks.) 

Papildliteratūra 

O. Špenglers. Eiropas noriets.  

H. Ortega-I-Gasets. Mākslas dehumanizācija.  

V. Kandinskis. Abstraktās mākslas manifests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Daiļdarba interpretācija skolā [Sk P] 

Kursa kods PedaP673 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 11.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Dagmāra Ausekle 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PedaP673 [2PEDP551] Daiļdarba 

interpretācija skolā [Sk P] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – dot iespēju studentiem iepazīt daudzveidīgās literārā darba interpretācijas 

iespējas,to skatot mijiedarbībā ar citiem mākslas veidiem,lekcijās un patstāvīgajās studijās apgūt 

daţādas teorijas, bet praktiskajās nodarbībās - nepieciešamās daiļdarba interpretācijas iemaľas.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti  

* būs iepazinuši daţādas teorijas daiļdarba interpretācijas aspektā,  

* spēs skatīt daiļdarba interpretācijas jautājumus laikmeta kultūras parādību kontekstā,  

* pilnveidos prasmi interpretēt un analizēt literārus darbus un iesaistīties dialogā par tajos 

ietvertajām vērtībām,  

* iegūtās zināšanas un prasmes spēs izmantot konkrētu pedagoģisku uzdevumu risināšanā,  

* apgūtās iemaľas spēs izmantot tālākos patstāvīgos pētījumos ārpus studiju procesa. 

Kursa plāns 

1.Daiļliteratūra kā viens no mākslas veidiem L4 S2  

2.Literatūrzinātniskās metodes būtība un daţādu metodoloģisko pieeju izmantošana daiļdarba 

interpretācijā L12 S6  

3.Rakstnieka piederība literatūras virzienam un viľa darbu interpretācija literatūras virziena 

kontekstā L4 S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts semināru apmeklējums (pilna laika studentiem) – 40 procenti  

1 referāts, kura tēma saskaľojama ar docētāju – 10 procenti  

Rakstisks pārbaudījums, kurā jāatbild uz diviem jautājumiem – 50 procenti  

Attaisnoti kavētās semināra nodarbības students var ieskaitīt,uzrakstot eseju (500 – 600 vārdu) 

par atbilstošu tematu  

Mācību pamatliteratūra 



Ausekle D. Daiļdarba interpretācija skolā.-R: Garā pupa, 2003. LUB – 43 eks.  

Jungs K. G. Psiholoģiskie tipi. - R.: Zvaigzne ABC, 1993. LUB – 12 eks.  

Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. - R.: Zinātne, 1999.LUB 19 eks.  

Vigotskij L. Psihologija isskustva. - M.:Isskustvo,1998. LUB – 7 eks. 

Papildliteratūra 

Literatūras un mākslas vērtēšanas principi. - R.: Zinātne, 1998.  

Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. R.: Zinātne, 1996.  

Bērziľš L. Ievads latviešu tautas dzejā. I d. R.: LU, 1940  

Uz kurieni, literatūras teorija? - R.,1995.  

Ivbulis V. Ceļā uz literatūras teoriju. - R.: Zinātne, 1998.  

Bloom H. How to read and why. London, 2000.  

Salīdzinošā literatūzinātne Austrueiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas. – R.: Pētergailis, 

2001. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Trumpe I. Pelēkās teorijas krāsas//Karogs, 1991, nr.3-4, 11-12.  

 

http://thoughtjam.wordpress.com/2007/09/09/ricouer-what-is-text-and-metaphor-and-the-

problem-of-interpretation/  

Paul Ricoeur ―What is a text? Explanation and understanding‖ from Hermeneutics and the 

human sciences. 1981.  

 

http://books.google.com/books?id=sa2Ir6WQtcQC&printsec=frontcover&dq=text+interpretation

&hl=en&ei=RZcgTeSuEcnsOYm38fcI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0C

CMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false  

Roger G. von de Velde ―Text and thinking: One Some Roles of Thinking in Text Interpretation‖, 

1992, Berlin  

 

http://books.google.com/books?id=uun94rt8Tr4C&pg=PA4&dq=literary+text+interpretation&hl

=en&ei=EZkgTaHcCYOeOu_QkIYJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&sqi=2&ve

d=0CC4Q6AEwAg#v=onepage&q=literary%20text%20interpretation&f=false  

Literary History, Modernism, and Postmodernism- Unterrecht Publications in General and 

Comperative Literature, Volume 19, Douwe W. Fokkema, John Benjamins Publishing Company  

 

http://books.google.com/books?id=0rTJKxc0q8oC&pg=PA323&dq=literary+text+interpretation

&hl=en&ei=EZkgTaHcCYOeOu_QkIYJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&sqi=2

&ved=0CFQQ6AEwCQ#v=onepage&q=literary%20text%20interpretation&f=false  

―Is there a single right Interpretation?‖ Edited by Micheal Krausz, 2002,  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latvijas kultūras vēsture [SkVi P] 

Kursa kods Vēst3393 

Zinātnes nozare Vēsture 

Zinātnes apakšnozare Kultūras un zinātnes vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Vēst1397 [2VES1397] Latviešu 

tautas tradicionālā kultūra I [SkAm 

P][SkMā P] 

Vēst2398 [2VES2398] Latviešu 

tautas tradicionālā kultūra II [SkAm 

P][SkMā P] 

Vēst3393 [2VES3393] Latvijas 

kultūras vēsture [SkVi P] 

[21.12.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir Latvijas kultūras vēstures problēmsituāciju analīze. Latvijas fenomena iespējamā 

sintēze pasaules kultūras vēstures kontekstā kļūs par nopietnu izpētes objektu. Īpaša uzmanība 

tiks pievērsta bibliogrāfijas analīzei, kuras izpēte ir patstāvīgā darba saturs. Videofilmas un 

muzeju apmeklējumi bagātinās šī kursa apguvi. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par  

- Latvijas kultūras vēstures pamatatziľām;  

- speciālo terminoloģiju, jēdzieniem un to skaidrojumiem;  

- Latvijas kultūras vēsturi Eiropas kontekstā.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- kritiski analizēt Latvijas kultūras procesus un izpausmes formu;  

- patstāvīgi formulēt kultūras pieminekļus, to kultūrvērtību un nozīmes kritērijus.  

 

3. Prasmes zināšanas lietot:  

- patstāvīgi pētīt un analizēt kultūrvēsturiskus faktus;  

- izmantot profesionālo terminoloģiju un diskutēt par mijiedarbību ar aktuāliem, mūsdienu 

jautājumiem;  



- mērķtiecīgi izvēlēties un patstāvīgi veidot tematisku prezentāciju par laikmetīgu problēmu.  

 

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

- argumentēti skaidrot kultūras lomu un nozīmi;  

- demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas.  

 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- motivēti un patstāvīgi pilnveidot savu kultūrkompetenci. 

Kursa plāns 

1. Ievads Latvijas kultūras vēstures problemātikā - L2; S2;  

2. Svarīgākie periodi un kultūras specifika - S2;  

3. Mitoloģiskie priekšstati Baltijā - L2; S2;  

4. Ornaments un tā lietojuma problēmas - S2;  

5. Arheoloģiskais un etnogrāfiskais tērps - L2;  

6. Reformācijas laika kultūras specifika - L2;  

7. Kultūras uzplaukuma periodi - Apgaismība, Jaunlatvieši, Republika - L4; S4.  

8. Latvijas Universitātes vēsture - S2;  

9. Latvijas kultūras vēsture 20.gs. otrajā pusē L2.  

10. Latvijas kultūras vēstures problēmas mūsdienu kontekstā - L2; S2. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

100% semināru apmeklējums, starpieskaites pozitīvs vērtējums (20%) un recenzēts patstāvīgais 

darbs (30%).  

Rakstisks eksāmens (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Avotiľa A. u.c. Latvijas kultūras vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 2003.  

2. Ideju vēsture Latvijā. Antoloģija. R.: Zvaigzne ABC, 1995.  

3. Birkerts A. Latviešu inteliģence. R.: 1927.  

4. Zariľa A. Lībiešu apģērbs. 10. - 13.gs. R.: 1988.  

5. Radiľš A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. R.: Zvaigzne ABC, 1996. 

Papildliteratūra 

1. Arheoloģija un etnogrāfija (visi sējumi).  

2. Ambainis O. Latviešu folklorikas vēsture. R.: 1989.  

3. Cimmermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. R.: 1969.  

4. Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. Stokholma, 1968. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ZA Vēstis. Visi gadagājumi.  

2. Ţurnāls "Studija".  

3. Avīze "Literatūra. Māksla. Mēs." 

 

 



 

 

 

 

Mākslas vēstures skolotājs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Mākslas vēstures mācību metodika 

Kursa kods Peda4508 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda4508 [2PED4508] Mākslas 

vēstures mācību metodika I 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kurss ir balstīts vispārējā pedagoģijas didaktikā. Tās pamatprincipu pielietošana mākslas 

vēstures apmācībā vidusskolā nodrošinās veiksmīgu jaunā pedagoga darbību apakšprogrammas 

specialitātē.Praktiskā metodikā materiāla izstrāde ir orientēta uz tālāko tā aprobāciju 

pedagoģiskajā mācību praksē. 

Rezultāti 

Studenti būs apguvuši akadēmiskos principus mākslas vēstures mācību priekšmeta metodikas 

izstrādē  

- apgūs un izstrādās konkrētus paľēmienus, principus un metodes mākslas vēstures mācīšanā;  

Studenti būs ieguvuši profesionālas kompetences metodikas izveidē un izmantojuma principos  

- izpratīs un pamatos mākslas vēstures metodikas struktūru;  

Pārzinās priekšmeta metodisko specifiku; Analizēs satura un metoţu korelāciju;  

Spēs pamatot daţādu paľēmienu izmantojuma nepieciešamību;  

Spēs radoši variēt metodikas pielietojumu daţādās situācijās un būs apguvuši veidus kā attīstīt 

skolēnu prasmes un kompetences. 

Kursa plāns 

1. Ievads priekšmeta metodikā L2.  

2. Pedagoģiskās metodes un priekšmeta specifika L2.  

3. Mākslas vēsture vidējās izglītības un profesionālās izglītības standartos S2.  

4. Humanitāro mācibu priekšmetu standarti vidusskolām - salīdzināšana S2.  

5. Programmas sastādīšanas pamatprincipi L2.  

6. Individuālais darbs ar grāmatu S2.  

7. Testi kā pārbaudes forma mākslas vēsturē S2.  

8. Mācību ekskursijas loma un nozīme L2.  

9. Referātu daudzveidīgās formas, to nozīme un izpildes kritēriji L2.  



10. Mākslas vēstures un vizuālās mākslas integrācijas nozīme L2.  

11. Stundu hospitācija un skolotāja darba novērtējums L2; S2.  

12. Studentu metodiskās izstrādes. Analīze S2.  

13. Salīdzināšanas metodes nozīme priekšmeta mācīšanā S2.  

14. Māklsas vēstures integrācijas iespējas un nozīme humanitāro priekšmetu blokā L2; S2. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

100% semināru apmeklējums.  

Metodiskā materiāla izstrāde un tā prezentācija seminārnodarbībā 30%;  

Starpieskaites vērtējums 20%;  

Gala eksāmens rakstisks 50%. 

Mācību pamatliteratūra 

G. Peez. Einfuehrung in die Kunstpaedagogik. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2005.  

H. Gudjons. Pedagoģijas pamatatziľas. R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

A. Dauge. Māksla un audzināšana. R.: 1925. 

Papildliteratūra 

J. Anspaks. Pašizglītības izveide skolēniem vienotā mācību un audzināšanas procesā. R.: 1972.  

A. Karule. Mācīšanas individualizācija un tās didaktiskie pamatnosacījumi. R.: 1972. 

Kursa saturs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Ievads kultūras teorijā un analīzē [Sk P] 

Kursa kods MākZP097 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Kultūras teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Izglītības zinātľu mağistrs, pasn. Andrejs Mūrnieks 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ2005 [2MAK2005] Ievads 

mākslas zinātnē [SkKM P]* 

MākZP097 [2MAKP026] Ievads 

kultūras teorijā un analīzē [Sk P] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis:  

1) Ieinteresēt studentus kulturoloģijas un kultūras vēstures mācīšanā.2) Palīdzēt studentiem 

izprast kultūras jēdzienu un kultūras nozīmi cilvēces vēsturē un mūsdienu sabiedrībā. 3) Apgūt 

kultūras analīzes un kultūru tipoloģiskās klasifikācijas veidus. 4) Izkopt spēju iejusties daţādās 

vērtību sistēmās un tās adekvāti interpretēt, tādējādi sekmējot studentu pedagoģiskā potenciāla 

attīstību.  

Kursa uzdevumi:  

1) Piedāvāt daţādus veidus kā interpretēt kultūru un to analizēt skolēnam saprotamā veidā un 

valodā. 2) Ar daţādu  

piemēru palīdzību iepazīstināt studentus ar kultūru analīzes problemātiku. 3) Izkopt prasmi 

orientēties mūsdienu  

multikulturālās sabiedrības dzīvē identificējot daţādu vērtību sistēmu elementus, stereotipus un 

saskatīt to cēloľus un sekas. 4) Palīdzēt apgūt prasmi strādāt ar kulturoloģisku un 

kultūrvēsturisku literatūru un to analizēt.  

Rezultāti 

 

Kursa rezultātā studenti  

- izpratīs kultūras jēdzienu un spēs to saprotami izskaidrot skolēniem, izmantojot daudzveidīgo 

kultūras jēdziena lietojumu ikdienas valodā,  

- izpratīs kulturoloģijas nozīmi kultūru pētniecībā,  

- zinās daţus kultūru tipoloģiskās klasifikācijas veidus un principus,  



- spēs īsi raksturot kultūru un civilizāciju tipus,  

- izpratīs ideoloģijas un reliģijas atšķirības un to nozīmi kultūrā,  

- spēs raksturot mākslas nozīmi kultūrā, mākslas izcelšanās teorijas un funkcijas daţādās 

kultūrās,  

- pratīs salīdzināt civilizācijas un kultūras, izmantojot primāro priekšstatu shēmas,  

- spēs izvērtēt socializācijas veidus un to īpatnības daţādās kultūrās,  

- spēs patstāvīgi analizēt kultūras struktūru un izdalīt galvenās vērtības kā kultūras kodolu,  

- būs apguvuši veidus kā attīstīt skolēnu/studentu kritisko domāšanu, analizējot daţādu kultūru, 

subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus;  

- izpratīs vērtību pārdzīvojuma nozīmi jaunieša personības tapšanā;  

- spēs izvirzīt problēmu jautājumus un diskutēt par procesiem kultūrā,  

- orientēsies starpkultūru dialoga problēmās un to pētīšanā,  

- spēs izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par daţādam kultūrām  

- iemācīsies izgatavot tematiskus mācību materiālus kultūras izpratnei un tos prezentēt. 

Kursa plāns 

1. Daba un kultūra. Simbols. Vērtība. 2 L  

2. Kultūras definīcijas. Cilvēka eksistenciālās problēmas.1 L 1S  

3. Antropoloģija un kulturoloģija. Strukturālisms. 1L, 1S  

4. Kultūras struktūra. Kultūru tipoloģija.1L, 1S  

5. Aizvēstures interpretācijas.Sakrālais un profānais. Mīts. 1L, 1S  

6. Civilizācijas veidošanās problēma. 1L, 1S  

7. Tradicionālās kultūras jēdziens. 1L, 1S  

8. Dienvidāzija. Reliģijas racionalizācija. "Ass laikmets". 1, 1SL  

9. Tālie Austrumi. "Kauna" kultūra. Tradīciju un modernisma sintēze. 1L, 1S  

10. Eiropas kultūras sakľu un identitātes problēma. 1L, 1S  

11. Judeokristīgā tradīcija. M. Vēbera pieeja kultūru analīzei 1L, 1S  

12. Kultūras stratifikācija (sakrālā, klasiskā, tradicioālā, pilsētu - mūsdienu masu kultūra). 1L, 1S  

13. Kā parādīt atšķirīgo un kopīgo kultūras tendencēs. Dialoga principi. 1L, 1S  

14. Pretrunas un to atspoguļojums kulturoloģijas mācību saturā. Antinomiju metode 1L, 1S  

15. "Karstās" un "aukstās" kultūras. Universālo modeļu krīze. 1L, 1S  

16. Kultūras teorijas un analīzes principu izmantošana pedagoģiskajā procesā. 2 S  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri. 

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido 

atzīmes par piedalīšanos semināros (50%) un eksāmena (rakstveidā - divu pretēju kultūru 

salīdzināšana izmantojot kultūras analīzes principus, sava pētījuma prezentācijas sagatavošana) 

rezultāts (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

Vidējās izglītības vadlīnijas Kultūras vēsturē. Eksperimentāls projekts, Rīga, ISEC, 1996;  

Mūrnieks A., "Kultūras vēsture vidusskolās", Rīga, 1994  

Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku. Ievads kultūras filozofijā, Rīga, 1997; Gīrcs K. "Kultūru 

interpretācija", Rīga, 1998  

Mūrnieks A. "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 1. gr. Aizvēsture. Austrumu civilizācijas", Rīga, 

1998  

Mūrnieks A. "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē 2. gr. Eiropas kultūras saknes", Rīga, 2000  

Gadamērs H.- G., "Patiesība un metode", Rīga, 1999;  

Jermolajeva J., Jermolajevs V., Mūrnieks A., "Kultūra 20. gs.", Rīga, 2002  

Papildliteratūra 

Tauriľš G. "Vēstures filozofija", Rīga 1996; Rēpers V. , Smite L. "Ievads ideju vēsturē", Rīga, 



1997;  

Levi - Stross. C. "Mitologiques", Paris, 1966; 1983  

Fernandez - Armesto F. "Ideas that changed the world ", London etc., 2003  

Raľķis G. "Eksaktā zinātne kultūras vēsturē", Rīga, 1999; Gombrich E.H. "Mākslas vēsture", 

Rīga, 1997,  

Dţ. Edvards Vīts, "Postmodernie laiki",Rīga, 1999; Lang A. "Myth, Ritual & Religion" - 

London, 1913, 1995 - 1996;  

Mauriľa Z. "Kultūras divas saknes" - Rīga // ţurn. Karogs 1989; Raudive K. "Dzīves kultūrai", 

Rīga, 1940, 1993 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

ftp://ftp.liis.lv/macmat/pedagog/muzika/muzika_vidusl_renes.zip = Laikmetu ainas un darba 

lapas 9. – 12. kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Rietumeiropas mākslas vēsture I [Sk P] 

Kursa kods MākZP100 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 14.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ2003 [2MAK2003] Mākslas 

vēsture un teorija III 

MākZP100 [2MAKP029] 

Rietumeiropas mākslas vēsture I [Sk 

P] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir detalizēti apgūt Rietumeiropas viduslaiku kultūru. Kursa uzdevumi ir 

iepazīstināt studentus ar galvenajiem viduslaiku arhitektūras pieminekļiem, analizēt šajā periodā 

radītos mākslas darbus un akcentēt viduslaiku galveno periodu romānikas un gotikas stilistiskās 

atšķirības. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arhitektūras vēsturei un antīkās kultūras nozīmei 

viduslaikos.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par  

- viduslaiku mākslu un kultūras vēstures pamatatziľām;  

- speciālo arhitektūras terminoloģiju, jēdzieniem un to skaidrojumiem;  

- Eiropas mākslas vēstures attīstības stiliem - romāniku un gotiku.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- kritiski analizēt arhitektūru kā mākslas veidu un ideoloģisku izpausmes formu;  

- patstāvīgi formulēt arhitektūras un mākslas pieminekļus, to kultūrvērtību un nozīmes kritērijus.  

 

3. Prasmes zināšanas lietot:  

- patstāvīgi pētīt un analizēt viduslaiku mākslas darbus;  

- izmantot profesionālo terminoloģiju un diskutēt par mijiedarbību ar aktuāliem, mūsdienu 

jautājumiem;  

- mērķtiecīgi izvēlēties un patstāvīgi veidot tematisku prezentāciju par konkrētu objektu.  

 

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

- argumentēti skaidrot viduslaiku mākslas nozīmi;  



- demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas.  

 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- motivēti un patstāvīgi pilnveidot savu kultūrkompetenci.  

Kursa plāns 

1. Ievads. Viduslaiku Eiropa. Saikne ar austrumromas impēriju. Periodizācija (L2).  

2. Bizantijas kultūra un māksla. Dievnamu arhitektūra un tās ietekme uz kristīgo dievnamu 

arhitektūru Rietumeiropā (L1 S1).  

3. Ravenna un monumentālā glezniecība - simboli un kanons mozaīkās (L2).  

4. Viduslaiki Rietumeiropā. Klosteri kā civilizācijas salas. To arhitektūra, antīkās kultūras 

ietekme (L1 S1).  

5. Agrie viduslaiki Eiropas zemēs. Nacionālo kultūru ietekme uz viduslaiku Rietumeiropas 

mākslu (L1 S1).  

6. Karolingu laika māksla (S2).  

7. Romānika - pirmais stils Eiropas mākslā. Romas arhitektūras pamatprincipi (L1 S1).  

8. Romānika - arhitektūras pamatprincipi (L1 S1).  

9. Vācijas romānika (L1 S1).  

10. Sen Denī abatija un gotika (L1 S1).  

11. Pilsētu katedrāle Francijā - kultūras centrs un pasaules modelis (L1 S1).  

12. Šartras katedrāle (L1 S1).  

13. Gotika kā arhitektūras stils (L1 S1).  

14. Vitrāţa kā monumentālās glezniecības tehnika. Vitrāţu tematika un simbolika (L1 S1).  

15. Gotika kā stils vizuālās mākslas veidos (L1 S1).  

16. Stilistiskās izmaiľas mākslā 13. gs. beigās (S2). 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

50% lekciju apmeklējums un 100% semināru apmeklējums.  

Patstāvīga pētījuma prezentācija,  

kurā jāizmanto vizuāli materiāli, par vienu semestra sākumā piedāvātu tēmu, kas saistīta ar 

viduslaiku mākslu vai arhitektūru 50%.  

Rakstisks gala eksāmens 50%.  

Mācību pamatliteratūra 

E. Holt. A Documentary History of Art. Princenton U.P., 1988  

Gardner's Art through the ages. HBJ Publishers: 2000. (arī pārējie izdevumi)  

Honour and John Fleming. A World History of Art. London: 1982.  

E.H. Gombrich. Mākslas vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

Cittautu mākslas vēsture. 2. sēj. R.: 1968. 

Papildliteratūra 

S. Cielava. Vispārīgā mākslas vēsture. II. Rīga; Zvaigzne ABC, 2001  

A. Avotiľa, D. Blūma, I. Grauzdiľa. Viduslaiki. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

T. Kačalova. Mākslas vēstures pamati. I. R.: Zvaigzne, 1993.  

H.W. Janson. A basic history of art. New York: H.N. Abrams, 1992.  

Argan Dţ. K. Istorija itaļjanskovo iskusstva. Tom 1-2. M.: Raduga, 1990 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls "Māksla Plus";  

Ţurnāls "Studija";  

Ţurnāls "Iespiedgrafika". 

Kursa saturs 

 

 

 



Kursa nosaukums Laikmetīgās mākslas vēsture 

Kursa kods MākZP095 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 22.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ilze Vītola 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP095 [2MAKP023] 

Laikmetīgās mākslas vēsture [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar laikmetīgās mākslas vēsturi laika posmā no 20.gs. sākuma 

līdz aktuālajiem procesiem mūsdienu mākslā. Nozīmīga ir laikmetīgās mākslas virzienu, interešu 

un centienu izpratne. Tiek skartas arī laikmetīgās mākslas tendences Latvijā. Mūsdienu mākslas 

studijas palīdzēs orientēties atšķirīgos šī perioda mākslas teorētiskos modeļos, mūsdienu mākslas 

daudzveidībā, pilnīgāk izprast procesus sabiedrībā un kultūrā 20. gs. kopumā un 21. gs. sākumā.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par  

- 20. gs. mākslu un kultūras vēstures pamatatziľām;  

- speciālajiem jēdzieniem un to skaidrojumiem klasiskajā modernismā;  

- klasisko modernismu un laikmetīgo mākslu.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- kritiski analizēt daţādus mākslas veidus un to izpausmes formas;  

- patstāvīgi formulēt mākslas darbus, to kultūrvērtību un nozīmes kritērijus.  

 

3. Prasmes zināšanas lietot:  

- patstāvīgi pētīt un analizēt 20.gs. mākslas darbus;  

- izmantot profesionālo terminoloģiju un diskutēt par mijiedarbību ar aktuāliem, mūsdienu 

jautājumiem;  

- mērķtiecīgi izvēlēties un patstāvīgi veidot tematisku prezentāciju par konkrētu modernās 

mākslas problēmu un tās laikmetīgo kontekstu.  

 

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

- argumentēti skaidrot viduslaiku mākslas nozīmi;  



- demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas.  

 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- motivēti un patstāvīgi pilnveidot savu kultūrkompetenci.  

Kursa plāns 

1. Modernisma laikmeta raksturojums - L2, S2.  

2. Impresionisms un postimpresionisms - L2, S2.  

3. Simbolisms un modernisma mākslā - L2, S2.  

4. Jūgendstils - L2, S2.  

5. Ekspresionisms un fovisms - L2, S2.  

6. Kubisms - L2, S2.  

7. Itāļu futūrisms kā sabiedriska kustība - L2, S2.  

8. Abstrakcionisms un neoplasticisms - L2, S2.  

9. Dadaisms kā sabiedriska kustība. Ready-made - L2, S2.  

10. Sirreālisms - L2, S2.  

11. Postminimālisms ASV - L2, S2.  

12. Figurālā glezniecība 70-tajos gados - L2, S2.  

13. 70-to gadu māksla Eiropā. Arte Povera - L2, S2.  

14. Postmodernistu mākslas teorijas - L2, S2.  

15. Māksla un patērētājsabiedrība - L2, S2.  

16. Laikmetīgā māksla un kultūrpolitika - L2, S2.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju, semināru apmeklējums un praktisko darbu izpilde ir obligāta.  

Semestra laikā plānoti divi patstāvīgi pildīti praktiskie darbi (10% x 2);  

Termiľā nodotu un prasībām atbilstošu divu recenziju (praktiskie darbi) vērtējums (10% x 2);  

Patstāvīgs semestra darbs un tā prezentācija (30%);  

Rakstisks eksāmens (30%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Art in Theory. 1900 - 1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. By C.Harrison, P.Wood. 

Blackwell, Oxford & Cambridge, 1992  

2. Sandler Irving. Art of the Postmodern Era. From the Late 1960s to the Early 1990s., 

IconEditions, USA.  

3. Bocola Sandro. Timelines - the Art of Modernism. 1870 - 2000. London: Taschen, 2001.  

Papildliteratūra 

20. gadsimta māksla. Rakstu sērija laikrakstā "Izglītība un kultūra" no 1995. gada 23. novembra 

līdz 1996. gada 28. martam.  

Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati II. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.  

Vīts Dţ. Postmodernie laiki. Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 1999. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Studija. Vizuālo mākslu ţurnāls. Izdevējs: Neputns SIA.  

Kursa saturs 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Rietumeiropas mākslas vēsture II 

Kursa kods MākZP101 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ2004 [2MAK2004] Mākslas 

vēsture un teorija IV 

MākZP101 [2MAKP030] 

Rietumeiropas mākslas vēsture II 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Šī kursa mērķis ir detalizēti apgūt Rietumeiropas Renesanses kultūru. Tas ir veidots kā 

turpinājums specializētām mākslas vēstures studijām un ir pamats jauno laiku mākslas vēstures 

studijām.  

Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar galvenajiem renesanses arhitektūras pieminekļiem 

un mākslas darbiem, akcentēt stilistiskās atšķirības renesanses mākslas darbos Itālijā, Nīderlandē 

un Vācijā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta mākslas darbu analīzei, kas tiek veikta semināros un 

jārealizē arī patstāvīgajos darbos.  

Rezultāti 

 

Apgūstot studiju kursu studenti paaugstinās -  

1. akadēmiskās kompetences līmeni – iegūs prasmi izteikt spriedumu un izmantojot speciālo 

terminoloģiju patstāvīgi analizēt un vērtēt renesanses mākslas darbus;  

2. profesionālās kompetences, jeb zināšanu un izpratnes līmeni renesanses mākslas vēsturē 

kontekstā ar mūsdienu mākslas procesiem; prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt un patstāvīgi 

formulēt renesanses mākslas darbus, to kultūrvērtību un nozīmes kritērijus;  

3.motivēti un patstāvīgi savu kultūrkompetenci. 

Kursa plāns 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Starpkultūru izglītība [Peda B] 

Kursa kods Peda2025 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.02.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Ieva Margeviča 

Priekšzināšanas 

Psih3051, Psiholoģija (vispārīgā un saskarsmes) 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Peda2025 [2PED2022] Starpkultūru 

izglītība [Peda B] [14.09.2010] 

Peda2356 [2PED2638] Starpkultūru 

izglītības pamatnostādnes 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir rosināt studentus padziļināt zināšanas starpkultūru izglītības attīstības 

vēsturē, sniegt iespēju iepazīties ar nozīmīgākajām starpkultūru izglītības teorijām un 

nostādnēm, kā arī veicināt speciālās terminoloģijas apguvi.  

Kursa ietvaros studentiem tiek piedāvāta iespēja veidot teorētiski pamatotu izpratni par 

starpkultūru komunikāciju, konfliktiem un rasismu.  

Lai rosinātu interesi par starpkultūru izglītību un veicinātu iegūto zināšanu izmantošanu praksē, 

studentiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar nodarbībām izglītības iestādēs, kurās tiek ievēroti 

starpkultūru mācību principi; analizēt video materiālus par starpkultūru izglītības jautājumiem un 

problēmām, kā arī reflektēt par to konsekvencēm pedagoģiskajā praksē. 

Rezultāti 

1. Zināšanas un izpratne.  

Parādīt izpratni par starpkultūru izglītības būtību un tās attīstības vēsturi, kā arī par starpkultūru 

pedagoģijas kā jaunas pedagoģijas apakšnozares problēmām mūsdienās.  

2. Spēja pielietot zināšanas.  

Patstāvīgi pielietojot starpkultūru komunikācijas un starpkultūru izglītības teorijas un jaunākās 

atziľas starpkultūru izglītībā, spēs izmantot kultūrsensitīvas mācību metodes; kā arī atpazīt un 

mazināt stereotipus un aizspriedumus.  

3. Analīze, sintēze, novērtēšana.  

Apvienojot savas zināšanas starpkultūru izglītībā un psiholoģijā:  



patstāvīgi analizēt un kritiski izvērtēt procesus multikulturālā sabiedrībā;  

patstāvīgi un kritiski analizēt iecietības veicināšanas iespējas izglītības iestādēs;  

formulēt multikulturālas sabiedrības izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties izglītības 

iestādēm.  

4. Komunikācija.  

Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par kultūru daudzveidību, starpkultūru izglītību, 

multikulturālas sabiedrības iespējām un problēmām, iecietības pret atšķirīgu kultūru pārstāvjiem 

veicināšanu.  

Spēj izmantot daţādas komunikācijas stratēģijas, kontaktējoties ar atšķirīgu kultūru pārstāvjiem.  

5. Vispārējās prasmes.  

Spēj padziļināti apgūt specifiskus pedagoģijas zinātnes kursus.  

Spēj izstrādāt teorētisku un metodoloģisku pamatojumu praktiskajai darbībai. 

Kursa plāns 

Starpkultūru izglītības nozīmīgākie jēdzieni. L2  

Kultūras dimensijas. Kultūras koncepcijas. S4  

Starpkultūru komunikācija. Kultūršoks. Konflikti. S4  

Multikulturālas sabiedrības būtība. Migrācija. Asimilācija. Segregācija. Integrācija. L2  

Etnocentrisms. Rasisms. Aizspriedumi. Stereotipi. L2  

Ieskats starpkultūru izglītības vēsturiskajā attīstībā. L2  

Starpkultūru izglītības mērķi un saturs. L2, S2  

Bilingvālās izglītības būtība, vēsturiskā attīstība. Bilingvālās izglītības modeļi. L2, S2  

Starpkultūru izglītības metodiskie aspekti. L2, S2  

Multikulturāla skola. S2  

Starpkultūru izglītības raksturojums Latvijā. L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktiskais darbs: multikulturālas sabiedrības teoriju, starpkultūru izglītības teorijas un prakses 

kritiska analīze: 10% no kopējā vērtējumā.  

Uzstāšanās ar patstāvīgi sagatavotiem referātiem semināros: 20% no kopējā vērtējumā.  

Starppārbaudījums (kontroldarbs): 20% no kopējā vērtējumā.  

Semestra darbs par kādu no kursa plānā norādītajām tēmām:  

rakstisks eksāmens - 50% no kopējā vērtējuma.  

Mācību pamatliteratūra 

Alijevs R. Izglītības filozofija. XXI gadsimts. – Rīga, Retorika A, 2005.  

Apine I. (2001) Politoloģija. Ievads etnopsiholoģijā. R.: Zvaigzne ABC.  

Banks J.A. (Ed.) (2001). Handbook of Research on Multicultural Education. San 

Francisco:Jossey-Bass  

Delors Ţ . (2001) Mācīšanās ir zelts. – R.:UNESCO LNK.  

Dirba M. (2003) Latvijas identitāte: pedagoģiskais aspekts. R., RaKa.  

Dirba M. (2006) Mijkultūru izglītības daudzveidība. R., RaKa.  

Integrācija un etnopolitika.(2000) E.Vēbers (red.)LU Filozofijas un socioloģijas institūts.  

Multicultural education: issues and perspectives: new feature on high stakes: testing for tracking, 

promotion, and graduation (2005) J.A. Banks, Ch.A. McGee Banks (ed.) Hoboken, NJ : John 

Wiley & Sons.  

Papildliteratūra 

Banks J. A. (Ed.) (1996). Multicultural Education, Transformative Knowledge and Action. New 

York: Teachers College Press.  

Dribins, L.(2004) Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā.  

Reľģe, V.(2002) Sociālā psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC.  

Zvirbule A. ( 2004 ) Kultūrvides izglītība. R.:RaKa. 

Periodika un citi informācijas avoti 



1. „Intercultural Education‖  

2. www.politika.lv  

3. www.dialogi.lv  

4. http://atvertaskola.iac.edu.lv/  

5. www.europa.eu.int  

6. www.bildungsserver.de  

7. www.iecietiba.lv  

8. Multicultural Education: Goals and Dimensions. Banks J.A. 

http://depts.washington.edu/centerme/view.htm  

Piezīmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latvijas glezniecība I 

Kursa kods MākZ2149 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ2149 [2MAK2149] Latvijas 

glezniecība I [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa īpašā vērtība ir praktiskās nodarbības - semināros Latvijas Mākslas muzejā. Tiek pētītas 

un analizētas Latvijas mākslas vēstures no 1860 - 1940. gadam problēma. Īpaša vērība pievērsta 

latviešu slavenāko gleznotāju daiļrades izpētei.  

Kursa plāns 

1 Latviešu nacionālās mākslas skolas izveidošanās.  

2 Tēlotājas mākslas dzīve Latvijā 19. gs. beigās.  

3 K. T. Hūns un J.Feders.  

4 J. Rozentāls, V. Purvītis un J. Valters.  

5 Latvijas glezniecība 20. gs. pirmajā desmitgadē.  

6 J Tilbergs.  

7 J. Grosvalds, J. Kazaks un V. Matvejs.  

8 Stājglezniecība Latvijas Republikas periodā.  

9 L. Liberts.  

10 E. Kalniľš u.c.  

11 Kopsavilkums - četrdesmito gadu sākums Latvijas glezniecībā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

100 % semināru apmeklējums un rakstiskas starpieskaites pozitīvs vērtējums nodrošina gala 

vērtējumu. 

Mācību pamatliteratūra 

J. Siliľš. Latvijas māksla. 1 - 3. Stokholma, Daugava, 1979.  

Mākslas vēsture. 1 - 3. R.: 1934 - 1936.  

B. Vipers. Latvijas māksla baroka laikmetā. R.: 1927. 

Papildliteratūra 

Visu veidu albūmi - monogrāfijas.  

Latvijas tēlotāja māksla. 1860. - 1940. g. R.: Zinātne, 1986. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Avīze "Literatūra. Māksla. Mēs."  

Ţurnāls "Studija"  



Ţurnāls "Māksla+" 

 

Kursa nosaukums Latvijas mākslas vēsture 

Kursa kods MākZ3034 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ3034 [2FIL3034] Latvijas 

mākslas vēsture [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa vērtība ir praktiskās nodarbības - semināros un ekskursijās tiek pētīta un analizēta 

kāda specifiska Latvijas vispārējās mākslas vēstures problēma. Īpaša vērība pievērsta 

arhitektūras objekta kā kultūrvēsturiskas laikmeta liecības izpētei. Kurss kopumā 

demonstrē Latviju Eiropas kultūrainas kontekstā. Tiek izcelti galvenie kultūrvēsturiskie 

periodi un pētītas mākslas vispārējās tendences daţādos sociālpolitiskos apstākļos. 

Akcentēta oriģināldarbu pētniecība Latvijas muzejos. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par Latvijas mākslas vēstures kopīgajām vēsturiskās attīstības 

tendencēm.  

2. Prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt, kritiski analizēt un patstāvīgi formulēt Latvijas 

mākslas vērtības.  

3. Prasmes zināšanas pielietot patstāvīgi pētot un analizējot daţādu laikmetu mākslas 

darbus Latvijas un Rietumeiropas kontekstā.  

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes diskutējot par mākslas un sabiedrības 

mijiedarbību un mākslas pētniecības un saglabāšnas aktuāliem jautājumiem.  

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm - studenti paaugstinās savu kultūrkompetenci un 

motivāciju patstāvīgi turpināt studijas Latvijas mākslas vēsturē. 

Kursa plāns 

1.Latvijas mākslas īpatnības un specifika. Ievads.  

2. Arhitektūra 12. - 13. gs.  

3. Rīgas pirmsākumi, mākslas pieminekļi un to analīze.  

4. Viduslaiku māksla Latvijā. Pilis.  

5. 15. - 16. gs. Latvijas mākslā. Reformācija un māksla.  

6. Renesanse un manierisms.  

7. Eiropas mākslas virzieni un to atspoguļojums Kurzemes hercogistē.  



8. Baroks Latvijas mākslā.  

9. Apgaismība un mākslas procesi. Atšķirības Kurzemē un Vidzemē.  

10.Rīga 19.gs. Bulvāru loka apbūve.  

11. Jūgendstila Rīga.  

12.Vēsturisko stilu eklektisms Rīgas arhitektūrā.  

13.20.gs.vispārējs pārskats galvenie periodi un to specifika.  

14.Mākslas dzīve Latvijas Pirmās Republikas laikā.  

15.Okupācijas reţīms un mākslas attīstība.  

16.Māksla Latvijā neatkarības gados 20. gs. beigās un 21. gadsimta sākumā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

75% ekskursiju un 100% semināru apmeklējums un rakstiskas starpieskaites pozitīvs 

vērtējums nodrošina gala vērtējumu.  

Eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Latvijas mākslas vēsture / L. Bremša, A. Brasliľa, D. Bruģis, S. Pelše, I. Pujāte. Rīga: 

Pētergailis, 2004.  

2. Latvijas kultūras vēsture / A. Avotiľa, D. Blūma, A. Līdaka, I. Ľefedova. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2003.  

3. Krastiľš, J., I. Strautmanis, J. Dripe. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. 

Rīga: Baltika, 1998.  

4. Sērija "Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi".  

Papildliteratūra 

1. Siliľš, J. Latvijas māksla. 1-3. Stokholma, Daugava, 1979.  

2. Purvītis, V. Mākslas vēsture. 1-3. Rīga: 1934 - 1936.  

3. Vipers, B. Latvijas mākslas baroka laikmetā. Rīga: 1927.  

4. - Visu veidu albūmi - monogrāfijas.  

5. Latvijas tēlotāja māksla. 1860. - 1940. g. R.: Zinātne, 1986. 

Periodika un citi informācijas avoti 

ZA Vēstis. Visi gadagājumi.  

Ţurnāls "Studija".  

Avīze "Literatūra. Māksla. Mēs." 

Kursa saturs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Tālo Austrumu māksla** 

Kursa kods MākZ2013 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Mākslas mağistra grāds, pasn. Otto Ķenga 

Priekšzināšanas 

Vēst1053, Pasaules kultūras vēstures pamatproblēmas 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ2013 [2MAK2014] Tālo 

Austrumu māksla** [slēgts 

03.09.2010] 

MākZ2201 [2MAK3001] Tālo 

Austrumu māksla [SkKM P] 

 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz padziļinātu pārskatu par Tālo Austrumu (Indija, Ķīna, Japāna) mākslu: 

galvenokārt, arhitektūru, tēlniecību un glezniecību. Īpaši tiek izcelta reliģijas loma 

tradicionālās kultūras un mākslas attīstībā. Uzsvērta pārmantojamība atsevišķu formu 

attīstībā. Tiek aptverts laika posms no kultūras un civilizācijas aizsākumiem līdz XX gs. 

beigām.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

- zināšanas un izpratni par Tālo Austrumu mākslu  

- prasmes analizēt un izvērtēt kultūrvēsturiskus pētījumus un mākslas darbus  

- prasmes zināšanas pielietot izstrādājot uzdevumu kopas un radoši organizējot izglītības 

procesu priekšmetā  

- komunikācijas prasmes pamatojot un aizstāvot savu viedokli 

Kursa plāns 

1 Senās Indijas kultūra – ievads: vēsturiskā attīstība, kultūras īpatnības (L2)  

2 Indas ielejas civilizācijas laikmets: Harapa, Mohendţodaro (L2)  

3 Senās Indijas māksla vēdu (āriešu) periodā (L2)  

4 Budisma māksla Indijā (Maurju, Kušanu periodi) (L2)  

5 Hinduisma māksla Indijā (Guptu, Mazo karaļvalstu periodi) (L2)  

6 Islāma māksla Indijā (Ziemeļu sultanāti, Mogulu dinastija) (L2)  

7 Senās Ķīnas kultūra – ievads: kultūras īpatnības, reģionālās atšķirības (L2)  



8 Ķīnas māksla iľ un dţou periodā (L2)  

9 Ķīnas māksla haľ un vei dinastiju laikā (L2)  

10 Ķīnas māksla tan un sun dinastiju laikā (L2)  

11 Ķīnas māksla min un cin periodā (L2)  

12 Ķīnas nacionālā glezniecība, tas iespaids uz Eiropas kultūru XIX gs. (L2)  

13 Japānas tradicionālā kultūra – ievads: kultūras īpatnības, ietekmes (L2)  

14 Japānas arhitektūras formas, to atšķirība. Japānas lietišķā māksla (L2)  

15 Japānas māksla: glezniecība, gravīras (L2)  

16 Tālo Austrumu māksla –nobeigums: daudzveidīgums un reliģijas ietekme, tradīcija un 

inovācijas (L2) 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījums - mutisks ziľojums par kādu kursā iekļautā teksta analīzi (50%)  

Mutisks eksāmens (50%) 

Mācību pamatliteratūra 

Rubenis A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. Rīga, 1994. (LUB 7 eks.)  

E. H. Gombrich. Mākslas vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1997 (LUB 30 eks.)  

Gardner's Art through the ages. HBJ Publishers: 1991 (LUB nav) 

Papildliteratūra 

Teksti Seno Austrumu vēsturē. / Sast. J. Veinbergs. Daugavpils, 1981.  

Lapiľa M., Bartoševska V., Zitāne L. Seno un viduslaiku kultūras vēsture vidusskolām. R; 

RaKa 1998  

Elektroniskie resursi: Grove Art Online (The Dictionary of Art, 1996, 34 vols.) 

Periodika un citi informācijas avoti 

Jebkura, kurā ir informācija, atbilstoša studiju kursa saturam. 

Piezīmes 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” Kultūras vēstures studiju virziena 

“B” daļas kurss.  

Ieteicams arī citām studiju programmām kā brīvās izvēles kurss. 

Kursa saturs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Filozofijas modernās tendences 

Kursa kods FilzP006 

Zinātnes nozare Filozofija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 12.11.2004 

Atbildīgā struktūrvienība #Filozofijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filozofijas doktors, doc. Ludmila Apsīte 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

FilzP006 [2FILP006] Filozofijas 

modernās tendences [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir dot studentiem izpratni par aktuāliem procesiem Rietumu filozofijā; 

attīstīt interesi pret fundamentālām zināšanām, stimulēt vajādzības pret reālitātes 

filozofiskiem vērtējumiem, veicināt apzinātas reflektīvas dzīves pozīcijas veidošanos. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

zināšanas un izpratni par:  

• 20 gs. filozofijas specifiku, galvenajām paradigmam un aktuālajiem jautājumiem par 

filozofisko problemu kontekstu daţādību;  

• par moderno terminoloģiju, jēdzieniem un koncepcijam;  

• saiknēm starp cilvēka mūsdienu ikdienas pieredzi, zinātniskiem un filozofiskiem 

priekšstatiem un sociokultūru procesiem.  

 

prasmes analizēt, un izvērtēt:  

• daţādas filozofiskās koncepcijas;  

• analizēt un vērtet mūsdienu pasaules procesus.  

 

prasmes zināšanas pielietot:  

• kritiski un argumentēti apjēgt pretrunīgu īstenību, apzinoties jaunus mērķus un vērtības, 

kas ir nepieciešamās dzīves perspektīvai.  

 

komunikācijas prasmes;  

• izskaidrot savu mūsdienu rietumu filozifijas ideju un tendenču izpratni;  

• pārliecināties, ka pastāv atšķirīgie, pat pretējie filozofiskie izskaidrojumi, toleranti 

attiekties pret citu viedokliem. 



Kursa plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Mūsdienu filozofijas tapšanas process L 4  

2. Dzīves filozofija L 2 S 2  

3. Fenomenoloģija L 2  

4. Analitiskā filozofija L 2  

5. Eksistenciālisms L 2 S 2  

6. Hermeneitika L 2  

7. Amerikas mūsdienu filozofija L 2  

8. Strukturālisms . Poststrukturālisms L 2 S 2  

9. Postmodernisms L 2 S 2  

10. Sociālā filozofija L 4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Patstāvigo darbu prezentācija – 20%  

Referāts – 30%  

Eksāmens (mutiskais) – 50% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga. 2000.  

2. Heidegers M. Malkasceļi. Rīga. 1998.  

3. Nīče F. Traģedijas dzimšanas no mūzikas gara. Rīga. 2005.  

4. Nīče F. Tā runāja Zaratustra. Rīga. 2002.  

5. Liotārs Ţ-F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. Rīga. 2008.  

6. Jaspers K. Ievads filozofijā.  

7. Bodrijārs. Simulakrs un simulācija. Rīga. 2000.  

8. Fuko M. Uzraudzīt un sodīt. Rīga. 2001. 

Papildliteratūra 

1. Rubene M. No TAGADNES uz tagadni.Rīga. 1995.  

2. Vīts E. Postmodernie laiki. Rīga. 1999.  

3. Fuko M. Seksualitātes vēsture. I-II daļa. Rīga. 2000.  

4. Račevskis K. Mišels Fuko, apziľa un valodas esamība. Rīga. 2003.  

5. Fuko M. Patiesība, vara, patība. Rīga. 1995.  

6. Huntington S.P. The Clash of Civilizacions and the Remaking of World Order. 1996.  

7. Mūks R. Martins Heidegers un filozofijas gals. Rīga 1994.  

8. Vējš J. Lingvistiskā filozofija. Rīga.1981.  

9. Giddens A. Runaway World. 1999.  

10. Webster F. Theories of the Information Society.2002.  

11. Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. 1993.  

12. Витгенштейн Л. Философские исследования. 1994.  

13. Зотов А. Современная западная философия. 2001.  

14. Реале Д. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4 1997. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Kentaurs XXI  

2. Grāmata  

3. Rīgas Laiks  

4. http://www.satori.lv  

5. Almanahs. Filozofija. 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Jauno laiku mākslas vēsture I [SkKM P] 

Kursa kods MākZP088 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 22.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZ2004 [2MAK2004] Mākslas 

vēsture un teorija IV 

MākZP088 [2MAKP017] Jauno 

laiku mākslas vēsture I [SkKM P] 

[slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu profesionālās zināšanas un spējas veikt patstāvīgus 

pētījumus mākslas darbu ikonogrāfijā un mākslinieciskajā analīzē, vairot pārliecību par 

oriģinālu ideju pielietojamību reālā situācijā - strādājot ar 17. un 18. gs. mākslas darbiem. 

Slaidi un videofilmas papildinās lekcijas, kas bāzētas elektroniskos materiālos. Šis kurss ir 

veidots kā paplašināts un padziļināts Jauno laiku mākslas pētījums, tādēļ daudz uzmanības 

jāvelta iepriekš apgūtā atkārtošanai un analīzei.  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par  

- jauno laiku mākslu un kultūras vēstures pamatatziľām;  

- speciālo arhitektūras terminoloģiju, jēdzieniem un to skaidrojumiem;  

- Eiropas mākslas vēstures attīstības stiliem - baroku un klasicismu.  

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- kritiski analizēt baroka un klasicisma arhitektūru kā mākslas veidu un ideoloģisku 

izpausmes formu;  

- patstāvīgi formulēt arhitektūras un mākslas pieminekļus, to kultūrvērtību un nozīmes 

kritērijus.  

3. Prasmes zināšanas lietot:  

- patstāvīgi pētīt un analizēt jauno laiku mākslas darbus;  

- izmantot profesionālo terminoloģiju un diskutēt par mijiedarbību ar aktuāliem, 

mūsdienu jautājumiem;  

- mērķtiecīgi izvēlēties un patstāvīgi veidot teorētisku pētījumu un tematisku prezentāciju 



par konkrētu tēmu.  

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

- argumentēti skaidrot jauno laiku mākslas nozīmi;  

- demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas.  

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- motivēti un patstāvīgi pilnveidot savu kultūrkompetenci.  

Kursa plāns 

1. Jauno laiku sākums mākslā. Sociāli - politiskie, filosofiskie, vēsturiskie un reliģiskie 

priekšnoteikumi - L4.  

2. 17.gs. māksla - ievads - L2, S2.  

3. Katoliskās Eiropas māksla. Spānija un Velaskess - L2, S4.  

4. Baroks Itālijā - L2.  

5. Baroka tēlniecība un Bernīni - L2, S4.  

6. Flandrija un Rubenss - L4, S2.  

7. Protestantiskās Eiropas māksla 17. gs. - L4, S2.  

8. Rembrants - L2, S2.  

9. Glezniecības ţanru daudzveidība - S4.  

11. Mazie holandieši un ainava - L2, S2.  

12. Halss un portretu māksla - L2, S2.  

13. Sadzīves ţanrs un Vermērs - L2, S4.  

15. Francijas un Anglijas māksla 18. gs. Rokoko - L4.  

16. Kopsavilkums - mākslas vēsture 17. un 18. gs. - S6. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

50% lekciju apmeklējums un 100% semināru apmeklējums.  

Patstāvīga pētījuma prezentācija,  

kurā jāizmanto vizuāli materiāli, par vienu semestra sākumā piedāvātu tēmu, kas saistīta 

ar 17. vai 18. gs. mākslu vai arhitektūru 50%.  

Rakstisks gala eksāmens 50%.  

Mācību pamatliteratūra 

E.H. Gombrich. Mākslas vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

Gardner's Art through the ages. HBJ Publishers: 1991.  

F. Hartt. A history of painting, sculpture, architecture. New York: H.N. Abrams, 1985.  

H. Honour and J. Fleming. A World History of Art. London:Macmillan, 1982.  

Cittautu mākslas vēsture. 3. sēj. R.: 1968. 

Papildliteratūra 

H.W. Janson. A History of Art. New York: H.N. Abrams, 1991.  

S. Cielava. Vispārējā mākslas vēsture. III. D. R.: 2002.  

K. Eliass. Holandiešu vecmeistari. R.: 1957.  

Encyclopedia of World Art. New York: McGraw Hill, 1968. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls "Iespiedgrafika",  

Ţurnāls "Studija",  

Ţurnāls "Māksla +",  

Laikraksts "Forums".  

Burlington Magazine.  

Art Bulletin. 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Jauno laiku mākslas vēsture II 

Kursa kods MākZP092 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un teorija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 29.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Izglītības zinātľu nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Priekšzināšanas 

MākZP088, Jauno laiku mākslas vēsture I [SkKM P] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

MākZP092 [2MAKP021] Jauno 

laiku mākslas vēsture II 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar 19. gs. mākslas dzīves specifisko situāciju un integrēt iegūto 

akadēmisko pieredzi un personīgo attieksmi, atklājot mākslas filosofiskās nozīmes 

pamatkoncepciju Eiropas kultūrprocesā 19. gs. Šis kurss ir veidots kā noslēgums ciklam, 

kas veltīts mākslas vēstures pamatjautājumiem, tādēļ daudz uzmanības jāvelta visa iegūtā 

apkopošanai un analīzei. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par  

- 19. gs. mākslu kultūras vēstures pamatatziľu kontekstā;  

- speciālās mākslas zinātnes terminoloģiju, jēdzieniem un to izmantojumu;  

- Eiropas mākslas vēstures attīstības stiliem kopumā.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- kritiski analizēt mākslas veidus, to vērtību kā ideoloģisku izpausmes formu;  

- patstāvīgi formulēt mākslas pieminekļu kultūrvērtību un to nozīmes kritērijus.  

 

3. Prasmes, zināšanas lietot:  

- patstāvīgi pētīt un analizēt daţādus mākslas darbus;  

- izmantot profesionālo terminoloģiju un diskutēt par mijiedarbību ar aktuāliem, 

mūsdienu jautājumiem;  

- mērķtiecīgi izvēlēties un patstāvīgi veidot tematisku prezentāciju par personīgo 



vērtībizpratni mākslā.  

 

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

- argumentēti skaidrot viduslaiku mākslas nozīmi;  

- demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas.  

 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- motivēti un patstāvīgi pilnveidot savu kultūrkompetenci.  

Kursa plāns 

1. Jauno laiku situācija Eiropā 19. gs. Sociāli - politiskie, filosofiskie un ekonomiskie 

priekšnoteikumi - L4.  

2. 18.gs un Francijas revolūcija mākslā - L2, S2.  

3. Klasicisms un mākslas zinātne - L2, S2.  

4. Ampīrs un Napoleona impērija - L2, S2.  

5. Romantisms - L2.  

6. 19.gs. pirmā puse mākslā un reālisms - L2, S4.  

7. Kopsavilkums - mākslas vēsture cauri gadsimtiem - L2.  

8. Kopsavilkuma prezentācijas - S6. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

50% lekciju apmeklējums un 100% semināru apmeklējums.  

Patstāvīga pētījuma prezentācija 50%.  

Rakstisks gala eksāmens 50%.  

Mācību pamatliteratūra 

E.H. Gombrich. Mākslas vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

Gardner's Art through the ages. HBJ Publishers: 1991.  

F. Hartt. A history of painting, sculpture, architecture. New York: H.N. Abrams, 1985.  

H. Honour and J. Fleming. A World History of Art. London:Macmillan, 1982.  

A. Avotiľa. Deviľpadsmitais gadsimts. R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

Papildliteratūra 

H.W. Janson. A basic history of art. New York: H.N. Abrams, 1992.  

T. Kačalova, R. Pētersons. Mākslas vēstures pamati. II. R.: Zvaigzne, 1993.  

Kr. un Ģ. Eliasi. Franču jaunlaiku glezniecība. R.: 1940. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāls "Iespiedgrafika",  

Ţurnāls "Studija",  

Ţurnāls "Māksla +",  

Laikraksts "Forums".  

Burlington Magazine.  

Art Bulletin. 

Kursa saturs 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Vizuālā komunikācija un māksla 

Kursa kods Peda2183 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 13.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ausma Auziľa 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ilze Vītola 

Kursa anotācija 

Studiju kursā tiek apskatīti vizuālās komunikācijas, vizuālā tēla (attēla), mākslas tēla 

uztveres un veidošanas aspekti, attēls (attēlojums) kā vēstījums un informācijas nesējs, 

apspriesta mākslas vieta komunikācijas mediju vidē. Praktiskās nodarbības paredzētas kā 

eksperiments teorētisko nostādľu ilustrācijai un pārbaudei, dziļākas izpratnes veidošanai 

par tēmu, jaunatklāsmei.  

Vizuālās mākslas skolotājiem studiju kurss ir pamats mākslinieciskās jaunrades procesa 

izpratnei un pedagoģiskajai praksei nozarē.  

Kā izglītojošs, kurss piemērots ne tikai mākslas, bet arī citu nozaru skolotājiem, jo dod 

vispārēju ieskatu un izpratni par vizuālās komunikācijas līdzekļiem, to formu, uztveres 

parametriem un efektivitāti, veicina izpratnes veidošanu par vizuālās informācijas avotu 

kvalitāti un izvēles iespējām atkarībā no nepieciešamības. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti iegūst:  

- plašāku skatījumu uz informatīvās vides daudzveidību;  

- spēj analizēt informācijas avotu saturu un vizuālo formu;  

- redz sakarības starp informācijas nesēju vizuālo kvalitāti un informācijas uztveres 

efektivitāti;  

prasmes zināšanas pielietot praksē:  

- izvēloties optimālākās vizuālas komunikācijas formas saskarsmē un mācību procesā;  

- izvirzot mācību mērķus un uzdevumus mācību priekšmeta tēmā;  

- plānojot to sasniegšanu. 

Kursa plāns 

1. Ievads  

Vizuālā komunikācija: terminu skaidrojums. Attēls kā vēstījums un informācijas nesējs. 

L2  

2. Vizuālā uztvere Vizuālās uztveres likumsakarības. L2  



3. Vizuālais tēls. Vizuālā tēla forma un saturs. L4  

4. Vizuālā informācija - teksts. L2  

5. Vizuālā informācija - zīmes. L2, P4  

6. Vizuālā informācija - simboli. L2, S4  

7. Fotogrāfija. L2  

8. Reklāma. P2  

9. Mākslas tēls. L2, P2  

10. Mākslas darba izpratne L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

 

1) 4 praktiskie darbi (vērtēšana darbu skatē) 30%,  

2) referāts par tēmu, prezentācija (1. patstāvīgais darbs) 30%,  

3) eksāmens: eseja par tēmu (2. patstāvīgais darbs) 40% no kopīgā vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

 

 

1.Agejevs V. Semiotika.- Jumava, 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl. - 14  

2. Bergström, Bo,Vizuālā komunikācija, 2009. LU AB:Misiľa bibliotēka - 3  

3. Gombrich, E. H.(Ernst Hans),1909-2001. Art and illusion :2002. LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl.- 13  

4. Dewey, John, Art as experience, 1979. LUB:Humanitārā las., LUB:Izgl.zin.&psihol. 

bibl., LUB:Daudznozaru bibl., LUB:Latv.-ārz. fil. nod. 

Papildliteratūra 

 

1. Berger A. Видеть - значит верить : 2005. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.  

2. Barthes Roland Camera lucida :1997. LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., LUB:Humanitārā las.  

3. Gombrich, E. H. Ideals & idols : 1998. LNB:Humanit. zin.lit.lasītava  

4. Gombrich, E. H. The image & the eye : 1998. LNB:Humanit. zin.lit.lasītava 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.Ţurnāls Studija  

2.Ţurnāls Dizaina studija, telpa, forma, laiks  

3.Ţurnāls Foto kvartāls  

4.Laikraksts Forums 

Kursa saturs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Latvijas kultūras vēsture [SkVi P] 

Kursa kods Vēst3393 

Zinātnes nozare Vēsture 

Zinātnes apakšnozare Kultūras un zinātnes vēsture 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Austra Avotiľa 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Vēst1397 [2VES1397] Latviešu 

tautas tradicionālā kultūra I [SkAm 

P][SkMā P] 

Vēst2398 [2VES2398] Latviešu 

tautas tradicionālā kultūra II 

[SkAm P][SkMā P] 

Vēst3393 [2VES3393] Latvijas 

kultūras vēsture [SkVi P] 

[21.12.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir Latvijas kultūras vēstures problēmsituāciju analīze. Latvijas fenomena 

iespējamā sintēze pasaules kultūras vēstures kontekstā kļūs par nopietnu izpētes objektu. 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta bibliogrāfijas analīzei, kuras izpēte ir patstāvīgā darba 

saturs. Videofilmas un muzeju apmeklējumi bagātinās šī kursa apguvi. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1. Zināšanas un izpratni par  

- Latvijas kultūras vēstures pamatatziľām;  

- speciālo terminoloģiju, jēdzieniem un to skaidrojumiem;  

- Latvijas kultūras vēsturi Eiropas kontekstā.  

 

2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- kritiski analizēt Latvijas kultūras procesus un izpausmes formu;  

- patstāvīgi formulēt kultūras pieminekļus, to kultūrvērtību un nozīmes kritērijus.  

 

3. Prasmes zināšanas lietot:  

- patstāvīgi pētīt un analizēt kultūrvēsturiskus faktus;  

- izmantot profesionālo terminoloģiju un diskutēt par mijiedarbību ar aktuāliem, 

mūsdienu jautājumiem;  



- mērķtiecīgi izvēlēties un patstāvīgi veidot tematisku prezentāciju par laikmetīgu 

problēmu.  

 

4. Komunikācijas un citas vispārējās prasmes:  

- argumentēti skaidrot kultūras lomu un nozīmi;  

- demonstrēt sociālās prasmes un ievērot ētikas normas.  

 

5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  

- motivēti un patstāvīgi pilnveidot savu kultūrkompetenci. 

Kursa plāns 

1. Ievads Latvijas kultūras vēstures problemātikā - L2; S2;  

2. Svarīgākie periodi un kultūras specifika - S2;  

3. Mitoloģiskie priekšstati Baltijā - L2; S2;  

4. Ornaments un tā lietojuma problēmas - S2;  

5. Arheoloģiskais un etnogrāfiskais tērps - L2;  

6. Reformācijas laika kultūras specifika - L2;  

7. Kultūras uzplaukuma periodi - Apgaismība, Jaunlatvieši, Republika - L4; S4.  

8. Latvijas Universitātes vēsture - S2;  

9. Latvijas kultūras vēsture 20.gs. otrajā pusē L2.  

10. Latvijas kultūras vēstures problēmas mūsdienu kontekstā - L2; S2. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

100% semināru apmeklējums, starpieskaites pozitīvs vērtējums (20%) un recenzēts 

patstāvīgais darbs (30%).  

Rakstisks eksāmens (50%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Avotiľa A. u.c. Latvijas kultūras vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 2003.  

2. Ideju vēsture Latvijā. Antoloģija. R.: Zvaigzne ABC, 1995.  

3. Birkerts A. Latviešu inteliģence. R.: 1927.  

4. Zariľa A. Lībiešu apģērbs. 10. - 13.gs. R.: 1988.  

5. Radiľš A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. R.: Zvaigzne ABC, 1996. 

Papildliteratūra 

1. Arheoloģija un etnogrāfija (visi sējumi).  

2. Ambainis O. Latviešu folklorikas vēsture. R.: 1989.  

3. Cimmermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. R.: 1969.  

4. Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. Stokholma, 1968. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. ZA Vēstis. Visi gadagājumi.  

2. Ţurnāls "Studija".  

3. Avīze "Literatūra. Māksla. Mēs." 

Kursa saturs 

 



 

 

 

 

Veselības mācības skolotājs 



 

Kursa nosaukums Veselības izglītība  

Kursa kods Peda4041 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes par veselības izglītības 

īstenošanas iespējām skolā. Kursa saturs ietver jautājumus par veselības izglītības īstenošanas 

daţādām pieejām, par mācību procesa norisi (saturs, mācību metodika, mācību metodiskie 

līdzekļi un materiāli, informācijas tehnoloģiju izmantošana) un vērtēšanu.  

Rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:  

• izstrādāt mācību programmas paraugu, mācību tematisko plānu, plānot mācību stundas,  

• izvēlēties un īstenot mācību uzdevumiem atbilstošas mācību metodes un paľēmienus,  

• atrast, atlasīt un izmantot aktuālus papildmateriālus mācību priekšmetā,  

• noteikt skolēnu priekšzināšanas un uz tām balstīt priekšmeta mācību procesu,  

• izvērtēt skolēnu darbības rezultātus, izvēloties un piemērojot atbilstošas vērtēšanas metodes un 

uzdevumus,  

• izstrādāt pārbaudes darbus un vērtēšanas kritērijus,  

• kritiski izvērtēt savas darbības rezultātus. 

Kursa plāns 

1.Veselības veicināšanas prioritārie virzieni. L2  

2.Veselības izglītība skolā. L2  

3.Darbības kompetence. Dzīves prasmju pieeja. L2,S4  

4.Veselības izglītības mācību saturs. L2  

5.Mācību programmas un plāni. L,2  

6.Mācību metodiskie materiāli un līdzekļi. L4  

7.Pārbaudes darbi un vērtēšana. L2,S2  

8.Mācību metodes un paľēmieni. L2,S4  

9.Mācību stundas organizācija. S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts.  

1. Izpildīti divi patstāvīgie darbi - 20% no vērtējuma (10% katram darbam)  

2. Sekmīgs starpvērtējums- pārbaudes darbs–30% no vērtējuma  

3. Noslēguma pārbaudījums (mutisks) - 50% no vērtējuma. 



Mācību pamatliteratūra 

1.Andersone, R. Pusaudţu sociālo prasmju veidošanās.R.:Raka, 2004. 25 eks.LUB  

2. Ganz,K., Rimer, B.K., Lewis, F.M. health behavior and health education: theory, research, and 

practice. 3rd ed. San Francisko, CA: Jossey- Bass, c2002, RSU-1 eks, LNB 1 eks  

3.Golubeva,A.,Puškarevs, I., Veselības veicināšana skolā. LU Apgāds, 2008. 20 eks.LUB  

4.Puškarevs,I., Golubeva,A. Bērna attīstība.R.: Lielvārds,1999. 13 eks.LUB  

5.Rubana,I.Mācīties darot.R.:RaKa,2004 (2001), 57 (13) eks.LUB 

Papildliteratūra 

 

1.Bluka,I., Rubana,I.M. Dzīvesprasmju apguve skolā. Metodisks materiāls.R.,2002.  

2.Cohen, Louis. Research methods in education. London ; New York : Routledge, 2007  

3.Denijs,R. Prasme sazināties un uzstāties.R., J.Rozes apgāds,2002.  

4.Jensen,B.B.Action and action Competence as Key Concepts in Critikal Pedagogy. Didaktiskie 

Studier Royal Danish School of Educational studies. 1994 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.http//www.visc.gov.lv  

2.Ţurnāls Skolas vēstis  

3.Ţurnāls Skolotājs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Veselības veicināšana skolā [Peda B] 

Kursa kods Peda2325 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 24.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Ausma Golubeva 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

Peda2325 [2SPO2001] Veselības 

veicināšana skolā [Peda B] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes veselības veicināšanas darbam 

skolā. Studiju kursa saturā ir iekļauti jautājumi par skolēnu veselību ietekmējošiem faktoriem; 

par skolotāja iespējām veselības veicināšanā un skolēnu aprūpi; par veselību veicinošu skolas 

vidi un tās nozīmi; par projektu darbu veselības veicināšnā skolā.  

Rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:  

•sekmēt skolēnu veselību skolā,  

•organizēt un vadīt veselības veicināšanas pasākumus, projektus,  

•atlasīt un izmantot papildmateriālus skolēnu patstāvīgajam darbam,  

•sekmēt sadarbību starp skolu un ģimenēm, valstiskām un nevalstiskām veselību veicinošām 

organizācijām.  

 

 

Kursa plāns 

1.Veselība, sabiedrības veselība. Veselību ietekmējošie faktori. L2  

2.Socializējošo faktoru ietekme uz veselību. L2,S2  

3.Veselības veicināšanas prioritārie virzieni. Darbības kompetence. Dzīves prasmes. L2, S2  

4.Laba skola, veselību veicinoša skola. L2  

5.Veselības veicināšanas iespējas skolā L2  

6.Veselības veicināšana mācību procesā. L2,S2  

7.Sabiedrības un skolas sadarbība L2, S2  

8.Veselības veicināšanas projekti. L2, S8  

 

 

 



 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Izpildīts patstāvīgais darbs - projekts un prezentēts seminārā - 40% no vērtējuma.  

2.Pārbaudes darbs– 20% no vērtējuma.  

3.Eksāmens (rakstisks ) - 40% no vērtējuma.  

 

 

 

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Golubeva, A.,Puškarevs,I. Veselības veicināšana skolā. LU Apgāds, 2008. 20 eks., LUB  

2. Puškarevs, I., Golubeva, A. Bērna attīstība. Lielvārds, 1999. eks., LUB  

3. Rubana,I. M., Mācīties darot. RaKa, 2001, (2004).21 eks., LUB  

 

 

Papildliteratūra 

1.Andersone,R.Pusaudţu sociālo prasmju veidošanās.RaKa.2001.  

2. Baltiľš, M. Lietišķā epidemioloģija. Zinātne.2003.  

3. Brīnums notiek … saskares vietā.par projektu metodi mācību darbā.Rīga: Bērnu vides 

skola,1997.  

4. Gudjons,H.Pedagoģijas pamatatziľas.Zvaigszne ABC, 2000.  

5. Hamčanovska, I. Vides izglītība skolā. RaKa, 2002.  

6. Jensen, B.B. Action and Action Competence as Key Concepts in critical pedagogy. 

Didaktiskie Studier Royal Danish School of Educational studies. 1994  

7. Litke,H.D. Projektu vadība.Rīga:BALTA eko.2003.  

8. Rudľicka, Z.Sociālais pedagogs skolā.Raka,2001.  

9. Siliľa, B., Priedīte, A.,Projektu darbs skolā. LVAVP,UNDP.1998.  

10. Veselība 21- veselība visiem 21. gadsimtā.PVO,1999.  

11. Veselību veicinošās skolas Latvijā 1009- 2000.Attīstības un iespējas. PVO, Rīga:2001.  

 

.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.http://isec.gov.lv  

2.Network News.The European Network of health promotion Schools. CE,WHO Healthy 

Schools.The national Schools network Newsletter.  

3.Ţurnāls " Skolotājs"  

 

 



 

Kursa nosaukums Dzīves vide 

Kursa kods VidZ4169 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par vides ietekmi uz cilvēka veselību.  

Kursa uzdevumi:  

Studiju procesā apgūst zināšanas par dabas, sociālās vides un cilvēku dzīves darbības 

mijsakarībām to dinamiskajā vienībā, kas veido holistisku izpratni kā spēju izmantot personisko 

un kultūras pieredzi, lai saskatītu katru atsevišķu situāciju, domu vai norisi kā vienotas sistēmas 

sastāvdaļu.  

Rezultāti 

 

Apgūstot kursu studentiem nostiprinās priekšstats par dabas, sociālās vides un cilvēku dzīves 

darbības mijsakarībām to dinamiskajā vienībā  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1.Padziļinās zināšanas par vides un socializācijas nozīmi veselīga dzīvesveida izvēlē.  

2. Tiek apgūtas vides izglītībā izmantojamās mācību metodes un formas.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studiju procesā studenti apgūst prasmi atlasīt, interpretēt un attīstīt sistematizētas zināšanas.  

par dabas, sociālās vides un cilvēku dzīves darbības mijsakarībām to dinamiskajā vienībā,  

2.Studenti prot pielietot veselības mācības tēmas saturu sociālo zinību stundu ietvaros.  

3. Studenti apgūst prasmi izvērtēt sabiedrības un vides sistēmu mijiedarbību personīgo un sociālo 

kompetenču aspektā.  

 

 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Vides jēdziens. Izpratne par veselīgu vidi, tās nozīmi indivīda un sabiedrības veselības 

situācijā. L 2  

2. Cilvēka ietekme uz dabas vidi. Ilgspējīga un līdzsvarota attīstība. Pasaules globālās vides 

problēmas, to risināšanas ceļi. L 2  

3. Dabas resursi. Vides piesārľojums, tā veidi, avoti, ietekme uz vidi un cilvēku veselību. L 2 S 2  

4. Vides faktoru ietekme. Apkārtesošie vides apstākļi. L 2 S 2  

5. Vides un tās aizsardzības stāvoklis Latvijā, galvenās ar to saistītās problēmas. Vides 



aizsardzība, rekreācija un sports. Dabas muzejs. L2 S 2  

6. Vides aizsardzības teorētiskie pamati, mērķi, stratēģija un pamatprincipi. Vides monitorings, 

ekoloģiskā ekspertīze un prognozēšana. L 2  

7. Vides aizsardzības sociālie, ekonomiskie, politiskie un tiesiskie aspekti. Standartizācija vides 

aizsardzībā. Starptautiskā sadarbība kā obligāts priekšnoteikums. L 2  

8. Vides izglītība, pamatprincipi, saturs un pieejas tās iekļaušanai mācību saturā. L2 S2  

9. Vides izglītībā izmantojamās mācību metodes un formas. Stundas konspekts – darbs grupās. 

L2 S 2  

10. Projekta (pasākuma, stundas konspekts) izstrāde un prezentācija L2 S 2  

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

 

2 starppārbaudījumi:  

- eseja par dabas aizsardzības tēmu -20%  

- projekta izstrāde un prezentācija – 30%  

Kursa pārbaudījums mutiskais eksāmens – 50%  

Mācību pamatliteratūra 

1. Eberhards, G. Ievads vides zinātnē. Mācību līdzeklis. Rīga. 1999,118 lpp. /52eks.  

2. Hamčanovska, I. Vides izglītība skolā. R.:RaKa,2002/8eks.  

3. Braša, Ā.Vides izglītība pamatskolā.Aizkraukle:Krauklītis,1997 /6eks.  

4. Environmental health: from global to local/Howard Frumkin.-San Francisco:Jossey-Bass. 

2010./ visi eks.  

5.Vides izglītība augstskolā =Environmental education at universities /redaktori: Māris Kļaviľš, 

Jānis Zaļoksnis.  

Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2009 (Latgales druka).  

206 lpp. : il. ; 24 cm./17eks  

 

 

Papildliteratūra 

1. Stola, Ina. Vides izglītība pamatskolā.-R.:RaKa.2001.-196 lpp.  

2. Palmer I. Environmental Education in 21st century. London and New York.- Routledge, 

1998,-280 p. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

http://www.videsrisinajumi.lv 



 

Kursa nosaukums Bērna veselīga attīstība skolā 

Kursa kods Peda4042 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par bērna augšanu un attīstību, socializāciju 

un tās lomu bērna attīstībā; prasmes sekmēt skolas vecuma bērnu, jauniešu veselīgu attīstību. 

Studiju kursa saturā ir ietverti jautājumi par bērna attīstību noteicošiem faktoriem, veselīgas 

attīstības sekmēšanu ģimenē un skolā.  

Rezultāti 

 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās bērna attīstību ietekmējošos faktorus un ar bērna 

augšanu un attīstību saistītās problēmas, izmantojot pedagoģisko pieeju spēs rast tām risinājumu, 

pratīs veidot bērna augšanai un attīstībai labvēlīgu mācību vidi.  

Kursa plāns 

 

1.Bērna attīstību noteicošie faktori L4  

2.Psihiskā un sociālā attīstība L4  

3.Fiziskā attīstība. L4, S4  

4.Skolas vecuma bērnu raksturojums L4 S2  

5.Skolas vides nozīme bērna attīstībā L4, S6.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1.Izpildīts viens patstāvīgais darbs: 20% no vērtējums  

2.Viens pārbaudes darbs – 30 % no vērtējuma  

3.Noslēguma pārbaudījums (rakstisks) - 50% no vērtējuma.  

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Geske, R. Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga : RaKa, 2005. 12 eks., LUB  

2.Puškarevs, I., Golubeva, A. Bērna attīstība. Lielvārds,1999. 14 eks, LUB  

3.Puškarevs, I. Attīstības psiholoģija. IU RaKa, 2001, 68 eks., LUB  



4.Svence, G. Attīstības psiholoģija. R.: ZvaigzneABC, 1999., 66eks.LUB  

Papildliteratūra 

 

1.Augšana un attīstība pusaudţu gados.Metodisks materiāls skolotājiem.R.: Zvaigzne ABC,1995  

2.Augšana un attīstība pusaudţu gados.Materiāls skolēniem. R.: Zvaigzne ABC,1995  

3.Likona, M. Bērna audzināšana no dzimšanas brīţa cauri pusaudţa gadiem. R.: Avots, 2002.  

4.Vuorinens,R.,Tūnala,E. Psiholoģijas pamati. Cilvēka attīstības posmi.Zvaigzne ABC,1999.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1. Ţurnāls Skolotājs  

2. Skolas vēstis  

 



 

Kursa nosaukums Sporta aktivitātes skolā un ģimenē 

Kursa kods SpoZ1108 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis – sniegt zināšanas par sporta aktivitāšu nozīmi un ietekmi veselīga 

dzīvesveida nostiprināšanā skolā un ģimenē.  

Kursa uzdevumi:  

Iepazīstināt  

1) ar sporta aktivitāšu izvēles nosacījumiem,  

2) ar ārpusstundu sporta pasākumu organizēšanu skolā un aktīvās atpūtas pasākumiem ģimenēm 

ar bērniem,  

3) ar fiziskās slodzes noteikšanas iespējām,  

4) ar vingrojumu nozīmi zīdaiľiem, agrās bērnības posmā un pirmsskolas vecumā.  

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids  

L,S,P,Ld Paredzētais apjoms stundās  

1. Fiziskās aktivitātes bērniem un pusaudţiem L 4  

2. Fizisko vingrinājumu ietekme bērnu attīstības daţādos periodos L 2  

3. Sporta aktivitāšu izvēle L 2  

4. Rīta vingrošana un aktīvā pauze mācību stundās S 2  

5. Ārpusstundu sporta pasākumi skolā S 4  

6. Sporta aktivitāšu un aktīvās atpūtas pasākumi ģimenēm ar bērniem S 4  

7. Praktiska fiziskās slodzes noteikšana S 2  

8. Vingrojumi bērnam kopā ar māmiľu un tēti S 2  

9. Pareizu stāju veidojošie vingrojumi S 2  

10. Brīvā laika aktīvās spēles skolēniem un vecākiem S 8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Studiju kursa gala vērtējumu veido atzīmes par:  

3 patstāvīgajiem darbiem – 60% (20% par katru) un  

eksāmena (mutiski) rezultāts – 40%.  

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Jankovskis G., Beldava I. Skelets kustībā un veselība. – R.: LU akadēmiskais apgāds, 2009., 



120, 21 eks.  

2. Krauksts V. Bērnu un pusaudţu fiziskās aktivitātes un sports. – R.: SIA Drukātava, 2006., 

201, 29 eks.  

3. Ţīdens J. Bērnu un pusaudţu trenera rokasgrāmata 3. – R., 2008., 215, 9 eks.  

Papildliteratūra 

 

1. Laizāne S., Eigima G. Rīta vingrošana pirmsskolas vecuma bērniem. – R.: Zvaigzne, 1983., 

150. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1. Ţurnāls: Mans mazais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Skolēnu sporta higiēna un paškontrole  

Kursa kods SpoZ1027 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
10 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Medi2203 [2MED2226] Higiēna, 

paškontrole 
 

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem veidot izpratni par cilvēka veselības ,darbaspēju  

saglabāšanu un mūţa ilguma pagarināšanu, izzināt apkārtējās vides labvēlīgo un kaitīgo faktoru  

iedarbību uz cilvēka organismu, izzināt kā personīgās, sporta un skolas higiēnas ievērošana 

palīdz organizēt veselīgus mācību un treniľu apstākļus.  

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu studenti iegūs zināšanas un izpratni par fiziskās audzināšanas, 

sporta veidu, uztura ,ūdens ,gaisa un personīgās higiēnas nozīmi cilvēka ikdienas dzīvē. Pratīs 

pielietot paškontroli sportisko rezultātu izaugsmē. Iegūs prasmes izvēlēties efektīvākos 

higiēniskos līdzekļus darbaspēju atjaunošanā. Studenti iegūs prasmi analizēt un izvērtēt skolas 

un tās apkārtējās vides higiēnisko normu ievērošanu. 

Kursa plāns 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Vispārizglītojošo skolu higiēniskās prasības. L-2  

2. Skolas un sporta celtľu higiēna. L-4, S-2  

3. Fiziskās audzināšanas higiēniskie pamati. L-2  

4. Skolēna – sportista personīgā higiēna L-2, S-2  

5. Uztura higiēna. L-4, S-2  

6. Ūdens un gaisa higiēna. L-2, S-2  

7. Sporta darbaspēju atjaunošana.. L-4  

8. Sporta veidu higiēna. L-2, S-2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Starppārbaudījumi - patstāvīgais darbs - Higiēnisko prasību ievērošanas izvērtējums skolā- 10%;  

- kontroldarbs- 10%;  

- referāts – Izvēlētā sporta veida higiēna - 40%;.  

Noslēguma pārbaudījums- eksāmens mutiski - 40%. 

Mācību pamatliteratūra 



 

1. Rubana I. M.-Higiēna-R.,LSPA,2000.  

2. Mauriľa, L., Tripāne, T. Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar daţādiem veselības 

traucējumiem. SIA MADRIS, 1999.  

3. Lindberga Z.-Higiēna-R.,Zvaigzne,1991.  

4. Valtneris, A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Atkārtots izdevums. Zvaigzne ABC, 1995  

5. Purmale I., Ārstnieciskā vingrošana skolā., Raka, 2006  

Papildliteratūra 

 

1. Bērnu un pusaudţu trenera rokasgrāmata. Autoru kolektīvs.Latvijas treneru tālākizglītības 

centrs. Rīga: Imanta, 2008.  

2. Jankovskis G,BeldavaI,Līviľa B,Strēlis K.,Čūriškis,-Skelets kustībā un veselība,LU 

Akadēmiskais apgāds,2010.  

3. Krauksts, V. Nogurums un atjaunošanās. SIA Drukātava, 2007.  

4. Krauksts V., Bērnu un pusaudţu fiziskas aktivitātes un sports., Drukātava, 2006  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. 36,6 0  

2. Veselība  

3. www.likumi.lv 



 

Kursa nosaukums Sporta aktivitātes bērniem ar veselības problēmām. 

Kursa kods SpoZ1107 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.10.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes sporta aktivitāšu organizēšanai bērniem ar 

veselības problēmām. Kursa uzdevumi:  

1) izzināt bieţāk sastopamos veselību ietekmējošos faktorus;  

2) izzināt pie kādām diagnozēm ir liegtas kustību aktivitātes;  

3) izvēlēties sporta stundu saturu atkarībā no slimības rakstura;  

4) izzināt kustību aktivitāšu nozīmi bērna personības attīstībā.  

Rezultāti 

 

Apgūstot studiju kursu, studentiem nostiprinās zināšanas un prasmes par sporta aktivitāšu nozīmi 

un izmantošanu  

veselības uzlabošanā bērniem ar veselības problēmām.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1.Iegūst zināšanas par fizioloģisko norišu īpatnībām bērniem ar veselības problēmām:  

2.Padziļina zināšanas par sporta aktivitāšu nozīmi slimību profilaksē;  

3.Iegūst zināšanas sporta aktivitāšu slodzes plānošanā bērniem ar veselības problēmām.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti spēj un prot izvēlēties sporta nodarbību saturu bērniem ar veselības problēmām.  

2 Studenti prot un spēj ievērojot individualizācijas principu, izvēlēties atbilstošu slodzi .  

3.Studenti prot vadīt sporta nodarbības bērniem ar veselības problēmām  

Kursa plāns 

 

Nr.  

p.k.  

Temats  

Nodarbības veids  

L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  

1. Sporta aktivitātes un to loma veselīga dzīvesveida ievērošanā. L 2  

2. Bērnu organisma fizioloģiskās norises sporta aktivitāšu ietekmē. L 2  

3. Mērķtiecīga mācību procesa veidošana bērniem ar veselības problēmām. L 2  

4. Sporta aktivitāšu izvēle izvērtējot slimības raksturu. L 2 S 2  



5. Sporta aktivitāšu pielietošanas principi, līdzekļi, un metodes fiziskās audzināšanas procesā. L 

2  

6. Stājas traucējumi un korekcijas iespējas . L 2  

7. Higiēnisko prasību ievērošana sporta aktivitātēs bērniem ar veselības problēmām. Sporta 

traumu profilakse un pirmā palīdzība. L 2 S 2  

8. Sporta pedagoga profesionālās kompetences strādājot ar bērniem, kuriem ir veselības 

problēmas. L 2  

9. Patstāvīgais darbs bērniem ar veselības problēmām L 2  

10. Sporta nodarbību plānošanas īpatnības bērniem ar veselības problēmām un sporta stundu 

vadīšana.P 10  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāizpilda uzdevumi – 10%;  

Jāuzraksta sporta stundas konspekts (patstāvīgais darbs), jānovada sekmīgi sporta stunda – 40%;  

Eksāmens (mutiski) - (50%).  

 

 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Krauksts, V. N. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Drukātava, 2006.- 30 eks.  

2. Mauriľa, L., Tripāne, T. Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar daţādiem veselības 

traucējumiem. SIA MADRIS, 1999.- 10 eks.  

3. Valtneris, A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Atkārtots izdevums. Zvaigzne ABC, 1995,-

46 eks.  

4. Purmale I., Ārstnieciskā vingrošana skolā., Raka, 2006, -22 eks.  

5. Krauksts V., Bērnu un pusaudţu fiziskas aktivitātes un sports., Drukātava, 2006, - 21 eks.  

Papildliteratūra 

 

1. Andersone,R.Pusaudţu sociālo prasmju veidošanās.RaKa.2001.  

2. Bērnu un pusaudţu trenera rokasgrāmata. Autoru kolektīvs.Latvijas treneru tālākizglītības 

centrs. Rīga: Imanta, 2008.  

3. Golubeva, A. Puškarevs, I. Veselības veicināšana skolā. LU Apgāds, 2008.  

4. Jansone, R. Sporta izglītība skolā. RaKa, 1999.  

5. Krauksts, V. Nogurums un atjaunošanās. SIA Drukātava, 2007.  

6. Kurzemniece, L. personības attīstība sporta stundās. Metodiskie ieteikumi. , Rīga, 2001.  

7. Dzintare P., Stangaine I. – Rotaļa bērna dzīvesveids., Raka, 2005  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1. Skolotājs  

2. http:/izm.gov.lv  

3. Veselība  

4. 36,6°  

 



 

 

Kursa nosaukums Mācību metodika un saturs veselības mācībā I 

Kursa kods Peda4043 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Mācību metodika# 

Lekciju stundu skaits 36 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
28 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes par dzīvesveida ( seksuālā 

uzvedība un atkarību izraisošu vielu lietošana) un vides ietekmi uz veselību. Studiju kursa saturā 

ir ietverti jautājumi par fizioloģiskām un psihosociālām pārmaiľām daţādos bērnu un jauniešu 

vecumposmos un to izraisītām izpausmēm; seksualitāti, tās izpausmēm, riskiem un sekām; 

seksuālo un reproduktīvo veselību - grūtniecību, abortu, kontracepciju, seksuāli transmisīvām 

slimībām; par vieliskām un procesu atkarībām, to ietekmi uz organisma fizioloģiskām funkcijām, 

indivīda uzvedību; atkarību profilakses iespējām un veidiem, kā arī to mācību metodiku. 

Rezultāti 

 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās veselības teorētiskos aspektus, kas saistīti ar 

vielisko un nevielisko atkarību veidošanos, ar seksuālo un reproduktīvo sistēmu; spēs saistībā ar 

atbilstošo tematiku:  

• izstrādāt mācību tematisko plānu, plānot mācību stundas,  

• izvēlēties un īstenot mācību uzdevumiem atbilstošas mācību metodes un paľēmienus,  

• atrast, atlasīt un izmantot aktuālus papildmateriālus par dzīvesveida un vides ietekmi uz 

veselību,  

• izvērtēt skolēnu darbības rezultātus, izvēloties un piemērojot atbilstošas vērtēšanas metodes un 

uzdevumu veidus un izstrādāt pārbaudes darbus un vērtēšanas kritērijus.  

Kursa plāns 

 

1. Dzimumizglītība. Dzimumaudzināšana. L2  

2. Seksuālā un reproduktīvā veselība.L4, S4  

3. Seksuālā uzvedība. L2, S2.  

4. Grūtniecība un dzemdības. Aborts.L4  

5. Kontracepcija L4, S4  

6. Seksuāli transmisīvās slimības. AIDS L2, S4  

7. Vieliskās un procesu atkarības. L6  

8. Apreibinošās vielas. L4, S4  

9. Profilakse, veidi. L2,S2  



10. Mācību metodiskie materiāli un līdzekļi, IT pielietojums mācību procesā. L2, S4  

11. Mācību metodika (seksuālā un reproduktīvā veselība; atkarības) L4, S6  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1.Izpildīti trīs patstāvīgie darbi: 30% no vērtējums (10% katram darbam)  

2.Sekmīgs starpvērtējums: 2 pārbaudes darbi – 20 % no vērtējuma (10% katram darbam)  

3.Noslēguma pārbaudījums (rakstisks) - 50% no vērtējuma.  

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Geske, R. Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga : RaKa, 2005. 12 eks.LUB  

2..Pusaudţiem par intīmo. Rokasgrāmata skolotājiem. ANO Attīstības programma, IZM,2004. 6 

eks, LUB  

3..Pusaudţiem par intīmo. Aktivitātes darbam klasē. ANO Attīstības programma, IZM,2004. 6 

eks, LUB  

4.Rokasgrāmata vienaudţu izglītotājiem. HIV/AIDS un reproduktīvā veselība. ANO Attīstības 

programma.IZM,2003 4 eks.LUB  

5..Skolēni un narkotikas.Rokasgrāmata skolotājiem.UNDCP,2003. 41 eks., LUB  

 

Papildliteratūra 

1.Adamaite, I., Šľore,E. Kur slēpjas atkarība? 5.-9. kl. Skolēniem par narkotiskajām vielām. 

R.:Zvaigzne ABC,1997 1 eks. LUB  

2. Augšana un attīstība pusaudţu gados.Metodisks materiāls skolotājiem.R.: Zvaigzne 

ABC,1995  

3. Augšana un attīstība pusaudţu gados.Materiāls skolēniem. R.: Zvaigzne ABC,1995  

4. Puškarevs,I. Par smēķēāsanu, alkoholismu, narkomāniju.Skolotāja grāmata.Lielvārds, 1996.  

5. Zālītis, J.Vēlreiz par mīlestību.R.: Avots,1993.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.hppt//www.aids.gov.lv  

2.hppt//www.narkomania.lv  

3.hppt//www.narkologia.lv  

4.hppt//www.visc.gov.lv  

5.Latvijas ārsts  

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika un veselības mācības saturs II 

Kursa kods Peda4180 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Mācību metodika# 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 15.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Peda4043, Mācību metodika un saturs veselības mācībā I 

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes par dzīvesveida un vides ietekme 

uz slimību attīstību un indivīda drošību. Studiju kursa saturā ir ietverti jautājumi par slimību 

attīstību veicinošiem faktoriem, kas saistīti ar skolēnu dzīvesveidu un vides nozīmi slimību 

attīstībā, par slimību profilaksi; par skolēnu drošību un izsargāšanos no negadījumiem, kā arī 

mācību metodiku.  

Rezultāti 

 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās teorētiskos aspektus, kas saistīti ar slimību attīstību 

veicinošiem faktoriem, saslimšanu profilaksi, skolēnu drošību, un spēs:  

• izstrādāt mācību tematisko plānu, plānot mācību stundas,  

• izvēlēties un īstenot mācību uzdevumiem atbilstošas mācību metodes un paľēmienus,  

• atrast, atlasīt un izmantot aktuālus papildmateriālus par dzīvesveida un vides ietekmi uz 

veselību,  

• izvērtēt skolēnu darbības rezultātus, izvēloties un piemērojot atbilstošas vērtēšanas metodes un 

uzdevumu veidus un izstrādāt pārbaudes darbus un vērtēšanas kritērijus.  

Kursa plāns 

 

1.Veselība, slimība; slimību profilakse. L4  

2.Skolēna personīgās higiēna. L6, S4  

3.Bērnu infekcijas slimības. L6, S2  

4.Bērnu somatiskās saslimšanas.L6, S2  

5.Skolēnu drošība L4, S2  

6Pirmā palīdzība L2  

7.Pirmā palīdzība daţādos negadījumos. L6,S4  

8.Mācību metodiskie materiāli un līdzekļi, IT pielietojums mācību procesā. L2,S2  

9.Mācību metodika (slimību profilakse un skolēnu drošība) L4, S6  



 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1.Izpildīti trīs patstāvīgie darbi: 30% no vērtējums (10% katram darbam)  

2.Sekmīgs starpvērtējums: 2 pārbaudes darbi – 20 % no vērtējuma (10% katram darbam)  

3.Noslēguma pārbaudījums (rakstisks) - 50% no vērtējuma.  

Mācību pamatliteratūra 

 

1.Baltiľš, M.,Lietišķā epidemioloģija.Zinātne, 2003. 80 eks., LUB  

2.Drošība. Metodiskie ieteikumi pamatskolai. Rīga. ISEC, 2004, 2 eks. LUB  

3.Rubana, I.M. Tava veselība. Izsargāšanās no slimībām. R.: RaKa, 1999, 6eks.LUB  

4.Veselības grāmata. Sast. Nagle, E. R.Krauklītis, 1998, 1 eks.LUB  

Papildliteratūra 

 

1.Golubeva, A. Skolēnu drošība. Nelaimes gadījumi. Pirmā palīdzība. R.:Lielvārds, 1998.  

2.Golubeva, A. Veselības veicināšana skolā. LU Akadēmiskais apgāds, 2008.  

3.Geske, R. Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga : RaKa, 2005.  

4.Jankovskis, G., Beldava, I., Līviľa, B., Strēlis, K., Čūriškis, A. Skelets kustībā un veselība. LU 

Akadēmiskais apgāds, 2009  

5.Pirmā palīdzība praksē. Tulk. R.Zvaigzne ABC,1997  

6.Rubana, I.M., Tava veselība. Veselīgs dzīvesveids. R.RaKa, 1998  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1.hppt//www.aids.gov.lv  

2.hppt//www.svva.gov.lv  

3.hppt//www.visc.gov.lv  

4.Latvijas ārsts  

5.36.6  

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika un saturs veselības mācībā III 

Kursa kods Peda4654 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Mācību metodika# 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 24.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Peda4180, Mācību metodika un veselības mācības saturs II 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem, topošiem skolotājiem zināšanas un prasmes par uztura 

un dzīvesveida ietekmi uz veselību. Kursa saturā ir ietverti jautājumi par veselīga uz sabalansēta 

uztura lietošanas nepieciešamību ikdienā, tā nozīmi slimību profilaksē, kā arī akcentējot ģimenes 

lomu veselīgas dzīvesveida un pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanā un attīstībā.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

zinās un izpratīs veselīga un sabalansēta uztura būtību;  

zinās uztura nozīmi slimību profilaksē un izcelsmē.  

zināšanas par ģimenes veselību ietekmējošie faktoriem un iedzimtības un vides nozīmi ģimenes 

veselībā.  

Profesionālās kompetences:  

zinās kā metodiski un saistoši skolā aktualizēt veselīga un sabalansēta uztura nozīmi un lietošanu 

ikdienā.  

Zinās un izpratīs kā plānot, organizēt un vadīt veselīgas aktivitātes, lai uzlabotu attiecības 

ģimenē.  

Kursa plāns 

1. Ģimenes veselību ietekmējošie faktori. L-4  

2. Iedzimtības un vides nozīme ģimenes veselībā. Potenciālo vecāku atbildība. L-4  

3. Savstarpējās attiecības ģimenē, kā nozīmīgs ģimenes veselību ietekmējošs faktors. S-4  

4. Labu attiecību veicināšana ģimenē. Kopīgā laika pavadīšanas nozīme ģimenes ikdienā. Vecu 

cilvēku veselības veicināšana ģimenē. L-4, S-4  

5. Bērna aizsardzība un drošība ģimenē. L-4  

6. Skolas un ģimenes sadarbība. S-4  

7. Tēmas „Veselība ģimenē‖ saturs un metodika. S-4  

8. Tēmas „Veselīgs uzturs‖ saturs, mācību metodiskie līdzekļi un pielietojamā metodika. L-4  

9. Uztura reţīms un tā nozīme cilvēka veselībā. Uztura uzľemšanas motivācija. L-4  

10. Uzturkomponenti, to vispārējs raksturojums, nozīme. L-4  



11. Augu un dzīvnieku valsts uzturlīdzekļu higiēniskais raksturojums, kvalitāte. Reklāmas 

ietekme produktu izvēlē. S-4  

12. Veselīga uztura piramīda. Diētas. S- 4  

13. Pārtikas nozīme slimību izcelsmē un profilaksē. Aptaukošanās, bulīmija, anoreksija, 

badošanās. L-4  

14. Uzturs ģimenē un skolā. Ēšanas tradīcijas. S-4  

15. Uztura daţādība un atbilstība vecumposmiem, saslimšanām un fiziskai slodzei. S-4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 4 patstāvīgie darbi un sekmīgi jāuzstājas semināros. Studiju 

kursa gala atzīmi veido 4 patstāvīgo darbu rezultāti semestra laikā (40%), atzīmes par uzstāšanos 

semināros (20%) un eksāmena (mutisks) rezultāts (40%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. I.M. Rubana, G. Romanovska Veselības mācība vidusskolām, RaKa, 2009 35 eksemplāri  

2. Zariľš Z., Neimane L.Uztura mācība. Rasa ABC,1999 11 eksemplāri  

3. Karpova, Ā. Ģimenes psiholoģija.-R.:Raka,2000. 3 eksemplāri  

 

 

 

Papildliteratūra 

1. Rubana I.M. Ēd vesels! R.: Zaļais circenis, 1998.  

2. Rubana I.M. Ēdīsim veselīgi! R.: Hanzas maiznīca:Veselības veicināšanas centrs, 2001.  

3. Zariľš Z. Liekā svara cēloľi, novērtēšana, sekas, novēršana. R.: RaKa, 1993.  

4. Rubana I.M. Tava veselība, veselīgs dzīvesveids.-R.:RaKa,1998.  

5. Kā palīdzēt vardarbībā cietušam bērnam. Autoru kol. A/s. Balodis Printing.-R.:1999-2000.  

6. Kovencija Par bērna tiesībām//Latvijas organiz."Glābiet bērnus".R.:Fonds,  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. ţurnāls „Veselība‖  

2. ţurnāls Mans mazais  

3. ţurnāls Jums kolēģi  

 

 



 

Kursa nosaukums Mācību metodika un saturs veselības mācībā IV 

Kursa kods Peda4655 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Mācību metodika# 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 24.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Peda4654, Mācību metodika un saturs veselības mācībā III 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir studentu izglītošana veselības mācības satura psihiskās veselības 

jautājumos, kas palīdz uzlabot ikdienas dzīves kvalitāti un izprast psihiskās veselības zināšanu, 

prasmju un iemaľu nozīmi. Studiju kursā aplūkoti psihiskās veselības aktualitātes un 

veicināšanas jautājumi, pašcieľas kā veselības priekšnoteikuma, izjūtu (pozitīvu un negatīvu) un 

spriedzes pārvarēšanas jautājumi.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

zināšanas par psihiskās veselības nozīmīgumu ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanā;  

zina un prot atpazīt izjūtas un spriedzes izraisītas situācijas  

Profesionālās kompetences:  

apgūst paľēmienus kā risināt spriedzes izraisītas situācijas;  

apgūst prasmes veicināt skolēnu, kolēģu un paši savu pašcieľu  

Kursa plāns 

1. Psihiskā veselība – veselības un piepildītas dzīves neatľemama sastāvdaļa. Psihiskās veselības 

veicināšana. L-4  

2. Pašcieľa – viens no veselības priekšnoteikumiem. L-4, S-4  

3. Pārliecinātība, pašpaļāvība un spiediena atvairīšana. L-4  

4. Izjūtas, laime, prieks, vientulība, depresija un fobijas. L-4, S-8  

5. Emocionālā stāvokļa pārvaldīšana. L-4  

6. Spriedze, spriedzes cēloľi, to novēršana un spriedzes pārvaldīšana. L-4, S-4  

7. Psiholoģiskā saskarsme, komunikācija un tās traucēkļi, komunikācijas līdzekļi. Refleksīvā 

klausīšanās, izsargāšanās no konfliktiem un konfliktu risināšana. L-4, S-4  

8. Laika menedţments. Savu spēju un interešu un mācīšanās prasmju mērķtiecīga attīstīšana un 

pilnveidošana. L-4, S-4  

9. Tēmas ―Psihiskā veselība‖ saturs un metodika. S-8  

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 4 patstāvīgie darbi un sekmīgi jāuzstājas semināros.  

Studiju kursa gala atzīmi veido 4 patstāvīgo darbu rezultāti semestra laikā (40%), atzīmes par 

uzstāšanos semināros (20%) un eksāmena (mutisks) rezultāts (40%).  

Mācību pamatliteratūra 

1. Puškarevs I. Garīgā veselība. Skolotāja grāmata sociālajās zinībās. R.: Zvaigzne ABC, 2006 

14 eksemplāri  

2. Puškarevs I. Attīstības psiholoģija. R.: LU, 2000 88 eksemplāri  

3. Nucho A. O., Vidnere M. Garīgās veselības veicināšana, Psiholoģija izglītībai, - RaKa, 2000 3 

eksemplāri  

4. Weare K., Gray I. Promoting mental and emotional health in European Network of Health 

Promoting Schools. WHO, 1995 1 eksemplārs  

Papildliteratūra 

1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. R.: SIA Kamene, 1994  

2. Šapiro D., Valčevs R., Donelana F. Konflikts un saskarsme. Ceļvedis konfliktu atrisināšanas 

labirintā, Sorosa fonds Latv., 1996  

3. Veselības mācība 7.-12.klasei. Spriedze. Metodisks materiāls skolotājiem, Zvaigzne ABC, 

1995  

4. Veselības mācība 7.-12.klasei. Spriedze. Mācību materiāls skolēniem, Zvaigzne ABC, 1995  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. ţurnāls Psiholoģijas pasaule  

2. ţurnāls Psiholoģija mums  

3. ţurnāls „Latvijas Ārsts‖  

4. ţurnāls „Jums Kolēģi‖  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Tiesību zinātnes pamati  

Kursa kods JurZ5129 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Juridiskā fakultāte 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sekmēt skolotāju profesionālo izaugsmi, sniedzot skolotājiem 

pamatzināšanas par tiesību jēdzienu un Latvijas tiesību sistēmu mūsdienās, kā arī uzsverot 

tiesību pamatnozaru īpatnības attiecībā uz nepilngadīgajiem. Studiju kursā aplūkoti tiesību 

teorijas pamatjautājumi, sniegts ieskats Juridiskās zinātnes apakšnozarēs saistībā ar pedagoga 

darbību. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti iegūst sistēmisku izpratni par tiesību būtību un nozīmi, 

ir apguvuši juridiskos pamatjēdzienus un likumsakarības, kā arī spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt 

tiesību un pienākumu nozīmi, formulēt un analītiski aprakstīt ar tiesību nozaru 

pamatjautājumiem saistītu informāciju un problēmas.  

Kursa plāns 

 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Tiesību jēdziens. L-4, S-2  

2. Tiesību formas (avoti). L-2  

3. Tiesību normas. L-2  

4. Konstitucionālo tiesību pamatjautājumi. L-1  

5. Cilvēktiesību pamatjautājumi. L-2, S-1  

6. Administratīvo tiesību pamatjautājumi. L-2, S-2  

7. Krimināltiesību pamatjautājumi. L-1, S-1  

8. Ģimenes tiesību pamatjautājumi. L-2  

9. Lietu un mantojuma tiesību pamatjautājumi. L-2  

10. Saistību tiesību pamatjautājumi. L-2  

11. Darba tiesību pamatjautājumi. L-1, S-1  

12. Komerctiesību pamatjautājumi. L-2  

13. Tiesvedības pamatjautājumi. L-1, S-1  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju apmeklējums – ieteicams; seminārnodarbību apmeklējums – obligāts. Starppārbaudījums 

(rakstveida kontroldarbs) – 50%, rakstveida eksāmens – 50%. 



Mācību pamatliteratūra 

1. Cipeliuss R. Tiesību būtība. R.: LU, 2000.  

2. Krastiľš I. Tiesību būtība un forma. Rīga, 1998.  

3. Latvijas tiesību vēsture (1914.-2000). prof.Lēbera red. Rīga, 2000.  

4. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga, 2004.  

Papildliteratūra 

 

Burgentāls T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā. AGB, Rīga, 2000.  

Jakubaľecs V. Tiesības sabiedrībā. R., 1998.  

Iļjanova D. Vispārīgie tiesību principi kā tiesību avots. Tiesību spogulis. R.:Turība, 1999.  

Terehovičs V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā. 2.izdevums. Rīga, 2009.  

Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1.www.likumi.lv  

2.www.at.gov.lv  

3.Jurista Vārds  

4.Likums un Tiesības  

5.Cilvēktiesību Ţurnāls  

6.www.saeima.lv 

 



 

 

 

 

 

Psiholoģijas skolotājs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kursa nosaukums Psiholoģijas mācību metodika 

Kursa kods Psih4026 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
22 

Laboratorijas darbu stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

  

Priekšzināšanas 

BiolP049, Psihes bioloģiskie pamati I [PsihB P] 

Psih1031, Praktikums sociālajā psiholoģijā I [Psih B] 

Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] 

Psih1045, Ievads psiholoģijā II* 

Psih2024, Attīstības psiholoģija* 

Psih2036, Sociālā psiholoģija 

PsihP060, Praktikums sociālajā psiholoģijā II [PsihB P] 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir iepazīt psiholoģijas mācību metodiku vidusskolniekiem. Kursa ietvaros tiek 

apgūta mācību satura veidošana un vērtēšana, mācību metodes un forma.  

Studiju kurss ietver tēmas, kuras nepieciešamas psiholoģijas skolotājam, lai īstenotu psiholoģijas 

mācības vidusskolās. Kurss balstās uz integrētu pieeju psiholoģijā un pedagoģijā. Kursā 

paredzētas teorētiskas lekcijas, praktiskās nodarbības un patstāvīgais darbs, kura rezultātā 

studenti apgūst daţādu psiholoģijas tēmu mācīšanas prasmes un iemaľas. 

Rezultāti 

 

Kursa apguves rezultātā studenti zinās:  

- mācību satura veidošanu un vērtēšanu, mācību metoţu un formu izmantošanu psiholoģijas 

mācību stundās;  

Kursa apguves rezultātā studenti pratīs:  

- teorētiski pamatoti organizēt savu un skolēnu darbību psiholoģijas apguves procesā;  

- kritiski analizēt savu un skolēnu darbību psiholoģijas apguvē;  

- veicināt skolēnu mācīšanās prasmju veidošanos;  

- saistīt psiholoģijas zināšdanu apguvi ar skolēnu personības vispusīgu attīstību;  

- rosināt skolēnu izpratni par saviem kognitīvajiem un emocionālajiem procesiem, personības 

īpašībām un attiecībām ar apkārtējiem cilvēkiem un sociālo vidi. 

Kursa plāns 

1. Psiholoģijas mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi, atbilstība mācību standartam L 2  

2. Psiholoģijas mācību satura un metoţu saistība, grupu darba metodes psiholoģijas mācīšanas 

procesā L 4  

3. Mācību sasniegumu pārbaudes formas un metodes, vērtēšana L 2  

4. Mācību stundas plāna veidošana un analīze L 2  



5. Mācību stunda par psiholoģijas izziľas jomām un metodēm, tās veidošana un analīze S 2  

6. Mācību stunda par kognitīvajiem procesiem, tās veidošana un analīze S 4  

7. Mācību stunda par emocijām, vajadzībām un motivāciju, tās veidošana un analīze S 4  

8. Mācību stunda par indivīdu ietekmējošiem bioloģiskajiem un sociālajiem faktoriem, tās 

veidošana un analīze S 2  

9. Mācību stunda par personību, indivīda attīstību, tās veidošana un analīze S 2  

10. Mācību stunda par indivīda sociālo mijiedarbību, tās veidošana un analīze S 4  

11. Mācību stunda par sociālajām attiecībām, tās veidošana un analīze S 2  

12. Mācību stunda par indivīda un grupas mijiedarbību, tās veidošana un analīze S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Starppārbaudījums - kontroldarbs – 30%  

Uzdevumu izpilde semināru nodarbībās – 20%,  

Eksāmens – psiholoģijas mācību stundas sagatavošana, vadīšana un analīze – 50% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Psiholoģija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.  

2. Psiholoģija vidusskolai. Skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.  

3. Psiholoģijas vārdnīca. Rīga: Mācību grāmata, 1999.  

4. Borns, L. E., Ruso, N. F. Psiholoģija. 1.–4. daļa. Rīga: RaKa, 2001.  

5. Borns, L. E., Ruso, N. F. Psiholoģija. Skolotāja grāmata. 1.–4. daļa. Rīga: RaKa, 2001.  

6. Ievads psiholoģijā vidusskolai. Rīga: Pētergailis, 2000.  

Papildliteratūra 

 

1. Reľģe, V. Psiholoģija. Personības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.  

2. Reľģe, V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.  

3. Reľģe, V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.  

4. Reľģe, V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.  

5. Vuorinens, R., Tūnala, E. Psiholoģijas pamati. Cilvēka attīstības posmi. Rīga: Zvaigzne ABC, 

1999  

6. Omārova, S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 1996.  

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1. Psiholoģija. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts. 18.pielikums Ministru 

kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.715 http://www.likumi.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Ievads psiholoģijā I [Psih B] 

Kursa kods Psih1042 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 48 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība #Psiholoģijas nodaļa 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anika Miltuze 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Psih1042 [2PSI1026] Ievads 

psiholoģijā I [Psih B] [slēgts 

03.09.2010] 

Psih1023 [2PSI1395] Vispārīgā 

psiholoģija I 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas par psiholoģijas zinātni, tās vēsturisko attīstību, 

galvenajiem psiholoģijas virzieniem un nozarēm, pētniecības metodēm, kā arī veidot izpratni par 

cilvēka izziľas darbības galvenajām likumsakarībām. Kurss iepazīstina ar sajūtu, uztveres un 

uzmanības lomu cilvēka psihes struktūrā, to galvenajām likumsakarībām. Kursa ietvaros studenti 

apgūst izziľas procesu - atmiľas, domāšanas un iztēles - struktūru un funkcionēšanas 

likumsakarībām. Paralēli studenti mācās strādāt ar zinātnisko literatūru, analizēt informāciju, 

prezentēt iegūtās atziľas. 

Rezultāti 

Pēc kursa apguves studenti pārzin psiholoģijas zinātnes pamatjēdzienus, orientējas galvenajos 

psiholoģijas virzienos, nozarēs un teorijās, pārzin cilvēka izziľas darbības pamatlikumsakarības, 

kā arī ir apguvuši pamatiemaľas zinātniskās literatūras studēšanā un atziľu prezentācijā.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

 

Akadēmiskās kompetences:  

1. Izpratni par psiholoģiju kā zinātni,  

2. Orientēšanos psiholoģijas zinātnes pamatjēdzienos un teorijās;  

3. Priekšstatu par psiholoģijas zinātnes veidošanos, virzieniem, nozarēm un izpētes metodēm;  

4. Pārzin cilvēka izziľas darbības pamatlikumsakarības.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Lieto psiholoģijas pamatjēdzienus  



2. Prot atbilstoši tēmai atlasīt un analizēt zinātnisko literatūru;  

3. Apguvuši prezentāciju sniegšanas pamatprasmes un spēj sniegt skaidras prezentācijas;  

4. Spēj analizēt savu izziľas darbību, lietojot atbilstošu psiholoģisko terminoloģiju;  

5. Spēj veikt zinātniskiem izpētes standartiem atbilstošu novērojumu un izstrādāt tā analīzi. 

Kursa plāns 

1. Psiholoģijas zinātne, tās galvenie mērķi un uzdevumi. L4/S2  

2. Ieskats psiholoģijas zinātnes vēsturē un psiholoģijas zinātnes virzieni L8/S2  

3. Galvenās psiholoģijas zinātnes nozares un saikne ar citām zinātnēm L2/S2  

4. Psiholoģijas pētīšanas metodes L4/S2  

5. Pirmais starpsemestra kontroldarbs L2  

6. Cilvēka uzvedība, nervu sistēmas loma uzvedības regulācijā, iedzimtības un vides loma 

cilvēka psihiskajā darbībā. L2  

7. Apziľa, izmainītie apziľas stāvokļi L2/S2  

8. Sajūtas un uztvere, to veidi un galvenās likumsakarības. L6/S4  

9. Atmiľa, tās pamatprocesi, atmiľas veidi, to raksturojums, L6  

10. Domāšana, tās veidi, operācijas un formas. Intelekts. L4  

11. Iztēle, tās procesi, veidi, fantāzija. L2  

12. Valoda un runa, tās saistība ar domāšanu. L2  

13. Uzmanība, tās fizioloģiskie pamati, uzmanības veidi, īpašības, UDS. L2/S2  

14. Otrais starpsemestra kontroldarbs L2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums ir obligāts.  

Divi starpsemestra kontroldarbi 20% + 20%, netiek pārrakstīti, laboti vai rakstīti pēc noteiktā 

datuma (kontroldarbu datumi tiek paziľoti pirmajā nodarbībā). Studentiem, kas nav rakstījuši 

kontroldarbu slimības dēļ (uzrāda ārsta zīmi) vai iepriekš brīdinājuši pasniedzēju par nespēju 

ierasties noteiktā dienā uz kontroldarbu, ir tiesības tos kārtot vēlāk citā laikā.  

Uzdevumu izpilde semināros, zinātniskās literatūras par daţādām semināru tēmām studēšana, 

prezentāciju izstrāde un to realizācija semināros - 20%  

Patstāvīgais darbs par novērošanu – 10% (ja darbs nav iesniegts laikā, tā vērtējums tiek 

samazināts uz pusi)  

Eksāmens - akadēmiskais tests 30 %  

Mācību pamatliteratūra 

1.Borns L.E., Ruso N.F. (2000). Psiholoģija. 1.daļa. Rīga (91 eks. LUB)  

2. Borns L.E., Ruso N.F. (2001). Psiholoģija. 2.daļa. Rīga (91 eks. LUB)  

3. Gleitman, G. Fridlund, A., Raisberg, D. (2001). Osnovi psihologii, SPb.Reč. vai Gleitman, G. 

Fridlund, A., Raisberg, D. (1999). Psychology, New York :W.W. Norton & Company (6 eks. 

LUB)  

4. Kreišmane, I. Valgere, R,. Gulbe K. (2000) Ievads psiholoģijā : eksper. māc. līdz. Rīga : 

Pētergailis (3 eks. LUB)  

5. Щульц Д., Щульц С. (1998). История современной психологии. Санкт-Петербург, 

Еврази (8 eks. LUB) 

Papildliteratūra 

1. Maklakov, A.G. (2000). Obščaja psihologija. SPb:Piter  

2. Lurija A. (1989). Maza grāmata par lielu atmiľu. Rīga.  

3. Benešs, H (2001). Psiholoģijas atlants : attēli un teksti. Rīga : Zvaigzne ABC  

4. Reber A.S. (1995). The Penguin Dictionary of Psychology. London: Penguine Books 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Rewiew of general psychology.  

2. Psychological Bulletin 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Sociālā psiholoģija 

Kursa kods Psih2036 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 48 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība #Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Dimdiľš 

Priekšzināšanas 

Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Psih2036 [2PSI2036] Sociālā 

psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem vispusīgas pamatzināšanas sociālajā psiholoģijā, iepazīstināt ar 

sociālās psiholoģijas konstruktiem, metodoloģiju, klasiskajām un mūsdienu sociālās psiholoģijas 

teorijām, un pētījumiem. Semināru mērķis ir sociālpsiholoģisko pētījumu un publikāciju 

padziļināta analīze, sociālpsiholoģisko fenomenu praktiskas demonstrācijas un klasisko 

eksperimentu replikācijas. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti orientēsies sociālās psiholoģijas konstruktos, teorijās un terminoloģijā, 

zinās sociālās psiholoģijas teoriju un konstruktu praktisko pielietojumu. Sekmīgi apgūstot studiju 

kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1) Spēju orientēties sociālās psiholoģijas klasiskajās un modernajās teorijās un pētījumos;  

2) Prasmi atpazīt sociālpsiholoģiskos fenomenus ikdienas situācijās, piemērot to analīzei 

atbilstošās teorijas;  

3) Sociālpsiholoģiskās literatūras meklēšanas un analīzes prasmes.  

 

Profesionālās kompetences:  

1) Prasmi pielietot sociālās psiholoģijas atziľas pārliecināšanas procesā;  

2) Spējas atpazīt starppersonu ietekmes mehānismus un tiem pretoties;  

3) Prasmes pielietot sociālās ietekmes mehānismus psihologa darbā, kā arī ar pārdošanu un 

reklāmu saistītās profesijās. 



Kursa plāns 

1.Kas ir sociālā psiholoģija? Sociālās psiholoģijas jēdziens, pētījumu metodoloģija, īsa nozares 

vēsture, tēmu pārskats. L2  

2.Psiholoģiskie procesi grupās. L4  

3.Informatīvā un normatīvā konformitāte. L4/S2  

4.Starppersonu ietekmes mehānismi. L4/S2  

5.Pievilcības likumi—no pirmajiem iespaidiem līdz tuvām attiecībām. L4  

6.Paštēla loma sociālajā ietekmē un starppersonu attiecībās. L4  

7.Attieksmes un attieksmju maiľa. Attieksmes un uzvedība. L6/S6  

8.Atribūcija, savas un citu uzvedības skaidrošana. L4/S2  

9.Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija. L4/S4  

10.Prosociāla uzvedība. L4  

11.Agresija un antisociāla uzvedība. L4  

12.Taisnības izjūta un morālie spriedumi. L4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir brīvprātīgs. Semināru apmeklējums ir obligāts. Kavētās semināru 

nodarbības var ieskaitīt, uzrakstot referātu par atbilstošo tēmu. Referāta apjoms un tēma tiek 

saskaľota ar docētāju konsultācijas laikā.  

No kursa vērtējuma 20% veido semināru apmeklējums un semināra uzdevumu izpildes 

vērtējums, 30% divu kontroldarbu atzīmes, un 50% rakstiska eksāmena atzīme. 

Mācību pamatliteratūra 

Reľģe, V. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.  

(22 eks. LU soc. zin. fak. bibl.; 22 eks. LU daudznozaru bibl.; 42 eks. LU izgl. zin. & psih. bibl.) 

Papildliteratūra 

1.Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2005). Social psychology (5th ed.). Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall.  

2.Augoustinos, M., & Walker, I. (1995). Social cognition: An integrated introduction. London: 

Sage.  

3.Gilovich, T., Keltner, D., & Nisbett, R. E. (2006). Social psychology. New York: Norton. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.British Journal of Social Psychology  

2.European Journal of Social Psychology  

3.Journal of Applied Social Psychology  

4.Journal of Experimental Social Psychology  

5.Journal of Personality and Social Psychology  

6.Journal of Social Psychology  

7.Personality and Social Psychology Bulletin  

8.Personality and Social Psychology Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kursa nosaukums Psihes bioloģiskie pamati I [PsihB P] 

Kursa kods BiolP049 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 15.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Bioloģijas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Bioloğijas mağistra grāds, lekt. Kamita Eglīte 

Hd. Bioloğijas habil. doktors, prof. Juris Imants Aivars 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

BiolP038 [2PSIP405] Psihes 

bioloģiskie pamati I [PsihB P] 

[28.10.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus-nebiologus ar mūsdienīgiem zinātniskiem 

priekšstatiem par būtiskākajām fizioloģiskajām norisēm cilvēka organismā. Kursa uzdevumi: 1) 

izprast veģetatīvo, somātisko, sensoro un psihisko funkciju nozīmi organismā; 2) pievērst 

uzmanību fizioloģisko funkciju vadības principiem un reālajiem mehānismiem; 3) kursa 

semināru daļā studenti tiek iepazīstināti ar daţādām neinvazīvām fizioloģisko funkciju 

izmeklēšanas metodēm, īpaši uzsverot ētiskos ierobeţojumus, kas jāľem vērā dzīvības zinātnēs. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Zināšanas par fizioloģiskām norisēm šūnās, audos, orgānos.  

2. Izpratne par komplekso fizioloģisko funkciju (asinsrite, gremošana t.t.) mehānismiem.  

3. Izpratne par fizioloģisko funkciju vadību cilvēka organismā.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj argumentēti izvērtēt psihofizioloģisko antripometrisko testu rezultātus.  

2. Studentiem ir iemaľas funkcionālu testu plānošanā un veikšanā.  

3. Studenti prot zinātniski pamatoti izvēlēties metodes svarīgāko fizioloģisko funkciju pārbaudei. 

Kursa plāns 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kursa nosaukums Praktikums sociālajā psiholoģijā I [Psih B] 

Kursa kods Psih1031 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, asist. Ieva Stokenberga 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Psih1031 [2PSI1019] Praktikums 

sociālajā psiholoģijā I [Psih B] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķi ir 1) veidot zināšanas un izpratni par sociālās uztveres, komunikācijas un cilvēku 

savstarpējās mijiedarbības procesiem; 2) attīstīt studentu sevis reprezentācijas, komunikācijas un 

efektīvas mijiedarbības prasmes; 3) veidot pozitīvu piederības izjūtu un identifikāciju ar 

psiholoģijas nozari. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūst priekšstatu par komunikācijas, sociālās percepcijas un 

sociālās mijiedarbības teorētiskajiem aspektiem, pilnveido prasmes un iemaľas veidot atvērtu 

komunikāciju individuāli un grupā, akcentējot aktīvas iesaistīšanās un tolerances lomu attiecībās.  

Kursa apguve dod pamatu kursu Praktikums sociālajā psiholoģijā II un Prakse I apguvei. 

Kursa plāns 

1. Teorētiskās pieejas starp personu uzvedības izpētē L 1  

2. Sociālā uztvere L2/ S2  

3. Komunikācija L2/ S2  

4. Neverbālā komunikācija L2/ S2  

5. Aktīvās klausīšanās loma komunikācijā L1/ S4  

6. Attiecību veidošana L2/ S2  

7. Sociālā ietekme L2/ S2  

8. Konflikti L2  

9. Mijiedarbība grupā L2/ S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 



Dalība praktiskajās nodarbībās ir obligāta, jāpiedalās vismaz 75% nodarbību, lai nokārtotu kursu.  

Rakstisks kontroldarbs - savas pieredzes analīze saistībā ar kursā apgūtajām zināšanām par 

sociālo percepciju, komunikāciju un mijiedarbību – 50%.  

Rakstisks eksāmens par apgūtajām zināšanām - 50%.  

Mācību pamatliteratūra 

1. Reľģe, V. (2004). Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC. Psihol. 

nod. bibl.  

2. Forgas, J. P. (1985). Interpersonal Behaviour: The Psychology of Social Interaction. 

Pergamon Press. LU Psihol nodaļas bibl.  

3. Bejnamin, A. (1981) The Helping Interview, 3rd edition, Houghton Mifflin Comp., Boston. 

Psihol. nod bibl.  

4. Fišers, R., Ūrijs V., Petons, B. (2002). Prasme vienoties. R.: SIA "Jāľa Rozes apgāds". Psihol. 

nod . bibl.  

5. Pīzs, A. (1995). Ķermeľa valoda. R.: Jumava. 15 eks. 

Papildliteratūra 

1. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1999). Social Psychology. Third Edition. Longman, 

Inc.  

2. Freidmann Schulz von Thun. (1993). Miteinander reden. 1. Storungen und Klarungen. 

Hamburg.  

3. Čaldini, R., Kenrik, D, Neiberg, S. (2002). Poimi drugih, čtobi poľats sebja! M.:Olma-Press 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/smiles/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kursa nosaukums Ievads psiholoģijā II* 

Kursa kods Psih1045 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
30 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Dimdiľš 

Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anika Miltuze 

Priekšzināšanas 

Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Psih1045 [2PSI1029] Ievads 

psiholoģijā II* [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas par cilvēka personības daţādiem aspektiem: jūtu un 

emociju likumsakarībām un izpausmēm, motivāciju kā cilvēka darbības regulatoru, personības 

individuāli tipoloģiskajām īpatnībām, kā arī galvenajām personības un cilvēka attīstības 

psiholoģiskajām teorijām. Kursa ietvaros tiek sniegts arī ieskats par zinātniskās komunikācijas 

standartiem.  

Rezultāti 

Pēc kursa apguves studenti pārzin daţādus cilvēka personības aspektus, orientējas personības un 

attīstības psiholoģiskajās teorijās, ir papildinājuši pamatiemaľas zinātniskās literatūras studēšanā 

un projektu prezentācijā. Apgūstot kursu, studenti iemācās meklēt un apkopot zinātnisko 

informāciju, izvērtēt informācijas avotu ticamību, veidot informācijas kopsavilkumus, kā arī 

korektā veidā aprakstīt sava zinātniskā darba rezultātus.  

 

Akadēmiskās kompetences:  

1. Izpratne par daţādiem cilvēka personības aspektiem – individuāli tipoloģiskajām īpatnībām, 

motivāciju, vajadzībām, vērtībām u.c.,  

2. Orientēšanās ar cilvēka personību un tās apsektiem saistītos jēdzienos;  

3. Priekšstats par galvenajām personības teorijām;  

4. Izpratne par zinātnisko un nezinātnisko informāciju, tās meklēšanas iespējām un izmantošanu 



zinātniskajos darbos.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Prot analizēt savas personības individuāli tipoloģiskās īpatnības;  

2. Lieto ar cilvēka personību saistītos psiholoģijas zinātnes pamatjēdzienus;  

3. Prot atbilstoši tēmai atlasīt un analizēt zinātnisko literatūru;  

4. Ir apguvuši prezentāciju sniegšanas pamatprasmes un spēj sniegt skaidras prezentācijas;  

5. Prot izvērtēt informācijas avotu ticamību, veidot informācijas kopsavilkumus, kā arī korektā 

veidā aprakstīt sava zinātniskā darba rezultātus 

Kursa plāns 

1. Personība, personības problēma psiholoģijā. L4  

2. Personības individuāli tipoloģiskās īpatnības – temperaments un raksturs. L8  

3. Pirmais starpsemestra kontroldarbs L2  

4. Emocijas un jūtas. S4  

5. Spējas un apdāvinātība. S2  

6. Motivācija. S2  

7. Vajadzības. S2  

8. Vērtības un vērtību sistēma S2  

9. Stress un cilvēka veselība. S2  

10. Indivīds un sabiedrība - sociālās attiecības. S2  

11. Otrais starpsemestra kontroldarbs L2  

12. Akadēmiskā darba standarti Latvijas Universitātē. L2  

13. Zinātniskās informācijas meklēšana. S3  

14. Zinātnisko tekstu analīze un literatūras pārskatu veidošana. S3  

15. Zinātniskās valodas un terminoloģijas lietošana. S2  

16. Zinātniskā darba rakstīšana. S3  

17. Zinātniskās informācijas vizuāla un mutiska prezentācija. S3 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums ir obligāts.  

Semināru un patstāvīgie darbi zinātniskajā komunikācijā - 30%, bez šī vērtējuma students netiek 

pielaists pie eksāmena.  

Zinātniskās literatūras par daţādiem personības aspektiem studēšana, prezentācijas izstrāde un 

tās realizācija vienā no semināriem 20%  

Divi starpsemestra kontroldarbi 15% + 15%, netiek pārrakstīti, laboti vai rakstīti pēc noteiktā 

datuma (kontroldarbu datumi tiek paziľoti pirmajā nodarbībā). Studentiem, kas nav rakstījuši 

kontroldarbu slimības dēļ (uzrāda ārsta zīmi) vai iepriekš pabrīdinājuši pasniedzēju par nespēju 

ierasties noteiktā dienā uz kontroldarbu, ir tiesības tos kārtot vēlāk citā laikā.  

Eksāmens - akadēmiskais tests 20 %  

Mācību pamatliteratūra 

1. Майерс Дэвид (2008, 2001). Психология. 3-е изд. Минск : Попурри. vai Myers G. David 

(1995, 1992, 1987, 1986). Psychology. New York : Worth Publishers. (10 eks.LUB)  

2. Reľģe V. (2000). Psiholoģija: Personības psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC. (57 eks. LUB)  

3. Izard, K.E. (1999). Psihologija emocij. SPb:Piter (2 eks. LUB)  

4. Miltuze, A., & Raščevska, M. (2006). Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai (2. izdevums). Rīga: Latvijas Universitāte. (30 eks. LU PPMF Psiholoģijas nodaļas 

bibliotēkā)  

5. Raščevska, M., Sebre, S., & Reľģe, V. (2003). Metodiskie norādījumi bakalaura darba 

izstrādei psiholoģijas bakalaura programmā. Rīga: Latvijas Universitāte. (30 eks. LU PPMF 

Psiholoģijas nodaļas bibliotēkā)  

 

4. un 5. avots pieejams arī tiešsaistē: http://www.ppf.lu.lv/v.3/studijas.php?id=studijas_inc7 



Papildliteratūra 

1. Iļjin, E.P. (2000). Motivacija un motivi. SPb.:Piter  

2. Reľģe V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga, Zvaigzne ABC  

3. American Psychological Association (2001). Publication manual of the American 

Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: APA.  

4. Zinsser, W. (2001). On writing well: The classsic guide to writing nonfiction. New York, NY: 

Harper Collins.  

5. Nucho – Ozoliľa A., Vidnere M. (2004). Stress, tā pārvarēšana un profilakse. Rīga, biznesa 

partneri. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Rewiew of general psychology. Journal of applied psychology. Learning and memory. 

Psychological bulletin  

http://search.epnet.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Ģimenes psiholoģija [PsihB P] 

Kursa kods PsihP055 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
72 

Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Sociālo zinātľu mağistrs psiholoğijā, lekt. Inga Skreitule-Pikše 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PsihP055 [2PSIP056] Ģimenes 

psiholoģija [PsihB P] [slēgts 

03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskas zināšanas ģimenes psiholoģijā, aplūkojot 

gan ģimenes funkcijas, īpašības un struktūras veidus, gan dinamiku, ģimenes krīzes un palīdzības 

iespējas ģimenēm. Mērķis ir arī attīstīt studentiem prasmi analizēt attiecības ģimenē, pētot gan 

savu ģimeni, gan arī veicot kādas citas ģimenes attiecību izpēti. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par ģimenes funkcijām, attiecību veidiem 

ģimenē, ģimenes dinamiku un ģimenes krīzēm.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Zināšanas un izpratni par ģimenes veidiem, funkcijām, dinamiku, attiecību veidiem ģimenē;  

2. Izpratni par attiecību ģimenē ietekmi uz tajā dzīvojošo indivīdu attīstību;  

3. Izpratni par daţādiem ģimenes terapijas veidiem un to pielietošanas iespējām.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Prasme izvēlēties ģimenes izpētei nepieciešamās metodes;  

2.Veikt ģimenes izpēti un analizēt attiecības ģimenē;  

3.Izmantot genogrammas, attēlojot ģimenes struktūru un attiecības ģimenē. 

Kursa plāns 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Praktikums sociālajā psiholoģijā II [PsihB P] 

Kursa kods PsihP060 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, asist. Ieva Stokenberga 

Priekšzināšanas 

Psih1031, Praktikums sociālajā psiholoģijā I [Psih B] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

PsihP060 [2PSIP061] Praktikums 

sociālajā psiholoģijā II [PsihB P] 

[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

Kursa apguves laikā sistemātiski tiekoties praktikuma grupā, studenti iegūst zināšanas, vingrina 

un apgūst sarunas vadīšanas prasmes (aktīvo klausīšanos, pārfrāzēšanu, noskaidrošanu). Studenti 

intervē nepazīstamu cilvēku, veic intervijas audioierakstu un analizē savas intervijas vadīšanas 

prasmes un izvirza jaunus mērķus savu prasmju attīstīšanai tuvākajam laika posmam. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti apgūst un pilnveido sarunas vadīšanas prasmes un iemaľas – 

studenti prot - aktīvo klausīšanos, pārfrāzēšanu, noskaidrošanu, emociju atpazīšanu un 

atspoguļošanu, rezumēšanu. Sekmīga kursa apguve dod iespēju apgūt turpmākos kursus Ievads 

psiholoģiskajā konsultēšanā.  

Kursa plāns 

1. Sociālā uztvere un novērošana S4  

2. Paštēls un publiskais tēls. Stereotipi un aizspriedumi. S4  

3. Komunikācijas barjeras. Aktīvā klausīšanās. S4  

4. Sarunas vadīšana. Pārfrāzēšana. S4  

5. Emociju atspoguļošana. S4  

6. Noskaidrošana. S4  

7. Personības izaugsme komunikācijas prasmju kontekstā. S4  

8. Atgriezeniskā saite S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nodarbību apmeklējums obligāts, jāpiedalās vismaz 75% nodarbību, lai varētu nokārtot kursu.  

Rakstiski kontroldarbi par mājasdarbiem - 50%. Mājasdarbi tiek uzdoti katru nodarbību, 



iesniegšana notiek nākamajā nodarbībā, vēlāk tie netiek pieľemti.  

Rakstisks eksāmens - intervijas ieraksts un apgūto prasmju pašanalīze - 50%. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bejnamin, A. (1981) The Helping Interview, 3rd edition, Houghton Mifflin Comp., Boston. 

Psihol. nod. bibl.  

2. Nelson-Jones R. (1983) Practical Counselling Skills, Holt, Rineharts and Winston, London. 

Psihol. nod. bibl.  

3. Forgas, J. P. (1985). Interpersonal Behaviour: The Psychology of Social Interaction. 

Pergamon Press. Psihol. nod. bibl. 

Papildliteratūra 

1. Pīzs, A. (1995). Ķermeľa valoda. Rīga: Jumava.  

2. Reľģe, V. (2004). Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC  

3. Reľģe, V. (2002) Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC  

4. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1999). Social Psychology. Third Edition. New York: 

Longman.  

5. Freidmann Schulz von Thun. (1993). Miteinander redden. 1. Storungen und Klarungen. 

Hamburg. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Journal of Counseling Psychology, APA Division 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Kursa nosaukums Attīstības psiholoģija* 

Kursa kods Psih2024 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Attīstības psiholoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 48 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Sandra Beatrice Sebre 

Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anika Miltuze 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Psih2024 [2PSI2024] Attīstības 

psiholoģija* [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem apgūt zināšanas attīstības psiholoģijā, radot izpratni 

par klasiskajām un mūsdienu vadošajām attīstības psiholoģijas teorijām un pētniecības metodēm, 

it īpaši pievēršot vērību teorētiskiem un empīriski balstītiem priekšstatiem par mijiedarbību starp 

bioloģiskajām un sociālajām, vides ietekmēm. Kursa ietvaros aplūkotas attīstības psiholoģijas 

teorijas un pētījumi saistībā ar uztveri, domāšanu, valodu, emocijām, motivāciju, identitāti, 

sociālo un morālo uzvedību cilvēka dzīves garumā, pievēršoties gan tipiskai attīstību gaitai, gan 

arī problemātiskiem attīstības pavērsieniem. Kursa saturs ietver teorētisku informāciju par 

attīstības psiholoģiju, un praktisko darbu uzdevumi dod iespēju studentiem pielietot daţādas 

attīstības pētniecības pieejas, ar mērķi labāk izprast attīstības procesus.  

Rezultāti 

Studentiem būs izpratne par attīstības psiholoģijas klasiskajām un mūsdienīgajām teorijām, 

pētniecības metodēm, un attīstības procesiem daţādos dzīves posmos cilvēka mūţa garumā, gan 

saistībā ar tipisko attīstības gaitu, gan saistībā ar problemātiskiem attīstībam procesiem. Studenti 

būs ieguvuši izpratni par teorētisko principu praktisko pielietojamību ikdienas dzīves situācijās. 

Pratīs izvērtēt daţādu vecumposmu attīstības īpatnības un likumsakarības, analizēt cilvēka dzīves 

gājumu, loģiski prezentēt izdarītos secinājumus. 

Kursa plāns 

1. Kas ir attīstības psiholoģija? Attīstības psiholoģijas jēdziens, attīstības psiholoģijas teoriju 

pārskats L 4  

2. Attīstības psiholoģijas pētniecības metodes L 2  

3. Bioloģisko un sociālo faktoru mijiedarbība L 2  

4. Perinatālais periods un dzemdības L 2 / S 2  

5. Zīdaiľu un mazbērnu fiziskā un kognitīvā attīstība L 4 / S 2  



6. Zīdaiľu un mazbērnu sociālā un emocionālā attīstība L 4 / S 2  

7. Bērnu fiziskā un kognitīvā attīstība L 4 / S 2  

8. Bērnu sociālā un emocionālā attīstība L 4  

9. Attīstības problēmas un traucējumi L 2  

10. Vardarbība pret bērniem – celoľi un sekas L 4 / S 2  

11. Pusaudţu/jauniešu fiziskā un kognitīvā attīstība L 4  

12. Pusaudţu/jauniešu sociālā un emocionālā attīstība L 4 / S 2  

13. Pusaudţu/jauniešu uzvedības problēmas L 2 / S 2  

14. Agrīnais un vidējais pieaugušā vecuma posms – fiziskā un kognitīvā attīstība L 2  

15. Agrīnais un vidējais pieaugušā vecuma posms – sociālā un emocionālā attīstība L 2  

16. Vēlīnais pieaugušā vecuma posms – fiziskie, kognitīvie, sociālie un emocionālie aspekti L 2 / 

S 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir brīvprātīigs. Semināru apmeklējums ir obligāts. Praktisko darbu 

uzdevumu izpilde ir obligāta.  

No kursa vērtējuma 40% veido semināru apmeklējums un laicīgi iesniegtu praktisko darbu 

uzdevumu izpildes vērtējums (ja darbs neattaisnotu iemeslu dēļ ir iesniegts ar nokavēšanos, tā 

vērtējums tiek samazināts uz pusi) , 10% divu kontroldarbu atzīmes, un 50% rakstiska eksāmena 

atzīme. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Sebre, S., Miltuze, A. (2010). Attīstības psiholoģijas teorijas, pētījumi un prakstiskā 

pielietojamība. (sagatavots publicēšanai).  

2. Vigotskis, L. (2002). Domāšana un runa. Rīga: EVE.  

3. Boulbijs, Dţ. (1998). Drošais pamats. Rīga: Rasa ABC.  

4. Eriksons, E. (1998). Identitāte: Jaunība un krīze. Rīga: Jumava.  

Papildliteratūra 

1. Craig, G. & Baucum, D.(2002). Human Development (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. (angļu vai krievu tulkojumā)  

2. Papalia, D. (2004). Human Development. New York: McGraw-Hill. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Child Development  

2. Human Development  

3. Journal of Developmental Psychology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Personības psiholoģija 

Kursa kods Psih2072 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Personības psiholoģija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 48 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Psiholoğijas doktora zinātniskais grāds, lekt. Anda Upmane 

Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Viesturs Reľğe 

Priekšzināšanas 

Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Psih2072 [2PSI2353] Personības 

psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas personības teorijās. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt galvenās 

teorētiskās pieejas mūsdienu personības psiholoģijā; 2) iepazīt galvenos pētījumu virzienus 

personības psiholoģijā; 3) iepazīt personības psiholoģijas izmantošanas lietišķos aspektus 

(personāla atlase, psiholoģiskā konsultēšana u. c.).  

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studentiem izveidojas priekšstats par mūsdienu personības psiholoģiju un tās 

galvenajiem uzdevumiem.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

 

Akadēmiskās kompetences:  

1. Priekšstats par mūsdienu personības psiholoģiju un tās uzdevumiem;  

2. Teorētiskas zināšanas par klasiskajām un mūsdienu personības teorijām;  

3. Teorētiskās zināšanas par galvenajiem personību raksturojošajiem jēdzieniem.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj izmantot mūsdienu personības psiholoģijas atziľas un kategorijas savos 

pētījumos.  

2. Studenti spēj novērtēt konkrētu personības teoriju un jēdzienu zinātnisko pamatotību;  

3. Studenti prot analizēt konkrētas uzvedības aprakstu, izmantojot daţādas personības pieejas.  

Kursa plāns 



1.Personība un tās teorijas. L 4  

2.Psihoanalīze (Freids). L 4 S 4  

3.Individuālā psiholoģija (Ādlers). L 4  

4.Analītiskā psiholoģija (Jungs). L 4 S 2  

5.Neofreidisms (Fromms, Hornija). L 4 S 2  

6.Mūsdienu psihoanalīze. L 4  

7.Humānistiskā pieeja (Maslovs, Rodţerss). L 6 S 4  

8.Personības iezīmju pieeja un tās veidošanās. L 4  

9. Lielais Piecnieks. L 4 S 2  

10.Sociāli kognitīvā pieeja (Bandura, Roters, Mišels). L 6  

11. Personības psiholoģijas tālākās perspektīvas. L 4 S 2  

 

Kopā 64 stundas 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semināru apmeklējums – obligāts vismaz 6 semināru apmeklējums. Kursa laikā ir jāuzraksta 5 

kontroldarbi, četri semināru laikā un viens lekciju laikā. Nav paredzēta kontroldarbu 

pārrakstīšana. Kontroldarbu vērtējums veido 50% no galīgā vērtējuma), kursa pārbaudījums – 

rakstisks eksāmens arī 50% no galīgā vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Hjelle, L. A., Ziegler, D. J. (1992). Personality Theories. Basic assumptions, research, and 

applications. New York: McGraw-Hill (krievu val.: Hjell L., Zigler D. Teorii lichnostji. 

Sankt_Peterburg: Piter, 1997). - 5 eks.  

2.Karpova Ā. (1998). Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC. - 59 eks.  

3.Pervin, L. A., John, O. P. (1997). Personality. Theory and research. New York: Wiley (krievu 

val.: L. Pervin, O. Dzhon. Psihologija lichnostji. Moskva: Aspekt Press, 2000). - 3 eks.  

4.Reľģe V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Lekciju kurss. Rīga: Zvaigzne 

ABC. - 35 eks. 

Papildliteratūra 

1 .Reľģe V. (2000). Psiholoģija. Personības psiholoģija. Lekciju kurss. Rīga: Zvaigzne ABC.  

2.Mischel, W., Shoda, Y., & Ayduk, O. (2008). Introduction to personality. New York: Wiley.  

3.Pervin, L. A. (2003). The Science of personality. New York: Oxford University Press. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1.European Journal of Personality  

2.Jounal of Personality and Social Psychology  

3. Personality theories http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html  

2.Great ideas in personality http://www.personalityresearch.org/  

3.Freida darbi un raksti par psihoanalīzi angļu valodā: http://www.freudfile.org/resources.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Kognitīvā psiholoģija II 

Kursa kods Psih3135 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa 

 

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Malgoţata Raščevska 

Priekšzināšanas 

Psih2028, Kognitīvā psiholoģija I (e-kurss) [Psih B] [slēgts 03.09.2010] 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 

Psih3135 [2PSI3135] Kognitīvā 

psiholoģija II [14.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar daudzšķautľaino intelekta jēdzienu, vadošajām intelekta 

teorijām daţādu pētniecības pieeju ietvaros, attīstot izpratni par bioloģisko un vides/sociālo 

faktoru lomu intelekta attīstībā. Studenti tiks ievadīti zināšanās par cilvēku intelektuālo spēju 

grupu un individuālajām atšķirībām, intelekta saistību ar citiem nekognitīvajiem aspektiem. 

Kurss noslēgsies ar pārskatu par jaunākajiem 21. gadsimta intelekta pētījumiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par intelektu no daţādu teoriju viedokļiem, 

prasmi kompetenti spriest, novērtējot attiecīgo teoriju stiprās un vājās puses, un izvēlēties 

adekvātu pieeju noteiktu cilvēku grupu intelekta vai kognitīvo spēju izpētei, ievērot bioloģisko 

un vides/ sociālo faktoru lomu cilvēka kognitīvo spēju attīstībā. Kurss veido priekšzināšanas 

tiem profesionāliem kursiem, kuros tiek apgūtas kognitīvo spēju izpētes metodes, kā arī veido 

pamatu bakalaura darba izstrādei par daudzveidīgiem intelekta veidiem un kreativitāti.  

Akadēmiskas kompetences - jaunāko intelekta teoriju pārzināšana, izpratne par vides un 

bioloģisko faktoru lomu intelekta attīstībā.  

Profesionālās kompetences - prasme analizēt daţādus intelekta aspektus vai spējas cilvēka 

sekmīgās pielāgošanās dzīves un darba videi kontekstā. 

Kursa plāns 

1. Kas ir intelekts? Intelekta izpētes pieejas un metodes. Intelekta izpētes pirmsākumi. L2  

2. Intelekta teoriju klasifikācija. Intelekta testi, to veidi. L2  

3. Psihometrisko (faktoranalītisko) intelekta teoriju evolūcija. L4  

4. Seminārs. Vides/sociālo un bioloģisko faktoru loma intelektuālo spēju attīstībā. Daţādu 



sociālo grupu intelektuālo spēju atšķirības. S2  

5. Intelekta attīstība mūţa garumā faktoranalītisko teoriju skatījumā. L2  

6. Bioekoloģiskā intelekta attīstības teorija. Neo-Piaţē intelekta attīstības teorijas. L2  

7. Seminārs. Cilvēka intelektuālo spēju attīstība mūţa garumā. S2  

8. Kognitīvā pieeja intelekta izpētē. L2  

9. Apraksošās jeb integratīvās intelekta teorijas. R. Sternberga triarhiskā/sekmīgā intelekta 

teorija, H. Gardnera piecu prātu teorija. L2  

10. Seminārs. H.Gardnera multi intelekta teorija. S2  

11. Sociālā un emocionālā intelekta teorijas. L2  

12. Saistība starp personības kategorijām un intelektu. L2  

13. Pussemestra kontroldarbs. Temati Nr. 1. – 12. L2  

14. Intelekta pētījuma rezultātu praktisks pielietojums. L2  

15. Seminārs. Divdesmit pirmā gadsimta jaunākie pētījumi par intelektu. S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Semināru apmeklējums – obligāts (Uzdevumu izpilde 4 semināros nodrošina 20% no 

eksāmena gala atzīmes).  

2. Pussemestra kontroldarbs - vērtējums veido 30% no gala atzīmes.  

3. Eksāmens (mutiski, pamatojoties uz individuālas kursa tēmas iepriekšējo sagatavošanu, 

pamatojoties uz 2-3 jaunākajos zinātniskos rakstos iegūto informāciju, publicētus pēc 2000. 

gada) – vērtējums veido 50%. Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas ir sekmīgi 

uzrakstījuši pussemestra kontroldarbu (vērtējums >4 ).  

Tie, kas pussemestra kontroldarba dēļ netiek pielaisti pie eksāmena, vispirms eksāmena laikā 

atkārtoti kārto pussemestra kontroldarbu un tad atbild eksāmena individuālo jautājumu. 

Mācību pamatliteratūra 

1. Sternberg, R. J. (1999/2009). Cognitive Psychology. 5th ed. Belmont: Wadsworth Cengage 

Publishing Company. 14. nodaļa Intelligence. PPFM bibliotekā 27 eks.  

2. Maltby, J., Day, L., & Macaskill, A (2007). Personality, Individual Differences and 

Intelligence. London: Pearson Education. . 2. daļa. 

Papildliteratūra 

1. Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities; A survey of factor analytic studies. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

2. Goulmens D. (2001). Tava emocionālā inteliģence. Rīga:  

3. Sternberg R.J. (Ed.) (2000). Handbook of Intelligence. Cambridge: Cambridge Universsity 

Press  

4. Sternberg R.J. (Ed.) (1999). Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge Universsity 

Press  

5. Raščevska M. (2005). Testu un aptauju konstruēšana. Rīga: RAKA  

6. Stein, S. J., Book, H. E. (2006). The EQ edge: Emotional intelligence and your success. 

Mississauga: John Wiley & Sons.  

7. Sternberg, R.J., & Grigorenko E.(Eds.) (1999). Intelligence, heredity, and enviroment. 

Cambridge: Cambridge Universsity Press.303.-322.lpp.  

8. Gardner, H. (2006). Five minds for the future. Boston: Harvard Business School Publishing.  

9. Goleman, D. (2006). Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. New 

York: Bantam Books.  

10. Flanagan, D. P., & Harrison, P. L. (Eds.) (2005). Contemporary intellectual assessment: 

Theories, tests, and issues. New York: The Guilford Press. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Intelligence  

2. Journal of High Ability  

3. Personality and Individual Differencies  



4. http://search.epnet.com, EBSCO PsycArticles datu bāze 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo zinību skolotājs 



 

Kursa nosaukums Sociālās zinības 

Kursa kods Peda4651 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 12.11.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt zināšanas par sociālo zinību mācību priekšmeta 

vietu un nozīmi Latvijas izglītības sistēmā. Studentiem tiek dota iespēja iepazīties ar sociālo zinību 

standartu, satura komponentēm un integrēto pieeju sociālo zinību īstenošanā un radošas un kritiski 

domājošas personības veidošanu atbilstoši mūsdienu sabiedrības kultūrvēsturiskajiem aspektiem un 

sociālekonomiskajiem apstākļiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

iegūs izpratni par sociālo zinību mācību priekšmeta pamatizglītības standartu un programmu, kā arī 

integrēto pieeju tā īstenošanā.  

pratīs raksturot sociālo zinību satura komponentes.  

Profesionālās kompetences:  

spēs patstāvīgi pieľemt kritiskus, teorijā un praksē balstītus lēmumus par sociālo zinību satura 

integrētai realizēšanai atbilstošiem mācību līdzekļiem un metodiskiem paľēmieniem. 

Kursa plāns 

1. Sociālās zinības mūsdienu pasaulē. Sociālo zinību ieviešana Latvijā, pārskats par sociālo zinību 

mācīšanas pieredzi un jaunākajām tendencēm L-2  

2. Sociālo zinību pamatizglītības standarta un programmas struktūra, mērķi un uzdevumi. L-2, S-2  

3. Sociālo zinību komponenti Latvijā (pilsoniskā izglītība, ekonomikas pamati, ētika un veselības 

izglītība) L-2, S-2  

4. Sociālo zinību saturs un mācību metodika sākumskolas un pamatskolas vecuma posmos L-2, S-4  

5. Saikne starp atsevišķām sociālo zinību satura sadaļām, saikne ar citiem mācību priekšmetiem S-2  

6. Integrētās pieejas nozīme vienotas pasaules uztveres veidošanā sociālo zinību apguves procesā L-

4  

7. Skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas plānošanas un mācību procesa norises laikā L-2, S-2  

8. Interaktīvo metoţu, ārpusstundu pasākumu un sabiedrības iesaistīšanas nozīmes pamatojums 

sociālo zinību apguvē L-2, S-2  

9. Sociālo zinību skolotāja profesionālās un personīgās kvalitātes Latvijā S-2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 8 semināri  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 2 patstāvīgie darbi un sekmīgi jāuzstājas semināros. Studiju 



kursa gala atzīmi veido 2 patstāvīgo darbu rezultāti semestra laikā (40%), atzīmes par uzstāšanos 

semināros (20%) un eksāmena (mutisks) rezultāts (40%). 

Mācību pamatliteratūra 

1. Miķelsone L. Mācību metodes sociālajās zinībās, Rīga: RaKa, 2002 4 eksemplāri  

2. Rubana I.M. Mācīties darot: interaktīvas mācības, R.: RaKa, 2004, 45 eksemplāri  

3. Valsts pamatizglītības standarts. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off  

4. Miller J.P., Cassie J.R.B., Drake S.M. Holistic learning: A teacher's guide to integrated studies. 

OISE press, 1990. 1 eksemplārs 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Sociālās zinības. Mācību programma pamatskolai. Izglītības sistēmas attīstības 

projekts. R., 2001.  

2. Sociālās zinības stundās un ārpus tām. SFL Projekta "Cilvēks sabiedrībā" pieredze. R.: Izglītība, 

2002.  

3. Autoru kolektīvs. Sociālo zinību mācību metodika. Integrēta pieeja. R., SFL projekts, 2002.  

4. Sociālās zinības. Pamatizglītības standarts. Rīga, IZM, 2006 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Sociālās zinības Latvijā. Pieredze un attīstība, pielikums laikrakstam „Izglītība un kultūra‖, 2001  

2. www.visc.gov.lv  

3. www.politika.lv  

4. ţurnāls ―Vēstis skolai‖  

5. ţurnāls ―Sākums‖  

6. Mācību standartu ieviešana. Atbalsta materiāls skolotājiem. Rīga, IZM, 2004 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 



 

Kursa nosaukums Veselības izglītība  

Kursa kods Peda4041 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 18.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes par veselības izglītības 

īstenošanas iespējām skolā. Kursa saturs ietver jautājumus par veselības izglītības 

īstenošanas daţādām pieejām, par mācību procesa norisi (saturs, mācību metodika, mācību 

metodiskie līdzekļi un materiāli, informācijas tehnoloģiju izmantošana) un vērtēšanu.  

Rezultāti 

 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:  

• izstrādāt mācību programmas paraugu, mācību tematisko plānu, plānot mācību stundas,  

• izvēlēties un īstenot mācību uzdevumiem atbilstošas mācību metodes un paľēmienus,  

• atrast, atlasīt un izmantot aktuālus papildmateriālus mācību priekšmetā,  

• noteikt skolēnu priekšzināšanas un uz tām balstīt priekšmeta mācību procesu,  

• izvērtēt skolēnu darbības rezultātus, izvēloties un piemērojot atbilstošas vērtēšanas 

metodes un uzdevumus,  

• izstrādāt pārbaudes darbus un vērtēšanas kritērijus,  

• kritiski izvērtēt savas darbības rezultātus. 

Kursa plāns 

 

1.Veselības veicināšanas prioritārie virzieni. L2  

2.Veselības izglītība skolā. L2  

3.Darbības kompetence. Dzīves prasmju pieeja. L2,S4  

4.Veselības izglītības mācību saturs. L2  

5.Mācību programmas un plāni. L,2  

6.Mācību metodiskie materiāli un līdzekļi. L4  

7.Pārbaudes darbi un vērtēšana. L2,S2  

8.Mācību metodes un paľēmieni. L2,S4  

9.Mācību stundas organizācija. S4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts.  



1. Izpildīti divi patstāvīgie darbi - 20% no vērtējuma (10% katram darbam)  

2. Sekmīgs starpvērtējums- pārbaudes darbs–30% no vērtējuma  

3. Noslēguma pārbaudījums (mutisks) - 50% no vērtējuma. 

Mācību pamatliteratūra 

1.Andersone, R. Pusaudţu sociālo prasmju veidošanās.R.:Raka, 2004. 25 eks.LUB  

2. Ganz,K., Rimer, B.K., Lewis, F.M. health behavior and health education: theory, 

research, and practice. 3rd ed. San Francisko, CA: Jossey- Bass, c2002, RSU-1 eks, LNB 1 

eks  

3.Golubeva,A.,Puškarevs, I., Veselības veicināšana skolā. LU Apgāds, 2008. 20 eks.LUB  

4.Puškarevs,I., Golubeva,A. Bērna attīstība.R.: Lielvārds,1999. 13 eks.LUB  

5.Rubana,I.Mācīties darot.R.:RaKa,2004 (2001), 57 (13) eks.LUB 

Papildliteratūra 

 

1.Bluka,I., Rubana,I.M. Dzīvesprasmju apguve skolā. Metodisks materiāls.R.,2002.  

2.Cohen, Louis. Research methods in education. London ; New York : Routledge, 2007  

3.Denijs,R. Prasme sazināties un uzstāties.R., J.Rozes apgāds,2002.  

4.Jensen,B.B.Action and action Competence as Key Concepts in Critikal Pedagogy. 

Didaktiskie Studier Royal Danish School of Educational studies. 1994 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1.http//www.visc.gov.lv  

2.Ţurnāls Skolas vēstis  

3.Ţurnāls Skolotājs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums 

 

Pamatnostādnes ekonomikas mācībās 

Kursa kods Ekon1057 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Lekciju stundu skaits 34 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
30 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 31.01.2011 

Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un vadības fakultāte 

Kursa atbildīgais mācibspeks Roberts Škapars 

  

Kursa anotācija 

Mācību kurss „Pamatnostādnes ekonomikas mācībās‖ paredzēts pedagogiem, kuri gatavojas 

mācīt ekonomiku kā sociālo zinību sastāvdaļu pamatskolā vai kā atsevišķu mācību priekšmetu 

vidējās izglītības posmā. Kursa mērķis ir dot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai studenti 

orientētos galvenajās tirgus ekonomikas problēmās un likumsakarībās un spētu mācīt 

ekonomiku, attīstot skolēnos astoľas pamatkompetences, atbilstoši mūsdienu izglītības sistēmas 

pamatnostādnēm. 

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

1) zināšanas un izpratni par ekonomikas kursā apskatāmajiem pamatjēdzieniem;  

2) prasmes analizēt ekonomiskos procesus, to cēloľus un sekas;  

3) prasmes veidot ekonomikas modeļus, izskaidrot tos un pamatot savu viedokli;  

4) prasmes attīstīt skolēnos astoľas pamatkompetences mācot ekonomiku kā sociālo zinību 

sastāvdaļu pamatskolā vai kā atsevišķu mācību priekšmetu;  

5) prasmes izskaidrot ekonomikas saikni ar reālo dzīvi; 

Kursa plāns 

1. Ekonomika, tās būtība un vieta un loma pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā, attīstot 

pamatkompetences. L2, S2  

2. Lēmuma pieľemšanas prasmju attīstība, izvērtējot alternatīvas izmaksas. L2, S2  

3. Pilsoniskās kompetences attīstība, analizējot Jaunās ekonomikas laikmeta iezīmes un 

salīdzinot ekonomiskās sistēmas. L2  

4. Vienkāršu modeļu veidošana, izpratne un analīze tematā Tirgus sistēma, tās dalībnieki. L2  

5. Izpratnes par indivīda lomu un ietekmi uz ekonomisko situāciju attīstība analizējot tirgus 

pieprasījumu, piedāvājums, un to mijiedarbību.L2, S2  

6. Plānošanas un lēmuma pieľemšanas prasmju attīstība, analizējot patērētāja rīcību tirgū. L2, S2  

7. Kritiskas un radošas domāšanas veidošana, izprotot uzľēmējdarbības pamatus. L2, S2  

8. Kopīgā un atšķirīgā analīze, salīdzinot daţādas konkurences formas. L2, S2  

9. Indivīda lomas analīze un pilsoniskās atbildības veidošana tirgus nepilnību izvērtēšanā. L2, S2  

10. Izpratnes par valsts ekonomikas izaugsmi veidošana tematā Iekšzemes kopprodukts. L4, S4  

11. Izpratnes par darba tirgu un tā dalībnieku lomu sabiedrības dzīvē veidošana. L2, S2  

12. Ekonomisko likumsakarību analīzes prasmju attīstība, pētot ekonomikas ciklisko attīstību. 



L2, S2  

13. Analīzes un izvērtēšanas prasmju pilnveide tematā Divlīmeľu banku sistēma. L2, S2  

14. Indivīda, valsts un sabiedrības mijiedarbība, tās sekas uz valsts ekonomiku. L2, S2  

15. Cēloľu un seku analīzes prasmju pilnveide analizējot fiskālās politikas un monetārās 

politikas instrumentus. L2, S2  

16. Izpratne par globalizācijas lomu ekonomikā tematā Starptautiskā tirdzniecība. L2, S2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) sekmīgs vērtējums divos starp pārbaudījumos – katrā 20 %  

2) izpildīts patstāvīgais darbs – 20% no vērtējuma;  

3) aktīva līdzdalība semināros (jāpauţ un jāpamato savs viedoklis vismaz 50% semināru) – 10%;  

4) sekmīgs vērtējums noslēguma pārbaudījumā eksāmenā (rakstiskā)– 30% 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi, 2007.LUB 50 eks  

2. McConnell C.B., Brue S. L. Economics. Principls, Problems and Policies. Mcgraw-Hill 

College ,16/e, 2005. LUB 1 eks  

3. Bade, Parkin Principles of Economics. Pearson education, 4e, 2008.LUb 1 eks 

Papildliteratūra 

1. Biznesa ekonomiskie pamati. Piemēru analīze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.  

2. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: BA Turība izdevniecība, 2008.  

3. Aktīvās mācību metodes. Ekonomikas pamatprincipi. Skolotāja grāmata. Autoru kolektīvs V. 

Bikses redakcijā. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. LR Ekonomikas ministrija „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību‖.  

2. Laikraksts „Dienas bizness‖.  

3. Ţurnāls „Kapitāls‖.  

4. Statistikas pārvaldes mājas lapa – www.csb.gov.lv  

 

5. Latvijas Bankas mājas lapa – www.bank.lv 



 

Kursa nosaukums Morālā izglītība 

Kursa kods Peda3141 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
10 

Kursa apstiprinājuma datums 08.11.2001 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Humanitāro zinātľu mağistrs filozofijā, lekt. Krista Burāne 

Priekšzināšanas 

FilzP002, Filosofijas pamati un vēsture [PsihB P] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

Peda3141 [2PED3631] Morālā 

izglītība [slēgts 03.09.2010] 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar morālās izglītības būtību, uzdevumiem, 

vēsturiskās attīstības gaitu un galvenajiem problēmu un diskusijas jautājumiem, radīt izpratni par 

morālās izglītības mērķu īstenošanas nozīmīgumu, tās saistību ar pilsoniskas un tikumiskas 

sabiedrības veidošanos un pastāvēšanas nosacījumiem, kā arī tās vietu izglītībā kopumā.  

Rezultāti 

 

Studenti iegūst izpratni par morālās izglītības būtību, mērķiem, uzdevumiem, tiek iepazīstināti ar 

galvenajiem jēdzieniem un kategorijām morālās izglītības ietvaros. Studenti apgūst morālās 

izglītības vēsturiskās attīstības gaitu un tajā izvirzītās problēmas, izprot problēmu cēloľus, sekas 

un ir gatavi apzināt un piedāvāt iespējamos risinājumus.  

Kursa apguves rezultātā tiek veicināta izpratne par morālās izglītības jēgu un nozīmi 

pedagoģiskajos procesos un praksē.  

 

Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  

 

1. zināšanas un izpratni par:  

• Morālās izglītības būtību, nozīmi, saturu;  

• Morālās izglītības mērķiem un funkcijām mūsdienu sabiedrībā;  

• Morālās izglītības ideju daţādību vēsturiskajā un mūsdienu kontekstā;  

• Morālās izglītības pamatjautājumu un problēmu rašanās cēloľiem, sekām un iespējamiem 

risinājumiem;  

• Morālās izglītības jēgu pedagoģiskajos procesos un praksē.  

 

2. prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

• saskatīt morālās izglītības īpašo vietu pedagoģijā un izglītības sistēmā;  



• izvērtēt daţādās idejas un izprast to nozīmi mūsdienās;  

• paredzēt iespējamo morālās izglītības virzību nākotnē ;  

• piedāvāt jautājumu un problēmu risināšanas variantus atbilstoši šodienas situācijai.  

 

3. prasmes zināšanas pielietot:  

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt pētniecisku darbību pedagoģisko procesu izpētē 

un analīzē;  

• rast morālās izglītības pielietojumu pedagoģiskajā praksē;  

 

 

4. komunikācijas prasmes;  

• formulēt un analītiski aprakstīt morālās izglītības attīstības gaitu;  

• argumentēti analizēt morālās izglītības pamatidejas;  

• diskutēt par morālās izglītības jautājumiem un risināt ar to saistītās problēmas gan vēsturiskajā, 

gan mūsdienu kontekstā.  

 

5. vispārējās prasmes:  

• veicināt topošo pedagogu radošu pieeju morālās izglītības kontekstā izvirzīto ideju, jautājumu 

un problēmu risināšanai sociālajā un profesionālajā praksē;  

• patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, vadīt savu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Sekmīgi starppārbaudījumi :  

1.1. eseja „Morālās filozofijas aktualitāte un izaicinājumi mūsdienu daudzveidīgajā sabiedrībā ‖ 

– 30%  

1.2. vienas mūsdienu morālās izglītības jautājuma vai problēmas analīzes Power Point 

prezentācija (grupu darbs) – 20%,  

1.3. aktīva līdzdalība seminārnodarbību diskusijās – 10%.  

2. Eksāmens: pārbaudes darbs - patstāvīgais darbs – paša studenta izvēlētas vienas aktuālās 

morālās izglītības problēmas analīze, izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas – 40%,  

 

Mācību pamatliteratūra 

Gudjons H. "Pedagoģijas pamatatziľas"; Zvaigzne ABC; 1998.  

Klīve V.V. Rīcības ceļos. - R., Zinātne, 1998.  

Milts A. Personības un sabiedrības ētika.-R., Zvaigzne ABC,2000.  

Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. – R., LU Akadēmiskais apgāds, 2006.  

Papildliteratūra 

Aristotelis "Nikomaha ētika"; Rīga, 1985  

Blekbērns S. „Ētika‖, R., Satori, 2008.  

Kants I. "Praktiskā prāta kitika"; Rīga, 1988.  

Lasmane S. Rietumeiropas ētika.- R., Zvaigzne ABC,1998. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

 

Ethik&Unterricht.  

Interactual Education. Formerly European Journal of Intercultural Studies.  

Reflective Practice. Taylor and Francis Ltd.  

Teaching & Thinking.  

 



Piezīmes 

 

Par katra nākamā semināra pamatjautājumiem, līdzi ľemamiem materiāliem un iespējamiem 

mājas darbiem studenti tiek informēti iepriekšējās nodarbības laikā. Attaisnoti kavētās semināru 

nodarbības students var ieskaitīt, uzrakstot patstāvīgo darbu par atbilstošo tēmu. Patstāvīgo darbu 

tēmas tiek saskaľotas personīgi ar docētāju.  

Uzsākot kursa docēšanu docētājs nodrošina studentus ar nodarbību kalendāro plānu.  

 

Kursa plāns Veids Stundas 

1. Morālās izglītības būtība, mērķi un uzdevumi. L 2 

2. Morālās izglītības idejas, jautājumi un problēmas Senajā Grieķijā I. L 2 

3. Morālās izglītības idejas, jautājumi un problēmas Senajā Grieķijā II. S 2 

4. Morālās izglītības idejas, jautājumi un problēmas viduslaikos. L 4 

5. Morālās izglītības idejas, jautājumi un problēmas jaunajos laikos I. L 2 

6. Morālās izglītības idejas, jautājumi un problēmas jaunajos laikos II. S 2 

7. Apgaismības laikmeta būtiskākās idejas un devums morālās izglītības attīstībā 

I. 
L 2 

8. Apgaismības laikmeta būtiskākās idejas un devums morālās izglītības attīstībā 

II. 
S 2 

9. Morālā izglītība marksismā un neomarksismā. L 4 

10. Utilitārisms kā būtisks morālās izglītības virziens mūsdienās. L 2 

11. Morālās izglītības saistība ar tikumisko un pilsonisko izglītību. L 4 

12. Morālās attīstības teorijas I. L 1 

13. Morālās attīstības teorijas II. S 1 

14. Skola kā morālās izglītības veicinātāja. L 2 

 



 

Kursa nosaukums Tiesību zinātnes pamati  

Kursa kods JurZ5129 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Atbildīgā struktūrvienība Juridiskā fakultāte 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir sekmēt skolotāju profesionālo izaugsmi, sniedzot skolotājiem 

pamatzināšanas par tiesību jēdzienu un Latvijas tiesību sistēmu mūsdienās, kā arī uzsverot 

tiesību pamatnozaru īpatnības attiecībā uz nepilngadīgajiem. Studiju kursā aplūkoti tiesību 

teorijas pamatjautājumi, sniegts ieskats Juridiskās zinātnes apakšnozarēs saistībā ar pedagoga 

darbību. 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti iegūst sistēmisku izpratni par tiesību būtību un nozīmi, 

ir apguvuši juridiskos pamatjēdzienus un likumsakarības, kā arī spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt 

tiesību un pienākumu nozīmi, formulēt un analītiski aprakstīt ar tiesību nozaru 

pamatjautājumiem saistītu informāciju un problēmas.  

Kursa plāns 

 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Tiesību jēdziens. L-4, S-2  

2. Tiesību formas (avoti). L-2  

3. Tiesību normas. L-2  

4. Konstitucionālo tiesību pamatjautājumi. L-1  

5. Cilvēktiesību pamatjautājumi. L-2, S-1  

6. Administratīvo tiesību pamatjautājumi. L-2, S-2  

7. Krimināltiesību pamatjautājumi. L-1, S-1  

8. Ģimenes tiesību pamatjautājumi. L-2  

9. Lietu un mantojuma tiesību pamatjautājumi. L-2  

10. Saistību tiesību pamatjautājumi. L-2  

11. Darba tiesību pamatjautājumi. L-1, S-1  

12. Komerctiesību pamatjautājumi. L-2  

13. Tiesvedības pamatjautājumi. L-1, S-1  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Lekciju apmeklējums – ieteicams; seminārnodarbību apmeklējums – obligāts. Starppārbaudījums 

(rakstveida kontroldarbs) – 50%, rakstveida eksāmens – 50%. 



Mācību pamatliteratūra 

1. Cipeliuss R. Tiesību būtība. R.: LU, 2000.  

2. Krastiľš I. Tiesību būtība un forma. Rīga, 1998.  

3. Latvijas tiesību vēsture (1914.-2000). prof.Lēbera red. Rīga, 2000.  

4. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga, 2004.  

Papildliteratūra 

 

Burgentāls T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā. AGB, Rīga, 2000.  

Jakubaľecs V. Tiesības sabiedrībā. R., 1998.  

Iļjanova D. Vispārīgie tiesību principi kā tiesību avots. Tiesību spogulis. R.:Turība, 1999.  

Terehovičs V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā. 2.izdevums. Rīga, 2009.  

Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

1.www.likumi.lv  

2.www.at.gov.lv  

3.Jurista Vārds  

4.Likums un Tiesības  

5.Cilvēktiesību Ţurnāls  

6.www.saeima.lv 

 



 

Kursa nosaukums Sociālo zinību mācību metodika I 

Kursa kods Peda4656 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
10 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 24.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju apgūt zināšanas un prasmes pārbaudes 

darbu un vērtēšanas kritēriju izstrādei sociālo zinību mācību priekšmetā.  

Studiju kursa saturs ir par skolēnu sasniegumu vērtēšanu – formām un metodēm, vērtēšanas 

kritērijiem; pārbaudes darbu veidošanas principiem un veidiem.  

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

akadēmisko kompetenci skolēnu motivēšanā mācību sasniegumiem, pārbaudes darbu izstrādē 

ievērojot mācību priekšmeta specifiku, pārbaudes darbu veidošanas principus un skolēnu 

vecumposmu;  

profesionālo kompetenci, izstrādājot daţādus pārbaudes darbus, atbilstoši tematikai un 

vērtēšanas kritērijiem, izmantojot daţādas vērtēšanas formas un metodes;veicot pārbaudes darbu 

analīzi un uzlabošanu.  

 

Kursa plāns 

 

1. Mācīšanās un vērtēšana L4  

2. Skolēnu sasniegumu vērtēšana L4, S2  

3. Vērtēšanas formas un metodes L4, S2  

4. Vērtēšanas kritēriji L2  

5. Pārbaudes darbu veidošanas principi L2,S2  

6. Pārbaudes darbu veidi L 6,S 4  

 

 

 

 

 



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 2 patstāvīgie darbi, sekmīgi jāpiedalās semināros un 

jānokārto rakstisks pārbaudijums:  

1. divu patstāvīgo darbu rezultāti semestra laikā -40% ( katram 20 % no vērtējuma),  

2. piedalīšanos semināros - 20%;  

3. nobeiguma pārbaudījuma (rakstisks) rezultāts- 40%.  

 

 

 

 

Mācību pamatliteratūra 

 

Albrehta,Dz. Didaktika. Raka, 2001. 81eks.LUB  

Avotiľa, G., Ose, L., Rocēna, I. Mācību metodika sociālajās zinībās. Integrēta pieeja. Rīga, 

2003. 5 eks. LUB  

Gudjons,H. Pedagoģijas pamatatziľas. Zvaigszne ABC, 2007. 22 eks.LUB  

 

 

 

 

 

Papildliteratūra 

Avotiľa, G., Ose, L., Rocēna, I. Mācību metodika sociālajās zinībās. Integrēta pieeja. Rīga, SFL 

projekts, 2002  

Betels, Dţ.Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem. IZM Izglītības attīstības projekts.Rīga, 

2003  

Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs. Sociālās zinības 1.-9.klasei.  

Sociālās zinības. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei. ISEC, 2006.  

Zelmenis V. Pedagoģijas pamati.- R.: Raka, 2000.  

Ţogla I. Didaktikas pamatatziľas. RaKa, 2002.  

 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

http//www.izm.gov.lv  

http//www.visc.gov.lv  

Ţurnāls Skolotājs  

 



 

Kursa nosaukums Sociālo zinību mācību metodika II 

Kursa kods Peda4657 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
24 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
96 

Kursa apstiprinājuma datums 15.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Peda4656, Sociālo zinību mācību metodika I 

Kursa anotācija 

 

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju apgūt zināšanas un prasmes mācību 

metodikas izvēlē un pielietošanā sociālo zinību mācību stundās, organizējot integrētu mācību 

procesu, gūt izpratni par mācību metodikas izvēli atbilstoši mācību tematikai un skolēnu 

vecumposmam.  

 

Rezultāti 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

akadēmisko kompetenci izvēloties mācību metodes un paľēmienus atbilstoši mācību procesa 

organizācijai, atbilstoši sociālo zinību īstenošanas veidam – integrētai mācību stundai;  

profesionālo kompetenci mācību metoţu un paľēmienu īstenošanā mācību procesā daţādās klašu 

grupās, stundas norises novērtēšanā.  

Kursa plāns 

 

1.Mācību procesa norise sociālajās zinībās L4  

2.Mācību metodes sākumskolā un pamatskolā L4, S2  

3.Mijiedarbības mācību metodes un paľēmieni L4, S2  

4.Ilustratīvi izskaidrojošā metode L4  

5.Jautāšana, jautājumu sesijas, diskusijas. L4 ,S2  

6.Kooperatīvā mācīšanās. L 4,S 4  

7.Situācijas analīze L2,S2  

8.Didaktiskās spēles. Lomu spēles. L4,S4  

9.Radošais seminārs L2,S2  

10.Projekta darbs, projekta metode L4,S4.  

11.Portfolio L4,S2  



Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Kredītpunktu iegūšanai ir sekmīgi jānokārto:  

1. divi starppārbaudījumi - 40%,  

2. patstāvīgā darba rezultāts un prezentācija seminārā - 20%,  

3. nobeiguma pārbaudījuma (rakstisks) rezultāts - 40%.  

 

 

 

Mācību pamatliteratūra 

1.Albrehta,Dz. Didaktika. Raka, 2001. 81eks.LUB  

2.Avotiľa, G.,Ose,L., Rocēna, I. Mācību metodika sociālajās zinībās. Integrēta pieeja. Rīga, 

2003, 5 eks. LUB  

3.Gudjons,H. Pedagoģijas pamatatziľas. Zvaigszne ABC, 2007. 22 eks.LUB  

4.Ţogla I. Didaktikas pamatatziľas. RaKa, 2002. 39 eks.LUB  

 

 

 

Papildliteratūra 

 

1.Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs. Sociālās zinības 1.-9.klasei.  

2.Sociālās zinības. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei. ISEC, 2006.  

3.Zelmenis V. Pedagoģijas pamati.- R.: Raka, 2000.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1.http//www.izm.gov.lv  

2.http//www.visc.gov.lv  

3.Ţurnāls Skolotājs  

 

 



 

Kursa nosaukums Sociālo zinību mācību metodika III 

Kursa kods Peda4653 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Kopējais auditoriju stundu skaits 96 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
64 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
144 

Kursa apstiprinājuma datums 24.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Skolotāju izglītības nodaļa 

  

Priekšzināšanas 

Peda4657, Sociālo zinību mācību metodika II 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt studentus sociālo zinību satura komponentēs un tām atbilstošā 

metodikā, iepazīstinot ar integrētās mācību pieejas būtību, tās teorētiskajiem avotiem un 

pamatprincipiem un veidojot izpratni par šo principu izmantošanu praktiskajā darbībā sociālo 

zinību stundās, kā arī zināt atbilstošas mācību metodikas izvēles nosacījumus realizējot 

integrētās mācību pieejas procesu un sociālo zinību stundās apgūstamo prasmju pilnveides 

iespējas.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

iegūs izpratni par sociālo zinību mācību priekšmeta pamatizglītības saturu un tam atbilstošām 

interaktīvo un kritiskās domāšanas metodiku, kā arī integrēto pieeju tā īstenošanā.  

pratīs raksturot sociālo zinību satura komponentes.  

Profesionālās kompetences:  

izpratīs integrētās pieejas būtību,  

spēs analizēt daţādus integrētu mācību modeļus, saistīt tos ar sociālo zinību saturu, veidot 

integrētu mācību stundu plānus un mācību stundas.  

izpratīs mācību satura un metodikas izvēles nosacījumus daţādās klašu grupās,  

izvēlēties un pielietot mācību metodes un paľēmienus,  

izvērtēt savus un skolēnu sasniegumus sociālo zinību mācību stundu pilnveidojamo prasmju 

jomā.  

Kursa plāns 

1. Sociālo zinību standarts sākumskolā un pamatskolā, sociālo zinību mērķis un uzdevumi. 

Sociālo zinību uzdevumi skolēnam apgūstamo prasmju jomā. L-4  

2. Integrētu mācību programmu veidošana 1.-4.klasēm un 5.-9.klasēm. Integrēta mācību stunda 

sociālajās zinībās. L-4, S-2  

3. Mācību līdzekļu izvēle. Mācību līdzekļu sociālajās zinībās apskats un analīze sociālo zinību 

mācību stundās apgūstamo prasmju kontekstā. L-2, S-6  

4. Sociālo zinību mācību saturs un mācību metoţu (klases un ārpusklases) specifika sākumskolā. 

L-2, S-4  



5. Sociālo zinību mācību saturs un mācību metoţu (klases un ārpusklases) daudzveidība un 

specifika pamatskolas jaunākajās un vecākajās klasēs. L-2, S-4  

6. Sociālo zinību veselības izglītības komponentes saturs un metodiskie ieteikumi. Jautāšana, 

jautājumu sesijas, diskusija. L-2, S-4  

7. Sociālo zinību pilsoniskās izglītības komponentes saturs un metodiskie ieteikumi. Kooperatīvā 

mācīšanās. L-2, S-6  

8. Sociālo zinību veselības izglītības komponentes saturs un metodiskie ieteikumi. Situāciju 

analīze. L-2, S-4  

9. Sociālo zinību ekonomikas pamatu komponentes saturs un metodiskie ieteikumi. Didaktiskās 

spēles, lomu spēles. L-2, S-4  

10. Sociālo zinību pilsoniskās izglītības komponentes saturs un metodiskie ieteikumi. Radošais 

seminārs. L-2, S-4  

11. Sociālo zinību ekonomikas pamatu komponentes saturs un metodiskie ieteikumi. Projektu 

darbs. L-2, S-4  

12. Sociālo zinību ētikas komponentes saturs un metodiskie ieteikumi. Portfolio veidošana. L-2, 

S-4  

13. Sociālo zinību ētikas komponentes saturs un metodiskie ieteikumi. Daudzveidīgu mācību 

materiālu izmantošana. L-2, S-4  

14. Skolēnu sasniegumu vērtēšana sociālajās zinībās. L-2, S-6  

15. Sociālo zinību mācīšanas problēmas un sasniegumi. Studentu portfolio analīze. S-8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 8 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda 6 patstāvīgie darbi un sekmīgi jāuzstājas semināros.  

Studiju kursa gala atzīmi veido 6 patstāvīgo darbu rezultāti semestra laikā (30%), atzīmes par 

uzstāšanos semināros (30%) un eksāmens (mutisks) rezultāts (40%).  

 

Mācību pamatliteratūra 

1. Miķelsone L. Mācību metodes sociālajās zinībās, Rīga: RaKa, 2002 4 eksemplāri  

2. Rubana I. M. Veselības mācība vidusskolai: mācību grāmata, R.: RaKa, 2005. 35 eksemplāri  

3. Rubana I.M. Mācīties darot: interaktīvas mācības, R.: RaKa, 2004, 45 eksemplāri  

 

 

 

Papildliteratūra 

1. Lapiľa L., Rudiľa V. Apgūsim demokrātiju. R., Zvaigzne ABC, 1997.  

2. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. – R., Zvaigzne ABC, 2000.  

3. Fišers R. Mācīsim bērniem mācīties. Rīga: RaKa, 2006  

4. Autoru kolektīvs. Sociālo zinību mācību metodika. Integrēta pieeja. R., SFL projekts, 2002.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Ţurnāls „Skolotājs‖  

2. www.liis.lv  

3. www.visc.gov.lv  

4. Mācību standartu ieviešana. Atbalsta materiāls skolotājiem. Rīga, IZM, 2004  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS 



 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

 "SKOLOTĀJS" realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts 

NPK Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss LU 

1 Juris Imants Aivars Dr.habil.biol. prof Ievēlēts LU 

2 Ineta Aizporiete Mag.paed. pasn Darba līgums ar LU 

3 Rudīte Andersone Dr. paed. prof Ievēlēts LU 

4 Rūta  Ansone Mag. paed. lekt Ievēlēts LU 

5 Zenta  Anspoka Dr. paed. pasn Darba līgums ar LU 

6 Ludmila Apsīte Dr. phil. doc Ievēlēts LU 

7 Inta Augustāne M.vid.zin. lekt Darba līgums ar LU 

8 Dagmāra  Ausekle Dr. paed. prof Ievēlēts LU 

9 Ausma Auziľa Mag. paed. lekt Ievēlēts LU 

10 Anita  Auziľa M.izgl.zin. asist Ievēlēts LU 

11 Austra Avotiľa Dr. paed. lekt Ievēlēts LU 

12 Ilvis Ābeļkalns Mag.edu. lekt Ievēlēts LU 

13 Mārīte  Āboltiľa Dr. philol. doc Ievēlēts LU 

14 Līga Āboltiľa Mag.paed. lekt Ievēlēts LU 

15 Inese Āre Mg.psych. lekt Darba līgums ar LU 

16 Sanita Baranova Mag.paed. pasn Darba līgums ar LU 

17 Anita  Berķe Mag. paed lekt Darba līgums ar LU 

18 Maija  Biseniece Dr. paed. doc Ievēlēts LU 

19 Dainuvīte Blūma Dr. paed. prof Ievēlēts LU 

20 Iveta Bońa Mag.paed. pasn Darba līgums ar LU 

21 Lidija Budaha Mag.paed. pasn Darba līgums ar LU 

22 Māra Burčaka Mag. Paed. pasn Darba līgums ar LU 

23 Ilze Buńa Mag.paed. lekt Ievēlēts LU 

24 Brigita  Cīrule Dr. philol. doc Ievēlēts LU 

25 Nataļja  Čakova Mag.paed. asist Ievēlēts LU 

26 Ilze Damberga Dr, psych. asist Ievēlēts LU 

27 Linda Daniela Dr. paed. doc Ievēlēts LU 

28 Ģirts  Dimdiľń Dr Ph asoc.prof Ievēlēts LU 

29 Ina Druviete Dr. hab. philol. prof Ievēlēts LU 

30 Kamita Eglīte Mag.biol. lekt Ievēlēts LU 

31 Anita  Eiholca Mag.philol. lekt Darba līgums ar LU 

32 Valdis Folkmanis Dr. med. doc Ievēlēts LU 

33 Anda Gaitniece-Putāne Dr. psych. doc Ievēlēts LU 

34 Margarita Gavriļina Dr. paed. prof Ievēlēts LU 

35 Andrejs Geske Dr.Oec. prof Ievēlēts LU 

36 Silvija Geikina Mag.paed. pasn Darba līgums ar LU 

37 Ausma Golubeva Dr. paed. lekt Ievēlēts LU 

38 Imants Gorbāns Dr.Oec. doc Ievēlēts LU 

39 Oksana Gotlube Mag.paed. pasn Darba līgums ar LU 



40 Andris Grīnfelds Dr.Phys. prof Ievēlēts LU 

41 Dzintra Grundmane Dr. paed. doc Ievēlēts LU 

42 Ivars Ijabs Dr.sc.pol. doc Ievēlēts LU 

43 Ilze Ivanova Dr. paed. prof Ievēlēts LU 

44 Lilija Jurģīte Mag. philol. lekt Ievēlēts LU 

45 Sandra  Kalniľa Mag.paed. lekt Ievēlēts LU 

46 Daiga Kalniľa Mag.paed. lekt Darba līgums ar LU 

47 Baiba Kaļķe Dr.paed. asoc.prof Ievēlēts LU 

48 Andris Kangro Dr. phys. prof Ievēlēts LU 

49 Ilze Kangro Dr.philol. prof Ievēlēts LU 

50 Ruta Ināra Kaľepēja Dr. paed. prof Ievēlēts LU 

51 Vladimirs Kincāns Dr. phil. prof Ievēlēts LU 

52 Rita Kiseļova Dr. sc.administr. lekt Ievēlēts LU 

53 Agita Klempere-Sipjagina Mag.paed. lekt Darba līgums ar LU 

54 Mārīte Kokina-Lilo Augstākā izgl. pasn Darba līgums ar LU 

55 Antra Krauce Mag. Paed. pasn Darba līgums ar LU 

56 Aīda Krūze Dr.paed prof Ievēlēts LU 

57 Ludmila Kuzmina Mag Mat lekt Darba līgums ar LU 

58 Otto Ķenga Mag. art. pasn Darba līgums ar LU 

59 Ērika Lanka Mag.paed. lekt Ievēlēts LU 

60 Aivars Lasmanis Dr.paed.  asoc.prof Ievēlēts LU 

61 Evija Latkovska M.izgl.zin. asist Ievēlēts LU 

62 Haralds  Laucis Mag.art. pasn Darba līgums ar LU 

63 Juris  Leitāns Mag.art. lekt Darba līgums ar LU 

64 Māris  Liepa Augstākā izgl. pasn Darba līgums ar LU 

65 Kristīne Liepiľa Mag.ekon. asist Darba līgums ar LU 

66 Lilita Linde Mag.paed. lekt Ievēlēts LU 

67 Ieva Margeviča Dr.Paed. doc Ievēlēts LU 

68 Dace Markus Dr. hab. philol. prof Darba līgums ar LU 

69 

Helga 

Ingeborga Melnbārde Mag.paed. doc Ievēlēts LU 

70 Jānis  Mencis Dr. paed. asoc.prof Ievēlēts LU 

71 Irēna Miltiľa Mag. Paed. pasn Darba līgums ar LU 

72 Anika Miltuze Dr. psych. doc Ievēlēts LU 

73 Andrejs Mūrnieks Dr. sc.administr. pasn Darba līgums ar LU 

74 Juris Nikiforovs Mag. paed. lekt Ievēlēts LU 

75 Elita Nīmande Dr. iur. doc Ievēlēts LU 

76 Indra Odiľa Dr. paed. doc Ievēlēts LU 

77 Antra Ozola Mag.Edu. pētn Darba līgums ar LU 

78 Olga Ozoliľa Dr. philol. asoc.prof Ievēlēts LU 

79 Evija Papule Mag. paed. lekt Darba līgums ar LU 

80 Līga  Plakane Dr. biol. doc Ievēlēts LU 

81 Malgoņata  Rańčevska Dr. psych. prof Ievēlēts LU 

82 Astrīda  Raņeva Dr. paed. asoc.prof Ievēlēts LU 

83 Viesturs  Reľģe Dr. psych. prof Ievēlēts LU 

84 Inga Riemere Mag. paed. pasn Darba līgums ar LU 



85 Elīna Rihtere-Zunte M.izgl.zin. asist Ievēlēts LU 

86 Zanda Rubene Dr. paed. prof Ievēlēts LU 

87 Lūcija Rutka Dr. psyh. asoc.prof Ievēlēts LU 

88 Sandra Sebre Dr. psych. prof Ievēlēts LU 

89 Sarmīte  Sīle Mag. art. pasn Darba līgums ar LU 

90 Dace Siliniece Mag. paed. lekt Ievēlēts LU 

91 Rita Skara-Mincāne M. Izgl.zin. lekt Ievēlēts LU 

92 Inga Skreitule-Pikńe Mag. Psych. lekt Ievēlēts LU 

93 Valentīna Sokolova Dr.philol. doc Ievēlēts LU 

94 Anna Stavicka Hum.zin.mag. lekt Darba līgums ar LU 

95 Ilze Stikāne Dr. philol. prof Ievēlēts LU 

96 Elita Stikute Mag. paed. asist Ievēlēts LU 

97 Ligita  Stramkale Dr. paed. doc Ievēlēts LU 

98 Anita Ńaicāne Mag.paed. pasn Darba līgums ar LU 

99 Lolita Ńelvaha Mag.paed. lekt Darba līgums ar LU 

100 Andņela  Ńteinberga Mag. Paed. pasn Darba līgums ar LU 

101 Ilze Ńūmane Mag.paed lekt Ievēlēts LU 

102 Māris  Taube Dr. med. pasn Darba līgums ar LU 

103 Laura Tidriķe Dr.philol. doc Darba līgums ar LU 

104 Aleksandrs  Timofejevs Mag.philol. pasn Darba līgums ar LU 

105 Gunta Treimane Mag.paed. lekt Ievēlēts LU 

106 Sarmīte Tūbele Dr. paed. asoc.prof Ievēlēts LU 

107 Olga Turuļina Hum.zin.mag. lekt Ievēlēts LU 

108 Ramona Umblija Mag. art. pasn Darba līgums ar LU 

109 Diāna Urbāne Mag.paed. lekt Ievēlēts LU 

110 Māra Urdziľa-Deruma Dr. paed. doc Ievēlēts LU 

111 Juris Utāns Mag. paed. lekt Ievēlēts LU 

112 Jānis  Valdmanis Dr. hab. philol. prof Ievēlēts LU 

113 Sintija Vaļka M.izgl.zin. asist Ievēlēts LU 

114 Rasma Vīgante Dr. paed. doc Ievēlēts LU 

115 Ērika Vugule Mag.paed. pasn Darba līgums ar LU 

116 Anna Vulāne Dr. philol. prof Ievēlēts LU 

117 Ārija  Zaiceva Dipl. philol. lekt Ievēlēts LU 

118 Dzintra Zaula Mag.paed. lekt Ievēlēts LU 

119 Mārtiľń Zībarts Mag.paed. lekt Ievēlēts LU 

120 Velga Zvirgzdiľa Mag. art. lekt Darba līgums ar LU 

121 Kaiva Ņīmante Mag. Paed. pasn Darba līgums ar LU 

122 Irēna Ņogla Dr. habil. paed. prof Ievēlēts LU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RADOŠĀS UN ZINĀTNISKĀS 

BIOGRĀFIJAS  

(curriculum vitae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DR. HABIL. BIOL., PROF. JURA IMANTA AIVARA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1941. 

  

Izglītība:   1958.-1964.  Rīgas Medicīnas institūts 

1966.-1969.  Ļeľingradas Valsts Universitāte 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

bioloģijas zinātľu kandidāts 

docents 

bioloģijas zinātľu doktors 

profesors 

habilitētais bioloģijas doktors 

1992.   Latvijas Universitātes profesors  

Nodarbošanās: 

1969.-1975.  Rīgas Medicīnas Institūts - asistents 

1976.-1985.  Rīgas Medicīnas Institūts - docents 

1986. -  LU cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras vadītājs 

1992. -  LU profesors 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Tretjakovs P., Jurka A., Stifts A., Ivanova P., Krievins D., Jansone A., Aivars J.I., Pirags V.. The Effect 

of Serotonin 5-HT2 Receptor Inhibitor on Vasomotor Responses. Vascular Disease Prevention, 2006, 

3(4): 297-304.  

V. Veliks, P. Gustsons, G. Praulīte, J. Aivars, I. Birznieks,  Ń. Svirskis  Changes of monoamine 

concentratin iin rat brain under the influence of static magnetic field.  Proceeding of the Latvian Academy 

of Sciences, Section B, 2006; 60(1): 40–44. 

Plakane L., Aivars J.I., Skutela A., Vaļēviča E., Grēve M., Marcinkevičs Z. Oxygen uptake efficiency in 

endurance-trained humans during acute hypoxia. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, 2006, 

Section B. Vol. 60, No. 5/6 (646/547), 170 - 175. 

Aivars J. I., Plakane L., Sīpols J. Blood glucose level in endurance-trained climbers at high altitude. 

Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Section B. 2006. Vol. 60, No. 5/6 (646/547), 166 - 169. 

Tretjakovs P., Aivars J., Latkovskis G, Līcis N. Interleukin-6 gene promoter – 174G/C polymorphism and 

insulin resistance: a pilot study. Clinic Chem Lab Medic, 2007, vol., 45, Nr 9, pp. 1145 – 1148. 

Z.Marcinkevics, Aivars J;, Greve M Use of conventional and PTT-derived pressure measurement 

methods during static exercise. Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca, 2007, vol.16, Nr 3, pp. 90 – 91. 

P.Tretjakovs, J.Aivars, A.Jurka, I. Bormane, V.Pirags  Endothelin-1 TNF-alpha and vasomotor 

dysfunction in metabolic syndrome patients with insuline resistance. J Clin Lipidology, 2008, vol.2, Nr 

55, pp. 102 – 103. 

P.Tretjakovs., A.Jurka, I.Bormane, V.Mackavics, I.Mikelsone, L.Balode, D.Reihmane, I.Stukena, 

G.Bahs, J.I.Aivars, V.Pirags  Relation of inflammatory chemokines to insulin resistance and 

hypoadiponectinemia in coronary artery disease patients. Eur J Intern Med , 2009, 20:712-719. 

P.Tretjakovs, A.Jurka, I.Bormane, I.Miķelsone, D.Reihmane, L.Balode, I.Jaunalksne, V.Mackēvičs, 

I.Suķēna, G.Bahs, A.Lejnieks, J.I.Aivars, V.Pīrāgs  Relation of endothelial dysfunction andadipokine 

levels to insulin resistance an metabolic syndrome patients. Proc Latvian Acad Sci, Sect B, 2009, vol. 63, 

4/5: 222-227. 



Marcinkevics Z., Greve M., Aivars J.I., Erts R., Zehtabi A.H. Relationship between arterial pressure and 

pulce wave velocity using photoplethysmography during post-exercise recovery period. Sc Papers Univ 

Latv, 2009, 753: 59 – 68. 

Marcinkevics Z., Kusnere S., Aivars J.I., Rubins U., Zehtabi A.H.  The shape and dimensions of 

photoplethismographic pulse waves: a measurement repeatability study. Sc Papers Univ Latv, 2009, 753: 

99 – 106. 

Cilvēka fizioloģija (līdzautors; A.Valtnera red.), Rīga, Zvaigzne, 1986. 

J.Aivars u.c. Psiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999. 

J.Aivars, L.Ozoliľa-Moll  Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā. Mācību līdzeklis 

uzturzinātnes specialitātes studentiem. Rīga, LU apgāds, 2008.  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 76 

Konferenču tēzes     22 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2004. – 2008. LZP finansēts projekts ―Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: magnētisko 

lauku un temperatūras ietekme‖ (LU-731). 

2006. – 2008. Pētnieciskā darba kvalitātes uzlabońana dzīvās dabas zinātľu bakalaura, maģistra 

un doktora studiju programmās (VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0010/0063). 

2009. -            LZP finansētais projekts ―Miokīnu un muskuļu metaboreceptoru aferentācijas 

efektu atkarība no fiziskās aktivitātes veida un organisma uzbūves un metabolisma īpatnībām‖ 

vadītājs. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas 

daļa 

Apjoms, 

krēdītpunkti 

Cilvēka fizioloģija A 10 

Ńūnas fizioloģija B 4 

Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā 

Imūnfizioloģija 

Neirozinātne 

Psihes bioloģiskie pamati 

Psihofizioloģija 

A 

B 

B 

B 

B 

3 

4 

3 

3 

3 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Latvijas Zinātnes Padomes eksperts kopń 1996. gada 

LU Bioloģijas fakultātes Domes priekńsēdētājs ( 1998. – 2010.) un studiju programmu padomes 

vadītājs (2000. – 2008.) 

Latvijas Fiziologu b-bas priekńsēdētājs (1992 – 2002) un valdes loceklis kopń 1976. gada 

 

 

 

 

2010. gada 24. maijā 

 

J. I. Aivars 

 

 



MAG.PAED.,  INETA AIZPORIETE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1961. 

 

Izglītība: 

2001. – 2006. LU PPI doktorantūra 

1999. – 2002. Liepājas Pedagoģijas Akadēmija (logopēda kvalifikācija) 

1995. Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte (Maģistra grāds) 

1991. – 1995. Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte (pirmsskolas skolotāja kvalifikācija 

1987. – 1991. Rīgas 1. pedagoģiskā skola 

1979. – 1980. Daugavpils medicīnas skola 

1979. Jēkabpils 3. vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1995. Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte (Maģistra grāds pedagoģijā) 

2001. LU pasniedzēja 

  

Nodarbošanās; 

2001. LU pasniedzēja 

2010. Krustpils novada Meņāres pamatskola – logopēds 

2008. – 2009. Jēkabpils Poļu pamatskola - logopēds 

1995. Jēkabpils pańvaldības PII ―Kāpēcītis‖ – metodiķe 

2005. – 2009. Jēkabpils rajona balsta iestādes metodiķis darbā ar 5 – 6 gadus veciem bērniem  

1987. – 1995. Jēkabpils b/d ―Zvaniľń‖ – audzinātāja 

1987. – 1987. Daugavpils b/d Nr.1  



 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

Aizporiete I. 2006. Bērna roku kustību saistība ar runas attīstību. – Rīga: LU 64. konference 

Aizporiete I. 2002. Bērna valodas attīstība audzināńanas procesā. – Rīga: ATEE II daļa – 

282.lpp. 

Aizporiete I. 2003. 6 – 7 gadu vecu bērnu runas attīstības īpatnības. – Rīga: ATEE II daļa  

Aizporiete I. 2002. Развитие речи ребѐнка в процессе воспитания – предпосылки и 

педагогические средства. – Lietuva: Ńauļu Universitāte – 271.lpp. 

Aizporiete I. 2002. Valodas attīstība pirmsvalodas periodā. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola – 

145.lpp. 

Aizporiete I. 2003. Bērnu mutiskās runas attīstības teorētiskais pamatojums. – Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola – 159.lpp. 

Aizporiete I. 2003. Divvalodības problēma un attīstības tendences pirmsskolā. – Liepāja: 

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija 

Aizporiete I. 2002. Bērnu valodas attīstības priekńnosacījumi agrās bērnības periodā. – Liepāja: 

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2001.Portidņa Eiropā – jaunas atziľas agrīnajā pirmsskolas apmācībā 

Akadēmiski kursi: 

 Rokdarbu teorija un metodika I                                A daļa   2 kredītp. 

 Iepazīstināńana ar apkārtni un sabiedriskās  A daļa    2 kredītp.  

dzīves norisēm. 

 Konstruktīvā darbība      B daļa  2 kredītp. 

 Pedagoģiskā procesa plānońana    A daļa  2 kredītp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

2003. Organizēju un vadu Jēkabpils novada un pilsētas – Bērnu sporta svētkus – 5 – 7 gadus 

veciem bērniem 

darbojos OMEP Pirmsskolas izglītības asociācijā 

 

2010. gada 29.oktobrī                                                                                      I.Aizporiete 



DR.PAED., PROFESORE RUDĪTE ANDERSONE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1952. 

Izglītība:  

2001.g. 

1993. g.  

1976.g. 

1971.g. 

LU Pedagoģijas doktorantūra. Pedagoģijas doktora grāds. 

LU Pedagoģijas fakultāte. Pedagoģijas maģistra grāds.  

LVU Fizikas un matemātikas fakultāte. Matemātiķe.. 

Rīgas 1.vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

profesore 

pedagoģijas doktore 

Nodarbošanās: 
2009. -  

2005.- 2009. 

2002.- 2005. 

2000.- 2002. 

1998.-2000.  

1995.-1998. 

1994.-1995. 

1989.-1995. 

1988.-1989. 

1983.-1988. 

1980.-1983. 

 

1976.-1980. 

1975.-1976. 

1973.-1975. 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesore 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asoc.profesore 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta lektore 

Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja 

Rīgas Skolotāju izglītības centra vadītāja 

Rīgas pils. Ziemeļu raj. skolu valdes metod. darba koordinatore 

Rīgas 31.vidusskolas matemātikas skolotāja 

Rīgas 31.vidusskolas direktora vietniece mācību un audzināńanas darbā 

Rīgas 31.vidusskolas matemātikas skolotāja 

Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniski pētnieciskā institūta 

vecākā inņeniere 

Rīgas 72.vidusskolas matemātikas skolotāja 

Jūrmalas 4.vidusskolas matemātikas skolotāja 

LVU Skaitļońanas centra vecākā laborante 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Andersone R. Mācību priekńmetu programmas matemātikā sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai // Teacher of 

the Cetury: Quality education for quality teaching. – Riga: ATEE, LU, 2010. – 118.- 125 lpp. 

Ņogla I., Andersone R., Černova E. Lettland. // Die Bildungssysteme Europas. Grundlagen der 

Schulpädagogik. - Deutschland: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2010. – 370. – 393. S. 

Andersone R. Skolotāju profesionālā kompetence sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.// LU raksti. 

Pedagoģija un skolotāju izglītība. – R.: LU, 2009. - 8. – 20. lpp. 

Ņogla I, Andersone R. Latvia. // Ed. Abs H.J. Introducing quality assurance of education for democratic 

citizenship in schools. – Strasbourg: Council of Europe, 2009. – 104. – 133.p. 

Andersone R. Through fairy-tales to math in the lessons. //.Acta Didactica Napocensia .- Babes – Bolyai 

University, Romania, Volume 2, number 2, 2009., p.111.- 118. 

Andersone R. Sociālās prasmes izglītības un mācību priekńmetu programmās. // Teacher of the 21st 

CENTURY: Quality Education for Quality Teaching. - R.: LU, 2008. 197. – 2003.lpp. 

Andersone R. Sociālās prasmes izglītības programmās. // Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. – Rēzekne: 

RA, 2008. - 335. – 341.lpp. 

Ņogla I, Andersone R., Černova E. Latvia. // W.Hőrner et al., The Education Systems of Europe. – 

Springer Netherlands, 2007. p.418. – 437. 

Andersone R. Izglītības un mācību priekńmetu programmas. – R.: RaKa, 2007. – 202 lpp. 

Andersone R. Citizenship Education in the Integrated Curriculum. // Citizenship Education in Society. – 

London: CiCe, 2007. – p. 135. – 147. 



Andersone R. Izglītības programmu integrācijas pedagoģiskie aspekti. // Pedagoģija: teorija un prakse. – 

Liepāja, LiePa, 2007. – 143. – 150.lpp. 

Andersone R. Mācību programmu izveides pedagoģiskie principi. // Pedagoģija un skolotāju izglītība. 

Latvijas Universitātes raksti 715.sējums. – R.: LU, 2007. – 7. – 14.lpp. 

Andersone R. Izglītības un mācību priekńmetu programmas. – R.: RaKa, 2007. – 202 lpp 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 35 

Monogrāfijas       3 

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi   20 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2010.,2011. ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu 

pedagogu kompetences paaugstināńana‖. LU Nr. ESS2009/88 dalībniece 

2010. ASEM Āzijas  Eiropas starptautiskā pētniecības projekta komponentes „Pamatkompetences‖ 

dalībniece 

2009.-2012. LZP projekta „Mediju pedagoģijas attīstība informācijas sabiedrībā: Latvijas konteksts‖ LU 

Nr.09.1483 dalībniece 

2008. LZP projekta, LU Nr.6113 „Skolēncentrētas mācības teorijā un praksē‖ dalībniece 

2004. – 2008.g. LZP projekta, LU Nr.767 ―Vidusskolas skolotāju profesionālās kompetences veidońanās 

universitātē‖ dalībniece 

2004. – 2008.g. LZP projekta, LU Nr.477 ― Latvijas vispārizglītojońo skolu mācību programmas: teorija 

un prakse‖ dalībniece 

2006.-2007. starptautiska projekta Nr BOE 299 projekts „Diseńo y evaluación de las competencias de los 

estudiantes en el EEES desde un enfoque comparado: Integración de contenidos y método‖ dalībniece. 

Akadēmiskie kursi: 
Izglītības un mācību programmu teorija un prakse – 3 kredītpunkti, Peda5028 

Studiju un audzināńanas pedagoģija –2 kredītpunkti Peda2513  

Sociālo prasmju apguve mācību nodarbībās – 2 kredītpunkti, Peda2173. (brīvās izvēles stud.pr.) 

Izglītības un mācību programmu izveide - 2 kredītpunkti, Peda1003 (brīvās izvēles stud.pr.) 

Mācīńanās teorijā un praksē - 2 kredītpunkti, Peda2426 (brīvās izvēles stud.pr.) 

Vispārīgā pedagoģija – 2 kredītpunkti, Peda1008 

Matemātisko priekństatu veidońana – 4 kredītpunkti, Peda1059 

Matemātisko priekństatu veidońana pedagoģiskajā procesā – 2 kredītpunkti, Peda2074 

Izglītības un mācību programmu veidońana – 2 kredītpunkti Peda2081 

Sociālo prasmju apguve mācībās - 2kredītpunkti, Peda5034 

Plānu, projektu un programmu izveide un īstenońana, piemērojot tos daņādības pedagoģiskajos 

risinājumos – 3 kredītpunkti, Peda5118 

Izglītības programmu un studiju materiālu izstrādes pedagoģiskie principi – augtsskolu docētāju 

tālākizglītības kursos Augstskolas didaktika: teorijas un prakse. 

Docētāju pedagoģiskā kompetence- augstskolu docētāju tālākizglītības kursos Docētāju profesionālās 

kompetences Eiropas augstākās izglītības telpā 

Papildus ziņas:    
LU PPMF Domes locekle 

LU Pedagoģijas studiju programmu padomes locekle 

Latvijas Pedagoģijas zinātnieku biedrības biedre 

Latvijas Pedagogu Domes valdes locekle 

Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības prezidente 

Starptautiskas asociācijas European Association „Children‘s Identity & Citizenship‖ biedre 

Latvijas Vecāku apvienības VISI Pētniecības centra direktore 

LZP Pedagoģijas nozares eksperte 

 

2010. gada 25.jūnijā                                                                                   R. Andersone 



MAG.PAED. RŪTA ANSONE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads:           1940  

  

Personas kods:              011040 – 10305 

 

Adrese: Rīga LV-1019, Rītupes 34 – 51, tel.7144842, e-pasts : ansone@lanet.lv, 

rutansone@inbox.lv 

Svešvalodas: krievu, vācu 

 

Izglītība: 

2003 Pańvaldību un projektu vadības valsts mācību centra kursi ―Microsoft Office lietotājs‖. 

1992  LU Pedagoģijas fakultāte, maģistrante   

1980 Tartu Universitātes Fiziskās audzināńanas pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināńanas  

fakultāte 

1958 - 1962    Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, studente 

 

Akadēmiskais nosaukums un zinātniskais grāds: 

 lektore, pedagoģijas  maģistre 

 

Nodarbošanās: 

1999 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta  centra Veselības un sporta izglītības 

nodaļas lektore 

1992 - 1998  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta  centra Veselības un sporta 

izglītības katedras lektore 

1978 – 1992 LU Fiziskās audzināńanas un sporta katedras vecākā pasniedzēja 

1967 -  1978                LU Sporta kluba vadītāja 

1965 – 1967 LU Fiziskās audzināńanas katedras vecākā laborante 

1964 – 1965 Latvijas Republikāniskās Tūrisma padomes instruktore 

1963 – 1964 Rīgas raj. Mārupes un Berģu astoľgadīgo skolu skolotāja 

1962 – 1963 Cieceres internātskola, audzinātāja 

 

Apbalvojumi: 

2000                            LU Ģērboľa sudraba Nozīme  

 

 Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits) (2000.-2010.) 

Publikācijas          17  

Referāti konferencēs               12 

Metodiskās izstrādnes   9 

Mācību līdzekļi                4 

Citas publikācijas                     5  

 

Pedagoģiskā darbība:  

mailto:rutansone@inbox.lv


Docēti akadēmiskie kursi: 

Izvēlētā sporta veida vēsture un attīstība - 2KP 

Stundu, nodarbību vadīńana I,II - 4 KP 

Pedagoģiskā prakse III – 8 KP 

Pedagoģiskā prakse IV– 8 KP 

Pirmsdiploma prakse – 2KP 

Novērońanas prakse – 4KP 

Sports visiem (volejbols) – 2KP 

Radońā darbība ( Izstrādāti studiju kursi) 

Izstrādātas un akreditētas 2 studiju programmas. 

Izvēlētā sporta veida vēsture un attīstība - 2 KP 

Stundu, nodarbību vadīńana I,II - 4 KP 

Sportiskās meistarības paaugstināńanas metodes – 2KP 

Pedagoģiskā prakse III – 8 KP 

Pedagoģiskā prakse IV – 8 KP 

Pedagoģiskā prakse (Pirmsdiploma prakse) 2 KP 

Diplomdarbs – 10KP 

Valsts eksāmens -2KP 

Katru gadu vadīti un recenzēti 1 - 3 diplomdarbi.  

Valsts eksāmenu komisijas sekretāre. 

Veselības un sporta izglītības specialitātes iestājeksāmenu komisijas sekretāre. 

Kvalifikācijas paaugstināńana 

Līdzdalība starptautiskā seminārā ALERT „Active and Teaching and Learning in Teacher 

Education‖ LU,PPF,2001. 

Līdzdalība 3.starptautiskajā SELL spēļu konferencē „Students un sports‖.Jelgava,LLU,2000. 

Līdzdalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vecais un jaunais izglītības 

sistēmā‖.LU,PPF,2000. 

 

Organizatoriskais darbs: 

LU Satversmes locekle. 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes domniece līdz 2007 

LU Sporta centra domniece. 

LU VSI studiju programmas pańnovērtējuma komisijas locekle. 

Fizikas un matemātikas fakultātes sporta darba kuratore. 

„Universitātes Sporta― valdes locekle, atbildīgā par organizatoriskā darba sektoru. 

VSI specialitātes studiju virziena kuratore. 

 

 

2010.gada 15. oktobrī                                   R.Ansone 

 

 

 

 



 

DR.PAED. PROFESORE ZENTA ANSPOKA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1952. 

Izglītība:  1970.-1975. Augstākā, Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes latvieńu 

valodas un literatūras specialitāte 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:    

2005.   RPIVA profesore 

2002.    RPIVA asociētā profesore 

                                   1999.   pedagoģijas doktore 

   1999.  RPIVA docente 

                                    1995.  pedagoģijas maģistre   

Nodarbošanās: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore (pamatievēlēńanas 

vieta) 

Kopń 1998.- LU vieslektore  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Anspoka Z. Latvieńu valodas didaktika 1.- 4. klase. Monogrāfija. Rīga: Raka, 2008. 474 lpp. 

ISBN 9789984159256 

Anspoka, Z., Siliľa–Jasjukēviča, G. Latvieńu valoda mazākumtautību skolēniem mācībvalodas 

sākumskolā (1.- 4. kl.). Lielvārde: Lielvārds, 2006. 80 lpp. 

Anspoka, Z. Valoda kā līdzeklis pamatizglītības programmā: daņas problēmas un risinājumi. 

ATTE Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. Riga, Latvia, 2010. 

125.-132. lpp. 

Anspoka, Z. Lingvodidaktika: lingvistikas un didaktikas zinātľu nozaru mijsakarības un 

skolotāja profesionalitāte. Zinātniski metodisks izdevums TAGAD, 2.2009.(4). 2.-8. lpp.  

Anspoka, Z. Valodas kompetence un indivīda karjeras attīstība: daņas problēmas un risinājumi 

pamatskolā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti, 2009. 175.-185. lpp.  

Anspoka, Z. Latvieńu valodas skolotāja profesionalitāte: daņi jauni izaicinājumi. Zinātniski 

metodisks izdevums TAGAD, 1.2009.(3) 37.-43. lpp. 

Anspoka, Z. Antonijas Karules devums pedagoģijas teorijā un praksē. Laikmets un personība. 9. 

rakstu krājums. Rīga: RaKa, 2008.96.-149. lpp.  

Anspoka, Z. Daņi latvieńu valodas mācību satura kultūrvides komponenta aspekti 1.- 4. klasē. 

Letonikas 2. kongress. Valodniecības raksti-2. Rīga: Latvijas Zinātľu akadēmija, 2008, 168.- 

179. lpp.  

Anspoka, Z. Daudzkultūru klase un latvieńu valodas skolotāja profesionalitātes daņi aspekti. 

International Nordic- Baltic conference of the World Federation of Language Teacher 

Associations ( FIPL), 2007, part 2, 227.- 235. lpp. 

Anspoka, Z., Miľina, M. Latvieńu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase. Skolotāja grāmata. 

Rīga: a/s „Preses nams‖, LVA, 2009. 68 lpp. 

Anspoka, Z. Birzgale, E. Latvieńu valoda 5.-6. klasē. Vingrinājumu krājums. Lielvārde: 

Lielvārds, 2009. 112 lpp. 

Anspoka, Z., Miľina, M. Latvieńu valoda 5. klasē mazākumtautību skolā. Mācību grāmata. Rīga: 

a/s „Preses nams‖, LVA, 2009. 168 lpp. 

Anspoka, Z., Miľina, M. Latvieńu valoda 5. klasē mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. Rīga: 

a/s „Preses nams‖, LVA, 2009. 80 lpp. 



Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 32 

Konferenču tēzes     4 

Mācību līdzekļi     38 

Metodiskie materiāli     36 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2010.- Eurydice ( Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) un Valsts izglītības attīstības 

aģentūras granta „Reading Literacy Study (Working title). Teacher Education and Skills‖ eksperte 

Kopń 2010.- Latvijas Universitātes Latvieńu valodas institūta projekta „Lingvodidaktisko terminu 

skaidrojońās vārdnīcas izstrāde‖ dalībniece 

Kopń 2010.- Valsts valodas aģentūras un ESF projekta „Latvieńu valodas kā otrās valodas (Lat 2) mācības 

pirmsskolā un sākumskolā (1.-4. klasē)‖eksperte  

2009.- 2010.- VISC projekta  ―Mācību priekńmetu standartu projektu un programmu  

paraugu pilnveide‖(identifikācijas Nr. VISC 2009/53) programmas „Mācību programmas un metodisko 

ieteikumu darbam ar seńgadīgajiem bērniem‖ eksperte 

Kopń 2010.- Valsts izglītības satura centra projekta „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

seńgadīgu izglītojamo integrētās mācību programmas ievieńanai‖ dalībniece  

Kopń 2010.- ESF un Valsts valodas aģentūras projekta (līguma Nr. 

2010/007/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002) „Latvieńu valodas, literatūras un bilingvālo mācību 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveide‖ eksperte 

2009.-2010.- LVAVA un ES sociālā fonda projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 

izglītībai‖ (nr.2008/003/1DP/2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/002) projekta aktivitātes „Priekńlikumu izstrādei 

grozījumiem pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) mācību priekńmeta „Latvieńu valoda un literatūra‖ 

mazākumtautību izglītībā standartā ‖ (identifikācijas Nr. LVA 2009/01 - ESF – 1.2.1.2.1) zinātniskā 

eksperte 

2009.- 2010.- LVAVA un ES sociālā fonda projekta  „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 

izglītībai‖ (nr.2008/003/1DP/2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/002) aktivitātes „Pedagogu (mācību un metodisko 

līdzekļu autoru) tālākizglītības programmas izstrādes autoru un īstenotāju pakalpojumi‖ zinātniskā 

eksperte  
 

Akadēmiskie kursi: 
Latvieńu valodas mācību metodika sākumskolā - 5 Kp 

Latvieńu valodas mācību metodika pamatskolā- 2 Kp 

Literatūras mācību metodika pamatskolā- 2 Kp 

Bi1ingvisms un bilingvālās izglītības pamati- 2 Kp 

Lietińķā un zinātnes valoda.- 2 Kp 

Skolas pedagoģijas metodoloģiskie koncepti- 2 Kp 

Lingvodidaktika- 3 Kp 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
Kopń 1998.- zinātnisko un metodisko darbu recenzente, redkolēģiju locekle 

Kopń 2010.- Izglītības humanizācijas internacionālās akadēmijas akadēmiķe (The International Academy 

for the Humanization of the Education full member (sertif. 311) 

Kopń 2009.- Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas locekle, projektu grupas locekle (kopń 2010.- 

valdes locekle)  

Kopń 2009.- Latvijas Lauksaimniecības universitātes promocijas padomes locekle 

Kopń 2008.- Latvijas Zinātnes padomes pedagoģijas zinātnes nozares eksperte (LZP lēmums nr. 9-1-4 

16.10. 2008.) 

Kopń 2008.- RPIVA promocijas padomes locekle 

Kopń 2007.- RPIVA profesoru padomes locekle, profesoru padomes priekńsēdētājas vietniece 
 

2010. gada 5. oktobrī.       Z. Anspoka 



DR.PHIL. LUDMILA APSĪTE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1945. 

 

Izglītība:   1969.-1971.  Studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 

1971.-1973. Studijas Maskavas Valsts universitātes Filozofijas fakultātē 

1980.-1983.  Aspirantūra LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 

Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedrā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1987.   Filozofijas zinātľu kandidāte 

1992.   Nostrificēts filozofijas doktora grāds, Dr.phil. 

1995.   Latvijas Universitātes docente 

1996.  Humanitāro Zinātľu Akadēmijas (Sankt Pēterburga) akadēmiķe 

 

Nodarbošanās: 

1973.-1983. kabineta vadītāja LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Vēsturiskā materiālisma un 

filozofijas vēstures katedrā 

1983.-1988. vec. pasniedzēja LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Dialektiskā un vēsturiskā 

materiālisma katedrā 

1988.-1991. docente LVU Vēstures un filozofijas fakultātes  

Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedrā 

1991.-2002. docente LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas vēstures katedrā 

1994.-2000.  docente Rīgas Humanitārajā institūtā 

1998.-2000.  docente Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā 

2002.–2004.  docente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes (PPF) Pieauguńo izglītības 

katedrā 

Kopń 2004.  docente LU PPF (kopń 2010.g. – PPMF) Izglītības zinātnes un informātikas 

nodaļā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

I.Kanta mācības par kultūru metodoloģiskās nostādnes (kr.val.). PSRS ZA 1987. 1 iesp.l. 

Kultūras jēdziena evolūcija I.Kanta filozofijā. LU 1990. 0,5 iesp.l. 

Kultūra un cilvēce I.Kanta filozofijā. ZA 1990. 0,5 iesp.l. 

Sofisti, Sokrats, sokratiskās skolas.// Antīkā un Viduslaiku filozofija. R. 1997. 0,5 iesp.l. 

XVIII gs. Rietumeiropas filozofija.// Rietumeiropas filozofija 14.-16. gs. R. 2000. 3 iesp.l. 

Izglītības filozofija. Raksts starptautiskai enciklopēdijas vārdnīcai Глобалистика 2005.g. 

Izglītība Latvijā: problēmas un perspektīvas. (krievu val.) Uzstāńanas tēzes IV Krievijas 

filozofijas kongresā. Maskava, 2005.g. 

Kultūra un brīvības problēma izglītības filozofijā. (krievu val.) //Literatūra un kultūra: process, 

mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums VII. 320.-328.lpp. Daugavpils 2006.g. 

Priekńvārds M.Mamardańvili lekcijai// Krievu pasaule un Latvija. Русский мир и Латвия. Rīga 

2006.g. 



 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2006.-2007.  Piedalīńanās LZP Nr.904 grantā 

 

 

Piedalīšanās ar referātiem zinātniskajās konferencēs 

Identitātes problēma. Filozofiskais aspekts – 5. Starptautiskā konference „Sabiedrība un kultūra‖ 

Liepāja, 2002.g. 

Kultūra un brīvības  problēma izglītības filozofijā – Starptautiskā konference „XIV zinātniskie 

lasījumi‖ Daugavpils, 2004.g. 

Izglītība Latvijā: problēmas un perspektīvas – IV Krievijas filozofijas kongress. Maskava, 

2005.g. 

Zinību drońība un uzticības problēma – 10. Starptautiskā konference „Sabiedrība un kultūra: 

cilvēkresursu attīstība zināńanu sabiedrībā‖ Liepāja, 2007.g. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Izglītības socioloģija. Izglītības zinātľu maģistra studiju programma A daļa 4 kredītp. 

Identitāte sociālo transformāciju procesos. Izglītības zinātľu maģistra 

studiju programma 

B daļa 2 kredītp. 

Filozofijas pamati. Profesionālā bakalaura studiju programma Skolotājs A daļa 4 kredītp. 

Filozofijas pamati. Profesionālā bakalaura studiju programma. Psihologs. 

Dizainers 

A daļa 4 kredītp. 

Filozofijas pamati. Profesionālā bakalaura studiju programma. Pirmsskolu 

skolotājs. 

A daļa 4 kredītp. 

Filozofijas modernās tendences. Profesionālā bakalaura studiju 

programma. Kultūras vēstures skolotājs 

A daļa 2 kredītp. 

 

 

 

 

 

2010. gada 23.novembrī 

 

 

L. Apsīte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 VIDES ZINĀTĽU MAĢISTRE, LEKT. INTA AUGUSTĀNE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1962. 

  

Izglītība:   1980.-1985.  Studijas LU Bioloģijas fakultātē 

   1993.-1995.  Studijas LU Pedagoģijas fakultātē profesionālajā 

programmā 

                                    1999.-2002.   Studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē maģistrantūrā 

                                    2003.-2004.   Studijas LU Moderno valodu fakultatē profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   2002.   Vides zinatľu maģistre 

    

Nodarbošanās:  

1993.–1994.  zinātniskā līdzstrādniece Organiskās sintēzes institūts 

 

1991. – angļu valodas, ķīmijas un bioloģijas skolotāja Rīgas Valsts  

3.ģimnāzijā 

2007. -   lektore LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas           

fakultātes    Skolotāju izglītības nodaļā 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

   

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

  

Akadēmiskie kursi: 

Praktiskā angļu valoda skolotajiem I          A  daļa                       4 kredītp.  

Praktiskā angļu valoda skolotājiem II         A  daļa                       4 kredītp.  

 Sveńvalodu mācību metodika II                 A  daļa                       4 kredītp. 

Praktiskā sveńvaloda nespeciālistiem I-III  A  daļa                       2  kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Ārńtata metodiķis Izglītības satura un eksaminācijas centrā 

Projekta eksperte ESF projektā „MITS(Mentorings,IT,Supervīzija)-atbalsts LU PPF augstākās 

profesionālās studiju programmas „Skolotājs ‖ studentu praksei‖ (2007) 

Projekts ActivELP(Mentoringa programmas izstrāde) (2008/2009) 

 

2010. gada 29.oktobrī          I.Augustāne 

 

 



DAGMĀRAS AUSEKLES  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1944 

Tālrunis:  67460655; 67034012; dagmara.ausekle@lu.lv 

Pārvalda svešvalodas:  angļu, krievu  

Izglītība:   1962–1967   Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filoloģijas fakultāte, studente 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

 kopń 2004   Skolotāju izglītības nodaļas profesore 

2003 - 2004 Latvieńu valodas un literatūras mācību metodikas katedras profesore 

1999 – 2003 Latvieńu valodas un literatūras mācību metodikas katedras asociētā profesore 

1992 Latvieńu valodas un  literatūras mācību metodikas katedras docente 

1992 Pedagoģijas doktore (Dr.paed.) 

1990 Pedagoģijas zinātľu kandidāte 

Nodarbošanās:  

 kopń 2004 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju  izglītības nodaļas profesore    

 2003 - 2004 LU PPF  Latvieńu  valodas un literatūras mācību metodikas katedras profesore 

1999- 2003LU PPF Latvieńu valodas un literatūras mācību metodikas katedras asociētā profesore  

1992 – 1999  LU PPF Latvieńu valodas un literatūras katedras docente 

1989 – 1992  Latvijas Valsts universitātes PPF Valodu un literatūras katedras lektore 

1975 – 1989  LPSR Izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūta  jaunākā 

zinātniskā līdzstrādniece 

1967 – 1975  Salaspils 1.vidusskolas skolotāja un bibliotekāre 

Nozīmīgākās publikācijas: 

Ausekle D. Latvieńu valodas skolotāju izglītońanas problēmas nacionālo kultūru integrācijas 

procesu kontekstā // Prace Baltystyczne 3, Warszava: Universytet Warszawski, 2006, 11 – 18.          

Ausekle D. Humanistiskās pedagoģijas atziľas latvieńu rakstnieku darbos// ATEE Spring 

University „Teacher of the 21 st Century: Quality Education for Quality Teaching‖, Riga, 2006, 

977 – 984. 

Ausekle D. Satura un formas emocijas Apsīńu Jēkaba stāstā „Bagāti radi‖// Aktuālas problēmas 

literatūras zinātnē: Stāsts: Identitāte un modernie meklējumi. Rakstu krājums, 11. sast. E.Lāms, 

Liepāja: LPA, 2006, 7 – 12. 

Ausekle D. Literatūras mācīńanas metodikas pamatidejas 20. gadsimta 70. – 80. gados// ATEE 

Spring University „Teacher of the 21 st Century: Quality Education for Quality Teaching‖, Riga, 

2008. 784 – 788 (kopā ar E.Stikuti). 

Ausekle D. Daces Rukńānes romāns „Kāpēc tu raudāji?‖Latvijā un vācu literatūrkritikas uztverē 

// Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, 14. Sast. Zanda Gūtmane, Liepāja: 

LiePa, 2009, 146 – 151 (kopā ar I.Kangro). 

Akadēmiskie kursi:   Latvieńu literatūras vēsture IV 3 kr.p (prof. progr.) 

Latvieńu literatūras vēsture V 2 kr.p (prof. progr.) 

Daiļdarba interpretācija un analīze skolā 2 kr.p (prof. progr.) 

Domrakstu mācību metodika 2 kr.p (prof. progr.) 

Ārzemju literatūra skolā 2 kr.p (prof. progr.) 

Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs: 

 LU 15. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas   literatūras zinātnē‖ 



Liepāja, 05.03. – 06.03.2009., referāts „Skolotāja ideja un tēls       latvieńu literatūrā‖  

 Daugavpils universitātes 19. zinātniskie lasījumi: starptautiskā konference,                               

Daugavpils, 29.01. – 30.01. 2009., referāts „Dzīvnieku tēlu izmantońana                                

vērtīborientētās stundās‖ Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzeja starptautiskā zinātniskā 

konference „Muzejs un skola: teorija un prakse‖, Jelgava, 05.12. 2008., referāts „Nodarbība 

muzejā kā viena no studiju darba formām augstskolā‖ 

 ATEE Spring University „Teacher of the 21 st Century: Quality Education for                                

Quality Teaching, Rīga, 02.05. – 03.05.2008., referāts „Literatūras mācīńanas                                

metodikas pamatidejas 20. gadsimta 70. – 80. gados (kopā ar E.Stikuti) 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas 

problēmas literatūras zinātnē‖, Liepāja, 06.03.–07.03., 2008, referāts „Daces 

Rukńānes romāns „Kāpēc tu raudāji‖ Latvijā un vācu literatūrkritikas uztverē‖ 

(kopā ar I.Kangro) 

LU PPF Starptautiskā konference „Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā‖, 

Rīga, 14.12. – 15.12.2007., referāts „Pedagoģijas atziľas Antona Makarenko un 

Andreja Dripes daiļradē‖. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 13. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas 

problēmas literatūras zinātnē‖, Liepāja, 01.03. – 03.03.2007., referāts „Tematiskais 

un problēmiskais ietilpīgums Jāľa Ezeriľa prozā‖ 

ATEE Spring University „Teacher of the 21 st Century: Quality Education for 

Quality Teaching, Rīga, 02.06. – 03.06. 2006, referāts „Humānistiskās pedagoģijas 

atziľas latvieńu rakstnieku darbos‖ 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas 

problēmas literatūras zinātnē‖, Liepāja, 24.02. – 26.02. 2005., referāts „Satura un 

formas emocijas Apsīńu Jēkaba stāstā „Bagāti radi‖‖  

Varńavas universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Baltystyka jako 

filologia rodzima i filologia obca‖, Varńava, 10.03.05., referāts „Latvieńu valodas 

skolotāju izglītības problēmas nacionālo kultūru integrācijas procesu kontekstā 

 ATEE Spring University „Changing Education in a Changing society‖, Rīga,  02.–

05.05.2002., referāts „Daņādu metodoloģisko pieeju izmantońanas nepiecieńamība 

daiļdarba interpretācijas stundās‖ 

  

Organizatoriskais darbs: 

LU Satversmes sapulcē 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Domē 

LU Pedagoģijas profesoru padomē 

PPF Skolotāju izglītības nodaļas valdē 

Balvu rajona Izglītības pārvaldes konsultante 

Dalība starptautiskos projektos: 

01.2005. – 12.2006.    Socrates/ Grundtvig programmā „Integration: intercultural dialogue In 

multicultural Europe‖ – integrācija: interkulturālais dialogs Eiropas multikulturālajā sabiedrībā 

11.2006. – 12.2007.    Socrates/ Grundtvig „ACT! Active Citizenship Training‖ – Sagatavońana 

aktīvajam pilsoniskumam. 

 

15.11.2010     

                                                                                                                      D. Ausekle 



 

LEKTORE, PED. MAĢISTRE AUSMA AUZIĽA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1949. 

  

Izglītība:   1964.-1968.  Mācības Rīgas lietińķās mākslas vidusskolā 

1970.-1974.  Studijas Latvijas Valsts mākslas akadēmijas interjera un 

iekārtas nodaļā 

   1992.-1993.    Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes maģistrantūrā  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

Pedagoģijas maģistrs mākslas pedagoģijā 

 

Nodarbošanās: 

   1986 -   lektore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

2010.  lektore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

2002-2010       Skolotāja Bolderājas mūzikas un mākslas skolas Vizuāli 

plastiskās mākslas nodaļā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

„Māksla un komunikācija‖- Zinātniskā konference „Personība. Laiks. 

       Komunikācija‖, 2001. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

radońā darbība ( 2002-2010 ) - māksla 

           

2010 - Plenērs mākslas skolotājiem Blomē: mākslas izglītības centrs III Krāsas 

2009 - LU docētāju mākslas izstāde; LU PPF  

 - Raiľa idejas un ńodiena, Rīgas pils. Kurzemes rajona izpilddirekcija 

2008 - Mākslas augstskolu mācībspēku plenēra izstāde; Rīga MS galerija 

2007 - Memory Box; Rīgas- Pori mākslas projekta izstāde Pori, Rīgā 

 - Izstāde „Lobē lielo ķīri Krievu salā‖ Bolderājas Mākslas skola  

2006 - LU mākslinieku grupas darbu izstāde „Klusā daba ar ...‖; galerija       

Bastejs 

 - Simpozijs / plenērs „Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas          

kompozīcijā / Liepājas arhitektūra vizuālajā mākslā‖; Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija 

2005 - Small Talk; Rīgas- Pori mākslas projekta izstāde; Pori, Rīga 

 - LU mākslinieku grupas TMK darbu izstāde „Tādi esam‖ galerija „Bastejs‖ 

 -Korespondence 04/05, Rīga - Brēmene; LMA izstāņu zāle 

2004 

 

- Bolderājas Mākslas skolas skolotāju darbu izstāde, „Portretu galerija‖ Pori 

Somija  

 



Akadēmiskie kursi: 

Kompozīcija I,III,IV                           B  daļa         8 kredītp.  

Burtu mācība                              B  daļa         2 kredītp. 

Vizuālā komunikācija un māksla     A daļa          2 kredītp. 

Interjera pamati                                                         B  daļa         2 kredītp. 

Vizuālās mākslas mācību metodika I, II    A daļa          4 kredītp 

Vizuālās mākslas mācību metodika (2.līm.PSP)  A daļa          4 kredītp. 

Vizuālā māksla un tās mācību metodika I, II, III   B daļa          6 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse I, III       A daļa          8 kredītp. 

Diplomdarbs       A daļa         10 kredītp. 

Valsts eksāmens                                                        A daļa          2 kredītp. 

 

 

Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību:    

VPK sekretāre 

IM ISEC konsultatīvās padomes vizuālajā mākslā un mākslas vēstures eksperte 

IM ISEC ārńtata metodiķe 

IM ISEC mācību literatūras recenzente  

LR KRIIC kultūrizglītības centrs: Bērnu mākslas skolu un Mākslas vidusskolu mācību un radońo 

pasākumu eksperts 

Pedagoģiskā prakse mākslas skolā: zīmēńana, gleznońana, kompozīcija, mākslas valodas pamati 

 

 

 

2010. gada 12. oktobrī 

                                                                                                              A. Auziľa 



ANITAS AUZIĽAS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Vārds, uzvārds: 

 

Personas kods: 

 

Adrese: 

 

 

 

Valodu prasme: 

Anita Auziľa 

 

121279-12057 

 

Saldus iela 2a – 24, Rīga, LV-1007 

Mob. tel. 26453979  

anita.auzina@lu.lv 

 

Latvieńu – dzimtā valoda; 

Angļu – brīvi; 

Krievu – brīvi; 

Norvēģu – labi; 

Vācu – sarunvalodas līmenī; 

Franču - sarunvalodas līmenī. 

 

Izglītība: 09.2005. -  Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultāte, Izglītības vadības doktorantūra 

 01. – 05.2004. 

 

Helsinku Universitāte, Somija  

SOCRATES/ERASMUS stipendija 

 2003. – 2005. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte, Izglītības zinātľu maģistra studijas 

 1998. – 2003. 

 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte; iegūta vidusskolas angļu valodas skolotāja 

kvalifikācija 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 2007. 

2003. 

 

Latvijas Universitātes asistents 

Latvijas Universitātes izglītības zinātľu maģistra 

grāds  

Nodarbošanās: 

 

2007. - 

 

asistents Latvijas Universitātes Pedagoģija, 

psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju 

izglītības nodaļā 

 2003. – 2007. stundu pasniedzēja Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju 

izglītības nodaļā 

 02. – 11.2003. SIA ―Raiter‖, angļu valodas pasniedzēja 

 01. – 06.2002. Rīgas 93.vidusskola, angļu valodas skolotāja 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

Auziľa, A. (2008) Globalization: Change Management and the New Roles of Educators. // 

Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. ATEE Spring University. - 

Riga: University of Latvia Press, pp.62 – 68. 

mailto:anita_auzina@lu.lv


Auziľa, A. (2007) The 24-hour Society and New Technologies in Education. // The Teacher and 

the Teaching Profession: Current Research and International Issues. Giannakaki, M.S. (Ed.). - 

Athens: ATINER, pp.209 – 219. 

Auziľa, A. (2007) Bridges and Barriers Towards the Common Global Education Space. // 

Analysis of Educational Policies in a Comparative Educational Perspective. Garland, P., 

Michalak, J., Löfström, E., Winter, K., Bluma, D., Gunbayi, I. (Eds.) - Linz: Pädagogishe 

Schriften. Der Pädagogischen Akademie des Bundes Oberösterreich. Universitätsverlag Rudolf 

Träuner, pp. 23 – 38. 

Auziľa, A. (2005) The Role of Globalisation in Today‘s School: Context and Experience of 

Latvia. // Analysis of Educational Policies in a Comparative Educational Perspective. Kiefer, S., 

Michalak, J., Sabanci, A., Winter K. (Eds.) - Linz: Trauner Verlag Buchservice GmbH, pp. 173 – 

186.  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

LU Valodu apguves pētījumu grupas locekle LU Pētniecisko darbu konkursam valodu apguvē 

(Nr.2008/ZP-134 un Nr.ZB-134-980) ar mērķi izvērtēt un popularizēt labākos LU un citu 

Latvijas augstskolu pētījumus latvieńu, krievu, angļu, franču un vācu valodu apguvē 

monolingvālā vai bilingvālā vidē. 

Vadońā trenere Latvijā Lielbritānijas Padomes projekta Dreams + Teams ietvaros no 2007.gada.  

Rīcības komitejas priekńsēdētāja Latvijas Republikas publiskās runas konkursā ar devīzi 

„Daņādā pasaule un es tajā‖. Rīga, 27.03.2008. 

Programmas komitejas un rīcības komitejas locekle 7. Baltijas IATEFL & LATE starptautiskajai 

konferencei ―Evaluating Successful Practices‖, Rīga, 24 - 25.08.2007. 

Rīcības komitejas priekńsēdētāja un starpkultūru izglītības apakńsekcijas vadītāja FIPLV 

―Novitātes valodu mācīńanā un apguvē starpkultūru kontekstā‖ Ziemeļvalstu - Baltijas valstu 

konferencē.15. – 16.06.2007. 

Akadēmiskie kursi: 

Internets un modernās tehnoloģijas sveńvalodu skolotāja darbā A  daļa                        2 kr.p. 

Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda II, III B  daļa                        6 kr.p. 

Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I, II, III B  daļa                        10 kr.p. 

Praktiskā sveńvaloda kultūras vēstures, mājturības un mājsaimniecības, 

vizuālās mākslas skolotāju studiju programmām (PBSP): 

Angļu val. I Mutvārdu komunikācija 

 

 

A  daļa                        

 

 

2 kr.p. 

Angļu val. II Lasīńana un terminoloģija A  daļa                        2 kr.p. 

Angļu val. III Lasīńana un komunikācija A  daļa                        2 kr.p. 

Angļu val. IV Lasīńana un referēńana A  daļa                        2 kr.p. 

Angļu val. mutvārdu runas prakse I, II, III (LU, Pieauguńo pedagoģiskās 

izglītības centrs) 

A  daļa                        6 kr.p. 

Sveńvaloda (angļu valoda) I, II - profesionālo un akadēmisko psihologu 

studiju programmām 

A  daļa                        4 kr.p. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

 

Latvijas Valodu skolotāju asociācijas (LVASA) valdes locekle, 01.2006.- 01.2009. 

Latvijas Angļu Valodas Skolotāju asociācijas valdes locekle, 08.2004.- 08.2008. 

 

2011. gada 8. jūnijs                                                                                   A. Auziľa 

 



DR. PAED. AUSTRA AVOTIĽA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

  

Dzimšanas gads  1956. gads 22. jūlijs 

Dzīvesvietas adrese Bajāru 28 - 1, LV 1006, Rīga 

Tālrunis 29102882 

E-pasts austra.avotina@lu.lv 

  

Izglītība 2011. Latvijas Universitāte, doktora grāds pedagoģijā 

2009 - 2010 Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija 

Promocijas darba izstrāde, doktorants 

 1991 – 1992 Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija 

Maģistra darbs mākslas pedagoģijā: ―Daņi aspekti mākslas 

vēstures didaktikā‖  

Diploma Nr. 000470 

 1974 – 1980 Pēterburgas (Ļeľingrada) Mākslas akadēmija,  

Krievija 

Augstākā izglītība / Specialitāte: ―Mākslas vēsture un teorija‖ 

 1967 – 1974  J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola  

 kvalifikācija - mākslas zinātniece 

Akadēmiskais grāds pedagoģijas doktors 

Tālākizglītība 2009-2010 - Rīga, LU, Vācu valoda vēsturniekiem, serifikāts Nr. 

011277 

 

 

2008 - Berlīne, Evaľģēliskā Akadēmija, 1215 Bībeles studiju 

nedēļa - ―Protestanti kā ikdienas mākslinieki‖ 

 2007 - Programma ―Ausgstskolu mācībspēku pedagoģiskā 

pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba 

vadība.‖ Sertfikāts Nr. 1521. Latvijas Universitāte; 

 2007 - Pedagogu tālākizglītības programma „Daudzveidīga, 

skolēna izziľas aktivitāti un radońumu veicinońa mācību procesa 

īstenońana kultūras vēsturē (kulturoloģija) vidējā izglītībā‖. 

Apliecība Nr. 007698; 

 2007 - Cīrihes Universitāte, Cīrihes Centrālā bibliotēka; Lekcijas 

Latvijas kultūras vēsture. 

 2001 - Leipcigas Universitāte, Herdera institūts, Vācu valoda un 

kultūra, Leipciga, Vācija 

Darba pieredze 2001 - Latvijas Universitāte,  PPF, Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, 

Latvija 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte  

PAIBSP virziena vadītāja: ― Kultūras vēstures skolotājs‖, lektore 

 1988 - Latvijas Universitāte, PPF, Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, 

Latvija 

Lektore: ―Mākslas vēsture un teorija I - IV‖; ―Latvijas kultūras 

vēsture‖ 

 1986 – 1988 Latvijas Pieminekļu aizsardzības biedrība, Kalnciema 



iela,  Rīga, Latvija 

Inspektore 

 1976 – 1986 Dekoratīvās mākslas kombināts, Latvijas 

Mākslinieku savienība, 11. Novembra krastmala, Rīga, Latvija 

Interjera dizains, lietińķā grafika, radońa māksliniece 

Piedalīšanās projektos, 

profesionālās 

pilnveides kursu 

programmu veidošanā 

un kursu vadīšanā 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs "Skolēnu izziľas 

aktivitāti, patstāvību un radońumu veicinońa mācību procesa 

īstenońana kulturoloģijā vidējā izglītībā (A). Programma saskaľota 

ar IZM 16.04.2009. Nr. 1579, lektors; 2009. gads, reģ. Nr. 1483 

 2007 - Pedagogu tālākizglītības programma „Daudzveidīga, 

skolēna izziľas aktivitāti un radońumu veicinońa mācību procesa 

īstenońana kultūras vēsturē (kulturoloģija) vidējā izglītībā‖, 

lektore, vadītāja, saskaľojums IZM 2008. 17. aprīlis Nr. 1326; 

 2004 - Sabiedrības integrācijas fonds, Rīnūņu ģimnāzija, Latvijas 

Universitāte PPF, projekts "Mūsdienu jaunatnes ideālais un reālais 

ceļń uz integrāciju", lektore un koordinatore. 

 2001 - 2005 - Rīgas pilsētas Skolu Valde, RPSK Ziemeļu rajonā - 

regulāri tālākizglītības kursi kultūras vēstures skolotājiem, lektore. 

 2001 - 2002 - Rīgas pilsētas Skolu Valde - "Kultūru mijiedarbība 

un nacionālās identitātes veidońana" , Reģistrācijas Nr. 342, 

lektore. 

 1999 - 2000, Rīgas pilsētas Skolu Valde, Rīgas Skolotāju izglītības 

centrs - "Latvija - Eiropas kultūras sastāvdaļa", vadītāja, lektore. 

Valodu prasmes Dzimtā valoda- latvieńu  Citas valodas-krievu, vācu, angļu 

Pieredze darbā ar 

pieaugušajiem 

LU Pieauguńo izglītības centrs, progammas direktore 1998 - 2006 

Datora lietošanas 

prasmes 

labas - Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel, LUIS un 

MOODLE  

Citas prasmes No 2001 Latvijas Ņurnālistu savienība  

 No 2000 Latvijas Mākslinieku savienība  

Papildus informācija Zinātniskās publikācijas: 29  Citas publikācijas: 138 

Grāmatas Latvijas kultūras vēsture. (A.Avotiľa, D.Blūma, A.Līdaka, 

I.Ľefedova, E.Ńmite) Rīga: Zvaigzne ABC, 2003, 507 lpp. 

(Autoru kolektīva zinātniskā vadītāja un 49 % autore), ISBN 

9984-17-863-3 

Mācību līdzekļi - sērija: ―Konsultants kultūras vēsturē‖: 

Renesanse. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 111 lpp. 

Deviľpadsmitais gadsimts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 142 lpp. 

Viduslaiki. (A.Avotiľa, D.Blūma, I.Grauzdiľa). Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2000, 214 lpp. 

Kultūras vēsture. Senie Laiki. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 

Kultūras vēsture. 17.-18. gadsimts. Rīga: Zvaigzne ABC, 

paredzēts izdot 2010. gadā. 

 

2011. 19. 05.                                                                                                               A. Avotiľa 



ILVJA  ĀBEĻKALNA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

I Vispārīgās ziľas 

 

Dzimšanas gads 1970. 

Mājas adrese:  Berģu iela 8 - 6, Rīga LV-1024 

Tālrunis:  (+371) 29263168 

E- pasts:  ilvis@lu.lv  

Valodas:   latvieńu, krievu, angļu 

Izglītība: 2002.g. – LU (Latvijas Universitāte) vadības zinātľu doktarants; 

1997.-1999.g. – LU (Latvijas Universitāte) Izglītības zinātľu maģistrs; 

1988.-1992.g. – LSPA (Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija) augstākā 

pedagoģiskā; 

1985.-1988.g. - Alūksnes 1.vidusskola 

 

Kvalifikācijas kursi:  2009.g. – Emocijas un pirmsstarta emocionālie stāvokļi. 

                                 -2004.g. - Augstskolu didaktika (LU PPF); 

2002.g.- 2008.g - Treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināńanas kursi 

(LSPA); 

2001.g. - Kooperatīvā mācīńanās metode sadarbības prasmju pilnveidońanā studiju 

procesā (LAPSA). 

 

Akadēmiskie grādi: -Izglītības zinātľu maģistrs 

 

Nodarbošanās: no 2008.g LU PPF Sporta centra direktors 

  no 2000.g. – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas   fakultātes 

Sporta centra Veselības un Sporta izglītības nodaļas - lektors; 

2000.-2005.g. – atlētiskās vingrońanas treneris  

sporta klubā „Reaktors‖ 

1992.-2000.g. - sporta skolotājs Ernsta Glika valsts ģimnāzijā; 

1994.-2000.g. - Alūksnes rajona sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītājs  

 

Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits) ( 2004.-2010.): 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra 

Abelkalns I., Sports work organization and management in higher educational establishments, 

Post graduate session at the IOA, Olympia, Grees. 2007 

 

Абелькалнс, И, возможности поддержки спортсьенов высокого кпасса в Латвийском 

университете.- III Международнaя научно-практическая конференция университетов 

«Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке», 

МГУ,Москва,2010. 

Zinātniskās publikācijas  -5 

Konferences    -14 

Publicēńanai pieľemtie darbi  -2 

mailto:ilvis@lu.lv


Piedalīńanās ES projektos  -2 

 

 

Pedagoģiskā darbība 

 

Ik gadu tiek vadīti 2 bakalaura darbi, 2-3 kursa darbi. Tiek recenzēti diplomdarbi un kursa darbi; 

Viena -divu maģistra darba zinātniskais vadītājs; 

Darbs mācību komisijās; 

Izstrādāju maģistra kursa programmu: Sporta politika un tendences. 

Izstrādāts studiju kurss sākumskolā: Sports un tā mācību metodika I, II 

 

Akadēmiskie kursi 

Izvēles sporta veida vēsture un attīstība (2 kredītpunkti); 

Vieglatlētikas metodika un attīstība I, II (4 kredītpunkti); 

Sporta politika un tendences, maģistra programma (2 kredītpunkti)   

Sports un tā mācību metodika I, II, (2 kredītpunkti); 

Mācību metodika futbolā un handbolā ( 2 kredītpunkti); 

Mācību metodika atlētiskajā vingrońanā ( 2 kredītpunkti); 

Kurss veselības treniľń (2 kredītpunkti); 

Kurss sporta darba organizācija (2kredītpunkti) ; 

Kurss augstu sasniegumu sports (2 kredītpunkti). 

 

Organizatoriskais darbs 

  

LU kluba ―Universitātes Sports‖ valdes loceklis; 

LASS (Latvijas Augstskolu sporta savienības) valdes loceklis; 

Piedalīńanās LOA (Latvijas Olimpiskās Akadēmijas) sesijās; 

LU Sociālo Zinātľu Fakultātes kurators sportā. 

Darbs Eiropas asociācijā: The European Athlete as Student‖ 

Darbs Eiroāzijas augstskolu sporta asociācijā.   

 

2010.gada 7. oktobrī.       

I. Ābeļkalns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DR.PHILOL., DOCENTE MĀRĪTE ĀBOLTIĽA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1953. 

  

Izglītība:   1971.-1976.  Studijas LVU Filoloģijas fakultātē 

   1980.-1983.  Aspirantūra LPSR ZA A.Upīńa Valodas un 

                                   Literatūras institūtā. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1986.   Filoloģijas zinātľu kandidāte 

   1992.   Filoloģijas doktore 

                                    1992.   Latvijas Universitātes docente 

 

Nodarbošanās: 

   1976.-1978.  Inņeniere Rīgas Mikroaparātu institūtā 

   1978.-1982.   Nodaļas vadītāja LPSR Ugunsdzēsības muzejā 

1985.-1987.  Zinātniskā līdzstrādniece LPSR ZA A.Upīńa Valodas un 

literatūras institūtā 

1987.-1992.  Vecākā pasniedzēja LU Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes Valodu un literatūras katedrā 

1992.- 2004.  Docente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Latvieńu 

valodas un literatūras mācību metodikas katedrā 

2005.- 2010.  Docente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes  

Skolotāju izglītības nodaļā   

2010.-   Docente LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

Skolotāju izglītības nodaļā  

    

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

M.Āboltiľa. J.Raiľa atziľas par „organisku‖ dzejoļu krājumu māksliniecisko veidojumu.- R.:  

LU, 1991.- 20 lpp. 

M.Āboltiľa. Poētiskā aploce Raiľa dzejoļu krājumu mākslinieciskajā veidojumā // Valoda un 

literatūra kultūras apritē. Zin.rakstu krāj. 638.sēj.–  R.: LU, 2001., 59.- 64. lpp. 

M.Āboltiľa. Eiropas liriskā cikla kompozīcijas tradīcijas Raiľa daiļradē // Prace Baltysticzne         

N.3.- Warszawa: Universitet Warszawski, 2006., 427.-432.lpp.  

 M.Āboltiľa. Starpkultūru dialoga atbalsojums Raiľa dzejoļu krājumu kompozīcijā // Tagad.N.2 

.- R.: LVAVA , 2008., 22.- 26. lpp. 

M.Āboltiľa. Kompozīcijas struktūrvienību saliedējuma principi Raiľa dzejoļu krājumos bērniem 

// Prace  Baltysticzne. N.4.- Warszawa: Universitet Warszawski, 2009., 105.- 112.lpp.    

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 21 

Konferenču tēzes      2 

 



Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1982.-1987.  Raiľa dzejoļu krājumu kompozīcijas izpēte 

1988.-              Daņādu latvieńu literatūras vēstures un dzejas poētikas jautājumu izpēte 

 

 

 

Nozīmīgākie referāti konferencēs: 

M.Āboltiľa. Studiju procesā izstrādāto projektu aktualitāte un praktiskā nozīmība // SPPA 

starptautiskā konference „ Projektorientēta domāńana un tās realizēńanas tehnoloģijas.‖ 

2006.g.10. februāris.  

M.Āboltiľa. Organiskuma princips Raiľa dzejoļu krājumu kompozīcijā // LU starptautiskā 

konference „ Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā.‖ 2007.g. 8.februāris. 

M.Āboltiľa. Gredzenveida kompozīcijas modifikācijas Raiľa dzejoļu krājumos // LU 

starptautiskā konference  „ Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā .‖ 2007.g.14.decembris. 

M.Āboltiľa.  Pusaudņu tēli  2007.gada „ Baltā Vilka‖ grāmatu konkursa darbos // Seminārs 

„Pusaudņu grāmatas Baltijā.‖ 2008.g.29.februāris.       

 M.Āboltiľa. Sapľa motīvs 5.-12.klases skolēnu literārajā jaunradē // LU konference „ Valoda un 

literatūra didaktikas kontekstā.‖ 2009.g.16.februāris.  

 M.Āboltiľa. Papildinspiratoru loma rakstnieka iedvesmas stimulēńanā // LU konference „ 

Valoda, literatūra un izglītība.‖ 2010.g.10.februāris.                    

18 zinātnisku projektu līdzdalībniece.                                                                             

4 mācību metodisko komplektu zinātniskā konsultante.  

4 zinātnisko publikāciju redaktore. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Latvieńu literatūras vēsture VI                                          B daļa                      3 kredītp.  

Latvieńu literatūras vēsture  VII                                        B  daļa                     3 kredītp.  

Raiľa un O.Vācieńa dzeja literatūras  mācību  

kontekstā                                                                           B  daļa                     2 kredītp.                    

Jaunrades process literatūras mācību kontekstā                C daļa                      2 kredītp.  

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

 

IZM mācību literatūras zinātniskā recenzente. 

Latvijas Bērnu un jaunieńu literatūras padomes dalībniece. 

 

 

 

2010. gada 30.oktobrī.                                                                        M. Āboltiľa   

 

 

 

 



MAG. PAED., LĪGA ĀBOLTIĽA   

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads:  1974. 

 Izglītība:  

 Kopń 2004. LU Pedagoģijas studiju programma, doktorante 

2007.-studijas Leipcigas universitātē  

1997. –2000. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

maģistrantūra  (izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā) 

1992.- 1996. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte( 

pedagoģijas bakalaura grāds, augstākās profesionālās izglītības 

atestāts (vidusskolas latvieńu valodas un literatūras skolotājs) 

1992._ Rīgas 85.vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:   pedagoģijas maģistrs, lektore 

Nodarbošanās:   

      2008. -LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektore 

  2007. -LU  Pedagoģijas  un psiholoģijas fakultātes pedagoģijas                    

zinātniskā institūta  zinātniskās padomes locekle 

       2006. - Rīgas Teikas vidusskolas latvieńu valodas skolotāja 

                                                   2004.  -LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asistente  

   2000. -LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektore 

  1996.-2006.  Rīgas 85. vidusskolas latvieńu valodas un literatūras       

skolotāja 

   1992. – 1996. Rīgas 85. vidusskolas sākumskolas skolotāja 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 Āboltiľa, L.  Pedagoģiskā mijiedarbība pirmsskolas pedagoģiskajā procesā // DU jauno zinātnieku 

asociācijas raksti-DU akadēmiskais apgāds „ Saule―, 2010., 368.-375..lpp. ISBN 978-9984-14-480- 

 Āboltiľa, L., Bērtule,V.,.Joma, S., Kazakova.Ļ., Petere, A., Purmale, R., Silova.M.Integrēta 

mācību  programma seńgadīgājiem bērniem.VISC,2010.-55 lpp. 

 Aboltina,L. „Kindergarten 2009.―-zur aktuellen Situation des Voschulbereichs in Lettland// 

Fördern in der Schuleingangsphase -Leipzig, 2009. 

  Āboltiľa, L.Bērnu literatūra bērna adaptācijas periodā pirmsskolā // Pedagoģija un skolotāju 

izglītība. Latvijas Universitātes raksti 747.sējums. – R.: LU, 2009. – 32.-45..lpp. ISBN 978-9984-

45-175-6 

 Āboltiľa, L.Bērnu darbība adaptācijas periodā sākumskolā// Pedagoģija un skolotāju izglītība. 

Latvijas Universitātes raksti 741.sējums. – R.: LU, 2008. – 61.-81..lpp. ISBN 978-9984-45-070-4 

Āboltiľa, L. Izglītība Latvijā: agrīnās bērna attīstības un pirmsskolas izglītības analīze //PII un 

alternatīvu  bērnu pieskatīńanas pakalpojumu daudzveidība  Latvijā. R., Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras ,2009. - 57.-68.lpp.  

  Kalniľa, Daiga;  Eiholca, Anita;  Brińka, Ilze; Baranova, Sanita; Āboltiľa, Līga; & Ņogla, Irēna 

(2008). Jaunās paaudzes mācīńanās veicināńanas kvalitāte pamatskolā. [Quality of facilitating 

new generation learners‘ learning at basic school].  ATEE Spring University 2008. Teacher of the 

http://www.lu.lv/materiali/apgads/izdevumi/konferences/atee_spring_university/ATEE_05-session.pdf


21st Century: Quality Education for Quality Teaching. (May 2-3, 2008). Association for Teacher 

Education in Europe. Department of Education of the Faculty of Education and Psychology. The 

University of Latvia. University of Latvia Press, pp. 450-461. CD format. ISBN 978-9984-825-

51-9  

 Āboltiľa, L.. Daudzveidīgā pirmsskola:Pirmsskolas izglītības īstenońanas prakse//Pirmsskolas 

kā stiprs pamats sabiedrības attīstībai   dalībnieks –Valsts Prezidenta kancelejas Stratēģiskās 

analīzes komisija ,2008.-140.-168.lpp. 

Raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu krājumos       9       

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi         1   

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2010.,2013. ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība‖ . LU Nr. ESS2009/88 

dalībniece. 

2010.-2011. VISC projekta „ Seńgadīgo izglītojamo mācību programmas ievieńanas aprobācija‖ 

pētnieku grupas dalībniece. 

2009.-2011.. ASEM Āzijas  Eiropas starptautiskā pētniecības projekta‖ kompetences attīstība, 

mācoties darba vietā‖ dalībniece 

2009.-2010.-„ Mācību priekńmetu standartu  projektu un programmu pilnveide‖ (iepirkuma 

identifikācijas Nr. VISC 2009/53 ) kā grupas dalībniece  programmas  izveidē.  

2009.-Valsts reģionālās attīstības aģentūras pētījuma   „ Izglītība Latvijā: agrīnās bērna attīstības 

un pirmsskolas izglītības analīze‖  dalībnieks – pētījuma sadaļas „ PII un alternatīvu  bērnu 

pieskatīńanas pakalpojumu daudzveidība  Latvijā‖ dizaina  izstrāde un aprobācija. 

2007.-2008.-Valsts Prezidenta kancelejas Stratēģiskās analīzes komisija pētījuma  „ 

Pirmsskolas kā stiprs pamats sabiedrības attīstībai‖   dalībnieks – pētījuma sadaļas 

„PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS ĪSTENOŃANAS PRAKSES „ dizaina  izstrāde un 

aprobācija.,SAK-2008. 

Akadēmiskie kursi: 

1.Kursa darbs pirmsskolas  pedagoģijā (Pirmsskolas izglītības  pedagoga studiju programmā B 

daļā )-2 KP, Peda1081-L 

2.Pedagoģiskā meistarība ( Pedagoģijas bakalauru studiju programmā  B daļā) – 2KP, Peda4004- 

3. Adaptācijas process pirmskolas izglītības iestādē (Pirmsskolas skolotājs studiju programmā B 

daļā, Pirmsskolas izglītības  pedagoga studiju programmā B daļā )-2 KP, Peda1043-S 

4.Vispārīgā pedagoģija ( Pirmsskolas skolotājs studiju programmā, Pirmsskolas pedagogs studiju 

programmā A daļā)-2KP ,Peda1026-S 

5. Pirmsskolas un skolas pedagoģija II ( Pirmsskolas izglītības  pedagoga studiju programmā , 

Pirmsskolas skolotājs studiju programmā B daļā )-2 KP,Peda2071-S 

6. . Kvalifikācijas darbs (Pirmsskolas izglītības  pedagoga studiju programmā B daļā )-4 KP, 

NLK 

7. Valsts eksāmens pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā (Pirmsskolas izglītības  pedagoga 

studiju programmā B daļā )-2 KP, NLK 

Papildus ziņas:  

 2010.-  LU Skolotāju izglītības programmu padomes locekle 

2010-IZM Pirmsskolas izglītības padomes locekle 

2008.- LU Pedagoģijas, psiholoģijas  un mākslas fakultātes studiju programmas „Pirmsskolas 

izglītības pedagogs‖ direktore 
 

 

2010. gada 15.oktobrī                                                                                          L.Āboltiņa 



MAG. PSYCH., INESE ĀRE 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas dati:     1968. gada 13. aprīlis 

 

Izglītība:  no 2004.g. studijas IPI (Individuālpsiholoģijas institūtā); 

no 1999.g. -2003.g. studijas LU Doktorantūrā, Psiholoģijas nodaļā; 

  1993.- 1996. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

  Psiholoģijas maģistra studiju programma; 

  1988.- 1993. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

  Psiholoģijas bakalaura studiju programma. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1996. Maģistra grāds psiholoģijā, lektore, asistente 

 

Nodarbošanās: 

no 2002.g. Rīgas pilsētas bāreľtiesa, psihologs, 

no 2000.g. Rīgas 4.speciālā internātskola, psihologs, 

no 1999.g. Pańvaldību mācību centrs, lektore, 

no 1998.g.- 2004.g. LU RHI  Psiholoģijas nodaļa, lektore, 

no 1996.g.- 2001.g. Sociālo attiecību institūts „Attīstība‖, lektore, 

no 1998.g.- 2004.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes PPIC, psiholoģijas bakalaura  un 

kvalifikācijas programmu direktora v.i., lektore, 

no 1995.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes, Psiholoģijas nodaļa, lektore, 

1991.-1995.g. Ziemeļvalstu valodu un kultūras ģimnāzija, psiholoģijas    

skolotāja 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Āre I. (2002). Garīgi atpalicis bērns kā krīzes faktors ģimenē. LU Zinātniskās konferences rakstu 

krājums. 

 

Akadēmiskie kursi:  

Docētie kursi LU Pedagoģijas bakalaura studiju programmā: 

 no 1995.g. „Vispārīgā psiholoģija‖ - 3 krp. 

 no 1996.g. „ Attīstības psiholoģija‖ - 2 krp. 

 

LU Psiholoģijas bakalaura studiju programmā:  

 no 1998.g. „Retardēto bērnu psiholoģija‖; - 3 krp. 

 no 2000.g. „Gerontoloģija‖ - 1 krp. 



 no 2002.g. „Klīniskā psiholoģija I‖  - 2 krp. 

 

Izstrādātie kursi LU Pedagoģijas bakalaura studiju programmā: 

 Vispārīgā psiholoģija - 3krp. 

 Attīstības psiholoģija - 2krp. 

 Speciālā psiholoģija – 2 krp. 

 

LU Psiholoģijas bakalaura studiju programmā:  

 Retardēto bērnu psiholoģija - 3krp. 

 Gerontoloģija - 1 krp. 

 

Papildu ziņas par profesionālo darbību: 

 Latvijas klīnisko psihologu asociācijas biedre; 

 2007.g.„ Es arī attīstos!‖ / Motivacijas programmas sociālā riska pakļautiem vecākiem, 

kuri aprūpē bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, iesaistīńanai darba tirgū/ līdzautore; 

 2007.g. B.Lagerheimas rokasgrāmatas par bērna ar funkcionāliem traucējumiem attīstības 

iespējām un ierobeņojumiem ģimenē un apkārtējā vidē „Es arī attīstos‖ zinātniskā 

konsultante. 

 

2010. gada 12. oktobris 

Inese Āre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MG. PAED.,  SANITA BARANOVA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1982. 

 Izglītība: 
2007.- 2010.g. studijas LU Pedagoģijas doktora studiju programmā 

2005.- 2007.g. studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Pedagoģijas maģistra studiju 

programmā. Dokumenta Nr.MD C 2634 izdots 19.06.2007.  

2001.- 2005.g. studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas bakalaura studiju 

programmā. Dokumenta Nr.BD A 2551 izdots 09.06.2005. 

Papildus izglītība: 

2009.g. marts-jūlijs - studijas ERASMUS programmas ietvaros Leipcigas Universitātē (Universität 

Leipzig), Vācijā 

04.02.2008.-16.06.2008. LU PPF tālākizglītības programma „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un 

prakse‖. Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību Nr.5874 izdota 16.06.2008. 

13.12.2006.-23.01.2007. LU Karjeras centra tālākizglītības programma psiholoģijā „Karjeras plānońana 

un attīstība‖. Sertifikāta Nr.1899 izdots 23.01.2007. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Kopń 2010.g. novembra zinātniskā grāda (Dr.paed.) pretendente 

Kopń 2009.g. septembra Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

Pedagoģijas nodaļas stundu pasniedzēja 

2007.g. Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā (Mg. paed.) ar izcilību 

2005.g. Izglītības zinātľu bakalaura grāds pedagoģijā (Bc. paed.) 

Nodarbošanās:  
Kopń 2009.g. – Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Pedagoģijas  

nodaļas pasniedzēja (pēc stundu tarifa likmes) 

2008.g. LU Pedagoģijas zinātniskā institūta zinātniskā asistente (līgumdarbs) 

Kopń 2007.g. – Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Pedagoģijas 

nodaļas studiju metodiķe (pamatdarbs) 

2005.– 2007.g. Latvijas Universitātes Studentu servisa vecākā lietvede 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 Surikova, S., Baranova, S., Fernández, M., Maslo, I., Huber, G. (2010). The development of 

professors as teacher trainers and their future-oriented competences in Latvia (pp. 199- 208.). In 

Egetenmeyer, R., Nuissl, E. (eds.) Teachers and Trainers in Adult and Lifelong Learning Asian and 

European Perspectives. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter 

Lang International Academic Publishers, Peter Lang Verlag. ISBN 978-3-631-61298-9 hb. 

 Krūze, A., Baranova, S. (2010). Die europäische Dimension in der Hochschulbildung und 

Lehrerbildung Lettlands. In: Gutjahr-Löser, P., Schulz, D., Wollersheim, H. W. (Hrsg.). Theodor-

Litt-Jahrbuch 2010/7 Wissenschaft und Akademische Bildung. Ist Theodor Litt für die gegenwärtige 

Hochschulpolitik aktuell?. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GMBH S.157-179. 

 Baranova, S., Koķe, T. (2010). Fachübergreifende hochschuldidaktische Weiterbildung für Dozenten 

der universitären Lehrerbildung: im Kontext Europas und aus der Perspektive Lettlands. In Jahnke, 

I., Wildt, J. (Hrsg.) Fachbezogene und fachübergreifende Hochschuldidaktik. Reihe: Blickpunkt 

Hochschuldidaktik. Band 121. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.  

 Maslo, E., Kulńs, D., Kokare, M., Baranova, S., Babajeva, L. (2010). Understanding of Workplace 

Learning in Latvian Context. (pp. 10-18.) In: University of Latvia Scientific Institute of Pedagogy of 

Faculty of Education, Psychology and Art. Workplace learning ASEM-HUB LLL Network 2 

Research Project 2009-2010 Report. Riga: University of Latvia. 



 Margeviča, I., Baranova, S. (2010). The education of teachers for multilingual schools. In: 

Association for Teacher Education in Europe (ATTE) Spring University. Teacher of the 21st 

Century: Quality education for quality teaching. (pp. 336-350.). Rīga: University of Latvia. ISBN 

978-9984-49-027-4 

 Baranova, S. (2010). Augstskolas didaktika augstskolas pedagoģijas teorijai un praksei. Publicēts: 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 2010. 22.-32.lpp. ISSN 1691-5887 

 Kalniľa, D., Einholca, A., Brińka, I., Baranova, S., Āboltiľa, L., Ņogla, I. (2008). „Jaunās paaudzes 

mācīńanās veicināńanas kvalitāte pamatskolā.‖ [„Quality of facilitating new generation learners‘ 

learning at basic school‖]. In Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Spring 

University. Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching. (pp. 462 - 471.). 

Rīga: University of Latvia Department of Education of the Faculty of Education and Psychology, 

University of Latvia Press. ISBN 978-9984-825-51-9 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2009.g. līdzdalība (bez atlīdzības) LZP fundamentālā pētījuma projektā Nr.09.1131 „Iekļauńanās 

pedagoģija versus normatīvai pedagoģijai‖ (Inclusive Pedagogy versus Normative Pedagogy) (Projekta 

vadītāja Dr.habil.paed., prof. I. Maslo). 

2007.-2009.g. līdzdalība (bez atlīdzības) LU pētniecības projektā Nr.2007/ZP-41 „Jaunās paaudzes 

mācīńanās kvalitātes veicināńanas izpētes metodoloģija‖ (Projekta vadītāja Dr.habil.paed., prof. I. Maslo).  

2006.-2010.g. pētniece (bez atlīdzības) starptautiskā (Spānija, Portugāle, Vācija, Latvija) projektā 

„Spānijas sadarbības un starptautisko mācībspēku sagatavońanas programmu novērtējums: modelis 

nākotnes projektu attīstībā Eiropas vienotajā augstākās izglītības telpā‖ (Evaluation of Spanish 

cooperation and international teacher training programmes: the model for the development of future 

projects in the common European education space) (pētījumā Latvijā vadītāja: Dr.habil.paed., prof. 

I.Maslo vad.).  

2006.-2008.g. līdzdalība (bez atlīdzības) LZP fundamentālā pētījuma projektā Nr. 04.1322 „Vidusskolas 

skolotāja profesionālās kompetences veidońanās studiju procesā universitātē‖ (Development of Upper 

Secondary School Teachers Professional Competence in University Study Process) (projekta vadītāja 

Dr.habil.paed., prof. T. Koķe (2004.-2007.), Dr.paed., prof. R. Andersone (2008.)). 

Akadēmiskie studiju kursi: 

 Ievads pedagoģijas zinātnes studijās, Peda2019, A daļa, 2 kredītpunkti (kursa izstrāde un docēńana 

kopā ar asoc. prof. B.Kaļķi) 

 Skolotāja profesionālā ētika un kompetence, Peda2096, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Izglītības kvalitāte: izpratne un novērtēšana, Peda5032, A daļa, 2 kredītpunkti (asistenta prakse prof. 

T.Koķei) 

 Pieaugušo izglītības sociāli pedagoģiskie pamati, Peda5103, B daļa, 2 kredītpunkti (asistenta prakse 

prof. T.Koķei) 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

 LU PPMF Domes locekle 

 LU Pedagoģijas studiju programmu padomes locekle 

 Kopń 2010.g. septembra Starptautiskās Izglītības Humanizācijas akadēmijas (International Academy 

of the Humanization of Education) korespondētājlocekle. 

 Kopń 2010.g. maija dalība pētnieku tīklā ―The Partnership for Education and Research about 

Responsible Living‖ (PERL). 

 Kopń 2009.g. decembra Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedre. 

2010. gada 1. novembrī Sanita Baranova 



MAG. PAED., LEKT. ANITAS BERĶES 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1951. 

Izglītība: 

1966. – 1969. Mācības Rīgas 1. vidusskolā 

1969.- 1970.  Studijas Latvijas Valsts universitātē 

1970. – 1975. Studijas Daugavpils pedagoģiskajā institūtā 

1995. – 2002. Maģistratūra LU PPF 

2003. – 2007. Doktorantūra Daugavpils Universitātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003.  Latvijas Universitātes lektore 

2002. Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā., Mag. paed. 

Nodarbošanās: 

1973.-1977. matemātikas skolotāja Rīgas 58. vidusskolā 

1987.-1991. matemātikas skolotāja Rīgas 41. vidusskolā 

1987.-1991. matemātikas skolotāja Rīgas 2. pedagoģiskajā skolā 

1991.-1994. direktora vietniece mācību un audzināńanas darbā Imantas Skolotāju 

institūtā 

1994. prodekāne Rīgas Pedagoģijas augstskolas Pirmskolas un sākumskolas 

fakultātē 

1994. – 2004. direktore Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta, 

Kurzemes rajona nodaļas Pedagoģiskās izglītības centrā 

1995. – 2003. 

1995. – 2009.  

stundu pasniedzēja LU PPF PPIC 

ilgstońi slimojońo bērnu skolotāja  

2000. – 2003. studiju metodiķe, stundu pasniedzēja LU PPF Darbmācības katedrā 

2003. – 2005. lektore LU PPF Darbmācības katedrā 

2005. - lektore LU PPF Skolotāju izglītības nodaļā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Activities of the Support Staff Team in Riga Schools of general Education. Socialinis ugdymas 

- Vilnius,Vilnius pedagoginis universitetas, Nr.8(19), 2009. p. 5.-23. (kopā ar A.Raņevu) 

Activities of the School Support Staff for diminishing Learners Learning Difficulties // 

Collection of Scientific Papers 2008. Rīga, (kopā ar A.Raņevu)  

Vispārzglītojońo skolu sadarbība ar skolēnu vecākiem mācību grūtību mazināńanā // RTU 

Zinātniskie Raksti Humanitārajās un sociālajās zinātnēs, Rīga, 2008. 50. – 58. lpp. (kopā ar 

A.Raņevu) 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 10 

Konferenču tēzes 12 

Uzstāšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs  
2. zinātniskā konference IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES DIMENSIJAS ZINĀŃANU SABIEDRĪBĀ. 

Referāts „Profesionālo kompetenču apguve pedagoģiskajās praksēs‖. Liepāja, LiepU, IZI, 2010. gada 

16.aprīlī. 

4. sociālā darba konference Sociālā darba aktualitātes: sociālais darbs ar daņādām sociālām grupām. 

Referāts „Matricas un to izmantońanas iespējas ģimenes sociālās labklājības līmeľu noteikńanā‖. 

Liepāja, LiepU, IZI, 2010. gada 12. februārī. 

II Starptautiskā zinātniskā konference, SOCIĀLĀ PEAGOĢIJA: IZGLĪTĪBAS UN SOCIĀLĀS 

VIDES MIJIEDARBĪBAS SOCIĀLI PEDAGOĢISKAIS ASPEKTS. Referāts Bērnu un jaunieńu 



sociālā atstumtība un tās novērńanas iespējas. Liepāja, LiepU, 2009. gada 4. decembrī. 

RTU 50. starptautiskā zinātniskā konference. Referāts Studentu izpratne par nepiecieńamo kompetenču 

apguvi pedagoģiskajās praksēs. Rīga, RTU. 2009. gada 15.oktobrī. 

1. zinātniskā konference IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES DIMENSIJAS ZINĀŃANU SABIEDRĪBĀ. 

Referāts „Riska grupas skolēnu kvalitatīvas izglītības apguves problēmas un iespējamie risinājumi‖. 

Liepāja, LiepU, IZI, 2009. gada 16. aprīlī. (kopā ar A. Raņevu) 

LU 67. akadēmiskā konference, sociālās pedagoģijas sekcija. Referāts Ģimenes audzināńanas 

potenciāla raksturojums. Rīga, LU 2009. gada 29. janvārī. 

Starptautiska zinātniski praktiskā konference, KVALITATĪVA AUDZINĀŃANA – GALVENAIS 

NOSACĪJUMS PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAI. Referāts Klańu audzinātāju profesionālā kompetence un 

tās pilnveide. Rīga, BTAC, RD IJSD, LU PPF. 2008. gada 21.-22. novembris. (kopā ar A. Raņevu) 

2. starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference, SABIEDRĪBA. VESELĪBA. LABKLĀJĪBA. 

Referāts Skolu atbalsta personāla darbība skolēnu mācību grūtību mazināńanā. Rīga, RSU. 2008. gada 

6.-7. novembris. (kopā ar A. Raņevu) 

RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference. Referāts Vispārizglītojońo skolu sadarbība ar skolēnu 

vecākiem mācību grūtību mazināńanā. Rīga, RTU. 2008. gada 13.-15.oktobris. (kopā ar A. Raņevu) 

International Conference THE ROLE OF SOCIAL EDUCATOR/WORKER IN SRENGTHENING 

SOCIAL COHESION. Improverment of the qualityof life for children and youth in the process of 

social cohesion. Viļľa, Vilnius Pedagogical University. 2008. 17.-18. 04. (kopā ar V. Folkmani, A. 

Raņevu) 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2008. Pētījums „Skolas atbalsts personāla komisijas darbības izpēte, analīze, 

izvērtējums un ieteikumu izstrāde‖ RD IJSD pasūtījums. 

Sociālpedagoģiskā darbība bērnu un ģimenes tiesību aizsardzībā B daļa      2 kredītp. 

Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība                                        A, B daļa     2 kredītp.  

Skolēnu izpētes metodika                                                           B daļa         2 kredītp. 

Ģimenes pedagoģija                                                                    A, B daļa    2 kredītp. 

Sociālā medicīna un drońība                                                       B, C daļa     2 kredītp. 

Sociālā drońība                                                                            B daļa         2 kredītp. 

Skolas un ģimenes sadarbība                                                      B, C daļa     2 kredītp. 

Socializācijas vide !                                                                    B daļa         2 kredītp. 

Sociālā politika            B daļa         2 kredītp. 

Sociālais darbs            B daļa         2 kredītp. 

Sociālais darbs            B daļa         2 kredītp. 

Novērońanas prakse            A daļa         4 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse I            A daļa         6 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse II                                  A daļa         8 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse III                      A daļa         8 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse I            A daļa         5 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse II                                  A daļa         4 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse III                      A daļa         5 kredītp 

Kursa darbs             A daļa         2 kredītp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

2007. – 2010. LU PPF Domes locekle 

2005. -  LU PPF Skolotāju izglītības nodaļas valdes locekle 

 

2010. gada 25. oktobrī 

         A. Berķe 



 

DR.PAED., DOC. MAIJA BISENIECE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1959. 

 

 Izglītība:   1978 – 1983.  Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē 

   1988 – 1992.  Aspirantūra LU Pedagoģijas un psiholoģijas  

katedrā, Augstskolu pedagoģijā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1992.   Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds Dr.paed.         

                                                            par promocijas darbu „Spēļu metodes kā 

                                                            līdzeklis studentu profesionālai sagatavońanai 

                                                            kompetentai saskarsmei skolā‖.   

1992.  Latvijas Universitātes docente 

 

Nodarbošanās: 
1983 – 1987     LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vecākā laborante un pedagoģiskās prakses 

vadītāja. 

1987 – 1992 LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras lektore 

1992 – 1998.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente 

1998–līdz   LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas                                      

ńim brīdim fakultātes Psiholoģijas nodaļas docente 

2006 – līdz      Programmas vadītāja un lektore Tālākizglītībai       

 ńim brīdim.  Ģimenes psihoterapijā un Smilńu spēļu terapijā LĢPB 

1998–līdz   Privātprakse kā Sertificētai Ģimenes  

ńim brīdim       psihoterapeitei un smilńu spēļu terapeitei  

   

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Līdzautors mācību grāmatai  ‗‘Psiholoģija vidusskolām‘‘, Rīga. Zvaigzne, 1999. 

Viena no autorēm Pļaveniece M., Ńkuńkovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem. Raka, 2002. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2008. ESF projekts "MITS (Mentorings, IT, Supervīzija)-atbalsts LU PPF    augstākās 

profesionālās studiju programmas „ Skolotājs‖ studentu praksei". 

2005.- 2006.  ES Sociāla fonda līdzfinansēts projekts „Psihologa asistenta profesionālās studiju 

programmas studentu psiholoģiskās izpētes prakse skolās‖ 

 

Akadēmiskie kursi: 
Praktikums sociālajā psiholoģijā II   B  daļa                   2 kredītp.  

Grupu vadīńanas metodes                 B  daļa                   2 kredītp.  

Ģimenes psihoterapija                       B  daļa                  2  kredītp. 

Saskarsmes izpēte grupā                   B  daļa                   2  kredītp. 

Sociālpsiholoģiskā treniľa   

vadīńanas metodes                            B  daļa                   2 kredītp. 

 



Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības valdes priekńsēdētāja 

Latvijas Psihoterapeitu biedrības Sertifikācijas komisijas locekle 

 

2010. gada 25.maijā                                                                                                      M. Biseniece 



DR.PAED., PROF. DAINUVĪTE BLŪMA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 Dzimšanas gads:   1941. 

 

 Izglītība:                 

1960.-1966.     Latvijas valsts universitāte Sveńvalodu fakultāte, studente 

                         Kvalifikācija: filologs, angļu valodas  skolotājs 

1969.-1971.     Latvijas valsts universitāte Augstākie kursi augsti kvalificētu   

                         sveńvalodu pasniedzēju sagatavońana darbam augstākajās mācību   

                         iestādēs 

1976.-1980.     Latvijas valsts universitāte, neklātienes aspirante 

 

 Nodarbošanās:        

1962.- 1965.     Rīgas vājredzīgo un neredzīgo bērnu internātskola, skolotāja 

1965.- 1968.     Rīgas 41. vidusskola, skolotāja 

1966.- 1983.     Latvijas Valsts universitātes Sveńvalodu fakultāte, angļu valodas   

                         katedra, pasniedzēja 

1983.- 1992.    LU Pedagoģijas fakultāte, Sveńvalodu mācību metodikas katedra,   

                          vadītāja 

1992.- 1995.     LU Pedagoģijas fakultāte, Dekāna vietniece 

1995.- 2004.     LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakutāte, Pieauguńo izglītības  

                         katedras vadītāja 

 Kopń 2002.       LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, profesore 

 

 Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

  1982.               Pedagoģijas zinātľu kandidāte 

  1986.               Sveńvalodu mācību metodikas katedras docente 

  1992.               Pedagoģijas zinātľu doktore 

  1992.               LU docente 

  1999.               LU asociētā profesore 

  Kopń 2002.     LU profesore 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Bluma D.  Teacher Education in the Context of the Bologna Process.  

                       Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality   

                       Teaching. ATEE.- R.:University of Latvia,2008.- pp.673.-681. 

 2. Bluma D.   How a Professional Development Course Helps Higher 

                        Education Institutions to Become Learning Organizations.//  

                        Humanities and Social Sciences. 3 (52) Education Management.-            

                        R.: LU,2007.- pp.87-105.  

3. Bluma D.  The Paradigm Shift in Higher Education in Latvia in the 

                       Context of the Bologna Process. // Analysis of Educational  

                       Policies in a Comparative Educational Perspective. Eds. Garland,  

                       P., Michalak, J., Winter, K., Bluma, D., Gunbayi, A.- Linz,   



                       Pedagogical University, 2007. 

4. Bluma D., Sifakis, N., Lehman, M. (2006) Aspects of Learner Autonomy in the 

                      National Curriculum of Four European Countries. // Coherence of     

                       Principles, Cohesion of Competences; Exploring Theories and  

                       Designing Materials for Teacher Education. European Centre for  

                        Modern Languages, Luxembourg: Council of Europe 

                       Publishing,2006.-pp.131-151. 

5. Bluma D., Kiefer, S. (eds) Active Learning in Higher Education. Schriften der  

                       Padagogische Akademie des Bundes in Oberosterreich,2006.  

6. Blūma D.  Izglītības zinātnes: teorija un prakse maģistru programmā.//LU  

                       Zinātniskie raksti 697.sēj.-R.:LU,2006.-15.-27.lpp. 

7. Blūma D. Skolotāji kā mūņizglītības veicinātāji.//LU Zinātniskie raksti 670 sēj.- 

                           R.: LU,2006.-19.- 28.lpp. 

8. Bluma D. Teaching as Management of Students Learning in Higher Education.  

                          //Humanities and Social Sciences. 2 (42) Education  management in      

                           Latvia.2004.-R.:LU.- p.46 – 49. 

Raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu krājumos     28 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

           2007.- 2009. LANQUA – Language Network for Quality Assurance, 2. 

apakńprojekta koordinatore. 

            2007.-2008. ESF projekts: „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 

nodrońinājuma izveide‖, konsultante. 

            2006.-2007. ESF projekts : „Baltijas jūras reģiona studiju akadēmiskā 

personāla kompetences paaugstināńana‖, eksperte.   

 

Akadēmiskā darbība: 

1.Prof. bak. progr. Skolot. izgl.   Pieauguńo pedagoģija.                                         2 KP 

2.Maģistra programma                Paradigmu maiľa izglītībā                                   2 KP 

3.Maģistra programma                Metodoloģija izglītības pētījumos                       2 KP 

4.Maģistra programma                Sociālās problēmas un izglītība                           2 KP 

5.Maģistra programma                Izglītības attīstība Baltijas jūras reģionā              2 KP 

6. Doktora programmā                Interaktīvās studiju metodes augstskolā              3 KP 

7. Doktora programmā                Inovācijas augstākās izglītības sistēmā                4 KP 

8. Mācībspēku profesionālās pilnveides kurss                                                          4 KP 

9  Augstskolu didaktika – Mācībspēku profesionālā pilnveide                                4 KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

No 2008.       Promocijas Padomes pedagoģijā locekle 

No 1983.       PPF Domes locekle 

No 2003.       Mācībspēku profesionālās programmas direktore 

No 2005.       Pedagoģijas programmu padomes locekle 

No 2000.       Campus Europae Skoloāju izglītības apakńkomitejas koordinatore LU 

 

 

2010. 08.24.                                                                                            D. Blūma 



MAG. PAED.,  IVETA  BOŠA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads:  1977 

 Izglītība:    1998. – 2002..Rīgas tehniskā universitāte ( tehnologs-dizainers)  

    2002.-2004.  LU Pedagoģijas maģistrantūra -  Mg.paed.  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

                                   pedagoģijas maģistrs, pasniedzēja 

 

Nodarbošanās:  2002 - 2003.  Strazdmuiņas internātskola - skolotājs  

                                     2004. – 2010.     LU Pedagoģijas nodaļa – stundu docētājs 

Akadēmiskie kursi:  

Docētie kursi LU Pirmsskolas skolotāja studiju programmā: 

 no 2005.g. „Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati I‖ - 2 krp. 

 no 2005.g. Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati II‖ - 2 krp 

 no 2005.g. Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati III‖ - 2 krp 

 

Docētie kursi LU Pirmsskolas izglītības pedagoga studiju programmā: 

 no 2005.g. „Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati I‖ - 2 krp. 

 no 2005.g. Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati II‖ - 2 krp 

 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas 

ES finansētie projekti skolotāju kvalifikācijas iegūńanai, 

ES projekts ENEMU 2005.-2010 gads (centrs – Austrija Vīne Integration hause) 

 

Līdzdalība starptautiskos pētījumu projektos 

 2006. gada dalībniece. 

    Projekts ENEMU (Vācija- Brēmene) 2004.-2009. 

 

   

 

 

2010. gada 20.oktobrī 

I.Boša 

 

 



 

MAG.PAED. , LIDIJA BUDAHA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads:    1952. 

Izglītība:   

1998.-2000. Latvijas universitāte, pedagoģijas un psiholoģijas institūts  

1988.-1993. Krievijas pedagoģijas Hercena vārda nosaukta universitāte, defektoloģijas fakultāte  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi  

2000.g. – izglītības  zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

 

Nodarbošanās: 

2007.g. – 2010.g. Latvijas Universitāte, PPF stundu pasniedzēja 

2000.g. – 2010.g. Biedrība „Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs „Vārpiľa‖, valdes 

priekńsēdētāja 

1984.g,-2010.g. Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ―Vārpiľa‖, vadītāja 

1972.g.-1975.g.    Jēkabpils bērnudārzs " Zvaniľń ", audzinātāja  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

2006.g.  – III. Zinātniskā konference ―Teorija praksei mūsdienu sabiedrībās izglītībā‖ – referāts  

              ―Ģimenes un pirmsskolas iestādes vides pilnveidońabna kā bērna agrīnās attīstības 

nosacījums ― 

2001.g.06.12.-08.12. ― Improving quality of education from early  chidhood to teacher training: The 

process  

                                        oriented approach‖ darba grupā.  

1997.g.-2000.  Sorosa fonda - Latvija programmas " Pārmaiľas izglītībā" projekta vadīńana 

. 

Akadēmiskie kursi: 

1. „Mazbērna audzināńana‖ – 2KP, pedagoģijas bakalaura studiju programma. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 

2006.g.   - ―European School at the mirror‖ ( ARION projekta ietvaros – darba grupā ) 

2006.g. -   Pirmsskolas izglītības asociācijas OMEP biedrs.  

2000.g. -  2002.g. Eiropas izglītības programmas SOCRATES apakńprogrammas Comenius 1  

                             starptautiskais skolu projekts  ―Agrīnās izglītības projekts – Eiropas saistītās  

                             mācīńanās sabiedrībā‖ 

 

07.10. 2010.                                                                                                                L.Budaha 



ATZINĪBAS KRUSTA ORDEĽA KAVALIERE MĀRA BURČAKA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1950. 

 

Izglītība: 

 1979 – 1984. Studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā defektoloģijas specialitātē 

2000. – 2004. Maģistrantūra LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004. Izglītības zinātľu maģistrs 

Tālākizglītība:  

2006. IAC kursi „Darbs ar bērniem ar speciālām un īpańām vajadzībām vispārizglītojońās 

iestādēs‖ 108st. 

12.03.2008.-31.03.2008. „Pedagogs izglītības kvalitātei‖ sertifikāts Nr.IIS 246 

2008.g. „Iekļaujońa skola iekļaujońā sabiedrībā‖ , apliecība Nr.2008/2-4/101 

2008.g. „Iekļaujońas izglītības indekss, saturs un metodika‖, apliecība Nr. 2008/2-4/72 

23.03.2009.-28.03.2009. „Fordern in der Schuleingangsphase‖ Leipcigas Universitāte 72 st. 

 

Nodarbošanās:  

1972. – 1992.g. audzinātāja, logopēde   Bērnu pansionātā ―VeģI‖   

1991. – 2009.  speciālo klańu skolotāja, logopēde Sabiles vidusskolā 

1995. – speciālais pedagogs Talsu novada Pedagoģiski medicīniskajā komisijā 

1999.- 2005.g. Sabiles vidusskolas direktores vietniece mācību darbā. 

1999.g. - lektore skolotāju tālākizglītības kursos (PIAC, IAC, LU, LiepU, DU, Rēzeknes 

augstskola) 

2005.  - speciālais pedagogs, logopēde Sabiles vidusskolā 

2005. -  stundu pasniedzēja LU PPIC 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

2000. -   multiplikatore – apvienoto klańu darba konsultante 

2006. dalībniece projektā ESF, SIF, IAC, Lielbritānijas Padome Latvijā „Vienādas iespējas 

visiem jeb kā mazināt sociālo atstumtību jaunieńu vidū‖ 

2006. dalībniece projektā Beļģija -  Latvija „Soli pa solim apmācība personālam, kas strādā ar 

bērniem invalīdiem‖ 

2007.-2008. eksperte projektā ESF „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ievieńana 

Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un to popularizēńana Tukuma rajonā‖  

2007. – 2008. dalībniece IAC, BRTISH COUNCIL Latvia, VIKNVA projektā „Iekļaujońa skola 

iekļaujońā sabiedrībā‖ 

2007. – 2008. skolotāju tālākizglītības kursu vadītāja un lektore ESF, Sabiles vsk. projektā 

‖Mācību grūtību pedagoģiski psiholoģiskā korekcija jaunieńiem ar speciālām vajadzībām 

vispārizglītojońā skolā‖  

2008. – lektore IAC kursu programmā „Mūsdienīga mācību procesa īstenońana speciālajā 

izglītībā‖ 

2008. dalībniece SIF, ES Phare grantu programmas „Sabiedrības integrācijas veicināńana 

Latvijā‖ projektā „Pedagogs – daudzveidīgas, pilsoniski humānas sabiedrības veidotājs‖ 



2008. dalībniece starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrība, integrācija, izglītība‖  

Rēzeknes augstskolā 

2008. dalībniece starptautiskā konferencē „Kultūru dialogs un lasītprasmes attīrstīńana Baltijas 

jūras valstu reģionā‖ Rīgā 

2009. dalībniece Eiropas treńo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, LVA projektā ‖Skolotājs 

starpkultūru telpā‖. 

2009. – 2010.  lektore DU , ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināńana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos‖ (B) kursu programmās „Pedagoģiskā procesa organizēńana un 

vadīńana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām‖, „Skolēnu izziľas aktivitāti, patstāvību un 

radońumu veicinońa mācību procesa īstenońana apvienotajās klasēs (1. - 4. un 5. – 9. klasēs) 

2009. – 20010. lektore LiepU, ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināńana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos‖ (B) kursu programmā „Darbs apvienotajās klasēs‖. 

2010. – 2011. eksperte ESF, VIAA, Tukuma vakara vsk. projektā „Mācību atbalsta 

nodrońināńana un darba un sadzīves prasmju apguves veicināńana sociālās atstumtības riskam 

pakļautiem jaunieńiem Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā‖ 

2010. – 2011. koordinatore Sabiles vidusskolā ESF, IIC, VISC, Sorosa fonds – Latvija projekta 

„Sociālās integrācijas atbalsta mehānismi‖  projektā „Kvalitatīva iekļaujońa izglītība bērniem ar 

īpańām vajadzībām‖ 

 

 

2010. 4.11.  

M. Burčaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ILZES BUŠAS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1953 

 

Personas kods: 020253-10339 

Adrese:  Rīgā, Dzirnavu  ielā 131-32, LV-1050tel. 7285931 

Svešvalodas:  krievu 

 

Izglītība: 

 

2007 Starptautiskais Reiki centrs, Psiholoģisko bloku likvidācijas tehnika, sertifikāts 

2005 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, sporta 

speciālistu pilnveides programma klausītāja 

2002     Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, maģistrante 

1972  - 1976  Latvijas Valsts  Fiziskās kultūras institūts, studente 

1986 LVU pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināńanas kursi informātikas un skaitļońanas 

tehnikas pamatos 

1988  Tartu Universitātes Fiziskās audzināńanas pasniedzēju kvalifikācijas    paaugstināńanas 

fakultāte 

1972 – 1976  Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, studente 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

  

izglītības zinātľu  maģistre 

 

Nodarbošanās: 

 

 1992 -   Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta 

centra  

    Veselības un sporta izglītības nodaļas lektore 

1985  - 1992 Latvijas Valsts universitātes Fiziskās audzināńanas katedras vecākā  pasniedzēja          

1976  - 1984 Baltijas kara apgabala 6.ASK bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas    

trenere 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits) 1999. - 2010. 

 

    Zinātniskās publikācijas  5 

    Referāti konferencēs   5 

    Citas publikācijas   1 

Mācību materiāli   2 

     

Publikācijas: 



Buńa I. Vilhelms Migla, Jeļena Blaņēviča, Gundega Sproģe. Personības Latvijas Universitātes 

sportā. Rīga, 2004.  83.-85, 154.-155, 203.-206.lpp 

Buńa I.  Agita Ābele, Ilvis Ābeļkalns, Ritvars Grigors, Ruta Jumtiľa, Saiva Spūle. Sporta 

izglītība Latvijas Universitātē. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 115.118,118.-122, 150.-153., 

164.-165., 195.-197. ISBN 978-9984-45-068-1 

 

Pedagoģiskā darbība: 

Ik gadus vadīti un recenzēti kursa, kvalifikācijas, bakalaura un kursa darbi. Ik gadus vadu 

pedagoģisko praksi 2 – 4 Veselības un sporta izglītības specialitātes studentiem. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Sports visiem – 2 KP;  

Veselības treniľń – 2 KP; 

Sporta veida treniľa metodika – 2 KP;  

Sporta darba organizācija – 2 KP;  

Augstu sasniegumu sports – 2 KP; 

Bioenerģētika – 2 KP; 

Higiēna, pańkontrole – 2 KP 

Mācību metodika peldēńanā – 2 KP 

Sportiskās meistarības paaugstināńanas metodes – 2KP 

 

   

 Radošā darbība (izstrādātie studiju kursi) 

 

Higiēna, pańkontrole -  2 KP 

Peldēńanas mācību metodika – 2 KP 

Fiziskās aktivitātes bērniem ar veselības problēmām – 2KP 

 

 

 Organizatoriskais darbs: 

LU Ekonomikas un vadības fakultātes kuratore sporta darbā. 

LU Sporta pasākumu galvenā sekretāre. 

 

     2010.gads 8.oktobris     I.Buńa     

                              

 

 

 

 

 

  



 



 



 



NATĀLIJA ČAKOVA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1980 

 

Personas kods: 201080-10103 

Mājas adrese: Rīga, LV-1021, Dzilnas 15-120, mob.29124534, e-pasts: natalja.cakova@lu.lv 

Valodas:  latvieńu, krievu, angļu 

 

Izglītība: 

 

2003 – 2005  LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Izglītības zinātľu maģistra grāds 

pedagoģijā 

1998 - 2003  LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Vidusskolas veselības mācības un 

fiziskās audzināńanas skolotāja kvalifikācija 

1991 – 1998  Rīgas 13. vidusskola 

1987 – 1991  Rīgas 30. vidusskola 

 

 Papildus izglītība specializācijā: 

 

28.02.04 Sporta speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināńanas 

kursi-16 st. 

25.04.06 Sporta speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināńanas 

kursi – 8 st. 

28.10.06 Praktiskais seminārs aerobikā – 6 st. 

2.-3.11.06 IAAF reģionālā attīstības centra direktora V. Zeļenčonoka lekciju cikls  

 „Mūsdienīgs skatījums uz vieglatlētu daudzpakāpju sagatavońanu‖ 9st. 

2007 Sporta speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināńanas kursi – 24 

st. 

22. 04.07 SIA "A+S" Profesionālās izglītības mācību centrā - profesionālā kvalifikācija "C" 

kategorijas sporta speciālists - Vingrońanas instruktors  

28.05.07 Sporta speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināńanas 

kursi – 8 st. 

27.10. 07  SIA "A+S" Profesionālās izglītības mācību centrā - profesionālā 

kvalifikācija "C" kategorijas sporta speciālists - Trenaņieru zāles instruktors  

01.11.07 ―Antidopinga pasākumi Latvijā un pasaulē‖ – 8 st. 

02.11.07 ―Uztura bagātinātāju izmantońana sportā darbaspēju uzlabońanai‖ – 8st. 

17.11.07 Ūdens aerobikas meistarklases – 2 st. 

15.12.07  Ūdens aerobikas treneru kursi – 20 st. 

21.01.08 Sporta speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināńanas 

kursi – 4 st. 

22.11.08 Starptautiskās meistarklases aerobikā ūdenī – 6 st. 

13.02.09 Sertifikāts - B kategorijas treneris vieglatlētikā 

27.02.10 „Pēdu un pēdas locītavu traumatisms sportā‖ – 9 st. 



10.10.10 Veselības & Fitnesa institūta seminārs: „Mind & Body‖ – 6 st. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

2005               Izglītības zinātľu maģistre pedagoģijā 

 

Nodarbošanās: 

 

28.02.03 – 30.06.03  LU PPF Sporta centrs, stundu pasniedzēja.  

No 01.09.03   LU PPF Sporta centrs, asistente. 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas:  

 

Maģistra darbs. Organizētas fiziskās nodarbības sievietēm pēc 35 gadiem. 

Bakalaura diplomdarbs. Sporta stundas satura izvēle atsperīguma attīstīńanai vidusskolā. 

Konferences - 3 

 

Radošā un pedagoģiskā darbība: 

Ik gadu tiek vadīti un recenzēti 1-2 diplomdarbi 

 

Docēti akadēmiskie kursi: 

 

Vieglatlētika (B daļa) – 3 KP 

    Sports visiem (C daļa) – 2 KP 

    Veselības treniľń (C daļa) – 2 KP 

    Sporta veida treniľa metodika (C daļa) – 2 KP 

    Sporta darba organizācija (C daļa) – 2 KP 

Augstu sasniegumu sports (C daļa) – 2 KP 

Mācību metodika vieglatlētikā I (B daļa) – 2KP 

Mācību metodika vieglatlētikā II (B daļa) – 2KP 

Mācību metodika volejbolā I (B daļa) – 2KP 

Mācību metodika volejbolā II (B daļa) – 2KP 

 

 

Organizatoriskais un sabiedriskais darbs: 

 

2005  LU Aerobikas maratona organizēńana 

No 01.09.05 LU vieglatlētikas izlases organizēńana  

2008  Līdzdalība LU Aerobikas maratona organizēńanā 

 

  

11.10.2010        N. Čakova 

 

 

 

 



ILZES DAMBERGAS  (ex. Gerharde) 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1976. 

Izglītība: 

2003. – 2011. LU PPMF Psiholoģijas nodaļa, psiholoģijas doktorantūra, doktora grāds 

psiholoģijā 

1998.- 2000. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, sociālo zinātľu maģistrs psiholoģijā,                     

                      specializācija- klīniskais psihologs 

1994. – 1998. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaurs, psihologa  

           asistenta kvalifikācija, psiholoģijas skolotāja kvalifikācija 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2011. Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktors 

2005. Latvijas Universitāte, asistente 

2000. Latvijas Universitāte, sociālo zinātľu maģistrs psiholoģijā 

 

Nodarbošanās: 

2005. - Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, asistente 

2003. - Psihologa privātprakse 

2002. – 2005. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pasniedzēja 

2007. - 2008. Sabiedrības veselības aģentūra, speciāliste pańnāvību izpētes jautājumos 

2002. - 2007. Garīgās veselības valsts aģentūra, speciāliste pańnāvību izpētes jautājumos 

1998. - 2001. Rīgas Teikas vidusskola, psiholoģe 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Damberga I., & Sebre S. (2010). Ńizotipiskas personības pazīmes sievietēm ar ńizofrēnijas 

diagnozi un emocionālu, fizisku un seksuālu vardarbības pieredzi bērnībā. Latvijas Universitātes 

Raksti, Psiholoģija. (pieľemts publicēńanai) 

Taube M., & Damberga I. (2009). Pańnāvības Latvijā– situācija, perspektīvas, risinājumi. 

Ziľojums par situāciju. Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs. 

 

Raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu krājumos: 1 

Konferenču tēzes: 8 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Damberga, I. (2010). Childhood emotional, physical and sexual abuse and dissociation in women 

with or without schizophrenia. International Conference: Healing From Traumatic 

Relationships: Psychological and Societal Perspectives on Trauma and Dissociation. Belfast, 

Nothern Ireland (postera prezentācija) 



Gerharde, I., Rancans, E., & Bugins, J. (2006). Development in Attempted Suicide Rates in the 

City of Riga from 1997 to 2005. The 11th congress Suicide in Europe: From Greenland to the 

Caucasus, from the Urals to Iberia. Portoroņ, Slovenia (postera prezentācija) 

Gerharde, I. (2006). Dissociation in women who have suffered from emotional, physical or 

sexual abuse. International Conference: Trauma and Dissociation. European Perspectives, 

Norwich, Great Britain (referāts) 

Gerharde, I. (2006). Dissociation in women with the experience of abuse. International 

Conference: Baltic Psychology in Global Context: Where Do We Stand? Rīga, Latvija (referāts) 

Gerharde, I. (2005). The concept of dissociation in psychology. International Conference: The 

Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution, Valmiera, Latvija (referāts) 

Gerharde, I., Rancans, E., & Bugins, J. (2004). The Dynamic of Suicide Attempts Rates in the 

City of Riga during 1997-2002. 10th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, 

Copenhagen, Denmark (postera prezentācija) 

Gerharde, I. (2004). Disociācijas īpatnības sievietēm ar un bez vardarbības pieredzes. Latvijas 

Universitātes 63. Zinātniskā konference, Rīga, Latvija (referāts). 

Gerharde, I. (2003). Psihoterapija psihiatriskajās slimnīcās Latvijā. Konference. Eksistenciālie 

jautājumi psihiatrijā un psihoterapijā, Rīga, Latvija (referāts). 

Gerharde, I. (2000). Disociācijas īpatnības 20-30 un 40-50 gadus vecām sievietēm, kas cietuńas 

no emocionālas, fiziskas un seksuālas vardarbības. IV International Baltic Psychology 

Conference, Rīga, Latvija (referāts) 

Akadēmiskie kursi: 

 Vispārīgā psiholoģija, A daļa, 2 kredītp.  

 Pedagoģiskā psiholoģija, A daļa, 2 kredītp.  

 Bērnu psiholoģiskā izpēte, A daļa, 4 kredītp.  

 Pedagoģiskā psiholoģija, B daļa, 2 kredītp. 

 Psihodiagnostika I, B daļa, 3 kredītp.  

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību:    

 Latvijas Klīnisko Psihologu asociācijas biedrs. 

 European Society for Trauma and Dissociation, asociācijas biedrs. 

 International Society for the Study of Trauma and Dissociation, asociācijas biedrs. 

 

2011. gada 10.aprīlī.. 

 Ilze Damberga 



LINDAS DANIELAS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

  

Personas kods:       191267-12768 

Dzimšanas vieta: Rīga 

Adrese:    Strauta iela 1c 

   Garkalnes novads 

   Rīgas rajons, tālr. 26408896, e-pasts: linda.daniela@lu.lv 

Valodas   Latvieńu – dzimtā, angļu - labi, krievu - labi 

Izglītība:   
2009.  – Latvijas Universitāte – Doktora grāds pedagoģijā, skolu pedagoģijas apakńnozarē. 

Promocijas darbs „Mācību disciplīna kā pusaudņu attieksmes izpausme pret mācībām‖; 

2005. – Latvija Universitāte – Maģistra grāds vispārīgajā pedagoģijā; 

1997. – Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖ –  kvalifikācija – sociālais 

darbinieks; 

Darba pieredze:  

no 2009. gada septembra – lektore Latvijas Universitātē, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē; 

no 2007. gada septembra līdz 2009. gada maijam – zinātniskais asistents Latvijas Universitātē,  

Pedagoģijas  un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā; 

no 1999. augusta – sociālais pedagogs Rīgas Juglas vidusskolā; 

no 1997. gada septembra līdz 2001. gada martam – angļu valodas skolotāja Rīgas Juglas 

vidusskolā; 

1995. gada marts – 1998.gada marts – sekretāre Latvijas Krievijas kopuzľēmumā 

„LatRosTrans‖; 

1991. gada novembris – 1993. gada novembrim – pirmsskolas pedagogs 242. pirmsskolas 

izglītības iestādē; 

1986. gada septembris – 1991. gada novembrim – pirmsskolas pedagogs 103. pirmsskolas 

izglītības iestādē; 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
Vadītie projekti  

LU attīstības projekts Nr. 2008/Z-39 „Latvijas Universitātes pētnieku dalība Starptautiskā ASEM 

pētniecības tīklā‖ 

Dalība projektos  

2010. gads – Līdzdalība starptautiska projekta rakstīńanā Leonardo Da Vinči programmā „Increasing Job 

Insertion of Mentally Ill By Increasing Knowledge At Workplaces‖ Nr. 20101TR1LEO04158187 

2010. – 2011. gads – Konsultatīvās padomes locekle projektā B 9597 „Kvalitatīva iekļaujońa izglītība 

bērniem ar īpańām vajadzībām‖ 

2009. gads – Līdzdalība projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenońana sociālās atstumtības riskam 

pakļauto jaunieńu atbalsta sistēmas izveidei‖ izstrādē (koncepcija pieejama 

http://www.ppf.lu.lv/v.3/index.php?id=aktualitates_inc1&c=n&vote=n&nrm=619 ) 

2007. gads – Līdzdalība LU pētniecības projektā Nr.2007/ZP-41 „Jaunās paaudzes mācīńanās 

veicināńanas kvalitātes izpētes metodoloģija‖ 

2007. gads – LU pētniecības grants pētījumam „Pusaudņu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes pret 

mācībām izpausme‖ (2007. gada augusts – 2007. gada decembris) 

2007. gads – Rīgas atkarības profilakses centra projekts „Rokasgrāmata darbam ar sociālā riska grupas 

pusaudņiem‖ (2007. gada maijs – 2007. gada septembris) 

mailto:linda.daniela@lu.lv
http://www.ppf.lu.lv/v.3/index.php?id=aktualitates_inc1&c=n&vote=n&nrm=619


 

Grāmatas un nodaļas grāmatās: 

Andersone, R., Daniela, L., Dūka, M., Rutka, L., 2010, Mācīńanās teorija un prakse – Rīga : Latvijas 

Universitāte, 18-28.lpp., ISBN 978-9984-49-016-8 

Daniela, L., 2009 Skolēni un mācību disciplīna. Rīga: RaKa, 222 lpp. ISBN 978-9984-46-083-3 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Docētie studiju kursi 

„Sociālo prasmju apguve‖ - PedaP619, 2 KP 

„Mācīńanās: teorija un prakse‖ - SDSK2083, 2 KP 

„Apdāvināta bērna attīstība pirmsskolā‖ - Peda4015, 2 KP  

„Sociālā uzvedība un profesionālā kompetence‖ - Peda5036, 2 KP 

„Didaktika‖ (semināri) – 42141, 2 KP 

Profesionālā pilnveide: 
21.04.2008. – 23.04.2008. – Viļľas (Lietuva) skolotāju izglītības centrs, - lekcija Lietuvas sociālajiem 

pedagogiem „Sociālpedagoģiskais darbs ar skolēniem, kuri bez attaisnojońa iemesla neapmeklē skolu‖.  

22.11.2007. – 29.11.2007. – Tālmācības universitāte UNED (Madride, Spānija),– staņēńanās tutoringā: 

konsultēńanas un IKT lietońanas procesa apguve, līdzdalība starptautiskā projektā, starptautiska semināra 

organizēńana. 

2005. aprīlis - Treneru apmācība cīľai pret cilvēku tirdzniecību – ASV vēstniecība un Sociālā darba un 

sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖. 

2002. aprīlis – Bērns un kriminalitāte – Centrs sociālajai integrācijai. 

2001. novembris – Preventīvais darbs narkotiku apkarońanā skolās – Narkotiku apkarońanas centrs. 

2000. gads, maijs - jūnijs – Darbs ar bērniem, kas cietuńi no vardarbības. Sertifikāts Nr. 31. 

2000.decembris – Bērnu tiesības – Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments. 

1996. gada jūlijs – Supervīzoru apmācība – Monmauthas Universitāte (ASV) un Sociālā darba un sociālās 

pedagoģijas augstskola „Attīstība‖. 

1996. gada jūlijs – Individuālā un ģimeľu konsultēńana - Monmauthas Universitāte (ASV) un Sociālā 

darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖. 

1996. gada jūnijs – Incests un seksuālā vardarbība pret bērnu - Monmauthas Universitāte (ASV) un 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖. 

1996. gada jūnijs – Medicīniskais sociālais darbs- Monmauthas Universitāte (ASV) un Sociālā darba un 

sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖. 

1996. gada jūnijs – Sociālā darba prakses izvērtējums - Monmauthas Universitāte (ASV) un Sociālā darba 

un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖. 

ORGANIZATORISKAIS DARBS 
2010. gads – redkolēģijas locekle – ATEE Spring University Teacher of the 21st century 2010   

2010. gads - zinātniskā sekretāre – ATEE Spring University Teacher of the 21st century 2010   

No 2007. gada – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Domes locekle – ievēlēta kā studentu pārstāve 

no doktorantiem. 

2008. gada maijs - dalība starptautiskas konferences orgkomitejā „Sociālā pedagoģija – attīstības 

tendences‖. 

2006. gada oktobris – orgkomitejas loceklis doktorantu starpuniversitāńu simpozijā „Design, methods and 

results of research of learning and instruction‖. 

No 2006. gada – Latvijas sociālo pedagogu asociācijas biedre. 

 

16.10.2010.        L. Daniela 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PEDP490
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED2089
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED4015
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2PED5037


PH.D., PASNIEDZĒJA ĢIRTA DIMDIĽA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads:  1974. 

 

Izglītība: 2002. - 2004.  Stokholmas Universitāte, Psiholoģijas departaments. Doktora grāds 

(Ph.D.) psiholoģijā. 

1997. - 1998. Stokholmas Universitāte, Psiholoģijas departaments. Maģistra grāds (M.Sc.) 

psiholoģijā. 

1992. - 1996. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bakalaura grāds 

psiholoģijā. 

1981. - 1992. Rīgas Angļu Ģimnāzija. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2006. – asociētais profesors (Latvijas Universitāte) 

2004.  -  Ph.D. psiholoģijā (Stokholmas Universitāte) 

 

Nodarbošanās:  

2006 - … LU asociētais profesors 

2005 - … SSE Riga EMBA maģistra darbu procesa vadītājs un stundu pasniedzējs 

2004 – 2007; 2009; Stokholmas Universitāte (Zviedrija). Nepilna laika pētnieks. 

2004 – 2005; Stenforda Universitāte (ASV). Pētnieks—pēcdoktorantūras stipendiāts. 

1999 – 2006; LU stundu pasniedzējs. 

1996 – 2002; Mar-Aug 2004: SIA Fontes R&I. Konsultants personāla vadībā. 

1993 – 1997; Latvijas Radio. Redaktors un programmu vadītājs. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2003). The false polarization effect in 

explanations of attitudinal behavior. Current Research in Social Psychology, 8, 275-301. 

2. Dimdins, G., & Montgomery, H. (2004). Differentiating in-group favoritism from shared 

reality in intergroup perception. Scandinavian Journal of Psychology, 45, 417-427. 

3. Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2005). Differentiating explanations of attitude-

consistent behavior: The role of perspectives and mode of perspective taking. Scandinavian 

Journal of Psychology, 46, 97-106. 

4. Calmfors, L., Dimdins, G., Gustafsson, M., Montgomery, H., & Stavlot, U. (2009). Trade in 

services and in goods with low-wage countries: How do attitudes differ and how are they 

formed? (SIEPS Report No. 2009:6). Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies. 

5. Dimdins, G., & Montgomery, H. (2009). Negative and positive stakes in plural voting: An 

experimental study. Baltic Journal of Psychology, 10, 14-24. 

 

Kopējais publikāciju skaits: 9 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

2007. – 2008. LZP finansēts izpētes projekts „Saistība starp kolektīvā pazemojuma izjūtu un 

agresivitāti―. (Latvijas Universitāte), projekta vadītājs. 



2004-2007. Zviedrijas zinātnes padomes (Vetenskapsradet) finansēts projekts „Democracy 

Unbound― (Demokrātija bez robeņām) (Stokholmas universitāte, Zviedrija, Folke Tersman, tel. 

+468 162107), projekta dalībnieks. 

2007-2009. Zviedrijas Darba Tirgus Politikas Izvērtēńanas Institūta (IFAU) un Zviedrijas 

Eiropas Politikas Institūta (SIEPS) līdzfinansēts projekts „Sabiedrības attieksme pret atalgojumu 

īslaicīgi Zviedrijā strādājońajam darbaspēkam no citām ES valstīm― (Stokholmas Universitāte, 

Zviedrija, Henry Montgomery, tel. +468 163825), projekta dalībnieks. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Latvijas Universitātes profesionālā psiholoģijas bakalaura studiju programmā: 

Sociālā psiholoģija     A daļa, 4 kredītpunkti 

Bakalaura darbs I     A daļa, 2 kredītpunkti 

Zinātniskā komunikācija (daļa no kursa Ievads psiholoģijā) A daļa, 1 kp 

 

Latvijas Universitātes profesionālā psiholoģijas maģistra studiju programmā:  

Konfliktu risināńana     B daļa, 2 kredītpunkti 

Personības un sociālā psiholoģija II   B daļa, 2 kredītpunkti 

Politiskā psiholoģija     B daļa, 2 kredītpunkti 

 

Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorantūras studiju programmā: 

Mūsdienu sociālās psiholoģijas teorijas 

Seminārs sociālajā psiholoģijā 

 

Latvijas Universitātes vadībzinības maģistra studiju programmā: 

Sociālā psiholoģija     A daļa, 4 kredītpunkti 

 

Latvijas Universitātes ekonomikas bakalaura studiju programmā: 

Sociālā psiholoģija     C daļa, 2 kredītpunkti 

 

Papildu ziņas par profesionālo darbību: 

LU PPMF Domes loceklis 

 

Personības un sociālās psiholoģijas biedrības (ASV) biedrs (2003—…). 

Psiholoģijas zinātnes asociācijas (ASV) biedrs (2005—…). 

Sabiedrisko jautājumu psiholoģiskās izpētes biedrības (ASV) biedrs (2006—…). 

Starptaustiskās taisnīguma izpētes biedrības biedrs (2008—…). 

Latvijas organizāciju psihologu biedrības līdzdibinātājs un biedrs (2001—2004). 

 

AIKNC eksperts (2007--…) 

LZP eksperts (2008--...) 

 

2010. gada 24. maijā 

Ģ. Dimdiľń 

 

 



 

DR. HABIL. PHILOL. PROF. INA DRUVIETE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas dati:   1958. gada 29. maijs, Rīga. 

 

Izglītība:    1976-1981   LVU Filoloģijas fakultāte  

 1981-1984 LZA Valodas un literatūras institūta  aspirantūra  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

1985. Filoloģijas zinātľu kandidāte  

1992. Filoloģijas doktora (Dr.phil) grāda nostrifikācija 

1996. Habilitētā filoloģijas doktore (Dr.habil.philol.)  

1997. Latvijas Universitātes profesore vispārīgās valodniecības un 

tās vēstures apakńnozarē;  atkārtoti ievēl. 2003. g. un 2009. g.  

1999. LZA korespondētājlocekle  

 

Nodarbošanās:  

1985-1992 ZA Valodas un literatūras institūta   zinātniskā līdzstrādniece 

1992.- LU Latvieńu valodas institūta vadońā pētniece 

1997.- LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesore 

2004-2006 LR izglītības un zinātnes ministre 

2002. - LR Saeimas deputāte 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. I.Druviete. Valoda un etnoss. Rīga, LZB, 1990, 40 p.  

2. I.Druviete. Kārlis Mīlenbahs. Rīga: Zinātne, 1990, 283 p.  

3. I.Druviete. Valodas politika: pasaules pieredze Latvijai. Rīga: LZB, 1994, 52 p. 

4. I.Druviete. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā. Rīga: LZAEI, 1998, 193 p. 

 5. I.Druviete. Sociolinguistic Situation and Language Policy in the Baltic States. Rīga: Mācību  

apgāds, 2000, 46 p. 

6. I.Druviete, M. Gavriļina. Minoritātes bērni latvieńu mācībvalodas skolās. R.:  

Puse Plus, 2003, 54 p. 

7.I.Druviete. The Latvian language in the 21st century world. - In: Languages in Development. 

Ed. H.Metslang, M.Rannut. - LINCOM Europa, Linguistics Edition 41, Muenchen: LINCOM, 

2003, 43-50. 

8. I.Druviete. The Baltic States. - Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of 

Language and Society. 2nd completely revised and extended edition. .Ammon, N.Dittmar, 

K.J.Mattheier, P.Trudgill. Vol. 3, 2006, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1864-1869. 

9. I.Druviete. Tolerance and non-discrimination policies in multilingual European Union. - 

Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens 

of a Growing Europe. Piza: Edizioni Plus, 2008, 211-219.  

10. I.Druviete. The Latvian language: Official language of the Republic of Latvia and the offcial 

language of the European Union. - European and National Language Policies. Ed. by G.Stickel.  

Peter Lang, 2009, 14-23.  



11. I.Druviete. The development of sociolinguistics in the Baltic States. - The Routledge 

Handbook of Sociolinguistics Around the World. Ed by Martin J.Ball.Routledge: London and 

New York, 2010, 402-411. 

 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos - 280 

Konferenču tēzes – 64 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1996-2003 LZP projekta Nr.  96.0223 "Valodas funkcionālie un sociolingvistiskie aspekti" 

vadītāja.  

LZP Zinātnisko pētījumu projekta "Latvijas sabiedrības  lingvistiskā integrācija" izpildītāja 

(2004-2007). 

FP 6 integrētais projekts"Language Dynamics and Management of Diversity, DYLAN". (2006-

2010). (valdes loc.). 

FP 6 integrētais projekts.  LINEE. Languages in a Network of European Excellence. (2006-

2009).  

ESF projekts "Baltijas jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināńana" 

(2006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063). 

Lielbritānijas padomes pētījumu projekts "Baltic Language and Integration Network, BLaIN" 

(2004-2006).  

Lietuvas Zinātnes fonda projekts"Baltic sociolinguistics (BalSoc): linguistic awareness and 

orientation in Lithuania and Latvia" (2009-1010). 

 

Akadēmiskie kursi: 

Sociolingvistika (B, 2), Multikulturālās izglītības pamati (B, 2) Lingvistiskās cilvēktiesības (C, 

2), Valodniecība (A, 4), Vispārīgā valodniecība (B, 2),Valodas politika (B, 2) , Sociolinguistics 

(B, 2), Sociolinguistic Situation and Language Policy in the Baltic States (B, 2).  

 

Papildu ziņas par profesionālo darbību: 

LU Valodniecības nozares Promociju padomes locekle. 

 LU Valodniecības nozares Profesoru padomes locekle. 

Valsts prezidenta Valsts valodas komisijas locekle. 

TM Valsts valodas centra Latvieńu valodas ekspertu komisijas locekle. 

Ņurnāla ―Language Policy‖ (Kluwers Publishers) redakcijas kolēģijas locekle. 

Eiropas Sociolingvistikas gadagrāmatas ―Sociolinguistica‖ (Max Niemeyer Verlag) Latvijas 

korespondente. 

Ņurnāla ―Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis‖ A daļas redakcijas kolēģijas locekle. 

Ņurnālā "Linguistica Lettica" redakcijas kolēģijas locekle. 

Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes Zinātnisko rakstu redakcijas kolēģijas locekle. 

Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (European Federation of National Institutions 

for Language) viceprezidente. 

Sērijas "Studies in World Language Policies" (Benjamins) redakcijas kolēģijas locekle. 

 

 

2010. g. 5. aprīlī                                I. Druviete 



M.BIOL., LEKTORE KAMITA EGLĪTE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads    1953. 

Izglītība               Latvijas Universitāte 1993.gads. Kvalifikācija – bioloģijas maģistrs. 

             Diploma Nr. 000281  

                             Latvijas Valsts Universitāte 1977.gads. Kvalifikācija – biologs,  

                             bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Diploma Nr. Ю 405421; 

                

Papildu izglītība           2003. gada februāris - jūnijs LU PPI tālmācības kurss "Augstskolu  

                                  didaktika: mūsdienu teorijas un prakse"  

                                 1994. gada maijā Baltijas-Skandināvijas starptautiskais sertifikāts  

                                  Laboratorijas dzīvnieku zinātnē, Tartu, Igaunija.   

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi   
       Lektore, bioloģijas maģistre 

Nodarbošanās 

No 1997. gada - lektore LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas 

                katedrā 

1992. – 1997. Asistente LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas  

                       katedrā; 

1989. – 1991. Vecākā laborante LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku  

                       fizioloģijas katedrā, stundu pasniedzēja; 

1977. – 1988. Vecākā laborante LU Bioloģijas fakultātes Cilvēkā un dzīvnieku 

                       fizioloģijas katedrā; 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra 

 Eglīte K. 2010. Anatomija. II daļa LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 244 lpp. 

(mācību grāmata) 

 Eglīte K. 2004. Anatomija. I daļa LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 126 lpp. 

(mācību grāmata) 

 Plakane L., Aivars J., Ozoliľa-Moll L., Sviķis I., Eglīte K. 2000., 2002., 2008. 

Fizioloģija. Praktiskie darbi. LU, Rīga, 90., 97., 119 lpp. (mācību līdzeklis) 

 Ozolina L., Eglite K. Mechanisms of serotonin modulation in the tentacle 

musculature of  Helix pomatia.  

Physiological research, Suppl. 1, Vol.48, 1999, p. 105. 

 Aivars J., Uljanov A.G., Praulite G., Eglite K. Steroid sexhormones as the 

modulators of reactivity of vascular 

smooth muscle cells. In book: Abstracts of XXXIII International  congress of 

Physiological sciences,  St.Peterburg, 1997. 

 А.А.Крауклис, В.Н.Янсон, З.Ф.Кенга, К.Р.Эглите. Динамика частоты пульса 

и дыхани человека при разных уровнях готовности к умственным и 

сенсомоторным нагрузкам. В кн.: Физиология, патология и 

экспериментальная терапия болезней сердечно-сосудистой системы. Зинатне, 

Рига, 1981, стр.101-106. 

 Neparastās dzīvnieku spējas. 2005. Zvaigzne ABC, Rīga  - 4 iespiedloksnes - 

tulkojums 



Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 4 

Konferenču tēzes: 4 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

 

2009 – 2009  LU pētnieciskā projekta Jaunu tehnisko risinājumu izveide relatīvā tauku 

daudzuma neinvazīvai novērtēńanai‖- izpildītāja, (vad. asoc. prof. 

L.Ozoliľa-Moll) 

2008 – 2009 LU  pētnieciskā projekta ―Jaunu, mobilu kognitīvo darbspēju testēńanas 

metoņu izstrāde somatotipa un ķermeľa audu proporciju 

pańnovērtējumam‖- izpildītāja, (vad. asoc. prof. L.Ozoliľa-Moll) 

2004 – 2008 LZP finansētā projekta ―Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: 

magnētisko lauku un temperatūras ietekme‖ – izpildītāja, (vad. prof., 

Dr.habil.biol. J.I.Aivars)  

2001 - 2003 LZP finansētā projekta ―Artēriju un arteriolu vazomocija: izcelsme un 

ietekmējońie faktori‖ izpildītāja, (vad. prof., Dr.habil.biol. J.I.Aivars) 

1989 - 2000 Asinsrites fizioloģija  

1975 - 1983 Psihofizioloģija   

Akadēmiskie kursi 

Kursa nosaukums Apjoms, 

KRP 

Cilvēka anatomija  (A daļa) 32 st., 2 

Cilvēka un dzīvnieku anatomija  (A daļa) 32 st., 2 

Vispārīgā bioloģija: dzīvnieku uzbūve un funkcijas (A daļa) (praktiskie 

darbi) 

48 st., 3 

Cilvēka anatomija (Fizikas-matemātikas un Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte) 

64, 96 st. 

4,6 

Psihes bioloģiskie pamati (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) 

(semināri) 

32 st., 2 

Psihofizioloģija (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) (semināri) 32 st., 2 

Kustību tehnikas pedagoģiskie pamati (Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte) 

32 st., 2 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību 

 

- Valsts pārbaudījuma komisijas sekretāre  ―Vidusskolas bioloģijas un pamatskolas  

   ķīmijas skolotāja‖ profesionālo studiju programmā; 

- Skolēnu intereńu izglītība – jauno biologu skola; 

- Bioloģijas fakultātes arodbiedrības priekńsēdētāja no 1996. gada, LU arodbiedrības  

   priekńēdētājas vietniece no 2005.gada; 

- Latvijas Fiziologu biedrības biedre un sekretāre, Eiropas Fiziologu biedrības biedre 

- Vieslektore Liepājas Universitātē 

- Lektore SIA ―A+S‖ profesionālās izglītības mācību centrā (2003. - 2009.) 

 

2010.gada 14. jūnijs           

                                                              K. Eglīte 



MA.PHILOL. ANITA EIHOLCA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1954. 

  

Izglītība:   1972.-1977.  Studijas LU Sveńvalodu fakultātē 

1998.-2002.        LU Moderno valodu angļu filoloģijas maģistra studiju programma 

2004.-2009.    LU Doktorantūras augstskolas pedagoģijas augstskolas zinātnes programma 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   2002. Humanitāro zinātľu maģistrs filoloģijā 

   1977. Angļu valodas un literatūras pasniedzējs, filologs 

 

Nodarbošanās: 

   1999. -2005.  LU Moderno valodu fakultātes anglistikas nodaļa, 

                                    stundu pasniedzēja 

   2002.- 2004. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija, docētāja 

   2002- 2009  Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, lektore 

   2008. - 2009. – RTU Valodu Institūts, stundu pasniedzēja 

   2008.09.- līdz ńim brīdim – LU PPMF, SIN, docētāja 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

2006.05.06. Starpkultūru komunikācijas apraksts Eiropas kolokvijā Starpkultūru telpas pētīńanas 

metodoloģija‖ 2006.g.6.maijā, SPPA, Rīga 

2006. 03.06. Prezentācija „Teacher`s Personality and Professional Competence‖ATEE Spring 

University konferencē. 

2008 Kalniľa Daiga, Eiholca Anita,Brińka Ilze,Baranova Sanita Jaunās paaudzes mācīńanās 

veicināńanas kvalitāte pamatskolā [Quality offacilitating new generation learners‘ learning at 

basic school]. ATEE Spring University2008. Teacher of the  21st Century: Quality Education for 

Quality Teaching. (May  2-3, 2008). Association  for Teacher  Education in  Europe. Department 

of Education of the  Faculty of Education  and Psychology. The University of Latvia. University 

of Latvia Press, pp. 450-461. CD format. ISBN 978-9984-825-51-9 URL 

http://www.lu.lv/materiali/apgads/izdevumi/konferences/atee_spring_university/ATEE_05-

session.pdf 

2009.  Social  Cultural Competency as a Concept  of Integrative Core Competences in the 

Context of Life Long Learning, Andra Fernate, Karine Oganesjan, Irina Maslo, Anita Eiholca 

The 10th International Conference on education Research Global and comparative Perspectives 

in Academic Competence, Evaluation and Quality Assurance ,October 29-30 (Thu. –Fri.), 2009 

Hoam Education Centre Seul National university, Seoul, Korea. 

2010.02.01.Referāts „Developing and Facilitating of Students` Learning Competences in ESP for 

Graphic and Interior Designers LU zinātniskajā konferencē Nr.68. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1998.- 2002. Maģistra grāds „Skolotāja personība un profesionālā kompetence‖ 



2005. „Active Learning in Higher Education‖ Socrates Intensive Program at postgraduate level. 

2004.- līdz ńim brīdim  Promocijas darba „Studentu mācīńanās kompetences pilnveide 

angļu valodas speciāliem mērķiem apguvē‖ izstrāde; 

2007.- 2010. LU PZI pētnieciskais projekts ‘Jaunās paaudzes mācīńanās veicināńana‖,darbs 

kvalitatīvo datu apstrādes grupā; 

2008. - līdz ńim brīdim LU PZI pētnieciskais projekts „Mūņmācīńanās kvalitātes iekļauńana 

izglītībā‖, 5.darba grupa-Pētījuma rezultātu diseminācija   

 

Akadēmiskie kursi: 

Angļu valodas funkcionālā komunikācija     B  daļa                       4 kredītp 

Angļu valodas sistemātiskā gramatika          B  daļa                       4 kredītp 

Hermenētika I, II, III, V, VI                          A daļa                        8 kredītp 

Angļu valoda PLK un NLK Profesionālās  

BA programmas psihologiem                       A daļa                         4 kredītp. 

Angļu valoda PLK un NLK Akadēmiskās 

BA programmas psihologiem                       A daļa                         4 kredītp. 

Angļu valoda I Mutvārdu  

komunikācija programma Māksla 204A1    A daļa                         2 kredītp 

Angļu valoda II Lasīńana un 

terminoloģija programma Māksla 204A1    A daļa                         2 kredītp 

Angļu valoda III Lasīńana un  

komunikācija programma Māksla 204A1   A daļa                          2 kredītp 

Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija     A  daļa                         2 kredītp 

Angļu valoda II Lasīńana un 

terminoloģija programma Valo P191          A daļa                         2 kredītp  

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

2004./2005.un 2009./2010. mācību gadā Pedagoģiskās prakses vadīńana studiju programmas 

„Vidusskolas angļu valodas skolotājs‖ studentiem. 

28.06.05.-01.07.05. – „Angļu valodas speciāliem mērķiem mācīńanas metodikas‖, LU, Moderno 

valodu fakultāte. 

20.02.2006-19.06.2006.profesionālā pilnveide programmā ‖Augstskolu didaktika‖: mūsdienu 

teorijas un prakse.-sertifikāts Nr.1105-4KP(160 stundas). 

 

 

 

 

2010. gada 29.oktobrī                                                                            A. Eiholca 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALDIS FOLKMANIS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

   

Dzimšanas datums:  1961.gada 23.jūlijs 

Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija 

Adrese:  Darba: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 

Sociālās pediatrijas centrs: J. Asara ielā 5, Rīga, LV- 1009, Latvija; 

Mājas: Ūnijas ielā. 55-27, Rīga, LV-1039, Latvija, 371-72271435 (darbā) 371-72567157 (mājās) 

Izglītība   1968 -1979 Rīgas 6. vidusskola  

  1979 -1985 Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāte - ārsts  

1992 -1995 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pedagoģijas maģistrs 

(Diploma Nr.001319) 

1995 -1996 Montesori Internacionālās Asociācijas apmācību kurss Minhenē, 

Vācijā (Diploma Nr.606) 

Zinātniskais grāds    1) Medicīnas zinātľu doktors, 1999.gada 18. jūnijā. Promocijas darbs: 

―objektīvās audiometrijas metode bērnu dzirdes traucējumu diagnostikā‖  

2) Pedagoģijas zinātľu maģistrs 

3) Docents (Diploma Nr.0380) Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

Nodarbošanās 

LU Sociālās pediatrijas centra direktors, ārsts-neirologs LU Sociālās pediatrijas centrā 

(Sertifikāts Nr.A-18574) un Docents Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

Tālākizglītība 

1986  2 mēneńu kurss psihoterapijā Valsts ārstu kvalifikācijas pilnveidońanas institūtā, Kazaľā, 

Krievijā  

1988 -1990 Pilns apmācības kurss klīniskajā ordinatūrā neiroloģijā Latvijas Medicīnas 

akadēmijas Neiroloģijas  

un neiroķirurģijas katedrā 

1 mēneńa kurss foniatrijā un bērnu audioloģijā Sv. Elizabetes hospitālī, Bohumā, Vācijā  

1995 – 1996  Montesori Internacionālās Asociācijas apmācību kurss Minhenē, Vācijā (studēju 

Montesori 

metodes principus un pielietojumu apmācot bērnus- invalīdus, kā arī veidojot integratīvas 

apmācības grupas 

bērniem kopā ar bērnien- invalīdiem). 

Darba pieredze   

1986-1988  Internists, Latvijas Baseina slimnīcā 

Pilns apmācības kurss klīniskajā ordinatūrā neiroloģijā Latvijas Medicīnas akadēmijas 

Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedrā  

1990-1992 Ārsts- neirologs, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, Latvijas Medicīnas 

akadēmijas Ārstu kvalifikācijas celńanas fakultātes Neiroloģijas  katedrā  

1992-1998 Neirologs Latvijas Bērnu dzirdes centrā. 

1998-1999 Nodaļas vadītāja vietnieks Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 

Veselības aprūpes politikas nodaļā.  

1999 un pańlaik direktors Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Sociālās pediatrijas centrā 

Dalība profesionālajās asociācijās 

Latvijas Neirologu asociācija.Internacionālā Bērnu attīstības rehabilitācijas asociācija  



Zinātniskā darbība 

Piedalīńanās ar stenda referātu 1 Baltijas neirologu kongresā Tallinā, Igaunijā, 1994.gada 15.-17. 

septembris,  (Folkmanis V., Gņibovska I. Using auditory brainstem response (BERA) 

audiometry to provide hearing level (HL) of infants and mental retarded children in Latvian 

Center for Hard Hearing Children). 

Piedalīńanās ar mutisku referātu III Internacionālajā Baltijas bērnu neiroloģijas asociācijas 

konferencē Palangā, Lietuvā, 1995. gada 21. – 24. maijs (Folkmanis V., Kuńķe S. The detection 

of early Muhearing deterioration of children by using the BERA method of objective audiometry 

and the medical and pedagogic aspects of their rehabilition in the Latvian Center of Children 

Hearing). 

Starptautiskā konference „Aktualitātes bērnu neirorehabilitācijā‖. Mutisks referāts „Dzirdes 

traucējumu agrīna diagnostika un terapija‖. Maskava, Krievija 1999.g. 14. maijs 

Zinātniskās publikācijas:  

1. Sekojońu starptautisku pētījumu projektu dalībnieks: 

1.1. Starptautisks projekts " Multikulturālās vides aspekti mūsdienu Eiropā‖ (Bordo un 

Ķelnes augstskolu Sociālo zinātľu fakultātes un LU Pedagoģijas un 67psiholoģijas fakultāte) – 

Latvijas puses koordinators (2002.-2004.g.) 

1.2. Starptautisks projekts „Tilts‖ (LU Sociālās pediatrijas centrs un Senioru ekspertu 

servisu Bonnā) – dalībnieks (2004.-2005.g.) 

2. Folkmanis V. Identification of sensory neural hearing loss by brainstem auditory–evoked 

potentials. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 2000, v.54 (3), 63-67. 

3. Folkmanis V. The use of otoacoustic emission method for the early determination of impaired 

hearing in children. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences (in press). 

Pedagoģiskais darbs: 

Docētie studiju kursi 

"Bērna attīstība" – 4 KP 

"Anomālo bērnu sociālā adaptācija, integrācija un habilitācija" – 2 KP 

"Alternatīvās pedagoģiskās pieejas mājturības skolotāju darbā" – 2 KP 

"Uztura mācība" – 2 KP 

"Veselības veicināńana sociālajā vidē" – 2 KP 

"Sociālā medicīna" – 2 KP 

LU Studiju programmā "Sociālais pedagogs" izstrādāti sekojońi studiju kursi: 

LU Studiju programmā "Ārstniecība" izstrādāts studiju kurss "Sociālā medicīna" – 2 KP 

Kvalifikācijas celńana ārzemju augstskolās: 

2004.g. – 1 ned. hospitācijas kurss Sociālajā pediatrijā Humbolta Universitātes 

Vivantes klīnikā, Berlīnē, Vācijā 

2002.g. – 1 mēn. hospitācijas kurss bērnu neiroloģijā un audioloģijā Brīvās 

Berlīnes Universitātes Bendņamina Franklina klīnikā, Berlīnē, Vācijā 

papildus profesionālās aktivitātes:  

Sekojońu starptautisku un Latvijas zinātnisko un profesionālo biedrību biedrs: 

Latvijas Neirologu asociācija. 

Internacionālā Bērnu attīstības rehabilitācijas asociācija 

Latvijas Montesori asociācija 

 

 

4.11.2010.                                                                      V. Folkmanis 



ANDA GAITNIECE-PUTĀNE 

 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

 

Dzimšanas gads: 1970. 

  

Izglītība:             

            2000. – 2005.  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, doktorante 

  1993. - 1996.  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, maģistrante 

1989.- 1993.  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, studente 

 1978.- 1989.  Grobiľas vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

           2008. Psiholoģijas doktore 

 1996. Psiholoģijas maģistre 

Psiholoģijas bakalaure 

 

Nodarbošanās: 

No 2006. Komandas  saliedēńanas treniľu vadīńana 

No 1996.  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, lektore 

No 1996.  Komunikācijas treniľu, Personības izaugsmes  grupu vadīńana 

1996.- 1998. Latvijas Evan. Lut. Kristīgās Akadēmijas lektore 

 1995.-1996. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, asistente 

1994.- 1995. Rīgas 58. vidusskola, psihologs 

1993. – 1994.  Latvijas Universitātes psiholoģijas centra laborante 

 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

             1.  A. Gaitniece – Putāne . Teaching 6-7 year old children Constructive Conflict 

Resolution.  ―Identity and Self – Esteem: Scientific Paper of  XXI International School 

Psychology Colloquium.‖, Riga, 1999,  p.151- 165 

            

             2. A. Gaitniece- Putāne. Emocionālās inteliģences jēdziens un pētījuma modeļi.  LU 

zinātnisko rakstu krājums „Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē.‖, Rīga, 2002, 

(457. – 465.) 

 

            3. A. Gaitniece-Putāne. Liverpool Stoicism Scale Adaptation. Baltic Journal of 

Psychology, 2005., 6,(1), 57-63. 

  

             4. A. Gaitniece-Putāne. Relationship between Stoicism, Social-Economic Status and 

Demographic Indices in Latvia. Baltic Journal of Psychology,2005., 6, (2), 37-46. 

  



             5. A. Gaitniece-Putāne, M. Rańčevska. Gender and Age Differences in Emotional 

Intelligence, Stoicism and Aggression. Baltic Journal of Psychology,2006., 7, (2), 26-42. 

             

           6.  A. Gaitniece-Putāne (2008). Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-

25     un 30-35 gadus veciem respondentiem.  LU zinātnisko rakstu   krājums 

 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 6 

Konferenču tēzes     11 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2000.- 2005. - Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25     un 30-35 gadus 

veciem respondentiem. 

 

1. XXI  Starptautiskās skolu psihologu konferences orgkomitejas locekle.  

                  Rīga, Latvija, 1998. 

2. IV Starptautiskā Baltijas valstu psihologu konferences orgkomitejas locekle. Rīga.  Latvija, 

2000. 

3. ISPA biedre  - International School Psychology Association 

4. VII Starptautiskās Baltijas Psiholoģijas konferences orgkomitejas locekle. Rīga, Latvija,  

2006. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Saskarsmes psiholoģija.           A daļa                           2 kp 

Diferenciālā psiholoģija           B daļa                           2 kp 

Sociālā psiholoģija                   A daļa                           2 kp 

Stresa menedņments                C daļa                            2 kp 

Personības izaugsmes treniľi   A daļa                           2 kp 

Prakse I                                    A daļa                           2 kp 

 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Privātprakse psiholoģiskajā konsultēńanā 

 

 

 

2010. gada 19. maijā 

 A. Gaitniece-Putāne 

 

 

 

 

 



DR.PAED., PROF. MARGARITA GAVRIĻINA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1959. 

  

Izglītība:            1976. – 1982.    Studijas Petrozavodskas Valsts Universitātē, Filoloģijas un 

vēstures fakultātē; Latvijas Universitātē, Filoloģijas fakultātē 

1990. – 1993.    Latvijas Universitātes doktorante 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1994.   Pedagoģijas doktore (Dr. paed.)  

1995.   Latvijas Universitātes docente  

 Latvijas Universitātes asociētā profesore 

   Latvijas Universitātes profesore 

 

Nodarbošanās: 

1982.–1987.  metodiķe  LR Izglītības ministrijas metodiskā kabinetā  

1987.–1997. lektore Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes Latvieńu valodas un literatūras 

mācību metodikas katedrā 

1997.–1999. docente Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes Latvieńu valodas un 

literatūras mācību metodikas katedrā 

1999.-2006. asociētā profesore Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

Latvieńu valodas un literatūras mācību metodikas katedrā  

2006. -       profesore Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju 

izglītības nodaļā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. I. Druviete, M. Gavriļina. Minoritātes bērni latvieńu mācībvalodas skolās. R., 2003. 104 lpp.  

2. Гаврилина М. Русский язык в школах национальных меньшинств Латвии: проблемы и 

пути их решения // Русский язык как иностранный: проблемы изучения, преподавания, 

оценки в свете общеевропейских компетенций владения иностранным языком / Н. П. 

Исаев, А. Мустайоки, Е. Протасова. – M.: MAKS Press, Helsingin yliopiston kirjasto, 2005. 

C. 52. – 60.    

3. Гаврилина М., Филина О. Культурологические тексты и развитие этнической 

идентичности учащихся диаспоры // Русский язык как иностранный: Теория. 

Исследования. Практика. Выпуск IX. – Санкт-Петербург: «Сударыня», 2007.  C. 77.-84. 

4. Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas tautas dvēsele… Rīga: Mācību grāmata, 2008. 264 

lpp. 

5. Гаврилина М.А. Орфографическая грамотность младших школьников в родном языке в 

условиях билингвального образования // Русский язык за рубежом. № 6. Москва, 2009. С. 

51-56. 

6. Гаврилина М., Филина О. К вопросу о создании учебников русского языка и литературы 

в диаспоре /  Problems of education in the 21 Century, ISSN 1822-7864. Volume 18, 2009. 

Education: General Issues. Scietic Methodical Center ― Scientia Educologica‖, Lithuania.  P. 

167-177. 



 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 48 

Konferenču tēzes     25 

Mācību grāmatas un mācību līdzekli  21 

 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1995.- 2010.  Dzimtās valodas apguve diasporā: problēmas un perspektīvas. 

2002.-2003. Minoritātes bērni latvieńu mācībvalodas skolās.  

2000.-2004. Eksperte LR IZM un Pasaules Bankas Izglītības sistēmas attīstības zinātniskā 

projektā „Izglītības kvalitātes apakńprogramma: Mācību priekńmetu standartu komponents‖. 

2006. Dalība Valsts Valodas aģentūras projektā „Sociokultūras kompetences veidońana 

skolēniem latvieńu valodas apguves procesā‖. Projektu konkursa vadlīnija  „Latvieńu valodas 

mācību kvalitāte izglītībā: situācijas izpēte, mācību metodisko jautājumu risināńana‖ (autore).  

2007.-2009. Starptautiskā eksperte EDSO (Organization for Security and Co-operation in 

Europe) projektos „Mazākumtautību valodu apguve Ukrainā‖ (Ukraina), „Mūsdienu izglītības 

tehnoloģijas mazākumtautību valodu apguvē‖ (Kazahija).   

2009.-2010.  Zinātniskā eksperte ESF projektā „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 

izglītībai‖ (vienońanās Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/002). 

2009.–2010.   Dalība IZM VISC projektā „Mācību priekńmetu standartu projektu un programmu 

paraugu pilnveide atbilstońi 7-11 gadīgu izglītojamo vecumposmam mācību priekńmetā 

„Mazākumtautības valoda‖ (iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2009/53; darba grupas locekle). 

2010.-2011. Eksperte IZM VISC projektā „Seńgadīgo izglītojamo mācību programmas un tās 

ievieńanas aprobācija‖ (iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2010/78). 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

  Krievu valoda    B daļa   2 kredītp. 

Kontrastīvā valodas psiholoģija  B daļa   2 kredītp. 

Runas kļūdu būtība    B daļa   2 kredītp. 

Krievu valoda un tās mācību metodika B  daļa                        4 kredītp.  

Krievu valodas gramatikas pamati  B daļa   2 kredītp. 

Krievu valoda     C daļa   4 kredītp. 

Krievu valodas praktiskā stilistika  C daļa   2 kredītp. 

 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LR IZM VISC eksaminācijas daļas eksperte (2000.-2010.). 

LR IZM VISC ārńtata metodiķe (2005.-2010.). 

Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) locekle (2000.-2010.). 

 

 

 

2010. gada 06. septembrī                                                                                   

                                                                                                                   M. Gavriļina 

 



CURRICULUM  VITAE 
 

Vārds, uzvārds Silvija Geikina  

Personas kods 170839-12719    

Adrese  Anniľmuiņas bulv.30-94 

   Rīga-1067 

   Latvija 

Tālruľa numurs       67414224 ( mājās ), mob. 29213434  

Dzimšanas dati  1939.gada 17.augusts.  

Izglītība  

1998 Rīgas Pedagoģijas un Izglītības  Maģistra grāds pedagoģijā 

vadības augstskola  

1961. – 1967.  A. Lunačarska Teātra mākslas  Augstākā izglītība - 

   institūts Maskavā    teātra zinātniece 

   

1959. – 1962. J. Raiľa Dailes teātra aktieru 3. studija  Vidējā speciālā 

izglītība-      aktrise   

1957.   Rīgas 1.vidusskola    Vidējā izglītība  

   

Darba pieredze  

No 1995.IX  līdz ńim   Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola - lektore 

1987.IV  - 1994. XI Laikraksts ― Literatūra un māksla ―- teātra un kino nodaļas redaktore 

1984.g.01. līdz ńim    Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte- lektore 

1980.I – 1987.IV Teātra muzejs - vadītāja    

1973.I – 1980.I J. Raiľa Literatūras un vēstures muzejs -direktora vietniece 

zinātniskā darbā 

1969. – 1973. J. Raiľa Literatūras un vēstures muzejs -  zinātniskā līdzstrādniece 

1967.- 1969. Jaunatnes teātris – arhīva pārzine 

1965. – 1967. Rīgas rajona Kultūras nams – kultūras darbiniece, sektora vadītāja 

1962.-  1965.  Valsts Liepājas teātris - aktrise 

Publikācijas  



 1969.- 2010.g.          Daņādos laikrakstos, ņurnālos ―Karogs,‖, ―Teātra Vēstnesis‖,  gada- 

grāmatā ―Teātris un Dzīve‖ publicējusi recenzijas par teātru izrādēm,  

sezonu apskatus, problēmu rakstus, aktieru un reņisoru portretus. 

1997.g. apgādā ―Likteľstāsti‖ izdota grāmata par Dailes teātra aktieri 

Valentīnu Skulmi ―Ironiskais romantiķis‖,1999.g. ńai pańā apgādā 

Izdota aktrisei Helēnai Romanovai veltīta grāmata ―Noslēpumainā 

spēlmane Ļena‖ 

2003.gadā                Apgādā ―Likteľstāsti‖ izdota grāmata par Vazdiku dzimtu ― Ar teātri saindētie‖ 

2003.gadā  Tālmācības mācību līdzeklis ―Retorikas pamati‖, izdevn. Raka,2003.g. 

2006.g.  Apgādā ―Nordik‖ izdota grāmata par Klētnieku ģimeni ―Klētnieki- ar grimu, 

 bez grima‖  

Kursi     

1997.- 1999.  Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas Mazā akadēmija. 

  Pedagoģijas meistarība, informātika, filozofija 

2005.g  Latvijas Universitātes kursi ―Augstskolu didaktika‖. 

Pedagoģiskā darbība: 

 Docētie studiju kursi: 

   1.Retorika; 

   2.Oratora māksla; 

   3.Latvieńu teātra mākslas attīstība; 

   4.Teātra mākslas loma pedagoģijā 

 

Prasmes  Prasme strādāt ar datorprogrammām MS Word,  sistēmu Windows 

Valodas   Latviešu, krievu, angļu 

Intereses  Mūzika, ceļojumi, teātris 

 

2011.g.07. jūnijā                                                                        S. Geikina 



ANDREJA GESKES  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads 1954 

Izglītība 1996 – 2000 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak., doktorants  

 1973 – 1978 LVU Fizikas un matemātikas fakultāte, stud. 

Akdēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

 2006 LU profesors 

 2002 LU asoc. prof. 

 2001 Dr.oec. (vadībzinātne, izglītības vadība) 

Nodarbošanās  kopń 2006. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fak. profesors. 

 kopń 2004. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātľu nodaļas 

vadītājs  

 2002. – 2006. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak. asoc. prof. 

1999. – 2002. LU PPF IEA Latvijas nacionālo pētījumu centra vadītājs 

 1994. – 2002. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Izglītības informātikas katedras 

lektors 

 1992. - 1994.  LU Informātikas un TML katedras vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

 1989. - 1992. Republikāniskajā Skolotāju Kvalifikācijas Celńanas institūta (1991. gadā 

pārveidots par Izglītības Attīstības institūtu) metodiķis - laboratorijas vadītājs 

 1985. - 1989. Rīgas 15. profesionāli tehniskās vidusskolas informātikas un fizikas 

pasniedzējs 

 1982. - 1985. Latvijas Valsts universitātes Cietvielu fizikas institūta vecākais inņenieris 

 1978. - 1982. Zinātľu akadēmijas Fizikāli-enerģētiskā institūta inņenieris. 

Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits) (2005.-2010.)  

 Zinātniskās publikācijas 19 

 Mācību grāmata  1 

 Referāti konferencēs 8 

 Projekti    18 

Akadēmiskie kursi 

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes izglītībā, Izglītības pētniecība, Matemātikas 

metodes informātikā, Statistika, Matemātika, Matemātikas izvēlētās nodaļas, Testēńana izglītībā, 

Izglītības datu apstrāde un analīze, Izglītības vadība 

Organizatoriskais darbs 

LU PPF Domes loceklis 

Izglītības zinātľu studiju padomes loceklis 

Vadībzinātľu un demogrāfijas promocijas padomes loceklis 

Izglītības vadības doktora studiju programmas padomes loceklis 

LU PPF Izglītības zinātľu nodaļas vadītājs 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Izglītības vadība‖ direktors 

LU Akadēmiskās konsultatīvās padomes „Datorzinātne, matemātika un statistika‖ loceklis 

 

Svarīgākās publikācijas (2005.-2010.) 

Zinātniskās  publikācijas – monogrāfijas un grāmatas 



Geske A., Ozola. Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē. Monogrāfiju sērija 

„Izglītības pētniecība Latvijā‖ Nr. 5. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, - 192 lpp.. 

Geske A., Mihno L. Matemātika un dabaszinātnes sākumskolā. TIMSS 2007 pētījums Latvijā. 

SIA Drukātva, Rīgā, 2008., 83 lpp., ISBN 978-9984-798-80-6 

Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R. (2007). Kompetence dabaszinātnēs, matemātikā 

un lasīńanā – ieguldījums nākotnei. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēńanas 

programmā 2006. Rīga, SIA „Drukātava‖, 138 lpp 

Raksti  

Geske A., Grīnfelds A. Latvija mazāktautību skolu ar krievu mācību valodu un Krievijas skolu 

salīdzinājums OECD SSNP ietvaros. Latvijas Universitātes Raksti 697. sējums. Izglītības vadība. 

2005., 56. – 63. lpp. 

Geske A., Ozola A. Dzimumu atńķirības skolēnu sasniegumos dabaszinātnēs. TIMSS datu 

analīze. // Zinātniskie raksti. RPIVA 3. starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā. materiālos. Rīga, 2006., 157. – 162. lpp. 

Geske A., Ozola A. Analysis of Factors that Are Associated with a High Level of Reading 

Literacy: The IEA PIRLS Perspective. Humanities and Social Sciences: Latvia. Educational 

Management 3 (52) 2007, – pp. 58–74 

 Geske A., Grinfelds A., Dedze I., Zhang Y. Family background, school quality and rural-urban 

disparities in student earning achievement in Latvia. Springer PROSPECTS, vol. XXVI, no 4, 

December 2006, pp 419-431 

. Geske A., Ozola A. Different influence of contextual educational factors on boys‘ and girls‘ 

reading achievement. US-China Education Review, ISSN1548-6613, USA. Apr. 2009, Volume 

6, No.4 (Serial No.53), pp. 38-44. 

67. Geske A., Grīnfelds A., Kangro A. (2009). Latvia on Its Way to Knowledge Based Society – 

Opportunities, Challenges and problems. Humanities and Social Sciences: Latvia, Vol. 17, 

Issue3 (Autumn 2009), pp. 380-412 

Mācību grāmata 

Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. LU Akadēmiskais apgāds. 2006. 261 lpp. 

 

 

15.11.2010                                                                                               A. Geske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAG. PAED., LEKTORE AUSMA GOLUBEVA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1957 

 

Izglītība: 

Kopń    2003     Latvijas Universitāte; doktorante 

1993 -  1995     Latvijas Universitāte; pedagoģijas maģistre 

1982 -  1983     RBKS, ārste –interns 

1976 -  1982     Rīgas Medicīnas institūts; ārste-pediatre 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1995 – pedagoģijas maģistre 

1991 – Latvijas Universitātes lektore 

 

Nodarbošanās: 

Kopń 2008      Liepājas Universitātes Vadībzinātľu institūta pētniece 

Kopń 1994      LU PPF Sporta centra Veselības un sporta izglītības nodaļas lektore 

1993 -1997     EVVS projekta Latvijā (Eiropas veselību veicinońo skolu) atbalsta centra vadītāja 

1993 -1994     Rīgas Skolotāju institūta sākumskolas nodaļas vadītāja 

1992 -1993     Rīgas Skolotāju institūta pasniedzēja 

1989 -1992      Rīgas 1.pedagoģiskās skolas skolotāja 

1983 -1989      Rīgas pilsētas 8.bērnu poliklīnikas iecirkľa pediatre 

1982 -1983      RBKS ārste – interns 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Raksti recenzētos izdevumos: 

Celma,D., Golubeva,A. Professional Development of Study Program Managers: Topicality and Essence. 

In: Problems of Education in the 21st Century. Vol 20, 2010, ISSN 182-7864, 71-79 p (215p) 

Golubeva, A. Vadītāja kompetences: pamats studiju programmas direktora kompetenču 

modelim.//Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.Rēzekne, 

ISBN 978-9984-44-034-7, 2010,49.-56.lpp.(460.lpp.) 

Golubeva, A. Structure of study program director‘s competence: theory and viewpoints.// Changes in 

Social and Business Environment. Proceedings of the  3th International Conference. Selected papers. 

Kaunas Technologijos Universitetas. ISSN1822 -7090, 2009, 110-115 p (514 p) 

Daiktere, I., Golubeva, A. The Educational Institution as a Learning Organization: Implikations for its 

Manager. In: Leading a Learning Organization: Lessons from the past, Visions for the Future.Papers from 

the ENIRDEM Conference University of Glamorgan, Wales.Edited by Gerald Dunning. ISBN 

1903851084,2008 ,58-66 p. 

Golubeva,A. The implementation of study program „Social Science Teacher‖in The Higher 

Educational Institutions of Latvia, success and problems. // Постдипломное образование В системе 

непреривного образования. Санкт- Петербург.2005 -221 стр. 

Golubeva, A. Study Program „Social Education Teacher‖in the Higher Education Institutions of Latvia. 

Education Themes. Proceedings from the 6th International Conference on Education. Edited by Angeliki 

Lazaridou. ISBN 960-88331-1-6, 2004 

 

 



Mācību līdzekļi: 
Golubeva, A. Puńkarevs,I. Veselības veicināńana skolā. Mācību līdzeklis. LU Akadēmiskais apgāds. 

2008.- 63.lpp. 

Golubeva,A., Lazdiľa S., Zavackis, A.Skolas un incidenti. Sabiedrības integrācijas fonds.2005.-   60.lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Piedalīńanās starptautiskās konferencēs un kongresos 

Piedalīńanās 13 starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrība un kultūra: haoss un harmonija‖. 

Referāts: A.Golubeva „Studiju programmas direktora profesionālā pilnveide akadēmiskā personāla 

profesionālās pilnveides kontekstā‖.Liepāja, Sertifikāts Nr.147/161. 2010.g.29.-30. aprīlis.  

Piedalīńanās starptautiskā konferencē CISABE‘ 09. (Lietuva, Paľevēņa), 2009.g 4.-5. novembrī. Referāts: 

Golubeva, A. Structure of study program director‘s competence: theory and viewpoints. 

Piedalīńanās 12 starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma 

intereses‖. Referāts: A.Golubeva „Studiju programmas direktora kompetences: pētījuma rezultāti‖. 

Sertifikāts Nr.025/114. Liepāja, 2009.g.23.-24. aprīlis.  

Piedalīńanās starptautiskā ENIRDEM konferencē ―Leading A Learning Organisation: lessons from past, 

Visions for the Future‖. Referāts: Daiktere, I., Golubeva, A. „The Educational Institution as a Learning 

Organization: Implikations for its Manager‖. University of Glamotgan, Cardif, UK. September 14-17 

2006 

Līdzdalība konferencē  ―EYCE 2005: National Experiences European Challenges‖ Berlin, December 2-4,   

2005 

Piedalīńanās 5th International scientific -  practical conference „Post Graduate Education in the system of 

constant education‖. Referāts: Golubeva, A. The implementation of study program „Social Science 

Teacher‖in The HigherEducational Institutions of Latvia, success and problems. St- Petersburg, April 12-

13, 2005 

Piedalīńanās vietējās konferencēs 

A.Golubeva. Studiju programmas direktora kompetenču modelis. LU 66.konference 2009.g.20.janvāris 

A.Golubeva. Studiju programmas vadība un tās nodrońinātājfaktori..LU 65.konference.2007.g. 

30.janvāris 

A.Golubeva. Vadītāja kompetences studiju programmas īstenońanā. LU 64.konference.2006.g. 27.janvāris 

A.Golubeva. Otrā līmeľa profesionālo augstāko studiju programmu īstenońana, problēmas. LU 63. 

konference.2005.g. 25.janvāris. 

 

Akadēmiskie kursi: 
Cilvēka fizioloģija                                                6 KRP 

Veselības veicināńana skolā                                 2 KRP 

Ievads veselības izglītībā                                      2 KRP 

Veselības izglītības pamati                                   2 KRP 

Veselības izglītība                                                2 KRP 

Vide un dzīvesveids II                                         2 KRP 

Dzimumizglītība                                                  2 KRP 

Pedagoģiskā prakse (Ievads veselības izglītībā)   2 KRP 

Pedagoģiskā prakse                                            14 KRP 

 

03.10.2010.                                                                                                     A.Golubeva 



IMANTA GORBĀNA 

 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

Dzimšanas gads:  1963. 

Personas kods:  080163-11564 

Dzimšanas vieta:  Latvija, Alūksne 

Adrese:  Liepas – 35, Jāľupe, Olaines pag. Rīgas raj., LV-2113 

Tālrunis: mob. 29496831 (rez. 22024088), darba 67033865, mājās 67294463 E-pasts:

 imants.gorbans@lu.lv 

Pārvalda sveńvalodas: angļu, krievu. 

Izglītība: 

2004.-2007. Latvijas Universitātes doktorantūra: vadībzinātne, izglītības vadības apakńnozare, 

doktorants. Promocijas darbs aizstāvēts 2008.g. 

2000.-2001.Latvijas Universitātes FMF Datorikas nodaļa, students. Iegūta vidusskolas 

informātikas skolotāja kvalifikācija. 

1993. Latvijas Universitātes FMF, fizikas maģistra grāds. 

1990.-1992. Latvijas Zinātľu Akadēmijas Fizikas institūts, aspirantūra, nepabeigta. 

Papildu izglītība, sertifikāti IT jomā: ECDL, CISCO 1. sem., 5 Microsoft sertificētie kursi BDA 

(2273: Managing and maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environments; 1300A: 

Mastering Microsoft Access 2000 Programming; Linux Fundamentals u.c.). 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2008.  Latvijas Universitāte, vadības doktora zinātniskais grāds (apakńnozare: izglītības vadība) Dr. sc. 

administr. jeb Dr. Vadībzinātnes doktors, disertācijas nosaukums: ―Izńķirońās IKT izvēles nākamās 

digitālās dekādes robeņńķirtnē Latvijas skolu izglītības politikas veidońanas sistēmā‖. 

1993. Latvijas Universitāte, fizikas maģistra grāds Mag. Phys. 

Nodarbońanās: 

No 2009. gada Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docents un 

datortīkla administrators. 

2007.- 2009. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektors un datortīkla 

administrators. 

2004.- 2007. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asistents un datortīkla 

administrators. 

2003.- 2004.Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes ārńtata pasniedzējs. 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

Dalība projektos: 

ESF apakńaktivitātes 1.2.1.1.2. "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināńana" ietvaros realizētā LU projekta "Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

vispārizglītojońo mācību priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana" projekta vadītāja 

asistents un MOODLE darba grupas vadītājs, apmācības materiālu autors. No 2010. g. 

LU pētniecības projekts Nr.2008/ZP-41 ―Jaunās paaudzes mācīńanās veicināńanas kvalitātes 

izpētes metodoloģija‖,  2008. g. 

ESF aktivitātes 3.2.5.2. projekts ‖Pedagogu informāciju tehnoloģiju kompetenču paaugstināńana 

mācāmā priekńmeta izglītības kvalitātes uzlabońanā‖, 2006., 2007.g. 

ESF nacionālās programmas projekts KIPNIS, 2007. g. (programmētājs) 

EUDORA „eLEARNing in Higher Education‖, 2005. g. 

mailto:imants.gorbans@lu.lv


Publikācijas: 

Imants Gorbāns. ―Ceļā uz multipolāru IKT sabiedrību‖. Daugavpils Universitātes 51. 

starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2. sējums, 162.-173. lpp., 2010. 

Imants Gorbāns. „Atklātā pirmkoda programmatūras lietojums Latvijā starptautisko salīdzinońo 

izglītības pētījumu kontekstā‖. LU 66. konf. krājums „Latvijas Universitātes raksti. Izglītības 

vadība, 749. sējums‖, 97-. 118. lpp., 2009. 

Imants Gorbans. ―Possibilities of Implementing Open Source Software in the Study Process‖. 

ATEE Spring University konferences krājums „Quality Education for Quality Teaching‖, Rīga 

2006., ISSN 1822-2196, 61.-67. lpp. 

Imants Gorbāns. „Atklātā pirmkoda programmatūras izmantońanas iespējas mācību procesā 

Latvijā‖. LU 64. konferences krājums „Latvijas Universitātes raksti. Izglītības vadība, 709. 

sējums‖, Rīga, Latvijas Universitāte 2006., UDK 37.014 Iz 380, 69.-77. lpp. 

Grāmata: Imants Gorbāns. Dators fizikas laboratorijā skolā. Zvaigzne ABC, 2001., 144 lpp., 

ISBN-9984-17-795-5. 

Grāmata: Imants Gorbāns. Optimizētas instalācijas mājās, birojā skolā. Kamene 2004. g., 143 

lpp., ISBN-9984-9771-0-2. 

Jaunākie referāti: 

Imants Gorbāns. ―E-mācību inovatīvās iespējas profesionālajā izglītībā‖. Referāts LU un ESF 

projekta "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu pedagogu 

kompetences paaugstināńana" atklāńanas konferencē. Rīga, 2010. g. 

Imants Gorbāns. „Latvijas skolas uz multipolāras daudzlīmeľu IKT sabiedrības izveides 

sliekńľa‖. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences Datorzinātnes 

tehnoloģiju un programmēńanas sekcija, 2010. g. 

Eksperta darbs: 

LU informācijas tehnoloģiju studiju attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas loceklis, 2010. g. 

LU Datorzinātľu studiju programmu padomes loceklis, 2010. g. 

Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā ―Par atvērtā pirmkoda programmatūras 

piemērotības izvērtēńanu mācību procesā izglītības iestādēs‖, 2009. g. 

Izglītības inovāciju fonda eksperts Eksakto zinātľu nozares padomē, 2008., 2009. g. 

ISEC ārńtata metodiķis, fizika, no 90-to vidus, aktīva darbība līdz 2004. g. 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Vadīti maģistra darbi: Izglītības zinātľu maģistra studiju programmā. 

Vadīti bakalaura un kvalifikācijas darbi: Lietińķās informātikas skolotāja un Datortīklu un 

datorsistēmu administrēńanas studiju programmās. 

Docētie kursi: 17 kursi  Lietińķās informātikas skolotāja un Datortīklu un datorsistēmu 

administrēńanas studiju programmās. 

Jaunākie izstrādātie studiju kursi: DatZ1186, DatZ2170,  DatZ2189,  DatZ3191,  DatZ2194,  

DatZ2195, DatZ4001, DatZ3076, DatZ4061, DatZ2068. 

Moodle e-kursi: LU serverī – 6 gab. un CV autora instalētajā un uzturētajā PPMF serverī ir 4 

aktīvi kursi. 

ORGANIZATORISKAIS DARBS 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes datortīkla administrators, 1. līmeľa 

augstākās izglītības studiju programmas ―Datorsistēmas un datortīklu administrēńana‖ direktors. 

 

 

2010. gada 30.  septembrī.                                                                      I.  Gorbāns 



MAG.PAED. OKSANA GOTLUBE 

DZIVES UN DARBA GAJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1974. 

  

Izglītība:   1989.-1993.  Studijas Rīgas skolotāju institūtā 

   1993.-1994.  Fyns paedagog seminarium, Odense, Dānija  

1995. –2001. Latvijas universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

Sveńvalodu mācību metodikas katedra 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1999.   Pedagoģijas bakalaurs 

   2005.   Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

Nodarbošanās: 

 Kopń 2010. Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas 

un mākslas fakultāte, Skolotāju izglītības 

nodaļa, angļu valodas pasniedzēja 

 Kopń 2005.  Latvijas universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, studiju metodiķe 

starptautiskajās apmaiľas programmās 

 Kopń 1999.  Latvijas universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, Pieauguńo izglītības 

centrs, angļu valodas pasniedzēja 

 2004. – 

2005. 

Latvijas universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, Pieauguńo izglītības 

katedra, studiju metodiķe 

 1997. – 

2002. 

Latvijas universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, vecākā lietvede 

 1994. – 

1997. 

Latvijas universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, Tempus projekta 

sekretariāta darba veikńana 

Akadēmiskie kursi: 

Angļu valoda i mutvārdu komunikācija           B daļa  2 kredītp.                         

Angļu valoda ii lasīńana un terminoloģija  B daļa  2 kredītp. 

Angļu valoda iii lasīńana un komunikācija  B daļa  2 kredītp. 

Angļu valodas rakstu runas prakse   B daļa  2 kredītp. 

Angļu valodas mutvārdu runas prakse  B daļa  2 kredītp. 

Piedalīšanās konferencēs, projektos: 

 

2009.g. Novembris Nordplus projekts, skolotāju izglītības tīkls, Kauľa, Lietuva 

2008.g.jūlijs Projekts CUFTE, (language portfolio), Turcija, Antālija 

2005.g. Septembris Nettle konference Budapeńtā (skolotāju tālākizglītība) 

2007.g. Jūnijs Konference Images of Europe Briselē  (archipelago network) 

 

 

2010. gada 29.oktobrī.     Oksana Gotlube 



DR.PHYS., PROFESORS ANDRIS GRĪNFELDS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1955.  

Izglītība:  1997–1998 Kolumbijas universitāte, Skolotāju koledņa, 

  Ľujorka, ASV; viena gada studiju programma  

  "Experiential and Cooperative Learning"  

 1982–1985 Latvijas Valsts universitāte, Cietvielu fizikas institūts, 

  aspirants, 1986. gadā fizikas un matemātikas zinātľu kandidāts 

 1973–1978 Latvijas Valsts universitāte, Fizikas–Matemātikas fakultāte,  

  kvalifikācija – fiziķis 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 2003 Latvijas Universitātes profesors 

 1992 Fizikas doktors 

Nodarbošanās: 

 no 2003 LU profesors  

 1999–2003 LU PPF Izglītības informātikas katedras asociētais profesors  

 1996 – 2004 LU PPF Izglītības informātikas katedras vadītājs  

1990–1996 Latvijas Universitātes (LU) Informātikas pamatu un tehnisko 

mācīblīdzekļu katedras (no 1994.gada Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes Izglītības informātikas katedra) docents  

1985–1990 LVU Informātikas pamatu un tehnisko mācīblīdzekļu katedras vecākais 

pasniedzējs  

 1982–1985 Latvijas Valsts universitātes aspirants 

1978–1982  Latvijas Valsts universitātes (LVU) Fizikas–Matemātikas fakultātes 

Pusvadītāju fizikas katedras laboratorijas vadītājs 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  
Monogrāfijas un grāmatas 

Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2006. – 261 lpp. 

Geske A., Grinfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Tipāns O. Latvijas skolēnu pilsoniskā izglītība 

sabiedrības integrācijas kontekstā 1999. – 2004. g. Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 

2004, – 116 lpp. 

Broks A., Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Valbis J. Izglītības indikatoru sistēmas. Izglītības 

pētniecība Latvijā. Monogrāfiju sērija Nr. 2. Rīga, Mācību Grāmata, 1998. – 282 lpp. 

Drivdāle-Karuńkina S., Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Sarma V., Tipāns O. Starptautiskais 

pilsoniskās izglītības pētījums Latvijā. Monogrāfiju sērija: Izglītības pētniecība Latvijā. Nr.4. Rīga, 

Mācību grāmata, 2003, 235 lpp. 

Raksti 

Geske, A. and Grinfelds, A. (2007). Teachers‘ Competence in ICT Use in the Education System of 

Latvia. In: The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues. Editor: 

Marina-Stefania Giannakaki. Greece, ATINER, p.201-209,ISBN: 978-960-6672-25-5. 

Geske A., Grinfelds A., Dedze I., Zhang Y. Family Background, School Quality and Rural-Urban 

Disparities in Student Learning Achievement in Latvia. In: Prospects, 2006, vol.XXXVI, No.4 

Geske A., Grīnfelds A., Kangro A. Izglītības kvalitāte Latvijā starptautiskā un nacionālā kontekstā. 

Rakstu krājumā: Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā 2000. gadā. Rīga, 

AGB, 2001, 44.-51.lpp. 



Grinfelds A. (1999). National ICT related policies in Latvia. In: ICT and the Emerging Paradigm for Life 

Long Learning: a Worldwide Educational Assessment of Infrastructure, Goals and Practices. Edited by 

W.J.Pelgrum and R.E. Anderson. The Netherlands, University of Twente, OCTO. p. 60-62. 

Grinfelds A. (1999). The Training and Professional Education of Teachers in the field of Information and 

Communications Technologies. In: Humanities and Social Sciences. Latvia. University of Latvia, 

Riga.No.2(23). pp.81-89. 

Grinfelds A. Computers and Software in Schools. In: Baltic IT Review. Journal for the Information 

Society. 2000, Nr.1 (16), pp. 64-67. 

Grīnfelds A. Informācijas un komunikāciju tehnoloģija izglītībā. Ceļā no industriālas uz informatizētu 

sabiedrību. ‖.// Latvijas Universitātes Zinātniskie Raksti. Izglītības kvalitāte un vadība. Nr.635, Latvijas 

Universitāte, 2001, 34.-39. lpp.  

Mācību līdzekļi 

Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Rīga, RAKA, 2001, 108 lpp. 

Geske A., Grīnfelds A. Praktikums lietińķajā informātikā. Tabulu procesors MS Excel. Lielvārde, 

Lielvārds, 1999. – 56 lpp. 

A.Geske, A.Grīnfelds. Teksta redaktors MS Word 6.0 un 7.0 for Windows. Praktikums lietińķajā 

informātikā. Lielvārds, 1997. – 59 lpp. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 LZP pētījumu projekts Nr.0915.19, LU Nr.6177 „Latvijas pamata un vidējās izglītības  

 sistēmas kvalitātes analīze un izvērtējums starptautisko salīdzinońo izglītības pētījumu  

 kontekstā‖  (izpildītājs) – kopń 2008.g. 

 OECD SSNP programma (dalībnieks) – kopń 1999.gada 

 LU Zinātniskais projekts Nr. 2008/ZP-137 ―Salīdzinońo izglītības pētījumu 

 sekundārās analīzes metoņu lietońana skolēnu sasniegumus ietekmējońo faktoru  

 izpētē‖ (Vadītājs) (2008.g.), 

 Eiropas Savienības komisijas projekts par IKT monitoringu izglītības sistēmā 

  (dalībnieks) (2009.g.). 

Akadēmiskie kursi: 

Pedagoģisko pētījumu datu statistiskā apstrāde,  

Testēńana izglītībā,  

 Metodoloģija un zin. pētn. metodes pedagoģijā,  

Informātikas mācību  metodika,  

Datorgrafika,  

Datu bāzu tehnoloģijas;  

Pētījumu datu analīzes metodes,  

 Izglītības pētījumu metodoloģija 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LU PPMF  Domes  priekńsēdētājs 

LZP eksperts Vadībzinātnē (izglītības vadība) 

LU promocijas padomes „Vadības zinātne un demogrāfija‖ loceklis 

 

 

2010. gada 22.septembrī                                                                                A. Grīnfelds 



DR.PAED., DOC.DZINTRAS GRUNDMANES 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

I  VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

 

Dzimšanas gads: 1944 

Personas kods: 110844 – 10529 

Dzimšanas vieta:    Rīga 

Adrese: Maskavas iela 293 – 69, Rīga, LV-1063 

Tālrunis:         7034643; 7250390; 6470935; dzintra_g@tvnet.lv; dzintrag@lu.lv 

 

Sveńvalodas: krievu, angļu 

Izglītība: 2005 - pedagoģijas doktore 

  2001 –2004 Latvijas Universitāte, doktorantūra,  

  1998 – 2000 – Rīgas Pedagoģijas un Izglītības augstskola,        maģistre 

1983 – 1988 – Vissavienības Kinematogrāfijas institūts, ekonomikas fakultāte, 

studente 

  1963-1972 -  Latvijas Valsts Universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte, studente  

    

Nodarbošanās:  
2006 - Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes Sporta centra docente 

 2002 - Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes Sporta centra lektore 

 1996 – 2002 - Latvijas Sporta muzeja direktore 

 1990 – 1996 – Latvijas Sporta muzeja galvenā krājuma pārzine 

 1974 – 1990 – Rīgas Kinostudijas hronikas sektora filmu direktore 

 

II Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits) 2001. – 2009.) 

Zinātniskās publikācijas    20 

Citas publikācijas     2 

Referāti konferencēs     26 

 

Ievērojamākās publikācijas:  

Trimdas latvieńu sporta vēsture. 1945 – 1995. Latvieńu  Sporta Padome Ārzemes, 2001, 11-74; 

295-348; 577-740 lpp 

Latvijas olimpiskā vēsture. No Stokholmas līdz Soltleiksijai, Rīga, LOK, 2003, 81. – 103. lpp. 

ISBN 9984-10-1754 

The approach of qualitative research as improvement of learning experience// Proceedings ATEE 

8th Spring University, Klaipeda 2005,Changing education in changing society, 75-78 p. ISSN 

1822-2196 

Mācīńanās pieredzes pilnveide darbības pētījumā. Promocijas darbs pedagoģijas doktora (Dr. 

paed.) zinātniskā grāda iegūńanai augstskolas pedagoģijas apakńnozarē. darba zin. vad. Tatjana 

Koķe ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. 2005. 

148 lp. : il. + piel. (223 lp.). 

mailto:dzintra_g@tvnet.lv
mailto:dzintrag@lu.lv


Darbības pieredzes nozīme pańnoteiktas mācīńanās pilnveidē, Pētījumi pieauguńo pedagoģijā, 

LU PPF, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 112-119 lpp. ISBN 9984-770-71-0 

About Sensation or Identification of Identity with Emotional Experience in Sport.// Sport and the 

Construction of Identities. Proceedings of the XIth International CESH-Congress Vienna, 

September 17th-20th 2006. Verlag TURIA+KANT. Wien, 2007. 502-506 p. ISBN 978-3-85132-

494-5 

Latvijas Universitātes studentu pańvaldības darbība fiziskajā audzināńanā un sportā 1921.-

1944.gadā,Latvijas Universitātes mācībspēku un studentu darbība sportā 1941.-1944.gadā.,LVU 

Fiziskās audzināńanas un sporta katedras darbība 1953.-1970.gadā.//Sporta izglītība Latvijas 

Universitātē.LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009. 9.29 lpp; 29-32 lpp;39-50 lpp. 

 

Piedalīńanās starptautiskās konferencēs: 19 

Piedalīńanās citās konferencēs ar referātu: 8 

 

Radošā darbība:  
Fiziskās audzināńanas, sporta un olimpiskās kustības vēsture, 2 KP 

 Vide un veselīgs dzīves veids I -  2KP            

Sporta vēsture un mūsdienu sporta attīstības problēmas – 2 KP 

(Izglītības vadība Profesionālās augstākās izglītības maģistra programma) 

 Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi – 4 

 Vadītie diplomdarbi -14 

Vadītie maģistra darbi – 6 

 

III Pedagoģiskā darbība 

1998 –2004  Rīgas Pedagoģijas un Izglītības augstskola, lekciju kursa ―Sporta vēsture‖, stundu 

lektore 

1999 – 2004 Fitnesa kluba A+S profesionālo instruktoru kursu, lekciju kursa ―Sporta vēsture‖, 

stundu lektore 

Fitnesa kluba A+S profesionālo instruktoru kursu ―Sporta pedagoģija‖ , stundu lektore 

2000 - 2002 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, lekciju kursa―Fiziskās 

audzināńanas, sporta un olimpiskās kustības  vēsture‖, ―Veselīga vide‖, stundu lektore 

2002 - Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Sporta  izglītības 

nodaļa, lektore 

2006 – Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Sporta centrs, docente 

 

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS 

 

Sabiedriskā darbība:  

 1991 – Latvijas Olimpieńu klubs, dalībniece 

 1994 – TTT Dāmu klubs, dalībniece 

1999 – Starptautiskās Fiziskās audzināńanas un Sporta vēstures biedrības biedre (The 

International Society for the History of Physical Education and Sport – ISHPES) 

 2002 – Latvijas Sporta muzejs, eksperte 

 

 

2010.08.10        Dz. Grundmane 



Curriculum Vitae 

 

Vārds, uzvārds: IVARS IJABS 

Personas kods: 171172-11823 

Dzimšanas gads: Rīga 

Adrese: Brīvības 162-2A, LV 1012, Rīga, Latvija 

Telefons: 26495887 

E-pasts: ivars.ijabs@lu.lv 

Pārvalda svešvalodas: vācu (teicami), angļu (teicami), krievu (teicami) 

 

Izglītība: 

             1992–1996  J. Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija, mākslas bakalaurs.  

             1997–2001 Latvijas Universitāte, Vēstures un Filozofijas fakultāte,               

              filozofijas bakalaurs. 

2001 pavasara sem. filosofijas studijas Brēmenes universitātē, Vācija. (Erasmus 

stipendiāts). 

2001 Intensīvie kursi ―Valdības autoritāte, likumdońana un integrācija Eiropas 

kontekstā‖, Renna, Francija. 

2001 ziemas sem. – filosofijas un polit. zin. studijas Reikjavīkas universitātē (Nordic 

Council of Ministers stipendiāts) 

2002 vasaras un ziemas sem. – filosofijas un politikas zin. studijas Greifsvaldes 

universitātē. (DAAD un Trebuth Stiftung stipendiāts) 

1999– 2002 Ziemeļ- un Austrumeiropas Filosofijas Foruma vasaras kursi  

            2003. – filozofijas maģistrs. 

            2003. – 2006. doktorants, LU Sociālo zinātľu fakultāte, Politikas zinātnes nod. 

2006. – intensīvā programma ―Ethnic Diversity and Public Service Delivery‖, Open 

Society Institute, Budapeńta, 5.-9. nov. 

2007. – politikas zinātnes doktors (Dr.sc.pol.)  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: M. Phil., Dr. Sc. Pol. 

 

Nodarbošanās: 

2003. – Latvijas Kultūrkapitāla fonda radońā stipendija 

2003. – Asistents Eurofaculty Riga 

2003. – 2005.  lektors Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. 

Kopń 2003. – Lektors Valsts Administrācijas skolā 

Kopń 2003. – līdzstrādnieks Deutsch-lettisches Zentrum für Sozialwissenschaften. 

Kopń 2004. – pańlaik: docents LU SZF, Politikas zinātnes nodaļā 

 

 

mailto:ivars.ijabs@lu.lv


ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs: 

2004. g. aprīlis – oktobris. Pētnieciskais projekts ―Changing and Overlapping Identities‖ LU 

SZF. Projekta asistents. 

2004.g. maijs – decembris.Pētnieciskais projekts ―Sociālo un politisko pētījumu mijiedarbe, 

Latvijai integrējoties ES‖. LU SZF. Projekta asistents. 

2005. g. septembris – pańlaik: Pētnieciskais projekts ―Sociālā dimensija Baltijas jūras reģiona 

valstu fenomenoloģiskajā domā‖. LU VFF. Projekta asistents 

2005. g. maijs – pańlaik: Pētnieciskais projekts ―Politiskais diskurss Latvijā: faktori, 

dienaskārtība, kultūra‖. LU SZF. Projekta asistents. 

2007. – Pētnieciskais projekts ―Pārskats par tautas attīstību 2007‖, LU SPPI 

2006. -  Pētnieciskais projekts ―Latvija un Eiropas nākotne‖. Stratēģiskās analīzes komisija 

Valsts prezidenta pārraudzībā 

2006. – Pētnieciskais projekts ―Latvija un attīstības sadarbība‖. Stratēģiskās analīzes komisija, 

Jauno zinātnieku forums 

2006. – Pētnieciskais projekts ―Latvian – Russian Relations: International and Domestic 

Dimensions‖. LU SPPI 

2006. – Pētnieciskais projekts ―Politiskā kultūra, komunikācija un ētika: Latvijas Republikas 9. 

Saeimas vēlēńanu kampaľa‖. LU SPPI 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (norādīt pilnu nosaukumu, līdzautorus, 

izdevumu, publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādīt arī publicēšanai pieņemtos 

darbus) 

 Raksti recenzētos izdevumos:  
1. I.Ijabs. Ar skepsi pret ―tīrajiem ‖risinājumiem: pilsoniskā sabiedrība un demokratizācija Klausa Offes 

sociālajā teorijā. Almanahs ―Filosofija‖ Nr 5, 2005. 

2. I.Ijabs. Subjekts un laiks Kanta teorētiskajā filosofijā. Krāj. Filosofs starp tradīciju un pieredzi. Veltījums 

profesoram Pēterim Laizānam. Rīga, LU: 2004  

3. I.Ijabs. Jaunā suverenitāte: ES konstitūcija starp aprēķinu un pańizpratni. Ņurn. Latvijas vēsture. 

2004. Nr. 1.  

4. I.Ijabs. Saprast nesaprotamības spoņo gaismu. Almanahs ―Filosofija‖ Nr 4. Rīga, FSI: 2004 
5. I.Ijabs. The Same Civil Society? Moral Identity and Perception of Politics Before and After 1991. Krāj. Changing, 

Overlapping and Interacting Identities. Rīga, LU: 2005 

6. I.Ijabs. Sargājot politisko: pilsoniskā sabiedrība un sociālā modernizācija Latvijas Eiropeizācijas 

procesu kontekstā. Krāj.: Sociālo un politisko procesu mijiedarbe, Latvijai iestājoties ES. Rīga: 

2005 

7. Ijabs, I. Russians and Civil Society. In: Muiņnieks, N. (red.) (2006) Latvian – Russian 

Relations: Domestic and International Dimensions. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, pp. 74–84.  

8. Ijabs, I. Bīstamā vienlīdzība: patērniecība, individuālisms un pilsoniskā sabiedrība A. de Tokvila 

darbos. Agora, 5 (2006), 21.–33. lpp. 

9. Ijabs, I. Pilsoniskās sabiedrības veicināńana: attīstības sadarbības perspektīva. Grām.: Ignatāne, 

G. (red.) (2006) Latvija un attīstības sadarbība. SAK zinātniski pētnieciskie raksti 4(10), 150.–

164. lpp. 

10. Ijabs, I. Revolucionārs un republikānis: Miķeļa Valtera politikas teorijas sākotnes. Administratīvā 

un Kriminālā Justīcija, nr. 39 (2007) 59-68. lpp. 



DR.PAED.PROF. ILZE IVANOVA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads:  1949. 

Izglītība:                1969. – 1974. Latvijas Universitāte, Sveńvalodu fakultāte  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003. Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padome – Prof. 

1999. Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padome - As.prof. 

1992. Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padome - Dr.paed. 

1987. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docente 

1986. aizstāvēta disertācija – pedag. zinātľu kandidāts - Viļľas Valsts Universitāte 

Nodarbošanās:  

kopń 2003.       Profesore Izglītības zinātľu nod. Pedagogijas un psiholog.fak. 

kopń 1999.    Asoc. prof. Pieauguńo pedagoģijas katedrā LU Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātē 

kopń 1996. Latvijas Universitātes Tālmācības studiju centra vadītāja 

kopń 1996.        LU un Izraēlas studiju programmu koordinatore (tālmācībā) 

1995.- 1996. Pedagoģijas katedras docente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak. 

1989.- 1995. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes prodekāne , docente 

1987.- 1989. Pedagoģijas katedras docente Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

1982.- 1987. vec. pasn. LU Pedagoģijas fakultātes Audzināńanas darba met. kat. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Ivanova I., Kristovska I. University Continuing Education in Latvia. "Lifelong Learning in Changing Continent: 

continuing education in the Universities of Europe", 2003.g.jūnijs,      izd..National Institute of Adult Education, 

GB. 

Ivanova I. Internationalization and Globalization in Education towards a new type of teacher. ENIRDEM rakstos 

―Leading Schools with a Global Perspective‖, 2003.g.25.-28.sept. Rīga, Latvija, 126-132 lpp. ISBN 9984-18-

092-1 

Celma D., Ivanova I., Zids O. Research in Educational Management and School Culture (case of Latvia). 

Proceedings of ENIRDEM conference, 2004.g.Helsinki, Finland, 1-10 lpp. 

Ivanova I. Trends of Development of Lifelong Learning in Latvia.,2003, Linz. Publications of Pädagogischer 

Akademie des Bundes in Oberösterreich in Education Policy Analysis in a Comparative Perspective by F. 

Bushberger, S. Berghammer, 156-167 lpp.ISBN 3-85467-254-2 

Ivanova I., Kristovska I. Distance and e-learning as challenges for developing Lifelong Learning in the 

University of Latvia. Grāmata kopā ar CD European University Lifelong Learning ―The Managers‘ Handbook‖, 

autoru kolektīvs Helka Urponen, Valerie Michell, Danguole Rutkauskiene, Rob Mark, Frank Moe, Mick 

Brennan, published by EULLEARN ISM University of Management  and Economics, Lithuania, 2006, 7 lpp. 

ISBN 9955-9874-1-3 

Building partnerships – school and family – as an important factor in managing     diversity in school in the book 

Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. The book of the 14th ENIRDEM Conference, 

22 – 25 September 2005, Brno & Telč, the Czech Republic, Masaryk University. pp 125 – 133  ISBN 80-210-

4090-4. 

Ivanova I., Stukalina Y. Management of Educational Environment as an Essential Factor for Providing 

Sustainability in Teacher Education, Proceedings of the 16th Annual Meeting of ENIRDELM, 20 – 23 

September 2007, ed. Per Hansson and Kristina Malmberg ,Uppsala University,2007 ,52-72 lpp. 

Ivanova I. Inclusion of People with Special Needs in Education (case of Latvia), Collection of articles, 

International Conference ―Equal Opportunities for All‖, January 15 – 17, 2004, Riga, Latvia, 135-139 lpp. ISBN 

9884-9531-9-0 



Ivanova I., Briede B. Latvia – University of Latvia & University of Agriculture, case studies in the Development 

and Qualification of University Teachers in Europe, ed. By Dr. Aniko Kalman, 2008, published by NETTLE 

Thematic Network Project, 262-281 lpp. 

Ivanova I. Employment of People with Disabilities, Conference Proceedings Enchancing Baltic Managerial 

Competitiveness, BMDA, May 6-7, 2004, Riga, Latvia, 41-42 lpp. 

Ivanova I. Reforms and changes – challenges for new approaches in teaching and learning (case of Latvia), The 

Fourth International forum on Education reform: Learner – centered approach towards Education for Sustainable 

Development, 6-10 September, 2004, Bangkok, Thailand, Paper Presentations, office of the Education Council 

Thailand, 25-31 lpp. 

Ivanova I. A good adult Educator as an important Factor in the LLL Policy, ņurn. Problems of Education in the 

21st century. ISSN 1822-7864, Scientific Methodical Center ―Scientia Educologica Lithuania, the associated 

member of Lithuania Scientific Society and ICASE, 2009, 7,5 lpp. 

            Mācību literatūra: 6 materiāli 

Piedalīńanās zinātniski pētnieciskajos un starptautiskajos projektos:  

2008.-2010.  Koordinatore no LU puses CUFTE (Current Foreign Language  TeachingPolicy in Europe) 

ERASMUS  Intensīvā programma 

2006.-2009.  Vadītāja Comenius 2.1 projektam „Skolotāju informācijas tehnoloģiju kompetenču apguve – ceļń 

efektīvam mācīńanas procesam bērniem ar dzirdes traucējumiem.‖  

2006.-2008.  ESF NP projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrońinājuma izveide.‖ 

2004 - 2006  Koordinatore no LU puses temat. sad. tīklā NETTLE (Network of    European Tertiary Level 

Educators) 

2004 – 2006        Koordinatore no LU puses temat. sad. tīklā EULLEARN (Network of    University Life long 

Learning)              

ENIRDEM (European Network for Improving Research and Development in Educational Management) –2009 

Antverpene, 2008 Bergena ,Norvēgija ,2007.Uppsala 

Akadēmiskie kursi: 

Maģistru studiju programmā  

Izglītības attīstības tendences un mūsdienu paradigma (4KP) A daļas kurss  

Izglītības vide (2KP) B daļas kurss 

Socializācijas psiholoģiski pedagoģiskie aspekti mūņizglītības kontekstā (6KP) B daļas kurss   

Mūņizglītība kā radońas personības attīstības virzītājspēks (4KP) B daļas kurss 

Iekļauńanās starpkultūru aspekti (4KP) B daļas kurss   

Pieauguńo izglītība mūņizglītības aspektā (4KP) B daļas kurss) 

Pieauguńo izglītības didaktika un metodika (4KP) B daļas kurss  

Profesionālās augstākās izglītības bakalauru programmā  

Andragoģija (2KP) B daļas kurss 

Alternatīvās izglītības teorijas (2KP) B daļas kurss 

Pańaudzināńana un tās iespējas sevis pilnveidē (2KP) B daļas kurss 

Iekļaujońās izglītības sociāli pedagoģiskie aspekti (2KP) B daļas kurss 

Doktorantu  programmā  

Mūsdienu izglītības teorijas (3KP) 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Vadīti 64 bakalaura darba, 87 maģistra darbi, 7 doktora darbi. 

Lasītas lekcijas citu valstu augstskolās- Viļľas Universitāte, Helsinku Universitāte, Brno 

Universitāte, Aveiro Universitātē ,Akdenīzes Universitātē , doktorandu vasaras semināros 

EUDORA, EDIL projektu ietvaros. 

Eksperte Gruntvig projektos -2005.g.,2007.g  Eksperte ESF projektiem. 

 

2010.g. 5.11                                                                            I. Ivanova 



MG.HUM., LEKT. LILIJA JURĢĪTE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1953. 

Izglītība:   1971.-1976.  Studijas LU Filoloģijas fakultātē 

   1994.-1996; 1999-2000. Maģistrantūra DPU Humanitārajā fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1988.  LU asistente 

   2000.  Humanitāro zinātľu maģistre latvieńu filoloģijas apakńnozarē  

2001.  LU lektore 

Nodarbošanās: 

1975.-1978.  Rīgas 48. vidusskolas latvieńu valodas un literatūras skolotāja  

1978.-1979.  Rīgas 72. vidusskolas latvieńu valodas un literatūras skolotāja 

1979.-1985.  LPSR Ugunsdzēsības muzeja vecākā zinātniskā līdzstrādniece  

1985.-1988.  LVU Pedagoģijas fakultātes Valodu un literatūras katedras vec.laborante 

1988.-2001.  LVU Pedagoģijas fakultātes Valodu un literatūras katedras asistente  

2001.     LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju izglītības  nodaļas lektore 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Personvārda daudzńķautnainība studentu pētījumos//Tavs vārdadienu kalendārs 2005, 2006, 2007. – 

Rīga: Nordik, 2004. 472 – 481. 

Kristāmvārdi kādas Latgales dzimtas pārstāvju atmiľās// Valoda – 2005. Valoda daņādu kultūru 

kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XV. Daugavpils, 2005. 29 - 34. 

Poliskie elementi Latgales personvārdos//PRACE BAŁTYSTYCNE 3. Język, literatura, kultura. 

Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Universytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2006. 113 – 119. 

Personvārda loma bērna dzīvē//Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, sociālais un 

kultūras aspekts. Bērnība. – Rīga, 2007. 93 – 100. 

Kultūrvēsturisko kontaktu atspoguļojums Izvaltas iedzīvotāju personvārdos//Latgale kā kultūras 

pierobeņa. Daugavpils, 2008. 400 – 408. 

Славянские и балтийские языки в лингвистической среде юго-восточной части Латвии (XIX 

век)// Материалы международного научного симпозиума. Москва, филологический факультет 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 24–26 марта 2009 г. Москва, 2009. С 46.  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 12 

Konferenču tēzes     5 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1994.-2010. Latgales personvārdi un to funkcionēńana Latvijas etniskās vēstures aspektā.  

Etniskās  vēstures jautājumi latvieńu valodas apguvē. 

Piedalīńanās zinātniskās konferencēs ar referātiem: 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas IV starptautiskā zinātniskā konference VALODU APGUVE: PROBLĒMAS 

UN PERSPEKTĪVA. 2004.g. 22.apr. Personvārds lingvometodiskajā aspektā.  

DU Humanitārās fakultātes XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI. Daugavpils. 2004.g. 29.- 30.janv. Personvārds – 

cilvēka etniskās identitātes zīme. 

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŃANAS ASPEKTI. 9. starptautiskā zinātniskā konference. Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija 2004.g. 26.- 27. nov. Vēsturiskais aspekts Latgales personvārdu pētīńanā. 

DU Humanitārās fakultātes XV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI. Daugavpils 2005.g. 27.- 28. janv. Personvārdi kādas 

Latgales dzimtas atmiľās. 

Klaipēdas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference VALODAS VIENĪBU SEMANTIKA UN 

STRUKTŪRA. Lietuvas republika, Klaipēda. 2005.g. 9. – 11. jūn. Lietuviskie elementi Latgales personvārdos. 



Tarptautinė konferencija BALTŲ IR SLAVŲ TARMIŲ PRIEŃISTORĖ IR RAIDA ETNOKULTŪROS 

ASPEKTU. Lietuvieńu valodas institūts. Lietuvas Republika, Viļľa. 2005.g. 19.- 21. sept. Slāvu valodu elementi 

Latgales iedzīvotāju uzvārdos. 

Starptautisks seminārs: ROBEŅA VALODĀ. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. 2005.g. 10.nov. Daņi 

lietuviskie elementi Latgales personvārdos. 

DU Humanitārās fakultātes XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI. Daugavpils 2006.g. 26.- 27. janv. Lietuviskie 

elementi Izvaltas iedzīvotāju personvārdos. 

K.Barona konference. BĒRNĪBAS PIEREDZE: KULTŪRAS ASPEKTI. 2006.g. 31.okt. un 1. nov. Personvārda 

loma bērna dzīvē (pēc folkloras materiāliem). 

RPIVA 3. starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. 

Rīga, 2006.g. 6. – 8. apr. Personvārda loma bērna dzīvē.  

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŃANAS ASPEKTI. 11. starptautiskā zinātniskā konference. Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija 2006.g. 30. nov. – 1. dec. Krievijas impērijas 1897. g. tautskaites materiālu potenciāla izmantońanas 

iespējas Latgales oikonīmu izpētē. 

DU Humanitārās fakultātes XVII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI. Profesora Antona Breidaka 75. dzimńanas dienas 

atcerei veltīta starptautiskā konference. Daugavpils 2007.g. 25.- 26. janvāris. Krievijas impērijas 1897. gada 

tautas skaitīńanas materiāli lingvistisko pētījumu kontekstā; Славянские компоненты в лингвистическом 

пространстве южной Латгалии конца XIX века (по материалам Всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 года).  

XXXVI Международная филологическая конференция. Секция балтистики. Балтийские языки: 

психолингвистика, социолингвистика, компютерная лингвистика. 5 – 6 марта 2007 г. Санкт-Петербург. 

Krievijas 1897.g. tautskaites materiāli par lingvistisko situāciju 19. gs. beigās daņos Dienvidlatgales pagastos. 

Letonikas 2. kongress. Sekcija Valoda un vide. Latvijas Zinātľu akadēmija. Rīga. 2007.g. 30.-31.okt. Baltu 

valodas Izvaltas pagasta lingvistiskajā vidē. (19.gadsimts).  

Latgales kongress. Daugavpils. 2007.g. Kultūrvēsturisko kontaktu atspoguļojums Izvolta iedzīvotāju 

personvārdos.  

Международная научная конференция ДНИ БАЛТОВ И БЕЛЫЕ НОЧИ (Круглый стол «Балтийская 

филология»: Десять лет спустя. Daugavpils apriľķa Izvaltas pagasta vecticībnieku personvārdi krievijas 

impērijas 1897.g. tautskaites materiālos. 

LU 67. Zinātniskās konferences Sociālo zinātľu  sekcijā Muzeju ekspozīcija dzimtās valodas apguves kontekstā. 

Starptautiska zinātniskā konference. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XX ZINĀTNISKIE 

LASĪJUMI. Daugavpilī 2010.g. 28.– 29. janvārī. Nolasīts referāts par tematu Возможности использования 

материалов Латвийского Государственнного исторического архива в изучении личных имен членов 

Ковалевской старообрядческой общины. 

Akadēmiskie kursi: 

Ievads valodniecībā        B daļa      2 kredītp.  

Komunikācija I (Lingvistikas pamati)   B daļa      2 kredītp.  

Latvieńu valoda etniskās vēstures diskursā I  B daļa      2  kredītp. 

Latvieńu valoda etniskās vēstures diskursā II  B daļa      2  kredītp. 

Mūsdienu latvieńu valoda     B daļa      2 kredītp. 

Mūsdienu latvieńu valoda III: leksikoloģija           B daļa      3 kredītp. 

Valodas kultūras pamati     C daļa      2  kredītp. 

Praktiskā latvieńu valoda    C daļa      4 kredītp. 

Dialektoloģija: teorija un skolas prakse   C daļa      2 kredītp. 

Personvārds kultūras apritē    C daļa      2 kredītp. 

 

2010. gada  10. oktobrī.                                                                                       L. Jurģīte             



MAG.PAED. SANDRA KALNIĽA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1957.   

Izglītība: 1976. – 1981.   LVU Sveńvalodu fakultāte 

Studente – absolvēta 1981.g. ar izcilību, iegūstot angļu valodas filologa, pasniedzēja un tulka 

kvalifikāciju 

1988. – 1991.  LU neklātienes aspirantūra, specialitāte ―Pedagoģijas teorija un vēsture‖: 

aspirantūra pabeigta ar izstrādātu teorētisko daļu, 8 publikācijām par zinātnisko tēmu 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

1992. – pedagoģijas zinātľu maģistre (pedagoģijas teorija un vēsture) 

Nodarbošanās:              

 kopń 1992.g. - LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, lektore 

 kopń 1996.g. - LU PPF Pieauguńo pedagoģiskās izglītības centra direktora  vietniece 

1985. - 1992. - LU Sveńvalodu katedra – vec. pasniedzēja 

1981. – 1985.- LU Sveńvalodu katedra vec. laborante, stundu pasniedzēja 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Plakāts Latvijā. Posters in Latvia. Izdevējs: biedrība FRONDA, 2008. 223 lpp. 

Tulkotāja, redaktore, korektore 

2. Skolu bibliotēkas-kultūru dialoga veicinātājas. Projekta pieredzes materiāls. 2008. 

3. History of Education and pedagogical thought in Latvia up to 1940 in: History of education and 

pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940: an Overview.  SIA „Izdevniecība RaKa, 2009. 

141-276 lpp. 

15 raksti un konferenču tēzes 

Piedalīńanās ar referātu starptautiskās konferencēs  -32 

Kopń 1994. gada regulāra piedalīńanās un uzstāńanās ar referātiem zinātniskās un metodiskās 

konferencēs par sveńvalodu mācību metodikas un pieauguńo izglītības jautājumiem, skolotāju 

tālākizglītības jautājumiem, kā arī kritiskās domāńanas prasmju attīstīńanas jautājumiem. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Eiropas Sociālā fonda projekts ―Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 

pilnveide‖ Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001. – tālākizglītības koordinatore 

SFL atbalstīts un IAC īstenots projektu cikls: 

projekts „Kritiskā domāńana daudzveidības veicināńanai‖, 2008.gada janvāris – oktobris 

projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāńanas attīstīńanas programmu izstrādāńana 

un aprobēńana‖ 2008.gada novembris- 2009.gada jūnijs 

projekts „Grāmatas ‗Domāńanas māksla‘ izstrāde‖- 2009.gada jūlijs – decembris – projekta komandas locekle  

2007 – 2008 SIF administrēts ES Pārejas programmas grantu shēmas „Sabiedrības integrācijas veicināńana 

Latvijā‖ projekts „Skolu bibliotēkas- kultūru dialoga veicinātājas‖ (Nr. 2005/017-495-03-01/1-62/06)- projekta 

direktore 

2007 – 2008 SIF administrēts ES Pārejas programmas grantu shēmas „Sabiedrības integrācijas veicināńana 

Latvijā‖ projekts „Pilsoniskās līdzdalības iespējas daudzkultūru sabiedrībā: no zināńanām līdz darbībai‖(Nr. 

2005/017– 495-03-01/1-3/32) – projekta ievieńanas administratore 

2006-2008 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēńanas valsts aģentūras Eiropas savienības struktūrfonda 

nacionālās programmas projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrońinājuma izveide‖ dalībniece 

LZP Fundamentālo pētījumu projekts „Pedagoģijas vēstures attīstība Baltijas valstīs Eiropas kontekstā‖, 2008, Nr. 

6112 - pētniece 



2004-2007 Comenius 2.1. FISTE (Future way for in-service teacher training across Europe) LU Līgums Nr. 2175 

– Latvijas koordinatore 

Akadēmiskie kursi: 
Angļu valodas tekstu lingvistiski stilistiskā analīze I   B daļa  2 kredītp. 

Angļu valodas tekstu lingvistiski stilistiskā analīze II   B daļa  2 kredītp. 

Angļu valodas vēsture       B daļa  2 kredītp. 

Lasīńana un rakstīńana kritiskās domāńanas attīstīńanai angļu valodas stundās B daļa 2 kredītp. 

Kritiskā domāńana mācību procesā                                                              B daļa    2 kredītp. 

Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem III B daļa  3 kredītp. 

Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem VI  B daļa  3 kredītp. 

Praktiskā sveńvaloda (Angļu valoda I)                                                         A daļa   2 kredītp. 

Praktiskā sveńvaloda (Angļu valoda II )                                                       A daļa   2 kredītp. 

Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija                                                       A daļa   2 kredītp. 

Angļu valoda III Lasīńana un komunikācija                                                 A daļa    2 kredītp. 

Izstrādāta programma  
Pamatizglītības skolotājs ar 4 iespējamajām kvalifikācijām: pamatizglītības angļu valodas skolotājs; 

pamatizglītības latvieńu valodas un literatūras skolotājs, pamatizglītības vācu valodas skolotājs, 

pamatizglītības skolotājs (1.-4.klasē) – programmas direktore  

Programma akreditēta 2008.gada 29.oktobrī, protokola Nr. 241; programma akreditēta līdz 2014.gada 

31.decembrim 

Lekcijas ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs 
2004. gada jūlijā Socrates ERASMUS programmas ietvaros lekcijas 

―Studentu kritiskās domāńanas attīstīńanas iespējas‖ Freiburgas pedagoģiskajā augstskolā (Vācija). 

2.   2005.gada novembrī Socrates ERASMUS programmas ietvaros lekcijas „Kritiskās domāńanas 

attīstīńanas iespējas augstskolā‖ Odenses Skolotāju Pedagoģiskajā institūtā (Dānija)  

Mobilitātes/projekti 
1. LU akadēmiskās attīstības projekts LU 2008/ZI3 – 31 – iepazīńanās ar Tomelloso Skolotāju tālākizglītības un 

resursu centra darbību (Spānija)-29.11.-4.12.2008. 

2.Eiropas Ekonomikas zonas finanńu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanńu instrumenta 

Stipendiju grantu shēmas ietvaros Skolotāju, augstākās izglītības iestāņu docētāju, ekspertu un izglītības 

administratoru mobilitāte, Nr.: EEZ09B-1-24, 2009.gada augusts, Islandes universitātes Izglītības fakultātē 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
1.EUDORA (European Doctorate in Teaching and Teacher Education) vasaras skola Antālijā, Turcija, 2005.gada 

28. augusts- 9.septembris 

Eiropas Padomes seminārs CoE 2006-07.0 How to promote children‘s thinking in Europe through investigative 

learning at school. 2006. gada 26. – 28 aprīlis, Valetta, Malta 

NACE regional project  (British Council) Animating Literature/Reading the City Conference, Budapest, August 

31 – September 2, 2006 

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ izglītības darba vadība 

(40 kontaktstundas), 2006.gada 11.oktobris – 2007.gada 28.februāris; Sertifikāts nr.1351 

SOCRATES Grundtvig programmas eksperte kopń 2002. gada 

Eiropas atzinības zīme – diploms „Eiropas labākais valodu skolotājs‖ – 2006.gada 26.septembris 

Starptautiskais programmas „Lasīńana un rakstīńana kritiskās domāńanas attīstīńanai‖ treneru sertificēńanas 

sertifikāts 

Programmas „Lasīńana un rakstīńana kritiskās domāńanas attīstīńanai‖ trenera sertifikāts 

Latvijas lasīńanas asociācijas prezidente.  

 

 

2010.gada 29.oktobris.      S. Kalniľa 



MAG.PAED.,  DAIGA KALNIĽA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1978. 

 Izglītība: 

2003. - 2010. Studijas LU Pedagoģijas doktora studiju programmā 

2000. – 2003. Studijas LU pedagoģijas un psiholoģijas institūta pedagoģijas maģistratūrā 

1996. – 2000. Studijas LU Bioloģijas fakultātes bioloģijas bakalaura studiju programmā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003. Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

2000. Dabas zinātľu bakalaura grāds bioloģijā 

Nodarbošanās: 

No 2008. Bērnu un jaunieńu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola‖ direktore 

2007. – 2009. LU Pedagoģijas zinātniskais institūts, asistente 

No 2005. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, pasniedzēja 

2005. – 2007. BJVIC „Rīgas Dabaszinību skola‖, direktora vietniece un laboratorijas vadītāja 

2000. – 2006. Rīgas Universālā vidusskola, bioloģijas un veselības mācības skolotāja 

2000. – 2004. IZM Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs, vides izglītības metodiķe 

1998. – 2006. Privātā vidusskola „Laisma‖, skolotāja, metodiskās komisijas vadītāja 

1996. – 1999. SO „Bērnu Vides skola‖, biroja vadītāja un projektu vadītāja 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Kalniľa D. Mācību modelis skolēnu pētniecisko prasmju attīstībai dabaszinībās. // ATEE Spring 

University. Teacher of 21st Century: Quality edcation for quality teaching. Rīga; Latvijas 

Universitāte, 2010, 486. – 492. lpp. ISBN 978-9984-49-027-4  

2. Fernate, A., Surikova, S., Kalnina, D., Sanchez Romero, C. Promotio of the quality of learning 

outcomes in research-based academic studies by widening of opportunities. // How to Progress on 

Educational Quality Assurance, 2010, 21 lpp. ISBN-13: 978-84-614-2567-9 

3. Birzina, R., Kalnina, D., Janevica, J., Cernova, E. The impact of interactive e-learning organization 

on quality assurance in European Interuniversity master‘s studies. // How to Progress on Educational 

Quality Assurance, 2010, 18 lpp. ISBN-13: 978-84-614-2567-9 

4. Fernate, A., Surikova, S., Kalnina, D., Sanchez Romero, C. Research-Based Academic Studies: 

promotion of the Quality of Learning Outcomes in Higher Education? Paper presented at the 

European Conference on Educational Research, University of Vienna, 28-30 September 2009. // 

Education line, 2010, 23 p. 

5. Birzina, R., Kalnina, D., Janevica, J., Cernova, E. Effectiveness of interactive e-learning organization 

and quality assurance in European interuniversity master studies. Paper presented at the European 

Conference on Educational Research, University of Vienna, 28-30 September 2009. // Education 

line, 2009,  <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/186734.doc>16 p. 

6. Fernāte, A., Kalniľa, D., Daniela, L., Ņogla, I., Maslo, I. Jaunās paaudzes mācīńanās kvalitāte 

pamatskolā: kas veicina un kas kavē pusaudņu mācīńanos. // Latvijas Universitātes raksti, 741. 

sējums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008, 25. – 34. lpp. ISSN 1 407-2157 

7. Maslo, I.; Fernate, A.; Kalnina, D.; Daniela, L. Quality of Promoting of New Generation Learning at 

School: Challenge for Teacher Education? Paper presented at the European Conference on 

Educational Research, University of Goteborg, 10-12 September 2008. Education-line  

<http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/173918.htm> (August 18
th
 2008) 



8. Ose L., Surikova S., Fernāte A., Daniela L., Kalniľa D., Maslo I. Jaunās paaudzes mācīńanās 

pamatskolā: mācīńanās panākumi kā kvalitatīvas izglītības likumsakarības. // ATEE Spring 

University Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality Teaching. Rīga, 2008, 442.-

449. lpp. ISBN 978-9984-825-51-9 

9. Kalniľa, D., Eiholca, A., Brińka, I., Baranova, S., Āboltiľa, L., Ņogla, I. Jaunās paaudzes mācīńanās 

veicināńas kvalitāte pamatskolā. // ATEE Spring University. Teacher of the 21st century: Quality 

Education for Quality Teaching. Rīga, 2008, 450.-461. lpp. ISBN 978-9984-825-51-9 

10. Kalniľa D. Pētnieciskas darbības pamatu apguve dabaszinībās. // Dabaszinību didaktika ńodien un 

rīt. Raksti. – Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2007, 100. – 106. lpp. ISBN 

978-9984-9903-6-1 

11. Kalniľa D. Pētnieciskās mācības dabaszinībās. // Latvijas Universitātes raksti 700. sējums 

Pedagoģija un skolotāju izglītība. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. - 128. – 137. lpp. ISSN 1 407-

2157 

 

Raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu krājumos: 14 

Konferenču tēzes: 2 

Mācību grāmatas un mācību metodiskie līdzekļi: 20 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2003. - 2010. Skolēna pētnieciskās prasmes attīstība dabaszinību mācību procesā pamatskolā  

2008. – Jaunās paaudzes mācīńanās veicināńanas kvalitātes izpētes metodoloģija  

 Starptautiskā starpuniversitāńu doktorantu simpozija „Mācīńanās pētījumu uzbūve, metodes un 

rezultāti‖ orgkomitejas locekle (2006. gada 22.–27. oktobris) 

 Eiropas Mācīńanās un mācīńanas izpētes asociācijas (EARLI) simpozija ―Qualitative and 

Quantitative Approaches to Learning and Instruction‖ orgkomitejas locekle (2006. gada 20.–22. 

oktobris) 

Akadēmiskie kursi: 

 Didaktika, A daļa, 3 kredītp. 

 Vispārīgā pedagoģija, A daļa, 2 kredītp. 

 Dabaszinību pamati pirmskolā, A daļa, 2 kredītp. 

 Psihofizioloģijas pamati, B daļa, 2 kredītp. 

 Psiholoģijas un fizioloģijas integrācija skolas pedagoģiskajā procesā, B daļa, 2 kredītp. 

 Cilvēku daņādības pedagoģisko risinājumu neiroloģiskie un psiholoģiski pedagoģiskie 

pamati, A daļa, 3 kredītp. 

 Tradicionālie līdzekļi un tehnoloģijas cilvēku īpańo vajadzību pedagoģiskiem 

risinājumiem,  A daļa, 3 kredītp. 

 Apdāvināto cilvēku īpańo vajadzību daņādības pedagoģiskie risinājumi, B daļa, 3 kredītp. 

 Plānu, projektu un programmu izveide un īstenońana, piemērojot tos daņādības 

pedagoģiskajos risinājumos, B daļa, 3 kredītp. 

 Daņādības pedagoģiskie risinājumi cilvēkiem ar īpańām redzes vajadzībām, B daļa, 3 

kredītp. 

 Daņādības pedagoģiskie risinājumi cilvēkiem ar speciālām kustību vajadzībām, B daļa, 3 

kredītp.  

 

20010. gada 1.novembrī                                                                                                 D.Kalniņa 

DR.PAED., ASOC.PROF. BAIBA KAĻĶE  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 



(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1965. 

Izglītība:    

1983.-1988.g.                   Latvijas Valsts Universitāte Pedagoģijas fakultāte, studente 

1994.-1995.g.                   Latvijas Universitāte Pedagoģijas fakultāte, maģistrante 

1997.-2000.g.                   Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas institūts,  

                                         doktorande 

Nodarbošanās:  

No 1988.g.                       Baldones vidusskolas latvieńu valodas un literatūras                

                                         skolotāja 

1995.-2003.g.                   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektore       

2003.-2006.g.                   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docente 

No 2006.g.                        LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asoc. profesore 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1995.g.                              Pedagoģijas zinātľu maģistre 

2002.g.                              Pedagoģijas doktore 

2003.g.                              Docente 

2006.g.                              Asociētā profesore    

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Kaļķe B. Kritisko domāšanu veicinošas metodes studiju kursā „Pedagoģiskā doma 
Latvijā” // Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. ATEE. – R.: 
Izglītības soļi, 2003.  

2. Kalke B. The problem of personality research in the history of Pedagogics // 
Research into the history of  Pedagogy in the Baltic States. – R.: RaKa, 2004. – 64. – 
71. lpp. 

3. Kaļķe B. Latvijas tautskolotāji 1905. gada revolūcijā. // Informācija, Revolūcija, 
Reakcija: 1905 – 2005. Starptautiskās konferences materiālu krājums, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka. – R.: LNB, 2005. – 83. – 89. lpp. 

4. Kaļķe B.Pedagoģiskā prakse skolotāju izglītībā: vēsturiskais aspekts mūsdienām.// 
LU Zinātniskie raksti 715.-R.:Latvijas Universitāte,2007.-39.-45. lpp. 

5. Kaļķe B. Skolotāja tēls mūsdienu vidusskolēnu priekšstatos.// LU Zinātniskie raksti 

741. sēj. ISSN-1407-2157.-R.:LU,2008.-55.-60.lpp. 
6. Kaļķe B. The comparative analysis of teachers image during soviet and postsoviet 

period .//Pedagogy in the changing historical conditions in the 20th century in the 
Baltic states. Starptautiskas zinātniskas konferences zinātnisko rakstu krājums.-
R.:RaKa, 2009.-217.-227. lpp. 

7. Kaļķe B. Latviešu skolotāji - rakstnieki 1900 - 1940. Monogrāfija. - R.: RaKa, 2001.-           
219 lpp. ISBN-9984-15-330-4 

8. Kaļķe B.Izglītības ministrs Aldonis Builis// Laikmets un personība 10. Sast. Krūze A.-    
R.:RaKa ,2008.- 268.-290.lpp.  

9. Kaļķe B. Bērnu un jaunatnes literatūras izdevējs Andrejs Jesens// Laikmets un 
personība  



Sast. Cimdiņa R..-R.:RaKa ,2009.- 34.-54.lpp. 
10. Kubuliņa S., Kaļķe B. Diriģents un mūzikas skolotājs Alberts Mucenieks.-

R.:RaKa,2010,-48.-99.lpp. 
Raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu krājumos 25 

Konferenču tēzes     2 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2001.-2003.g.                   „Trimdas latvieńu pedagoģiskā doma(1944-1990‖ 

                                          (LZP projekta Nr. 01.0466, LU-Nr.479 , pētniece) 

No 2004.g.-2007.g.           „Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinońā 

                                            analīze‖ (LZP projekta Nr.04.1326, LU-Nr.769,pētniece) 

Akadēmiskie kursi: 

Nr. 

p.k. 

Studiju programma Studiju kursa nosaukums Apjoms 

1. Bakalaura programma/ Profes. programma Pedagoģiskā doma Latvijā 3/2 KP 

2. Bakalaura programma/ Profes. programma Pedagoģijas vēsture 3/2 KP 

3. Bakalaura programma/ Profes. programma Audzinātājdarbība un skolēnu 

pedagoģiskā izpēte 

2KP 

4. Bakalaura programma/ Profes. programma Audzinātājdarbība: teorija un 

prakse 

2 KP 

5. Bakalaura programma/ Profes. programma Didaktika   3/2 KP 

6. Bakalaura programma             Ievads pedagoģijas zinātnes 

studijās 

2 KP 

 

Papildus ziņas par  profesionālo  darbību:    

No 2003.g.  LU PPF Domes locekle 

No 2005.g.  Pedagoģijas bakalauru studiju programmas direktores vietas izpildītāja 

No 2005.g.  LU PPF zinātnisko rakstu recenzente 

No 2006. g.     LU PPF Pedagoģijas bakalaura studiju programmas direktore 

No 1999.g.  Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedre 

2005.-2007.g. Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas projekta ‖Karjeras izglītības programmu 

nodrońinājums izglītības sistēmā‖ eksperte 

2004.–2005.g. Latvieńu valodas programmu izstrāde IZM ISEC 

No 2004.g.      Latvieńu valodas un literatūras mācību līdzekļu recenzente IZM ISEC 

 

10.10.2010                                                                                                                     B.Kaļķe 



AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
Dr. phys., prof. Andra Kangro 

dzīves un darba gājums 
 

 

Izglītība: 1966.– 1971. Studijas Latvijas Valsts universitātes (LVU)  Fizikas un matemātikas fakultātē 

1978.– 1981. Aspirantūra LVU Cietvielu fizikas zinātniski pētnieciskā institūtā (CFI) 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1981. Fizikas un matemātikas zinātľu kandidāts 

1989. LVU docents 

1992. Nostrificēts fizikas doktora grāds, Dr. phys. 

1993. Latvijas Universitātes docents 

1999. Latvijas Universitātes asociētais profesors (izglītības vadībā) 

2003. Latvijas Universitātes profesors (izglītības vadībā) 

Nodarbošanās: 

1969. – 1971. LVU Fizikas un matemātikas fakultātes (FMF) laborants 0,5 sl. 

1971. – 1972. LVU FMF vecākais laborants 

1972. – 1978. LVU FMF vecākais inņenieris (arī stundu pasniedzējs) 

1978. – 1981. LVU CFI un FMF  jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 0,5 sl. 

1982. – 1983. LVU FMF vec. zina. līdzstrādnieks (arī stundu pasniedzējs) 

1983. – 1985. LVU Finansu un tirdzniecības fakultātes vecākais pasniedzējs 

1985. – 1995. LVU Informātikas pamatu un tehnisko mācīblīdzekļu katedras vadītājs, docents (kopń 1994.g. katedras 

nosaukums ir Izglītības informātikas katedra un tā darbojas Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

(PPF) sastāvā) 

1993. – 1999.  IEA Latvijas Nacionālā pētījumu centra vadītājs 

1995. – 1998. LU PPF  prodekāns 

1998. – 2004. LU PPF  dekāns 

1999. – 2007. LU PPF Izglītības pētniecības institūta direktors (0,5 sl.) 

2004. – 2010. LU jaunizveidotās apvienotās PPF dekāns, profesors 

Kopń 2010. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns, profesors 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Kangro Andris, James David. Rapid Reform and Unifinished Business: the development of education in independent Latvia 

1991-2007. European Journal of  Education Research, Development and Policy. The Search for Quality in the European Higher 

Education Area, Dec2008, Vol. 43 Issue 4, p547-561, 8p; (ISSN 0141 8211). 

2. Kangro Andris, Kangro Ilze. Integration of ICT in Teacher Education and Different School Subjects in Latvia. Education 

Media International, Mar2004, Vol. 41 Issue 1, p31-37, 7p, 17 charts; (AN 12531668). 

3. Kangro Andris. The Bologna Declaration and Professional teacher training in Latvia. Vocational Training: European Journal, 

Sept-Dec2004, Vol.33 Issue 1, p49-57, 9p; (AN 17853184). 

4. Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova. (2010). Ko skolēni zina un prot-kompetence lasīńanā, 

matemātikā un dabaszinātnēs. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2009. Rīga, LU 

Akadēmiskais apgāds, 163 lpp. 

5. Kangro A. Latvia‘s results in IEA Civic education study /. – Bibliogr.: 56.lpp. // IEA International Research Conference : 

Proceedings of the IRC- 2004 CivicEd & SITES. – Cyprus : Cyprus University Press, 2004. – Vol.4, p.40-56. 

6. Ireta Čekse, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro. (2010). Latvijas skolēnu pilsoniskās izglītība un identitāte 

Eiropā. Starptautiskās pilsoniskās izglītības IEA ICCS 2009 pētījuma Eiropas moduļa pirmie rezultāti. Rīga, LU Akadēmiskais 

apgāds, 50 lpp. 

Publikācijas (skaits kopā )        144 

Zinātniskās publikācijas         109 

Monogrāfijas un grāmatas        7 

Raksti zinātniskajos ņurnālos un rakstu krājumos     1 

Autorapliecības         1 



Konferenču tēzes      30 

Publicētā mācību literatūra         10 

Citas publikācijas           25 

 

 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

LZP projekta (2009.- 2012.) Izglītības sistēmas kvalitātes, mūžizglītības, iekļaujošās un mediju pedagoģijas pētījums Latvijas un 

starptautiskā kontekstā vadītājs.  

ESF projekta (2011. – 2015.) ‗‘1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiem‘‘ vadītājs LU (projekta Nr.: 

1DP/1.2.2.3.2/10/IPIA/VIAA/001).  

Regulāri piedalās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, piemēram, Eiropas Izglītības pētniecības asociācijas 

gadskārtējās konferencēs ECER 2007, 2008, 2009, 2010, IEA asociācijas IRC 2004, IRC 2010 u.c. 

Kā eksperts no Latvijas ir ievēlēts Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēńanas asociācijas – IEA (International Association 

for Evaluation of Educational Achievement-IEA) Ģenerālajā Asamblejā (kopń 1993.g.) un Pastāvīgās Vadības komitejā (1999. – 

2002), (http://www.iea.nl/latvia.html ). 

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēńanas programmas (OECD PISA) Projekta nacionālais vadītājs (kopń 1998.g.) un Latvijas 

pārstāvis PISA Vadības Padomē (National project manager and PISA Governing Board representative, skat. 

http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_35845621_39934703_1_1_1_1,00.html ) 

Kopumā A. Kangro ir vadījis aptuveni 60 zinātniskās tēmas un projektus, vada 4 doktorantus, promocijas darbus aizstāvējuńi 2 

doktoranti. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Nr. 

p. k. 

Studiju programma Studiju kursa nosaukums Apjoms, 

kredīt- 

punktos 

Programmas 

daļa 

1. Izglītības vadības prof. maģistra 

(2049W) 

VadZ6656 Izglītības vadība 4 

 

A 

2. Izglītības vadības prof. maģistra 

(2049W) 

VadZ6022 Izglītības kvalitāte un 

vērtēńana 

2 A 

3. Izglītības vadības doktora  

(51 345) 

VadZ7011 Izglītības sistēmu 

salīdzinońa novērtēńana un 

starptautiskās izglītības indikatoru 

sistēmas 

2 A 

4. Izglītības vadības doktora 

(51 345) 

VadZ7008 Izglītības vadība un 

organizācija 

4 A 

5. Izglītības vadības doktora 

(51 345) 

 

VadZ7015 Promocijas eksāmens 10 A 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LU Senāta un Satversmes sapulces loceklis, LU Senāta Budņeta un finansu komisijas vadītājs, LU PPMF Domes loceklis, LU 

Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes priekńsēdētāja vietnieks, LZP eksperts Vadībzinātnē, LU Izglītības vadības 

doktora studiju programmas direktors un padomes vadītājs, LU Zinātnes padomes un Dekānu padomes loceklis, Vadībzinātnes 

un Izglītības zinātľu studiju programmu padomju loceklis, Latvijas profesoru asociācijas biedrs.  

 

 

2011.gada 13. aprīlī       Andris  Kangro 

http://www.iea.nl/latvia.html
http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_35845621_39934703_1_1_1_1,00.html


AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

Dr. philol. Ilze Kangro 

dzīves un  darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 

Izglītība: 

1982. – 1987. 

1975. – 1979.  

 

1973.– 1975. 

Akad, nosaukumi 

un zinātniskie 

grādi: 

2003. 

1999. 

1992. 

1990. 

1987. 

1979.  

1979. 

Nodarbošanās: 

2003.-2007. 

2004.-2006. 

2004.-2006. 

2005.-2006. 

2005.-2007. 

2005.-2009. 

2005.-2009. 

 

 

 

 

Publikācijas 

zinātņu nozarē: 

 

1955. 

 

Ļeľingradas Valsts universitātes Aizrobeņu literatūras katedras klātienes aspirante 

Leipcigas universitāte (VFR), Ģermānistikas fakultāte. Iegūtā kvalifikācija: dipl. filoloģe, vācu un angļu valodas 

pasniedzēja  

LU, Sveńvalodu fakultāte studente 

 

 

 

 

profesore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Sveńvalodu mācību metodikas katedrā 

asociētā profesore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Sveńvalodu mācību metodikas katedrā 

filoloģijas zinātľu doktore 

Latvijas Universitātes docente 

filoloģijas zinātľu kandidāte 

Latvijas Universitātes Sveńvalodu katedras pasniedzēja 

augstskolas docētāja 

  

Starptautiskā Grundtvig projekta ―Starppaaudņu interkulturālās mācības Eiropā‖(GILE – Generationenübergreifendes 

Lernen in Europa) Latvijas darba grupas koordinatore.  

TNP 3 projekta apakńproje    TNP 3 projekts „Sveńvalodas Eiropas darba tirgū‖ Latvijas nacionālās darba grupas 

vadītāja. (Themati-cal Network Project in Area of Languages (TNP 3) Languages for enhanced opportunities on the 

Euro-pean labour market. (Nr. 10031-CP-3-2002-1DE-ERASMUS-TN). 

Starptautiskā Socrates/Erasmus projekta ―E-mācības augstākajā izglītībā‖ doktora studiju programmas koordinatore un 

mācībspēks (Socrates/Erasmus Project :ELHE - e-Learning in Higher Education). Leonardo da Vinči progr. 

decentralizētās mobilitātes programma (līgums Nr. DM/357/LV/05/208) „Austrija – IT is experience‖.Darba grupas 

vadītāja. 

Comenius project FISTE - Future Way for In-Service Teacher Training Across Europe. Projekta dalībniece.(118-766-CP-

1-2004-1RO-Comenius-C21). 

Projekta LLL- Lehren Lernen in Lettland. Westfälische Wilhelms-Universität Münster und Universität Lettlands. 

(Projekts: Skolotāju izglītība Vācijā un Latvijā sadarbībā ar Minsteres Vilhelma universitātes Skolotāju izglītības centru). 

Mentors Activate European Language Portfolio Through Multimedia (ActivELP). (Lifelong  

Learning Programme. Grant Agreement for an Action Project Nr. 135454-LLP-1-2007-1-LV-KA2-KA2MP. LU darba 

grupas vadītāja. 

Johannes Bobrowski und Stephan Hermlin. Philosophische, ästhetische und politische Aspekte einer schöpferischen 

Verwandschaft.//Unverschmerzt. Johannes Bobrowski. Verlag Martin Meidenbauer. 

 München, 2004. S. 56-68. 

Mūsdienu vācu proza: tematikas un mākslinieciskā veidojuma polifonisms.// Pedagoģija. LU 

 raksti Nr. 678, Rīga, Latvijas Universitāte, 2005. 119-126. lpp.  

„Emanzipierte Frauen sind alle Dissidenten‖ Ein unabgeschlossenes Kapitel ostdeutscher 

 Frauenliteratur. Pedagoģija un skolotāju izglītība. LU Raksti. 700. sējums. Rīga, Latvijas  

Universitāte, 2006. 237.-253.lpp. (Līdzautors K.Hammers). 

Modernās vācu prozas attīstības tendences XXI. gs. sākumā.//Literatūra un kultūra: process, 

 mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. VII. Daugavpils, DU izdevniecība „Saule―.  

2006. 144.-150.lpp. 

Modernā vācu stāsta tendenču atspoguļojums Judītes Hermanes daiļradē. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Stāsts: 

identitāte un modernie meklējumi. Rakstu krājums, 11. Liepāja, LiePA, 2006. 35.-40. lpp. 

Modernās autobiogrāfijas attīstības tendences vāciski runājońo valstu literatūrās. Humanitāro zinātľu vēstnesis. 

Daugavpils Universitāte, 2006. Nr. 9. 37.- 45. lpp. 

Mūsdienu vācu dzejas attīstības tendences//Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, 12. Liepāja: LiePA, 

2007. 133.-139.lpp. 

Rietum- un Austrumvācijas literatūra 20. gadsimta 90. gados. // Literatūra un kultūra : Process, 

 mijiedarbība, problēmas. Debespuses literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitātes 

akadēmiskais apgāds ―Saule ―. 2008. 91-99. lpp. 

Widerspiegelung der Wende im autobiografischen Werk von Christa Wolf.//Tradition und 

 Geschichte im literarischen und sprachwissenschaftlichen Kontext. Hrsg. M.Tarvas.  

Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main, 2008. 59-68.lpp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monogrāfijas: 

 

 

 

Zinātniskais darbs: 

Docētājas darbs 

ārzemju 

augstskolās:  

 

Uzstāšanās 

starptautiskās 

konferencēs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoģiskā 

darbība: 

 

Docētie un 

izstrādātie studiju 

kursi: 

 

 

 

Organizatoriskais 

darbs: 

 

 

Daces Rukńānes romāns ―Kāpēc tu raudāji‖ Latvijā un vācu literatūrkritikas uztverē.  

//Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, 12. Liepāja, LiePA, 2009. 146.-151.lpp. 

 (Līdzautore D.Ausekle.)  

Dzīvnieku tēli Gintera Grasa daiļradē. //Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums. 2. sējums. 

  Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds‖Saule‖. 2010. 244-349.lpp. 

Fiktīvā dubultbiogrāfija Daniela Kēlmana romānā "Pasaules mērīńana" //Aktuālas problēmas 

 literatūras zinātnē. 15. rakstu krājums. LiePA. 199.-205.lpp. 

Deutsch als Fremdsprache in Lettland (208. Lettland).// Handbücher zur Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft/Handbooks of Linguistics and Communication Science Ed. by  

Hans-Jürgen Krumm, Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Claudia Riemer. Mouton de Gruyter  

Publishers. Berlin, New York. 6 lpp.( iznāks 2010. gadā). 

Integration of ICT in Teacher Education and Different School Subjects in Latvia.// Educational 

 Media International. Routledge, Volume 41, Nr. 1/2004. P. 39-42 (co-author A.Kangro). 

Recent Developments in Teacher Education in Latvia // In: Teacher Education in Europe: Mapping  

the Landscape and Looking to the Future. Slovenia: TEPE http://www.pef.uni-lj.si/tepe2008/ 

 (co-author A.Kangro) 310.-316. Pp 

Kangro, I. Vācu 19.un 20. gadsimta dzeja un liriskā proza. Rīga, Apgāds „Garā pupa― 2003, 325 lpp. 

Cupei, J., Kangro, I., Lötz, W. un Rūtiľa, G. Vides politika un vides tiesības. Vācu-latvieńu vārdnīca. Vides politikas un 

vides terminu vācu-latvieńu salīdzinońs tiesību normu pārskats un vārdnīca ar svarīgāko jēdzienu skaidrojumu. Red. 

I.Kangro. Rīga: Mācību grāmata, 1998, 279 lpp. 

Minsteres Vilhelma universitātes Valodu centrā (Vācijas Akadēmiskā Apmaiľas dienesta stipendija) (2003.g.) 

Helsinku universitātē Pedagoģijas fakultātē (2010.g.). 

Freiburgas pedagoģijas augstskolā (2004.)(VFR), Burgasas universitātē (2004.)(Bulgārija), Kreuclingenas pedagoģijas 

augstskolā (2008.)(Ńveice) Klāgenfurtes pedagoģijas akadēmijā (2008., 2009.g.)(Austrija), Hamburgas universitātē 

(2008.g.)(VFR)., Helsinku universitātē ( Somija) (2010.) 

International conference „Cooperation for sustainable Education: management, research, practice, theory‖. Referāts „The 

Elements of Cooperative Learning in the Study Course ―Information Technologies and Internet in the Work of FL 

Teacher‖ Ratnieki, Latvija. 2009. gada 30. aprīlī. 

Tallinas Universitātes konferencē ‖Aktualitātes sveńvalodu mācību metodikā‖. Referāts ‖Neue Medien in der DaF-

Lehrer Ausbildung. Möglichkeiten und Probleme. 2009. gada 17. aprīlī. 

Daugavpils Universitātes XIX zinātniskie lasījumi. Referāts „Gintera Grasa romāns ‗Krabja gaitā‘ ‖. Referāts 2009. g. 

29.janvārī. 

Liepājas Universitātes 14. starptautiskā zinātniskā konference. Referāts „Fiktīvā dubultbiogrāfija Daniela Kēlmana 

romānā ‗Pasaules mērīńana.‘‖ 2009. gada 6. martā. 

Starptautiska konference ―Teacher Education in Europe: Mapping the Landscape and Looking to the Future‖. Referāts:  

Recent Developments in Teacher Education in Latvia (co-author A.Kangro). Ļubļana, Slovēnija, 2007. g. 21.-24. 

februārī. 

LU PPF starptautiskajā konferencē „Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā―. Referāts „Sveńvalodas Eiropas darba 

tirgū‖. Rīga, 2007. gada 14.decembrī. 
Projekta LLL- Lehren Lernen in Lettland. Westfälische Wilhelms- Universität Münster-Universität Lettlands. Zentrum für 
Lehrerbildung zinātniskā konference. Referāts „Fremdsprachenlehrerausbildung in Lettland.‖ Rīga, 2007. g. 27. maijā. 

2. Ģermānistu konference Tallinas Universitātē. Referāts „Wende in der deutschen Literatur: Autobiografie.‖ Tallina, 2007. gada 3.-

5.maijs. 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 13. starptautiskā zinātniskā konference. Referāts „Vācu autobiogrāfiskās literatūras peripetijas 20. gs. 

90. gados.‖ Liepāja, 2007.g. 1.-3.marts. 

Vadītie promocijas darbi 3 
Vadītie maģistra darbi 12 

Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi 63 

Visi vācu valodas praktisko nodarbību kursi (no 1.līdz 5.kursam) 

Modernās informācijas tehnoloģijas sveńvalodu skolotāju darbā.         A un B daļa             2 kredītp. 

Internets sveńvalodu skolotāja darbā                                                                                      2 kredītp. 

Vāciski runājońo valstu literatūra I                                                        B daļa                       2 kredītp. 
Vāciski runājońo valstu literatūra II.                                                      B daļa                       2 kredītp. 

Vāciski runājońo valstu literatūra III                                                      B daļa                      2 kredītp. 

Vāciski runājońo valstu ģeogrāfija, kultūra un izglītība I, II.                 B daļa                      2 kredītp. 
LU PPF Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja 

Angļu valodas un vācu valodas skolotāju profesionālās programmas virzienu vadītāja 

LU PPF zinātnisko rakstu krājuma‖Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē‖redkolēģijas locekle. 
Literatūrzinātnes un folkloristikas profesoru padomes locekle. 

LU PPF Domes locekle. 
2010. gada 29. oktobris.                                                                                                                           I. Kangro            



Dr.paed., prof.  Ruta Ināra Kaľepēja 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads :  1948. 

Izglītība : 

Dr.paed.- 1988.g. PSRS AAK;  

LU habilitācijas un promocijas padomes 1993.g.15.janvāra lēmums Nr.8 

Augstākā pedagoģiskā 1976. (latvieńu valodas un literatūras skolotāja) , 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi : 

2006. LU profesore  

2003. LU  asociētā profesore 

1992. Nostrificēts pedagoģijas doktora grāds 

1987. Pedagoģijas zinātľu kandidāt 

Nodarbošanās: 

2007. LU programmas „Pirmsskolas skolotājs‖ direktore 

2006. LU profesore 

2003. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asoc. profesore 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

ES finansētie projekti skolotāju kvalifikācijas iegūšanai, 

ES projekts ENEMU 2005.-2010 gads (centrs – Austrija Vīne Integration hause) 

Daudzkultūru bērnudārzs. 2000.gads 

Tautas māksla pirmsskolas pedagoģiskajā procesā. 2000. gads 

Es gribu iet skolā. 2004.gads 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Līdzdalība starptautiskos pētījumu projektos 

    OMEP pētījumos par pirmsskolas izglītības attīstības tendencēm 
   Eiropā, pasaulē., Lielbritānijā Redingas Universitātē ķopń 1999.gada projekta dalībniece.  

   Sadarbībā ar Zviedrijas OMEP „Pedagoģiskā procesa organizācija Baltijas jūras valstīs" kopń 

   2000. gada dalībniece. 
   Projekts ENEMU (Austrija, Vācija, Itālija, Turcija) 2004.-2009. 

Starptautiskas nozīmes recenzējamos zinātniskos izdevumos  publicētie raksti. 

OMEP ikgada ņurnāls. Reģ. Nr. 288955 R Latvian preschool education.1998.gads 
Sagatavotās mācību grāmatas un mācību līdzekļi 

Pirmsskolas audzināńanas galvenie darba virzieni un to  īstenońana. – R.: IAI, 1993. – 30 lpp. 

Darba plānońana pirmsskolas izglītības iestādē. Kopdarbībā ar V.Cīruli.M A.  1997. 39 lpp. 

Rotaļspēles. Kopdarbībā ar D.Dzinteri/ NT. Rīga 1997.-  21 lpp. 

 Bērnu runas aktivizēńana bērnudārzā. Mācību apgāds NT. 1999.- 30 lpp. 
 Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās 

  Inovācijas pirmsskolas izglītībā. Ungārija Budapeńta 2003. 

  Pirmsskolas izglītības organizācija Eiropā Norvēģija 2001. 

  Bērna tiesības uz rotaļu un attīstību. Singapūra. 1999 

  Skolotāju sagatavońana un prakse  Lielbritānijā. Redingas koledņa un                

  Universitāte.1999. 

         

  



Lekciju lasīšana ārzemju augstskolā 

        Bērnu sagatavońana skolai. Lietuvas Universitāte 2001 

         Pirmsskolas izglītības vadība, organizācija , saturs Latvijā. Redingas koledņa.1999.  

         Programmu veidońana pirmsskolas izglītībā. Haifas universitāte.1997. 

         Folkloras izmantońanas iespējas pirmsskolā. Tallinas Universitāte. 1997. 

         Pirmsskolas attīstība  Latvijā. 1997. Tallinas Universitāte. 

         Runas attīstīńana pirmsskolā. Tallinas pedagoģiskā universitāte. 1996.   

Akadēmiskie kursi: 

Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija I                A daļa 2 Kredītp. 

Attīstońās vides organizēńana                                     

                           2Kredītp.  

B daļa 2 Kredītp. 

Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija III             A daļa 2 Kredītp. 

Bērna sagatavońana skolai                                       B daļa 2 Kredītp. 

Dzimtās valodas kultūras pamati A daļa 2 Kredītp. 

Didaktika A daļa 2 Kredītp. 

Izglītības sistēma un iestādes A daļa 2 Kredītp. 

Dzimtās valodas kultūras pamati un mācīńanas 

metodika 

B daļa 4 Kredītp. 

Metodiskā darba vadība pirmsskolas izglītības 

iestādē 

C daļa 2 Kredītp. 

Iepazīstināńana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves 

norisēm metodika 

A daļa 2 Kredītp. 

Bērna runas diagnosticēńana un attīstība 

pedagoģiskajā procesā 

B daļa 2 Kredītp. 

Pirmsskolēna kreativitātes attīstība pedagoģiskajā 

procesā 

B daļa 2 Kredītp. 

Audzēkľa tiesību un pienākumu vienotība 

pedagoģiskajā procesā 

B daļa 2 Kredītp. 

Papildus ziņas par  profesionālo  darbību:    
 Organizatoriskais darbs 

            2010. LU programmu padome pedagoģijā 

            2010. gads – LU profesoru padome pedagoģijā 

            LU PPF Dome no 2007. – 20010. 

            LU PPF Profesoru padomes pedagoģijā locekle 2010.- 
Līdzdalība zinātnisko un akadēmisko izdevumu redakcijas kolēģijās: 

         Ņurnāls Skola un ģimene.no 1994. – 2000. gadam 

         Ņurnāls Pirmsskolas izglītība. Redaktore un dibinātāja (ņurnāls tiek izdots kopń 

1997.gada) 
 Piederība starptautisko un akadēmisko nozaru apvienībām 

             EECERA (European Early Childhood Education Research   Association.) 

             OMEP (World Organization for Early Childhood Education.) 

             OMEP Eiropas konferenču orgkomitejas locekle. 

             OMEP Padomes locekle. 

     Latvijas pirmsskolas izglītības konferenču 1997., 1998.,1999., 2000., 2001., 

             2002.,2003. 2005.,2006.,2007.,2008.,2009. gadā  orgkomitejas priekńsēdētāja. 

2010.gada 18.oktobrī                                                                                          /R.I. Kaľepēja/ 



DR.PHIL., PROF. VLADIMIRS KINCĀNS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1956.  

Izglītība:    

1971.-1975. Rīgas industriālais politehnikums,  

Automobiļu tehniskās apkalpes un remonta fakultāte, students  

1978.-1983. Kijevas Valsts Universitāte, Filozofijas fakultāte, students  

1983.-1986. Ukrainas Zinātľu Akadēmija, Filozofijas institūts, aspirants 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2007.        Profesora akadēmiskais nosaukums 

2001.        Asociētā profesora  akadēmiskais nosaukums  

1997.        Docenta akadēmiskais nosaukums  

1993.   Filozofijas doktora zinātniskais grāds 

1991.  Docenta zinātniskais nosaukums  

1986.  Filozofijas zinātľu kandidāts   

 

Nodarbošanās: 

1986. - 1990.    Latvijas Universitāte, Filozofijas katedras vecākais pasniedzējs. 

1990. - 2000.    Latvijas Universitāte, Praktiskās filozofijas katedras docents 

2000. - 2004.    Latvijas Universitāte,  Tēlotājas mākslas katedras vadītājs 

2001.- 2004.  Latvijas Universitāte, Tēlotājas mākslas katedras asociētais profesors                                      

2005. -              LU, PPMF, Skolotāju  izglītības  programmas direktors 

 2007 -               Latvijas Universitāte, PPMF fakultātes profesors 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Kincāns V. К вопросу о реабилитации обыденного восприятия.   М. М. Бахтин и проблемы методологии 

гуманитарного знания. Сборник  научных статей. Издательство Петрозаводского Государственного    

университета, Петрозаводск 2001, стр. 35.- 46. 

Kincāns V. Some notes on kinesics features of Latvian national character.   Intellect, Imagination, Intuition: 

Reflections in the horizon‘s of consciousness.―EIDOS‖, St.Petersburg, 2001. 259. –263.  

Kincāns V. Mākslas darba izpratne un pirmsizpratne.  Homo aestheticus . No mākslas filozofija līdz ikdienas 

dzīves estētikas. TAPALS,   Rīga 2001., 279-288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kincāns V. Uzvedības normas: Metodoloģiska analīze. Changing Education in a changing society. ATEE spring 

University. Teachers, LU, Rīga. 2003. 212-224. 

Kincāns V.  Sabiedrība un skola brīvības apstākļos.  Izglītība 21.gadsimtā: teorija un prakse. Rakstu krājums., 

Informācijas sistēmu augstskola. Rīga, 2003., 102-110. 

Kincāns V. Evaluating Childhood Art: a New Approach to Teaching. XVI International Congress of Aesthetics.  

CHANGES IN AESTHETICS.  Rio de Janeiro. 2004, 66 pp. 

Kincāns V. Televīzija un bērni.  LU zinātniskie raksti. 678. sējums.  Rīga, LU, 2005., 26-33. 

Kincāns V. Compliment as a form of communicative competence in speech etiquette. In the book ―Language and 

culture‖, volume 7,  1. Publishing house of Dmitry Burago, Kiev, 2004.  251-257. 

Kincāns V. Особенности  праздничного этикета у  евреев (на примере  субботы). ЛУ, Рига, 2005, 40-50 

Kincāns V. Iztēle. bērna iztēle un mākslinieciskā jaunrade. ., RPIVA, Riga.2006., 226-232. 

Kincāns V. Apology as a form of communicative competence in speech etiquette. In the book ―Language and 

culture‖, volume 8,   Nr.1. Publishing house of   Dmitry Burago, Kiev, 2006.  210-220. 



Kincāns V. Educational activity of pedagogue and field of hermeneutics. ATEE spring University. 2006, 1.   

Klaipeda University, Lithuania, 2006. 68-73. 

Kincāns V. Mākslas izglītības būtība mūsdienu sabiedrībā. LU zinātniskie raksti 700. sējums. Rīga, LU,  2006. 9-

18. 

Kincāns V. Silence as element of etiquette communication.  Язык и культура. Выпуск 9. Том 1. Философия  

языка и культуры.   Издательский дом  Бураго, Киев, 2007. c.121-132. 

Kincāns V. The Prospects of dialogical education in modern condition.  Rēzekne, 2007, 167-177. 

Kincāns V. Radońums dzīvē un mākslā: filozofiskā un metodoloģiskā analīze.  LU Raksti,  Izglītības vadība. Nr. 

700. Riga.2006., 7-12. 

Kincāns V. Art education and formation of creative personality.  Changing Education in a changing society. 

ATEE spring University. 2007, 2.  Klaipeda University, Lithuania, 2007. 103-107. 

Kincāns V. Jautājumu - atbilņu procedūra un izpratne kā metodoloģiska un pedagoģiska problēma.     Latvijas 

Universitātes Raksti,  Nr. 715. Rīga. 2007, 46-55. 

Kincāns V. Estētiskās kultūras attīstība kā filozofiska un pedagoģiskā problēma. ATEE spring University. 2008. 

Teacher of the 21st century. Quality Education for Quality Teaching. Latvijas Universitāte. 2008., 740-745.  

Kincans V Принцип  повтора в педагогическом  дискурсе.  Язык и   культура.    Выпуск 11. Том X (122). 

Язык и культура.   Издательский дом  Бураго, Киев, 2009. c.315-323.  

 Kincāns V. Trust in the Pedagogical Process.  Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Rēzekne, 2010, ISSN 1691-

5887, 279-288. 

Mācību literatūra                                                        10 

Grāmatas                                                                     8 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos   83 

Konferenču tēzes       67 

Ziņas par profesionālo darbību   

LU Pedagoģijas Psiholoģijas  un Mākslas fakultātes Domes loceklis. 

LU PPFM Skolotāju izglītības nodaļas valdes  loceklis. 

LU Zinātnisko rakstu sērijā "Pedagoģija un skolotāju izglītība" redkolēģijas loceklis. 

Vizuālās mākslas skolotāja profesionālās studiju programmas vadītājs. 

Skolotāju izglītības  profesionālā bakalaura studiju programmas direktors. 

Pedagoģijas promocijas padomes loceklis. 

Profesoru padomes loceklis. 

LZP eksperts. 

Akadēmiskie kursi  

Estētika. Skolotāja profesionālo studiju programma, 32 KST / 2 KRP, A un B daļa. 

Ētika. Skolotāja profesionālo studiju programma, 32 KST / 2 KRP, A un C daļa. 

Saskarsmes un uzvedības kultūra.  Pedagoģijas bakalaura, skolotāja profesionālo studiju 

programma, 32 KST / 2 KRP, A un C daļa. 

Lietińķā etiķete un protokols. Ekonomikas  bakalaura studiju programma, 32 KST / 2 KRP, B 

daļa. 

Lietińķa  saskarsme.  Bakalaura studiju programma, 32 KST / 2 KRP, A daļa. 

Viesmīlība un etiķete. Ekonomikas maģistra studiju programma. 32 KST / 2 KRP, A daļa. 

Ētikas pamati biznesā. Ekonomikas  bakalaura studiju programma 32 KST / 2 KRP, A daļa. C 

daļa. 

 

 

2010. gada 28.10.                                                                              V. Kincāns 



Dr. sc. administr. Rita Kiseļova 

dzīves un darba gājums  

Curriculum Vitae (CV) 

 

Dzimšanas gads 1959. 

Izglītība 2003. – 2007. g. LU doktorantūra: vadībzinātne, izglītības vadība, 

promocijas darbs aizstāvēts 2011. gadā 

 2000. – 2002. g. Latvijas Universitāte, PPF Izglītības zinātľu 

maģistra studiju programma; iegūts Izglītības zinātľu maģistra 

grāds 

 1977. – 1982. g. Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un 

matemātikas fakultāte; iegūtā specialitāte – matemātiķis, 

pasniedzējs 

Akadēmiskie nosaukumi un 2011. g. Latvijas Universitāte, vadībzinātľu doktora grāds; 

zinātniskie grādi 2002. g. Latvijas Universitātes PPMF, Izglītības zinātľu maģistra  

 grāds 

 Nodarbošanās 2002. g.  Latvijas Universitāte  PPMF, Izglītības zinātľu nodaļas 

lektore 

 1985. – 2002. g. Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums, 

matemātikas un informātikas skolotāja 

1982. – 1985. g. Rīgas 39. vidusskola, matemātikas skolotāja 

1981. – 1982. g. Rīgas 20. vidusskola, matemātikas skolotāja 

Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits) (2006.-2011.)  

  Zinātniskās publikācijas 8 

  Referāti konferencēs 7 

  Projekti    9 

  

Akadēmiskie kursi Informātika izglītībā I un II  

 Lietińķo programmu paketes I 

 Pedagoģiskās novērońanas prakse  

 Pedagoģiskā prakse I un II 

 Izglītības vadības pamati  

 Izglītības vadības ekonomiskie aspekti  

 Maģistra prakse  

 



Svarīgākās publikācijas (2006.-2011.) 

Zinātniskās  publikācijas – grāmatas 

Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova (2010). Ko skolēni zina 

un prot - kompetence lasīńanā, matemātikā un dabaszinātnēs. Latvija OECD valstu 

Starptautiskajā skolēnu novērtēńanas programmā 2009. Rīga, SIA Drukātava, 163 lpp.  

Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R. Kompetence dabaszinātnēs, matemātikā 

un lasīńanā – ieguldījums nākotnei. Latvija OECD valstu starptautiskajā skolēnu 

novērtēńanas programmā. Rīga, SIA ―Drukātava‖, 2007.g., 138 lpp. 

Raksti   

Kiseļova R. Latvijas skolu 9. klańu skolēnu matemātikas kompetence, attieksmes 

un mācīńanās stratēģijas OECD SSNP 2003 skatījumā, Izglītības vadība: Latvijas 

Universitātes raksti, 697. sēj., Rīga: Latvijas Universitāte, 2006, 47-55.lpp 

 Kangro A., Kiseļova R. (2007) Kvalitātes un sociālā taisnīguma nodrońināńana 

Latvijas izglītības sistēmā/ //. Drońība un tiesiskums Latvijā. – Rīga: Latvijas 

Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007. – 120. -143. Lpp. 

 

 

 

 

 

R.Kiseļova 

2011. gada 9. aprīlis 



AGITAS KLEMPERES - SIPJAGINAS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

PERSONAS DATI: 

  Agita Klempere - Sipjagina, dzimusi 1978. gada 30. septembrī 

  Dzīvesvieta. Rīga, Kurzemes prospekts 54-52, LV-1067 

Mobilais tālrunis- 26174836, e-pasta adrese- aks@lu.lv 

 

IZGLĪTĪBA: 

no 2003. – studēju LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Izglītības vadības 

doktorantūras programmā 

2006.-2008 – Juridiskā koledņa Cilvēka resursu vadība studiju programma – iegūts 

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības diploms un personāla speciālista 

kvalifikācija 

2000.- 2002. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte – iegūts izglītības zinātľu 

maģistra grāds.  

1996. – 2000. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta centrs, Veselības un 

sporta izglītības nodaļa – iegūts izglītības zinātľu grāds pedagoģijā un profesionālā 

kvalifikācija. 

  1993. – 1996. – Ogres pilsētas 2.vidusskola.  

PAPILDUS IZGLĪTĪBA: 

no 2003.g.okt.-2004.g.26.marts. Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ 

Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība 

 

VALODU ZINĀŠANAS: 

Dzimtā valoda – latvieńu valoda, krievu valoda – pārvaldu sarunvalodas līmenī un brīvi 

lasu, pirmā sveńvaloda – angļu valoda - pārvaldu gan runu, gan rakstību, otrā sveńvaloda 

– vācu valoda – pārvaldu sarunvalodas līmenī. 

 

DARBA PIEREDZE : 

no 2000.g. strādāju LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Veselības un sporta 

izglītības centrā– lektore. 

1999. – 2000. – Ogres ģimnāzijā – sporta skolotāja; 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

Nozīmīgākās publikācijas: 

1. Sports pirmsskolā, Agita Klempere – Sipjagina. Skolotājs 4(76)2009, Rīga: 

izdevniecība RaKa. 48.-52.lpp. 

2. Dzīvesprasmju izglītības ideja un tās pielietojums veselības mācību stundās, 

Klempere A. Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē, LU PPF zinātniskie 

raksti/Zinātniskais redaktors prof. J. Krastiľń. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 

534.lpp. 

3. Veselības izglītības iespējas Latvijas Universitātē, Klempere A. Veselības un sporta 

izglītības problēmas Latvijas Universitātē: rakstu krājums Dr. paed. J. Melbārņa 

redakcijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 64.lpp. 

4. Orientēńanās sporta apguvē iegūstamās zināńanas, prasmes un attieksmes, kas būtu 

nepiecieńamas katra studenta dzīvē, Klempere A. Sporta izglītība Latvijas Universitātē: 

rakstu krājums Dr. paed. J. Melbārņa redakcijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 

80.lpp. 

5. Mācību metoņu un paľēmienu izvēle un nozīme veselības mācības stundās, Klempere 

A. Sports personības pilnveidońanā: rakstu krājums Atbildīgā par izdevumu ped. maģ. 

A. Golubeva. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 72.lpp. 



Piedalīńanās konferencēs ar referātiem: 11 reizes. 

Starptautiskā konference: 

1. Rīga, 2008.gada 13-15.oktobrī, Stresa noturība un stresu izraisońie faktori pedagogu 

darbā. Rīgas Tehniskās Universitātes 49.starptautiskā zinātniskās konferences 

programma, RTU izdevniecība, Rīga, 2008, 89.lpp. 

2. Rīga, 2004.gada 14.-16.oktobrī, Studiju kursa ―Psihiskā veselība‖ nozīme Veselības 

un sporta izglītības specialitātes studentu profesionālajā sagatavońanā. Klempere – 

Sipjagina A. Rīgas Tehniskās Universitātes 45.starptautiskās zinātniskās konferences 

programma, RTU Izdevniecība, Rīga, 2004. 90.lpp. 

Citas konferences: 

1. Izglītības iestādes ieguvums, ieguldot darbinieku stresa faktoru un stresa noturības 

noteikńanā. Latvijas Universitātes 68.zinātniskā konference 2010.gada 05.februārī. 

2. Stresa noturība un stresu veidojońie faktori vispārējās izglītības iestādes pedagogiem. 

Latvijas Universitātes 67.zinātniskā konference 2009.gada 30.janvārī. 

3. Stresa menedņmenta nozīme sporta darba vadītāja ikdienā. Latvijas Universitātes 

66.zinātniskā konference 2008.gada 29.janvārī. 

4. Vadītāja un komandas darba loma un nozīme sporta organizācijas attīstības un 

pilnveides process. Latvijas Universitātes 63.zinātniskā konference 2005.gada 

25.janvārī. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Vadīti 1 maģistra darbs un 18 diplomdarbi. 

Docēti un izstrādāti studiju kursi: 

Sociālo zinību mācību metodikaPedaP281, 

Sociālo zinību metodika I, II Peda2007, Peda2008 

Vide un veselīgs dzīvesveids I, II VidZP003, VidZP004,  

Psihiskā veselība Psih3305, 

Mācību metodika slēpońanā SpoZP006,  

Tūrisma un orientēńanās mācību metodika SpoZP010,  

Fiziskās audzināńanas teorija un metodika I, II SpoZ1001, SpoZ1002,  

Vadītas nodarbības profesionālās pilnveides kursos ESF programmas "Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakńaktivitātē "Pedagogu konkurētspējas 

veicināńana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros. 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA: 

2007.gada septembra līdz 2008.gada februārim – izpildīti Sociālo zinību skolotāja 

programmas direktora pienākumi. 

Piedalīńanās grāmatas ―Personības LU sportā‖ veidońanā.  

LU Rektora Pateicības raksts par teicamiem sasniegumiem sporta attīstībā, izciliem 

panākumiem sporta meistarības pilnveidońanā Latvijas Universitātē. 

 

 

Rīgā, 2010. gada 31. augustā.  

A. Klempere-Sipjagina 

 

 

 

 



 

MĀRĪTE KOKINA - LILO 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1959. 

 Izglītība:    

1983.-1988.     Studijas Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā Tekstila 

                                                            mākslinieciskās noformēńanas nodaļā 

2007.-2009.     Studijas LU Izglītības zinātľu maģistrantūrā 

Nodarbošanās: 

   1990.- 2010.  asistente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē  

   1995.-1996.  pasniedzēja Rīgas Pedagoģijas un vadības 

augstskolā    (paralēli  darbam LU )  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 „ Tekstils. Kompozīcija 5.–12. kl.‖ – R., Zvaigzne ABC, (grāmata izstrādāta kopā ar 

autoru kolektīvu) 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1992. VMA diplomdarbu izstādē – tekstildarbs „Ainava‖ 

1998. piedalīńanās jauno mākslinieku darbu izstādē – tekstildarbs „Pārvērtības‖ 

2003. piedalīńanās LU PPF Tēlotājas mākslas katedras pasniedzēju darbu izstādē – 

tekstildarbs „Ierobeņotā brīvība‖  

2005. piedalīńanās LU PPF Tēlotājas mākslas katedras pasniedzēju darbu izstādē – 

tekstildarbs    „Krāsu spēle‖.  

2007. LU 65. konference, Mājturības mācību metodikas sekcija, referāts Paradigmu 

maiľa mājturībā 

2008. LU 66. konference, Mājturības mācību metodikas sekcija, referāts Mājturības un 

tehnoloģiju skolotāja prestiņs 

2009. LU 67. konference, Mājturības mācību metodikas sekcija, referāts Mājturības un 

tehnoloģiju skolotāja tēls 

2010. LU 68. konference, Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības mācību 

metodikas sekcijā, referāts Mājturības mācību priekńmeta satura izmaiľas Latvijā 

Akadēmiskie kursi: 

Tekstils I                                                                         B  daļa                       2  kredītp. 

Tekstils un tā mācību metodika IV (Auńana)                 B  daļa                       2  kredītp. 

Tekstils un tā mācību metodika V (Batika, apdruka un kompleksie tekstildarbi 1) 

                                                                                         B  daļa                       2  kredītp. 

Tekstils un tā mācību metodika VIII (Batika, apdruka un kompleksie tekstildarbi 2)  

                                                                                        B  daļa                       2 kredītp. 

Rokdarbi un to mācību metodika I                                 B  daļa                       1  kredītp. 

Rokdarbu teorija un metodika II                                     B  daļa                       2  kredītp.  

Dabas materiālu kompozīcija                                          B  daļa                       2  kredītp. 

Mācību metodiskā prakse                                                B  daļa                       2  kredītp. 

Sociālā rehabilitācija. Darbs ar dabas materiāliem.         B  daļa                       2  kredītp.  

Pedagoģiskā prakse II                                                      A  daļa                       8 kredītp.  

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Paralēli darbam LU PPF kopń 1990.g. tiek vadīti metodiskie semināri un profesionālās 

pilnveides kursi Latvijas mājturības/mājsaimniecības skolotājiem. 

2007.-2010. piedalīńanās Valsts mājturības/mājsaimniecības olimpiāņu organizēńanā un 

vadīńanā 

 

2010. gada 3. oktobrī                                                        M.Kokina-Lilo 

 



 

PAED.MAG. ANTRA KRAUCE 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1965. 

  

Izglītība:                     2003.-2005.  Studijas Veseluma pieejas augstskolā „ Izaugsme‖,   

speciālās izglītības skolotājs 

1998.-2001.  Studijas LU, Izglītības zinātľu maģistra grāds 

pedagoģijā 

1994. - 1996.  Studijas LU, Sākumskolas skolotājs 

1983. - 1988.  Studijas RPI, Inņenieris, bioķīmijas tehnologs 

 

 

Zinātniskie grādi: 

   2001.  Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

    

 

Nodarbošanās: 

2009. Valsts izglītības satura centrs (VISC), speciālās izglītības nodaļa, speciālās 

izglītības eksperts 

2008.-2009. Valsts speciālās izglītības centrs (VSIC), metodiskā darba nodaļa, vecākā 

referente 

1999.-2008. Rīgas 1.speciālā internātpamatskola, direktora vietniece audzināńanas darbā 

1996.-pańreiz  Rīgas 1.speciālā internātpamatskola, specialās izglītības skolotāja 

1995.-1996. Ziemeļvalstu ģimnāzija, sākumskolas skolotāja 

1993.-1995. Kandavas internātvidusskola, sākumskolas skolotāja 

1988.-1993. Kandavas radiorūpnīca, inņenieris-tehnologs 

  

 

  

Akadēmiskie kursi: 

Darbmācības speciālā metodika (2  kredītp.) 

Darbmācības un sporta speciālā metodika (2  kredītp.) 

Vizualās mākslas speciālā metodika    (2  kredītp.) 

 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

no 2008.(patreiz) – „Izglītības un attīstības centrs „EGO‖, lektore 

no 2006.(patreiz) – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, lektore,  

Valsts eksāmenu komisijas priekńsēdētāja 

no 2004.  - mācību centrs „Atbalsts sociālai integrācijai‖, lektore 

no 1996. – Rīgas 1.speciālā internātpamatskola, skolotāja 

 

 

 

 

 

Papildus izglītība/ kursi 

 

B kategorijas autovadītāja apliecība no 1989. gada  - AA 681765 



―Stresa menedņments‖ - Apliecības Nr.05-443, Kods A1-9014144533, Nr.0103, 

25.02.2005. 

―Projektu rakstīńana, organizēńana un vadīńana izglītībā‖  - Apliecības Nr.63, kods A1-

9014360033 Nr.0204, 10.03.2006. 

„Metodiskā atbalsta nodrońinājums internātskolu audzinātājiem par dzīves prasmju, 

vardarbības, bērnu tiesību, drońības un veselības jautājumiem‖ - Apliecības Nr.1594, 

kods A2-9014950252,  

„Seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības cilvēkiem ar GAT‖ - Apliecības 

Nr.2007/3-11/224, kods A2-9014150880, 9.11.2007 

„Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantońana mācību procesā‖ - Apliecības Nr. IKT-

1705, 31.07.2008., kods A-9014142298, 29.05.2008. 

„Neredzīgi- nedzirdīgi bērni: īss ieskats attīstības un izglītības īpatnības‖ - 11.06.2009. 

Apliecības Nr. VSIC-09/00157  

Improvizācijas teātra spēles personības attīstībai bērniem ar speciālām vajadzībām‖, 

Apl. nr. 9014222980-1362-01, programmas kods A-9014222980 

„Jaunākās mācību metodes darbā ar skolēniem ar mācīńanas grūtībām un speciālām 

vajadzībām speciālās izglītības skolās‖, Apl. nr. 9014170180-1139-01, kods A-

9014170180, 2009.gads 

„ Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika‖, sertifikāta  nr. VSIC-09/0222, 

2009.gads 

Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantońana mācību procesā‖, Apl. nr. IKT-1705, 

progr. Kods A-9014142298 

„ Mūsdienīga mācību procesa organizēńana speciālajā izglītībā matemātikas stundās‖ 

apl. nr. VSIC-09/0001, 2009.gads 

„Speciālā un iekļaujońā izglītība Vācijā‖  sertifikāts par piedalīńanos 

Certificate of attendance – Attended the Comenius Planning Meeting in Viana do 

Castelo, Portugal 19-22nd November 2009. 

Certificate of attendance – Attended the Comenius Planning Meeting in Durham and 

Darlington , UK 10-13nd June 2009. 

Certificate of participation- Participated in the conference „ Embracing inclusive 

approaches for children and youth with special education needs‖ July 12-14, Riga, 

Latvia 

 

 

 

Kontaktinformācija: 

 

Adrese: 

 

Paipalu iela 1, Kalngale, 

 Carnikavas pag.,  

Tālruľa nr: 29662466 

E-pasta adrese antra.krauce@inbox.lv 

 

 

 

 

 

2010.                                                                                                                 A. Krauce 

 

 



DR.PAED., PROF. AĪDA KRŪZE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

1.Vispārīgās ziľas 

Dzimšanas gads      1949. 

Izglītība 

1971.-1977. g.  Latvijas Valsts Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte 

1984.-1988. g.  LVU, Pedagoģijas un psiholoģijas katedras aspirantūra                   

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

1990. g.    Pedagoģijas zinātľu kandidāte 

1993. g.   Pedagoģijas doktore (nostrifikācija)  

1996. -1999.g.  docente  

1999.-2002.g.  asoc.profesore 

Kopń 2002. g.   profesore 

Nodarbošanās 

Kopń 1990. g.   Latvijas Universitāte: Pedagoģijas muzeja vadītāja  

1995.-1999. g.  Pedagoģijas un psiholoģijas katedra/ institūts, docente 

1999.- 2002.g. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, asoc. prof., direktora v. 

2002.- 2003.g.  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, prof., direktore 

Kopń 2004.g. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, prof., Pedagoģijas nodaļas 

vad. 

Zinātniskā darbība un publikācijas  
LZP finansēto projektu vadītāja 

2004.-2008.g. ―Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinońā analīze‖ 

(LZP projekts 04.1326, LU – Nr. 769 vadītāja) 

Kopń 2009. g. „Medijpedagoģijas attīstība informācijas sabiedrībā: Latvijas 

konteksts―  

(LZP projekts 09. 1483, LU – Nr. 6186 vadītāja) 

LU projektu vadītāja 

2006.g. LU akad.attīstības projekts ― Pedagoģijas vēstures pētniecības 

aktualitātes Eiropas kontekstā‖ - vadība 

2007.g. LU zin.infr.att. projekts ―Starptautiskas zinātniskās sadarbības 

tālāka attīstība pedagoģijas vēsturē un muzejpedagoģijā‖ – vadība 

Kopń 2006.g. BPVA projekts „ Izglītības un pedagoģiskās domas attīstība  

 Baltijas valstīs― (1.posma rezultāts – monogrāfija angļu val.) 

Starptautiskā sadarbība 

Kopń 1999.g. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācija, kopń 2010.g.valdes pr-tāja 

Kopń 2000.g. (līgums) Sadarbības projekta ietvaros ar K.Adenauera fondu un Leipcigas 

universitāti ikgadēja starptautiskā semināra un konferences organizēńana LU 

doktorantiem un docētājiem Vācijā  

2003.,2006.,2008.,2010. Pedagoģijas vēstures sekcijas vad. Eiropas Skolotāju  

  izglītības asociācijas (ATEE) konferencēs 

Kopń 2003.g.   Baltijas zinātľu vēstures asociācija 

Kopń 2006.g.   Teodora Litta biedrība Vācijā 

Kopń 2007.g.   Vēsturiskās un sistemātiskās mācību grāmatu izpētes starpt. biedrība  

Kopń 2009.g.   ISCHE locekle 

 

Darbs ārvalstu augstskolās: 2005., 2010.g. – Frankfurtes pie Mainas Universitāte;  

2006., 2008., 200., 2010. Leipcigas Universitāte. 

 

Publikācijas pedagoģijas zinātņu nozarē  

 110, t.sk. vispāratzītos recenzējamos izdevumos – 35 



Nozīmīgākās publikācijas 2009.- 2010.g. 

1. Krūze A. Fibeln und Lesebücher als Geschichtsquelle (17.-19.Jh.) /Angelo Van 

Gorp&Marc Depaepe (Hrsg.).- Bad Heilbrunn: Verlag Juius Klinkhardt, 2009.- 

S.165-172.  

2. Krūze A.,  Rubene, Z., Rezeption der deutschen Erziehungsphilosophie in 

Lettland/ Gutjahr - Löser, P., Schulz, D., Wollersheim, H., W., Theodor-Litt-

Jahrbuch 2009/6- Leipziger Universitätsverlag, 2009. – S. 75. -89. 

3. Krūze A. Development of Pedagogical Thought in Latvia/ History of Education 

and pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940: an Overview.- R.: 

RaKa, 2009. – 249. – 270.lpp. 

4. Krūze A, Vugule, E. Forschung der Geschichtspädagogik in Lettland nach der 

Wiedererlangung der Unabhängigkeit(1990 – 2009)/ Pedagogy in the Changing 

Historical Conditions in the 20th Century in the Baltic Countries – R.: RaKa, 

2009 - 398.- 408.lpp. 

5. Krūze A., Ķestere I. (Sast.) Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi. Zinātnisku rakstu 

krājums. R.: RaKa, 2010. - 297 lpp. 

3. Pedagoģiskā darbība  Doktorantu zinātniski pētnieciskā darba vadība 

- 4 aizstāvēti darbi (2001., 2002.,2005.,2007.) 

- 2 iesniegti darbi (2010.) 

- 3 darbu vadība 

Akadēmiskie kursi 

Nr.p.k Studiju programma                  Studiju kursa nosaukums                                                                                

Apjoms 

 

1. Pedagoģijas doktora Aktualitātes pedagoģijas vēstures pētniecībā 

 

3 KP 

2. Pedagoģijas maģistra Pedagoģijas ideju attīstība pasaulē un Latvijā (arī E- 

kurss) 

2 KP 

3. Pedagoģijas maģistra 
 
4. Prof. /bak. progr. 

Sabiedrība attiecībā pret cilvēkiem ar daņādām īpańām 

vajadzībām: ģimenes un sociālā atvērtība  

Pedagoģijas vēstures avoti                                      

 

3 KP 

2 KP 

5. Prof. progr. Pedagoģiskā doma Latvijā un tautas pedagoģija 2 KP 

6. Prof. progr. Pedagoģijas vēsture 2 KP 

 

 

4. Organizatoriskā darbība  

Latvijas Universitātē 

Kopń 2004.g. LU Senāta locekle, PPF Domes locekle 

Kopń 2001.g.  Pedagoģijas doktorantūras padomes locekle 

Kopń 2007.g. LU Pedagoģijas profesoru padomes priekńsēdētāja 

Kopń 2007.g   PZI Zinātniskās padomes priekńsēdētāja 

Kopń 2004.g. LU Pedagoģijas zin.noz. promocijas padomes eksperte 

Kopń 2004.g.  Pedagoģijas maģistra stud. progr. gala pārb. komisijas priekńs. 

Kopń 2006.g.  Pedagoģijas studiju programmu padomes locekle 

Kopń 2006.g.  LU izdevējdarbības padomes locekle 

Kopń 2007.g.  LUB padomes priekńsēdētāja 

 

Citās institūcijās 

2003.-2006.g.  LZP 12. nozares ekspertu komisijas locekle, LZP locekle 

Kopń 2000.g.   Ņurnāla ―Skolotājs‖ redkolēģijas locekle 

 

25.11.2010.                                     A. Krūze 



AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 

 

Mat. Maģ., lekt. Ludmila Kuzmina 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads 1943. 

Izglītība  1961.-1965.  Studijas LU Fizikas un Matemātikas fakultātē 

   1993.  ieguvusi matemātikas maģistra grādu 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

 

Nodarbošanās: 

 

1966.01.-1977.01. LU pusvadītāju laboratorijas inņenieris, 

                                    LU pusvadītāju laboratorijas jaun. zin. līdzstrādnieks, 

LU pusvadītāju laboratorijas vecākais inņenieris. 

1977.01.-1985.09 LU, CFI vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. 

1985.10.-1994.03. LU Informātikas un TML katedras lektore. 

1994. 03.  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

                                    Izglītības vadības nodaļa lektore. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. J. Kuzmins., L. Kuzmina. Integrēta pieeja Informātikā. – Izglītības zinātnes un 

pedagoģijas mūsdienu pasaulē. Zin.Raksti. 649.sējums, Rīga, 2002,  lpp. 363-367. 

2. L. Kuzmina PASCAL valoda – uzdevumi un vingrinājumi. Kurss WebCT vidē, I 

daļa 2003. 

3. J. Kuzmins, L. Kuzmina. E-lekcijas un e-ieskaites sistēmā SOLO. – LU 61. 

konference. Izglītības vadības sekcija. 2003.g. 

4. L. Kuzmina, J. Kuzmins. E-lekcijas un e-ieskaites sistēmā SOLO, LU raksti 670 

sējums /Rīga LU, 2004. 7lpp 

5. L. Kuzmina PASCAL valoda – uzdevumi un vingrinājumi. Kurss WebCT vidē, II 

daļa 2004. 

6. L. Kuzmina, J. Kuzmins „Dialogu materiāls WebCT vidē‖. LU 63. Zinātniskā 

konference. 2005. Referāts 

7. L. Kuzmina, J. Kuzmins. „Virtuālā klātbūtne mācību procesā" Izglītības vadība, 

LU raksti 697 sējums /Rīga LU, 2006. 6 lpp.  

8. J.Kuzmins, L.Kuzmina, A.Ločmele. Mācību programmu salīdzinońās iespējas. LU 

64. Zinātniskā konference. 2006, Referāts. 

9. J. Kuzmins, L. Kuzmina, National analysis and comparison of computer science 

educational porgrams. Contemporary Problems of Higher Education. The papers 

of 3rd research and educational International Conference. Yekaterinburg, 

September 2006. 

10. J.Kuzmins, L.Kuzmina. Bāzes zināńanas skolas informātikā. LU 65 Zinātniskā 

konference. 2007. Referāts. 

11. L. Kuzmina, J. Kuzmins „Dialogu materiāls WebCT vidē‖. Izglītības vadība, LU 

raksti.709.sējums, Rīga LU, 2007. 

 

Mācību literatūra: 

1. L. Kuzmina PASCAL valoda – uzdevumi un vingrinājumi. Kurss WebCT vidē, I 

daļa 2003. 

2. L. Kuzmina PASCAL valoda – uzdevumi un vingrinājumi. Kurss WebCT vidē, 

II daļa 2004. 



3. L. Kuzmina, „Programmēńanas valoda C++‖ I daļa. Kurss apmācības sistēmā –

„MOODLE‖. 2007. 

Raksti zinātniskajos ņurnālos un rakstu krājumos   34 

Konferenču tēzes        16 

Publicētā mācību literatūra (skaits):       9 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Informātika izglītībā,  B daļa,  2 kredītp. 

 Pamatalgoritmi,   B daļa,  2 kredītp. 

 Programmēńanas praktikums (I),  B daļa 2 kredītp. 

 Programmēńanas praktikums (II),  B daļa  2 kredītp. 

 Programmēńanas praktikums (III),  B daļa  2 kredītp. 

 Programmēńanas praktikums (IV),  B daļa 2 kredītp. 

 .Lietińķo programmas paketes izglītībā II.,  B daļa 2 kredītp. 

 Lietińķo programmas paketes izglītībā III.,  B daļa 2 kredītp. 

 Informātika izglītībā I,  A daļa.  2 kredītp. 

. 

 Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi – 5 darbi. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 

 

 

 

 

20__. gada _____________                                                                                                            

L.Kuzmina 

 

 



MAG. ART. OTTO ĶENGA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1979. 

  

Izglītība:   1995.-2001.  Studijas Latvijas Kultūras Akadēmijā 

   2003.-2007.  Doktorantūra Latvijas Kultūras Akadēmijā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

   1999.   Mākslas bakalaurs 

   2001.   Mākslas maģistrs 

 

Nodarbošanās: 

1999.-  pasniedzējs LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas      fakultātes Skolotāju izglītības nodaļā 

   2001.-2005.  pasniedzējs Latvijas Kultūras Akadēmijā 

   2003.-2004.  pasniedzējs Rīgas Stradiľa Universitātē 

    

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

O.Ķenga. Krusts un tā simbolika Latvijas teritorijā: starpdisciplinārie aspekti. Kultūras 

krustpunkti Latvijas Kultūras akadēmijas zin.rakstu krāj. 4.laidiens. –R.: Mantojums, 

2008., 65-69. lpp. 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 3 

Konferenču tēzes     5 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2004.-2005.  Krusts un tā simbolika Vidzemē. LKA zinātniskās pētniecības projektu 

grants. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Pasaules kultūras vēsture: Senie Austrumi  B daļa  2 kredītp.  

Pasaules kultūras vēsture: Antīkā kultūra   B  daļa  2 kredītp.  

Pasaules kultūras vēsture: Viduslaiku kultūra B  daļa  2  kredītp. 

Pasaules kultūras vēsture: Renesanses kultūra B  daļa  2  kredītp. 

Pasaules kultūras vēsture: jauno un jaunāko laiku 

kultūras procesi     B  daļa  4  kredītp. 

Tālo Austrumu māksla    B  daļa  2  kredītp. 

Kulturoloģija      B  daļa  2  kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

A/S DnB NORD Bankas projektu vadītājs 

 

 

2010. gada 30.oktobrī                                                                                O. Ķenga 

 

 



 

MAG.PAED. ĒRIKA LANKA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1962. 

  
Izglītība: 

  1992.- 1993. Maģistrantūra (LU PPF) pedagoģijas teorijā un vēsturē             

  1987.- 1991. Neklātienes aspirantūra (LU) pedagoģijas teorijā un vēsturē           

  1979.- 1984. Studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

1993. Maģistra grāds pedagoģijā, Mag.paed. 

1992. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektore                                                

1986. LU Pedagoģijas fakultātes vecākā pasniedzēja  

 

Nodarbošanās: 

 

1992.          LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektore                                

1986. -1992. LVU Pedagoģijas fakultātes Audzināńanas darba metodikas katedras 

    vecākā pasniedzēja      

            
1984.- 1986. LVU Pedagoģijas fakultātes Audzināńanas darba metodikas katedras 

vecākā    laborante                                             

 1980.- 1984. LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Lietińķās socioloģijas katedras 

   laborante (klātienes studiju 2.-5.k.). 

   

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:     

1. Ланка Э., Пушкарев И. Состояние, пути и возможности подготовки 

студентов-будущих педагогов к семейной жизни. – Тезисы респ.научно-

мет.конф.- Даугавпилс, ДПИ, 1988.  

2. Ланка Э. К вопросу об условиях нравственного формирования личности 

будущего учителя в вузе. – Вопросы педагогики и психологии в 

аспирантских исследованиях. /Аспирантские чтения. – Р., ЛГУ,  1989, 

с.19-23. 

3. Lanka Ē. Prasīgums. Paraugs. Zinātkāre. Taktiskums. Kautrība. Nihilisms. 

Dogmatisms. Apolitiskums. Savaldība. – Ģimenes enciklopēdija. / Ńķirkļi.- R., 

Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1989., 1.sējums. 

4. Lanka Ē. Topońā skolotāja mijiedarbība ar skolēnu ģimenēm kā profesionālās 

sagatavotības sastāvdaļa un integrācijas pazīme. / Starpt.konf.tēzes. – 

Personības integrēńanās ģimenē, skolā un sabiedrībā. Skolotāja loma. - R., 

RPIVA, 1996., 82.-83.lpp.   

5. Lanka Ē. Topońo skolotāju personības nozīmīgākās tikumiskās īpańības. – LSPA 

zin.rakstu krājums. – R., 2000., 103.-110.lpp. 

6. Topońo skolotāju nozīmīgākās tikumiskās īpańības. - Tolerance un citas 

pedagoģijas un psiholoģijas problēmas. / DPU zin. rakstu krajums.  - 

Daugavpils,2001.,77.-80.lpp.                                                                      Raksti 

zinātniskajos ņurnālos un rakstu krājumos: 5                           Konferenču 

tēzes: 5   



 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

2006. Pedagoģiskās aksioloģijas nozīme topońo skolotāju studiju procesā augstskolā 

1991. - 2006. Skolas un ģimenes sadarbības teorētisko aspektu un pieredzes analīze 

1987.-1991. Topońā skolotāja tikumisko īpańību veidońanās faktori studiju procesā. 

1980. - 1984. Latvijas arodskolu audzēkľu un pedagogu sadarbības faktoru izpēte. 

 

 SFL un Skolas Atbalsta Centra, vēlāk - Izglītības Attīstības Centra projekti 

 tālākizglītības programmu skolotājiem izveidei (2002-M035-01-IAC u.c.) 1999.-

2006.   

 Ziemeļvalstu projekts ―Pedagogu izglītońana 2000.-2003.‖ – eksperte 2000.-

2003.  

 Somijas – Latvijas projekts ―Aktīvas mācību metodes un demokrātiska skolas 

vides veidońana‖ – eksperte 2001.-2002.   

 AC 49 ACCESS PHARE projekts ―Skolas, NVO un citu institūciju 

sadarbība,strādājot ar riska grupas bērniem‖ – eksperte 2003.-2004. 

 TTnet projekts ―Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju sagatavońanā un  

tālākizglītońanā‖ – eksperte 2006.  

 SF projekts Nr.2005/2006/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3/3/6/0032/0043 ―Krīzes situācijas  

darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jaunieńiem. Risinājumi‖  

(Limbaņu vak.vsk.) – semināru vadītāja u.c. 2006.           

 ESF projekts „ MITS (Mentorings, IT, Supervīzija)-atbalsts LU PPF augstākās 

profesionālās 

 studiju programmas „Skolotājs‖ studentu  praksei" 

(**Nr.VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0113/0063) – eksperte.   2007. 

 ESF programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakńaktivitātē 

"Pedagogu konkurētspējas veicināńana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros 

profesionālās pilnveides kursu lektore 2009.-2010.   

 ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību  

priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana‖  

(Vienońanās Nr. 2009/ 0274/ 1DP/ 1.2.1.1.2/ 09/ IPIA/VIAA/003) 

dalībniece2010.                                                                                                                         

                              

Akadēmiskie kursi: 

 

 Audzināńanas teorija un metodika A daļa,  2 kredītp. 

 Pedagoģiskā ētika   B daļa,  2 kredītp. 

 Ievads socioloģijā   A daļa  4 kredītp., C daļa 2 kredītp.  

 Ģimenes pedagoģija   B daļa 2 kredītp.  

 Pedagoģiskā pētnieciskā prakse A daļa  4 kredītp.  

                             
      Papildus ziņas par profesionālo darbību:   

 

 Sadarbība ar IZM, daņādām izglītības iestādēm un NVO skolotāju tālākizglītības 

jomā. 

 Piedalīńanās LU PPMF PPIC darbībā („Pedagoģijas pamatu‖ programmas 

direktore).    

              
   2010.gada 18.oktobrī                                                      Mag.paed., lekt. Ērika Lanka      



DR.PAED., ASOC. PROF. AIVARS LASMANIS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1956. 

Izglītība: 

1994.-1997. LU pedagoģijas doktorantūra 

1993.-1994. LU pedagoģijas maģistrantūra 

1980.-1983. LU aspirantūra, RTU aspirantūra 

1975.-1980. DU Fizikas un matemātikas fakultāte (ar izcilību) 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004. LU asociētais profesors 

1997. Pedagoģijas zinātľu doktors 

1998. LU docents 

Nodarbošanās: 

2009. LU Attīstības un plānońanas departaments: doktora darba vadītājs 

2004. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte: asociētais profesors 

1998.-2004. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta: docents  

1995.-1996. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola: Informātikas katedras 

vadītājs  

1994.-1995. Zemgales vidusskolā (Tukuma raj.): skolotājs, direktora vietnieks 

informātikas jautājumos 

1989.-1994. Kalnu vidusskolā (Saldus raj.): skolotājs, direktora vietnieks informātikas 

jautājumos  

1980.-1989. Naukńēnu 23.arodvidusskola (Valmieras raj.): pasniedzējs, direktora 

vietnieks, direktors  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie seši gadi): 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē: 

 pēdējie seńi gadi - 48 

 visā darba gājumā - 122 

No tiem (pēdējie seši gadi): 

 raksti recenzētos izdevumos – 27 

 monogrāfijas – 1 

 mācību grāmatas – 5 

 mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos) - 7 

 



Zinātniski pētnieciskā darbība  

 Dalība seńos LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektos un programmās 

 Dalība seńos starptautiskos pētījumu projektos 

 Dalība starptautisko projektu un programmu ekspertu padomēs un komisijās 

(vidēji četros katru gadu) 

 International Institute of Informatics and Systemics (IIIS) organizēto zinātnisko 

un akadēmisko pasākumu loceklis 

 Starptautisko konferenču programmu komiteju loceklis (pēdējos seńos gados 

katru gadu vidēji 5) 

 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības 

kvalitātes novērtēńanas akreditācijas ekspertu komisijas eksperts 

 The International Conference on Social and Organizational Informatics and 

Cybernetics, SOIC-2010, USA 

 The International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, 

IMSCI-2010, USA 

 The International Conference on Politics and Information Systems, 

Technologies and Applications, PISTA-2010, USA 

 The International Conference on Education and Information Systems, 

Technologies and Applications, EISTA-2010, USA  

Akadēmiskie kursi (pēdējie seši gadi): 

 Aktuālās metodoloģijas problēmas pedagoģijas pētījumu konstruēńanā (1 kp., A 

daļa) 

 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos (2 kp., B daļa) 

 Pedagoģijas metodoloģija un pētnieciskais process (2 kp., A daļa) 

 Pedagoģijas pētījuma metodoloģija (4 kp., A daļa) 

 Pedagoģiskā pētījuma process un metodes (4 kp., A daļa) 

Papildus ziņas par profesionālo darbību 

Pieredze metodisko un stratēģisko dokumentu izstrādē (2006.-2007.g) (LR Nacionālā 

programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/ PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154) 

1. Tautsaimniecības nozares izpētes metodikas izstrāde 

2. Profesiju standartu izveides metodikas izstrāde 

3. Profesionālās izglītības programmu izveides metodikas izstrāde  

4. Kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes metodikas izstrāde 

5. Profesionālās izglītības iestāņu kvalitātes nodrońināńanas un novērtēńanas 

metodikas izstrāde 

6. Neformālās izglītības atzīńanas un prasmju novērtēńanas metodikas izstrāde 

7. Izglītības programmas un metodisko materiālu izstrādes metodika sociālo 

partneru izglītońanais izstrāde 

8. Vienotas metodikas profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināńanai un sociālo 

partneru iesaistei un izglītońanai izstrāde 

 

2010. gada 7.novembris 

Aivars Lasmanis 



Mg. izgl. zin., asistente Evija Latkovska 

dzīves un darba gājums 

Dzimšanas gads: 1979  

Izglītība: 2009 

 

 

2009 

 

2008 

 

2007 

 

2006 

 

2005 

 

2003 

 

 

Uzsāktas studijas Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes (PPF) Pedagoģijas nodaļā Pedagoģijas doktora studiju  

programmā, augstskolas pedagoģijas virzienā 

pabeigta pedagogu tālākizglītības programma: Mentoru kompetences 

pilnveide, saľemot kvalifikāciju augstskolas mentore  (LU PPF) 

pabeigta pedagogu tālākizglītības programma: Skolu mentoru 

sagatavošana (LU PPF) 

pabeigti kursi: Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības 

pamati/augstskolu didaktika (LU PPF) 

LU Moderno valodu fakultātē iegūts profesionālās 

augstākās izglītības diploms – tulka kvalifikācija 

LU  PPF Izglītības zinātľu maģistra programmā iegūts maģistra grāds 

virzienā Izglītība un cilvēka uzvedība 

LU PPF Sveńvalodu mācību metodikas katedrā iegūts skolotāja diploms 

ar kvalifikāciju Vidusskolas angļu valodas skolotājs                                        

 

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi: 

 asistente, Mg. izgl. zin. 

Nodarbošanās: 2005- 

2003-

2005 

asistente LU PPF Skolotāju izglītības nodaļā (SIN) 
stundu pasniedzēja LU PPF Svešvalodu mācību metodikas katedrā (tagad: SIN) 

Zinātniskās 

publikācijas: 

2010 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2009 

Latkovska, E., Rutka, L. (2010) Profesionālās darbības pašvērtējums 

topošo valodu skolotāju prakses laikā. The ATEE Spring University: 

Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching, 

230.-239.lpp., Rīga: Latvijas Universitāte, Association for Teacher 

Education in Europe (ISBN 978-9984-49-027-4) (CD formātā) 

Latkovska, E., Rutka, L. (2010) Self-Assessment of Professional Activity 

of Student Teachers of Languages. The ATEE Spring University: 

Changing Education in Changing Society, 61.-68.lpp., Lithuania: 

Klaipeda University (ISSN 1822-2196) 

Latkovska, E., Rutka L. (2009) Eiropas portfelis topošajiem valodu 

skolotājiem (EPTVS) kā profesionālās darbības pašvērtējuma veids 

studentu skatījumā. Latvijas Universitātes raksti, Pedagoģija un skolotāju 

izglītība, 747. sējums, 111.-123. lpp., Rīga: Latvijas Universitāte (ISSN 

1407-2157; ISBN 978-9984-45-175-6)                             

Zinātniski 

pētnieciskais 

darbs: 

 LU PPMF PZI ASEM HUB LLL realizētais projekts 2. starptautiskajā 

pētniecības ciklā Kompetences attīstībā, mācoties darba vietā pētnieku 

grupas koordinatores asoc.prof. E. Maslo vadībā (no 2010. gada marta) 
IP project CUFTE – Current Foreign Language Teaching Policy in Europe 

(2009 – 2010; prof. I. Ivanovas vadībā)  

Project EPOSTL2 – European Portfolio for Student Teachers of Languages 

(2008-2011)                                

Thematic Network Project in the Area of Languages III (TNP3), Socrates 

Erasmus Programme (2003-2006),                                           

sub-project two: Languages for Enhanced Opportunities on the European 

labour Market un Network for the    

decentralised and centralised dissemination of TNP3 results and outcomes 

(TNP3-D) ( prof. I. Kangro  vadībā) (Agreement n. 230356-CP-1-DE-

ERASMUS-TND 2006 – 2382 / 001 – 001 SO2)                                                                       



Uzstāšanās 

starptautiskās 

konferencēs: 

2010  

 

 

 

 

2010  

 

 

2010   

 

 

 

 

 

 

 

2009  

The Tenth Baltic IATEFL & LATE 18-year anniversary conference ELT: 

Sharing Ideas, Opinions, Research And Good Practice. Rīga, 20. 08. 

2010. – darba seminārs skolotājiem kopā ar absolventi L. Kukaini: 

Improvisation Theatre and Its Relationship with Lessons of English. 

(Education and Information Centre of Riga City) 

The ATEE Spring University: Teacher of the 21st Century: Quality 

Education for Quality Teaching, LU, PPMF, Rīga 08. 05. 2010. – 

referāts: Profesionālās darbības pašvērtējums topošo valodu skolotāju 

prakses laikā (LU, PPMF) 

The Nineteenth Annual BETA-IATEFL Pre-Conference Event ‘Teachers 

as Lifelong Learners, The European Portfolio for Student Teachers of 

Languages’, University of Veliko Turnovo, Bulgaria 23. 04. 2010. – 

referāts: The EPOSTL as a Means of Self-Assessment of Professional 

Activity – The Students’ Perspective. 

The Nineteenth Annual BETA-IATEFL Conference ‗English Language 

Education in Diverse Learning Environments and Cultures’, University of 

Veliko Turnovo, Bulgaria 24. 04. 2010. – referāts: ‗Changing Paradigms 

of Student Teachers’ Idea of Self-Assessment‘ 

The Ninth Baltic IATEFL&LATE 17-year Anniversary Conference ‗The 

21st Century ELT Classroom – What is the Status Quo?‘ Rīga, 21. 08. 

2010. – referāts:  EPOSTL - A Tool That makes Teachers Think About 

Professional Development. (LU, Moderno valodu fakultāte) 

Docētie studiju 

kursi: 

       ‖Angļu valodas mācību stundu modelēńana‖ (PLK, 4 krp.) 

Profesionālā bakalaura studiju programma ‗Skolotājs‘ studiju programma 

‗Angļu valodas skolotājs‘; 

      ‖Sveńvalodu mācību metodika I‘‘ (PLK, NLK, 4 krp.) Profesionālā 

bakalaura studiju programma ‗Skolotājs‘ studiju programma ‗Angļu 

valodas skolotājs‘; 

      ‖Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem‖(PLK, NLK, 6 krp.) 

Profesionālā bakalaura studiju programma ‗Skolotājs‘ studiju programma 

‗Angļu valodas skolotājs‘; 

       ‖Praktiskā sveńvaloda angļu valoda psihologiem I;II‖ (PLK, 4 krp.) 

Psiholoģijas bakalaura studiju programma; Psiholoģijas profesionālā 

bakalaura studiju programma; 

      ‖Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze skolotājiem I; 

II‖(NLK, 2 krp.) studiju programma Pamatskolas angļu valodas skolotājs; 

       ‖Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem 

I‖(PLK, NLK, 2 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma 

‗Skolotājs‘ studiju programma ‗Angļu valodas skolotājs‘; 

      ‖Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem 

II‖(PLK, 4 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma ‗Skolotājs‘ 

studiju programma ‗Angļu valodas skolotājs‘. 

Papildus ziņas par 

profesionālo 

darbību: 

2010- 

 

 

 

 

2003 -

2010 

Noslēguma pārbaudījuma komisijas sekretāres pienākumu pildīńana LU 

PPMF Skolotāju izglītības nodaļā Valsts pārbaudījuma komisijā Skolotāja 

profesionālā bakalaura studiju programmas Angļu valodas skolotājs 

studiju virzienā (pilna un nepilna laika klātienes studentiem) rudens un 

pavasara sesijā 

Piedalīńanās studentu prakńu (Pedagoģiskā prakse I,II) vērońanā 

Diplomdarbu vadīńana, recenzēńana       

 

2010. gada 13. oktobrī                                                                                   Evija Latkovska 



AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV  

 Haralds Laucis 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:         1969. 

Personas kods 
  Dzīvesvietas adrese 

Tālrunis 

E-pasts 

310569 – 11826 

Salaspils, Enerģētiķu ielā 15 dz.12, LV-2121 

mob. 29430408 

haraldslaucis@inbox.lv 

Izglītība 

 

1991.-1995. Latvijas Kultūras akadēmija,  

                    kultūras teorijas un menedņmenta fakultāte: 

                    mākslu bakalurs 

1984.-1988. Rīgas industriālais politehnikums, 

                    mēbeļu raņońanas nodaļa: 

                    tehniķis – tehnologs 

 

Darba pieredze 

 

1995.- ńobrīd       Rīgas Amatniecības vidusskola, 

                     koka mākslinieciskās apstrādes nodaļa: 

                     tehnoloģijas, materiālmācības, konstruēńanas, 

                     galdniecības, kokvirpońanas un stila mēbeļu  

                     izgatavońanas skolotājs 

1990.-1991.  r/a "Daiļrade'' : 

                     koka māksliniecisko izstrādājumu 

                     izgatavotājs (VI kategorija) 

2010. stundu pasniedzējs LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes Skolotāju izglītības nodaļā 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Materiālmācība (Koks)   B  daļa              2 kredītp.  

 Kokapstrāde un tās mācību metodika 1 B  daļa              2  kredītp. 

 Kokapstrāde un tās mācību metodika 2 B  daļa              2  kredītp. 

 Kokapstrāde un tās mācību metodika 3 B  daļa              2 kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Sertifikāts par profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības 

programmas apguvi  J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (2003.) 

Latvijas Amatniecības kameras Stila mēbeļu modelētāju biedrības biedrs kopń 2005. 

Latvijas Amatniecības Kameras biedrs kopń 2005.  

Patērētāju tiesību aizsardzības biroja eksperts kopń 2008. 

Ikgadējā Latvijas profesionālās izglītības iestāņu audzēkľu profesionālās meistarības 

konkursa „Krēsls‖ organizēńanas komitejas loceklis 

Ikgadējās Valsts Mājturības un mājsaimniecības olimpiādes organizēńanas komitejas 

loceklis kokapstrādes tehnoloģijās 

Konkursa „Jaunais profesionālis‖ vērtēńanas komisijas loceklis 

 

 

mailto:haraldslaucis@inbox.lv


Papildus izglītība 

 

2003.            J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija: 

                     sertifikāts par profesionālās izglītības  

                     pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības 

                     programmas apguvi 

 

Valodu prasmes Latvieńu valoda – dzimtā, krievu un angļu valoda – brīvi. 

 

Papildus prasmes MS Word, PowerPoint, Corel Draw, 

B kategorijas autovadītāja apliecība. 

Latvijas Amatniecības kameras stila mēbeļu modelētāju biedrības 

biedrs kopń 2005.  

Patērētāju tiesību aizsardzības biroja eksperts kopń 2008. 

 

 

2010. gada 29.septembrī                                                             H. Laucis 

 



  M. ART. LEKTORS JURIS LEITĀNS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1955. 

  

Izglītība:                     1974.-1979. Studijas Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā, 

Tekstilmākslas              nodaļā 1986.-1991.   

   1992.-1994.  Maģistrantūra Latvijas Mākslas Akadēmijā 

fakultātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  .    

   2003. Pieńķirts humanitāro zinātľu maģistra grāds mākslā, M.art. 

 

Nodarbošanās: 

1979.-1981. mākslinieks - noformētājs RAPTD 

1981.-1993. etalonu mākslinieks r/a ―Daiļrade‖  

1995.-2004.  asistents LU Pedagoģijas un psiholoģijasfakultātes Darbmācības katedrā 

2003.  lektors LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju 

izglītības nodaļā    

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Juris Leitāns ‗‘Sajūtu spēles‘‘krājumā ―Bilingvālā izglītība: sadarbības pieredze‖  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

  

 

1998.  ‗‘Profesionālā pedagoga sagatavońana profili.‘‘konference Rēzeknē – līdzdalība  

1999.,1998.  Ikgadējā Starptautiskā konference „Sociālpedagoģiskās inovācijas: 

teorija un prakse‖ - līdzdalība. 

2000.  ‗‘Mājturība. Skolotājs. Skolēns‘‘ zinātniski praktiskā konference – organizēńana, 

līdzdalība LU PPF 

2001.    ‗‘ALERT‘‘ konference – līdzdalība LU PPF 

2006. LU 64. konference,  Mājturības mācību metodikas sekcija, referāts „Materiālu 

sintēze mājturībā‖. 

2006. Dalība Turku universitātes organizētajā konferencē „Digital learning AIDS in 

handicrafts and arts & crafts education‖ Somijā. 

2008. LU 66. konference, Mājturības mācību metodikas sekcija, referāts „Inovācijas 

studiju kursā „ Materiālu sintēze‖ 

2009. LU 67. konference, Mājturības mācību metodikas sekcija, referāts ‖Vīzija par 

tehnoloģiju apguvi profesionālā maģistra studiju programmā mājturības un 

mājsaimniecības skolotāju izglītībā‖ 

2010. LU 68. konference, Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības mācību 

metodikas sekcija, referāts „ Studentu patstāvīgā darba iespējas un tā ietekme uz studiju 

rezultātu‖. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Ievads mākslas pedagoģijā                                       B  daļa                       2 kredītp.  

Mańīnmācības un elektrodrońības pamati                 B  daļa                       2 kredītp.  

Metālapstrāde un tās mācību metodika I  

(Materiālmācība)     B  daļa                       2  kredītp. 

Metālapstrāde un tās mācību metodika II  



(Metālapstrādes pamati)    B  daļa                       2 kredītp. 

Metālapstrāde un tās mācību metodika III  

(Metālu mākslinieciskā apstrāde)   B  daļa                       2 kredītp. 

Tekstilmateriāli un apģērbs    B  daļa                       2  kredītp. 

Sociālā rehabilitācija (Tekstils)   B  daļa                       3  kredītp. 

Mācību  prakse-Plenērs    B  daļa                       2  kredītp. 

Pedagoģiskā prakse 2     A  daļa                       8  kredītp. 

Zīmēńana 1      A  daļa                       2  kredītp. 

Zīmēńana 2      A  daļa                       2  kredītp. 

Rotu dizains      C  daļa                       2  kredītp. 

Metāls. Dizains     C  daļa                       2 kredītp.  

 

 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

 

Kopń 1975. piedalīńanās izstādēs Latvijā un ārzemēs 

Kopń 1987. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs 

Kopń 1995. Latvijas Metālmākslinieku biedrības biedrs 

Kopń 1999.  Latvijas Mājturības pedagogu biedrības biedrs   

 Kopń   2000.  kvalifikācijas kursu vadīńana mājturības skolotājiem 

Kopń 2005. Valsts Mājsaimniecības un mājturības olimpiāņu organizēńana, vadīńana, 

vērtēńana 

 1997. 1. Atklātās mājturības olimpiādes ‗‘Rīgas logi‘‘ organizēńana un vadīńana.  

 1999. 2. Atklātās mājturības olimpiādes ‗‘Rīgas bruģis‘‘organizēńana vadīńana. 

 2001. 3. Atklātās mājturības olimpiādes ‗‘Rīgas torľi‘‘organizēńana. 

 2007.  IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra ārńtata metodiķis 

2008.  Dziesmu un deju svētku Tautas mākslas izstādes darbu atlase un iekārtońana 

  

 

 

 

2010. gada 29.septembrī                                                                        

J. Leitāns 

 

 

 

 

 



  

 



Mg.ekon., asist. Kristīne Liepiľa 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1976. 

  

Izglītība: 

 

no 2003.gada studijas Latvijas Universitātes ekonomikas programmas doktorantūrā 

1998. - 2000. Studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē Ekonomikas maģistra 

programmā 

1994. - 1998. Studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē Ekonomikas bakalaura 

programmā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

2004. Latvijas Universitātes asistente 

2000. Sociālo zinātľu maģistrs ekonomikā 

 

Nodarbošanās: 

 

2008. LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Tautsaimniecības katedra, asistente 
2004. LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Tautsaimniecības institūts, asistente 
2004. LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Tautsaimniecības institūts, lektore 
2002. - 2004. LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Ekonomikas bakalaura studiju 
programmas dekanāts, studiju metodiķe 
1995. - 2002. LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Ekonomikas bakalaura studiju 
programmas dekanāts, vecākā lietvede 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

 K.Liepiņa. Augstākās izglītības kvalitāte. RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās 

un sociālās zinātnes – 8. sērija, Rīga, RTU, 2008. 15.-24. lpp. 

 K.Liepiņa. Augstākās izglītības kvalitāte. Zin.rakstu krāj. 647. sējums. –R.: 

RTU, 1999., 685-692. lpp. 

 K.Liepiņa. Studiju kvalitatīvie aspekti studentu vērtējumā. Zin.rakstu krāj. 647. 

sējums. –R.: LU, 1999., 685-692. lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

1. Piedalīńanās Liepājas Universitātes, izglītības zinātľu institūta 1. zinātniskajā 

konferencē ar referātu „Studiju kvalitatīvie aspekti studentu vērtējumā‖. Liepāja, 

2009. gada 17. aprīlī. 

2. Promocijas darba tēma – Augstākās izglītības ietekme uz dzīves kvalitāti. 

3. Zinātniski – pētnieciskais darbības virziens: augstākās izglītības un dzīves līmeľa 

mijiedarbība. 

4. Piedalīńanās Latvijas Universitātes 67. starptautiskajā konferencē ar referātu ―Studiju 

kvalitatīvie aspekti‖ Rīgā, 2009.gada 10.februārī, līdzautore – I.Ciemiľa. 



5. K.Liepiľa Augstākās izglītības kvalitāte. RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās un 

sociālās zinātnes – 8. sērija, 14.sējums. R., RTU, 2008. 15.-24.lpp. 

6. Piedalīńanās Latvijas Universitātes 62. starptautiskajā konferencē ar referātu 

―Ekonomikas izglītības kvalitātes aktualitātes‖ Rīgā, 2004.gada 6.februārī, līdzautori 

– I.Ciemiľa, S.Bāliľa. 

7. Darbs zinātniskajā projektā „Latvijas iedzīvotāju noslāľońanās pēc materiālā dzīves 

līmeľa‖. 

8. Darbs zinātniskajā projektā „Valsts investīciju un valsts investīciju programmas 

ietekme uz tautsaimniecības attīstību‖. 

9. Pētīts bezdarbs un ar to saistītās problēmas Latvijā. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

 Ekonomikas teorijas pamati, B daļa, 2 kredītp.  

 Uzľēmējdarbības ekonomika, B daļa, 2 kredītp. 

 Uzľēmējdarbības vadība, A daļa, 2 kredītp.  

 Ekonomikas pamati, B daļa, 2 kredītp. 

 

 

2010. gada 14. oktobrī.       K. Liepiľa 

  



MAG. PAED. LILITA LINDE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1949. 

Izglītība:              1973.-1981.Studijas Latvijas Valsts Universitātē Seńvalodu 

                                                       fakultātē 

                                    1992.          Studijas LRTIM Izglītības attīstības institūtā.  

                                    1992.          Studijas Vordinborgas Pedagoģiskā koledņā,Dānija. 

                                    1994.          Mācības Lankasteras Universitātē,Anglijā,  

                                    1994.          Mācības Edinburgas Universitātē,Skotijā.            

                                    2001.          Mācības Kembridņas Universitātē,Anglijā. 

                                                       Eiropas Kopienas programmes ietvaros. 

                                    2005-2006. Mācības LU Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 

                                                       Pilnveides programmā (Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība.) 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

                                    1985.          lektore, Latvijas univeristāte,  Pedagoģijas fakultāte. 

                                    1993.          Mag. Paed. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Nodarbošanās: 

                                   1964-1965.  Ķīmiskā tīrītavā, uzskaitvede 

                                   1965-1975.  Restaurācijas un remontu pārvālde, grāmatvede 

                                   1975-1983.  Latvijas Valsts Filharmonija, noliktavas pāzine 

1981-1983. Latvijas Valsts universitātes Finansu un tirdzniecības 

fakultāte, stundu pasniedzēja 

                                   1983-1985.  Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas fakultāte, 

                                                       laborante un stundu pasniedzēja, PIC, lektore 

                                    1985-          LU Pedagoģijas un psiholiģijas fakultāte, lektore 

                                    1999-2009. Latvijas Kultūras Akadēmija, lektore 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 1. Metodiskā izstrādne ―Literāra teksta stilistiskā analīze –teorija un praktiskie    

     norādījumi.LU 

2. Izvērsta programma ‗‘ Lielbritānijas ģeogrāfija, vēsture un kultūra no pirmssākumiem 

līdz   

    mūsdienām.‘‘ LU 

3. Apgaismības laikmets Anglijā 1. Daļa LU 2008. 64 lpp. 

4. Apgaismības laikmeta satīriķi.V.Hogārts 2.daļa LU 2008. 64.lpp. 

Akadēmiskie kursi: 

Angliski runājońo valstu ģeogrāfija,kultūrvēsture,izglītība I          B daļa     2 kredītp. 

Angliski runājońo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture, izglītība I I     B daļa     2  kredītp.                                         

Angliski runājońo valstu literatūra skolotājiem I                            B daļa     2 kredītp.                                         

Angliski runājońo valstu literatūra skolotājiem II                          B daļa     2 kredītp.                                       

Angliski runājońo valstu literatūra skolotājiem III                         B daļa     2 kredītp.                                       

Leksiski stilistiskā ang. valodas tekstu interpretācija  IV              B daļa      2 kredītp.   

Leksiski stilistiskā ang. valodas tekstu interpretācija  V                B daļa      2 kredītp.                                                                                                  

Angliski runājońo valstu mācība                                                    B daļa      2 kredītp.  

Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija                                        B daļa      2 kredītp. 

Angļu valodas leksikoloģija                                                           B daļa      2 kredītp. 

Anglijas kultūrvēsture skolotājiem                                                A daļa       2 kredītp. 

Angļu valoda III Lasīńana un komunikācija                                  B daļa       2 kredītp.     

 

2010. gada 29.oktobrī          

L.Linde 

 



DR.PAED., DOC. IEVA MARGEVIČA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1976. 

  

Izglītība: 
 

2001.- 2005. Studijas doktorantūrā LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

2003.gada vasaras semestris- studijas Leipcigas Universitātē 

2002.gada vasaras semestris- studijas Lincas Pedagoģijas akadēmijā  

1999.-2001. Studijas LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte   

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

2008.   Latvijas Universitātes docente 

2008.   Doktora grāds pedagoģijā  

2001.  Latvijas Universitātes lektore 

 

Nodarbošanās: 

 

2008.- pańlaik LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, docente 

2010.- pańlaik UNED (Spānijas Nacionālās tālmācības  universitāte), viesprofesore. 

2001.- 2008. LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, lektore 

1996.- 2008. Rīgas 53.vsk. Ilgstońi slimojońo bērnu mācību centrs, skolotāja 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

Margeviča, I. (2010) La Comunicación Intercultural en el Proceso de Estudio de la 

Pedagogía. M.C. Domínguez Garrido, A. Medina Rivilla, M.L. Cacheiro González 

(coord.) Investigación de la Docencia Universitaria en el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Editorial universitaria R.Areces, UNED, 85-100p. ISBN-13:978-84-8004-

971-9 

Margeviča, I., Baranova, S. (2010) The education of teachers for multilingual 

schools.Teacher of the 21st Cebtury: Quality education for quality teaching. ATEE, 

Spring University, The University of Latvia, CD, Riga. ISBN 978-9984-49-027-4 

Margeviča, I. (2008) Starpkultūru komunikācijas izpratne multikulturālā sabiedrībā. 

Tagad. LVAVA Zinātniski metodisks izdevums, Nr.2, 7.-12.lpp. ISSN 1407-6284 

Margeviča, I., Margevičs, T. (2008) Hausunterricht - Pädagogische Verantwortung für 

chronisch kranke Kinder in Lettland. In: Gefährdete Jugendliche. Aspekte sozialer 

Arbeit in Lettland und in Deutschland. Krūze, A., von Wolffersdorf Ch., I., Schulz, D. 

(Hrsg.) Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung an der 

Universität Leipzig. Band 6, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, S.181.-190. ISBN 

978-3-86583-245-0 

Margeviča, I. (2007) Multikulturelle Gesellschaft. Eine Untersuchung zum Studienkurs 

„Interkulturelle Bildung‖. In: Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen 

Gesellschaften. Krūze, A., Mortag, I., Schulz, D. (Hrsg.) Schriftenreihe des Zentrums 

für Lehrerbildung und Schulforschung an der Universität Leipzig. Band 5, Leipziger 

Universitätsverlag, S. 263.-280. ISBN 978-3-86583-164-4 

Margeviča, I. (2006) Aspekte interkultureller Lehrerbildung in Lettland. In: 

Globalisierung der Wirtschaft- Internationalisierung der Lehrerbildung. Krūze, A., 

Mortag, I., Schulz, D. (Hrsg.) Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und 



Schulforschung an der Universität Leipzig. Band 3, Leipzig, Leipziger 

Universitätsverlag, S.153.-168. ISBN 3-86583-113-3 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 8 

Konferenču tēzes: 10 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

2010.-2011. - Latvijas Universitātes realizētā projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

vispārizglītojońo mācību priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana‖ 

(Vienońanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, LU reģistrācijas 

Nr.ESS2009/88, iepirkuma Nr. LU 2010/10_B_ESF) kursa materiālu izstrādes autore, 

lektore. (Projekta vad. R.Ābele.) 

2010.-2011. - Latvijas Universitātes realizētā projekta „Inovatīva un praksē balstīta 

pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide‖ (Nr. 

2010/0096/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/001, LU reģistrācijas Nr. ESS2010/95) kursa 

moduļu un materiālu izstrādes autore. (Projekta vad. M.Puńpure.) 

2007.-2008. – Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotā projekta „Skolu bibliotēkas – 

kultūru dialoga veicinātājas‖ Nr.2005/017-495-03-01/1-62/06 eksperte un lektore 

01.10.2007- 20.11.2007 ESF projekta "MITS (Mentorings, IT, Supervīzija)-atbalsts LU 

PPF augstākās profesionālās studiju programmas "Skolotājs" studentu praksei" S54-

ESS64-040 eksperte. (Projekta vad. G.Kraģe.) 

 

Starptautiskās kongresa „Congreso Internacional de la  RED Iberoamericana de 

Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior: Investigación e Innovación de 

la Calidad de la Educación: Modelos y Estrategias‖ (RIAICES) (24 a 26 de febrero de 

2011, Faro, Algarve, Portugal) zinātniskās komitejas locekle.   

Starptautiskā kongresa „Congreso Internacional InnovaDOC‖, UNED, (Madrid, June 

18- 21, 2009) zinātniskās komitejas locekle.  

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Vispārīgā pedagoģija, A  daļa, 3 kredītp.  

Pieauguńo pedagoģija, A  daļa, 2 kredītp. 

Starpkultūru izglītība, B  daļa, 4  kredītp. 

Starpkultūru izglītība, B  daļa, 2  kredītp. 

Daudzvalodība, B daļa, 2 kredītp. 

General Pedagogy, B  daļa, 2 kredītp. 

Intercultural Education, B  daļa, 4  kredītp. 

 

 

2010. gada 5.novembrī  

I. Margeviča 

 

 

 

 

 



AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
Dr. habil. philol., prof. Dace Markus 

Dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1950.  

Izglītība:  
1990. – 1993.  Studijas Viļľas Universitātē, doktorantūrā  

1974. – 1979.  Latvijas Valsts universitātē, aspirantūrā  

1969. – 1974.  Latvijas Valsts universitātē (Filologs, latvieńu 

valodas un literatūras pasniedzējs)  

Piešķirtie akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
No 29.06.2009.  RPIVA profesore latvieńu sinhroniskajā 

valodniecībā  

2000.  LZA īstenā locekle.  

1998.  LZA korespondētājlocekle.  

1997.-2009.  LU profesore.  

1995.-1997.  LU Latvieńu valodas un literatūras mācību 

metodikas katedras profesore.  

1994.  Filoloģijas zinātľu habilitētā doktore 

(nostrificēta).  

1994.  Humanitāro zinātľu habilitētā doktore.  

1992.  Filoloģijas zinātľu doktore (nostrificēta).  

1990.-1995.  LU Valodu un literatūras katedras docente.  

1983.  Filoloģijas zinātľu kandidāte.  

Nodarbošanās:  
No 29.06.2009.  RPIVA profesore latvieńu sinhroniskajā 

valodniecībā  

16.10.2006.-26.12.2007.  RPIVA Bērna valodas pētījumu centra 

direktore  

No 23.02.2005.  RPIVA rektore  

25.02.2004. – 22.02.2005.  RPIVA rektora p.i.  

2000.III-2004.II  Latvijas Universitāte, Baltu filoloģijas nodaļas 

vadītāja  

1997.-2009.  Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultātes 

profesore baltu valodniecībā  

1995.-2003.III  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola, zinātľu prorektore  

1994.IX-2004.II  Latvijas Universitāte, Latvieńu valodas un 

literatūras mācību metodikas katedras 

profesore  

1994.IX-1995.  Rīgas Pedagoģijas augstskola, zinātľu 

prorektore  

1992.-1994.  Latvijas Universitāte, Latvieńu val. un lit. 

Katedras vadītāja  

1990.-1992.  Viļľas Universitāte, VU Filoloģijas fakultātes 

doktorante  

1987.-1990.  Latvijas Valsts universitāte, Valodu un 

literatūras katedras vadītāja, docente  

1985.-1987.  Latvijas Valsts universitāte, Pedagoģijas 

fakultātes vecākā pasniedzēja  

 

 

 



Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  
 

 
1. Markus D., Raipulis J. (2010). Radońie malēnieńi un viľu valoda . Rīga: Apgāds „Latvijas 

Zinātľu Akadēmijas Vēstis‖. 216 lpp.  

 

2. Markus D., Bond Z. (2010) Continuing Research on Latvian Syllable Intonations. Ņmogus ir 

Ņodis. Mokslu darbai. Vol. 12, Number 1. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. 52-61 pl.  

 

3. Markus D. (2007). Bērns runā kultūras pasaulē. Monogrāfija. R.: Apgāds „Rasa ABC‖. 160 

lpp.  

 

4. Bond Z. S., Stockmal V., Markus D. (2006). Sixty years of bilingualism affects the  

 

 

2010. gada. 30. oktobris                                                          D.Markus 

 



MAG. PAED., DOC. HELGA INGEBORGA MELNBĀRDE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1944. 

  

Izglītība:   1966.-1971.  Studijas LMA Dekoratīvi lietińķās mākslas nodaļā, 

keramikas specialitātes mākslinieka kvalifikācija 

1991.-1993.  Maģistrantūra LU PPF , 

   1993.-1995. Doktorantūra LU PPF (nepabeigta) 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

    

1993.  pedagoģijas maģistra grāds Mākslas pedagoģijā 

   docente Latvijas Universitātē  

 

Nodarbošanās: 

1964.-1974.  Rīgas Pionieru un skolēnu pils, keramikas un porcelāna apgleznońanas 

pulciľi, dibinātāja, vadītāja, skolotāja 

1971.-1973.  docētāja Valsts Mākslas akadēmijas Dekoratīvi lietińķās mākslas nodaļā  

No 1975. Latvijas Universitātes TLMS „Vāpe‖ vadītāja 

1992.-2003.  lektore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Darbmācības katedrā 

2003.-2010. docente LU PPF Skolotāju izglītības nodaļā  

No 2010.  docente LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju 

izglītības nodaļā 

    

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

H. I. Melnbārde. Katalogs-atklātľu komplekts personālizstādei „Tintinnabulum‖- R.: R-

Baltija, 2004 

H. I. Melnbārde. Katalogs-atklātľu komplekts LU TLMS „Vāpe‖ 30 gadu jubilejas 

izstādei „Uguns‖- R.: R-Baltija, 2004 

H. I. Melnbārde „Tornī kāpńana‖ – R.: Madris, 2005.  279 lpp.  

Starptautiskās keramikas akadēmijas 42. ģenerālās asamblejas izstādes katalogs „Clay 

Everywhere‖ (‖Visur tie māli‖) – R.: Neputns, 2006. 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājuma katalogs. – R.: DMDM 2006. 173.-174. 

lpp. 

H. I. Melnbārde, O. Ńalkonis „Elza no Elku ielas‖ –R.: Mansards, 2007. 294 lpp. 

H. I. Melnbārde „Latvieńu tradicionālie ēdieni‖ (atklātľu komplekts) – R.: Mansards, 

2007. 

H. I. Melnbārde „Māksla būt skolotājam. Problēmas, inovācijas, risinājumi.‖ – Rakstu 

krājums „Eiropas augstākās izglītības telpa: stāvoklis, problēmas, perspektīvas‖ 

(Baltijas Starptautiskā akadēmija, Psiholoģijas augstskola) R.: 2008., 260.-267. lpp. 

H. I. Melnbārde, Katalogs personālizstādei „Eľģeļi un dēmoni‖ - R.: Mansards, 2009. 

 

Nozīmīgākās personālizstādes: 

 

„Krāsu un skaľu laiks‖, Sv. Sīmaľa baznīca, valmiera 

1982. „Es sākos otrreiz‖, Sv. Katrīnas baznīca, Kuldīga 

1983. „Es sākos otrreiz‖, Ārzemju mākslas muzejs, Rīga 

1989. „100+1 tuvońanās‖, Ed. Smiļģa Teātra muzejs, Rīga 

1990. galerija Criclewood Broadway, Londona,Anglija 

1990.  latvieńu centrs Toronto, Kanāda 



1994.  „Patvērums‖, Dekoratīvi lietińķās mākslas muzejs, Rīga 

1999. „Dzeltenais tango‖, galerija Apsīda, Rīga 

1999. „Tornī kāpńana‖, J. Rozentāla un R. Blaumaľa memoriālais muzejs, Rīga 

2000. „Galantā Eiropa‖, galerija Putti, Rīga 

2001. „Impresijas‖, galerija Paradox, Strasbūra, Francija 

2004. „Tintinnabulum‖, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga 

2009. „Eľģeļi un dēmoni‖, Ed. Smiļģa Teātra muzejs, Rīga 

2009. „Eľģeļi un dēmoni‖, Valmieras mākslas un novadpētniecības muzejs 

2010.  „Eľģeļi un dēmoni‖, galerija „Pilsputns‖, Jelgava 

 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Etnogrāfija un tautas māksla I    B  daļa  2 krp.  

Etnogrāfija un tautas māksla II    B  daļa  2 krp. 

Estētiskā pieredze un izglītība  B  daļa      2 krp. 

Lietińķā keramika    B  daļa             2 krp. 

Mācību metodiskā prakse (Muzeju prakse)   A daļa  2 krp. 

Mākslas vieta izglītībā I    C daļa  2 krp. 

Mākslas vieta izglītībā II    C daļa  2 krp. 

Mākslas vieta izglītībā  un keramika kā apguves metode I   C daļa 4krp. 

Mākslas vieta izglītībā  un keramika kā apguves metode II  C daļa 4krp. 

Lietińķā keramika (citu fakultāńu studentiem)     C daļa 2krp.  

Kultūras mantojums Latvijas muzejos (citu fakultāńu studentiem)  C daļa 2krp. 

Veidońana      B  daļa             2 krp. 

Tēlotāja māksla II    B  daļa             2 krp. 

Pedagoģiskā prakse I    A  daļa             6 krp. 

Pedagoģiskā prakse II    A  daļa             8 krp. 

Diplomdarbu vadīńana, recenzēńana  A  daļa             8 krp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:   
  

No 1973.  Latvijas Mākslinieku savienības biedre 

No 1975. LU TLMS „Vāpe‖ dibinātāja un vadītāja 

No 1990. Amerikas Latvieńu Mākslinieku apvienības  (ALMA)  biedre 

N0 2007. Rīgas Latvieńu biedrības biedre 

 

Apbalvojumi: 

 

2005. Rīgas Domes Kultūras pārvaldes Gada balva „Baltais zvirbulis‖ 

 

 

 

2010. gada 7.  oktobrī                                    H. I. Melnbārde 

         

 

 

 



 

DR.PAED. JĀĽA MENČA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1955. 

 

Izglītība:   1980.-1983. Latvijas Valsts Universitāte, aspirantūra 

                  1973.-1978. Latvijas Valsts Universitāte, Matemātiķis, pasniedzējs 

 

Akad.nosaukumi un zinātniskie grādi:  

                             2002. asociētais profesors 

                             1995.-2002. docents 

                             1978.-1995. asistents, vecākais pasniedzējs 

 

                             1993. pedagoģijas zinātľu doktors 

                             1991. matemātikas maģistrs 

                             1986. pedagoģisko zinātľu kandidāts  

    

Nodarbošanās:      

 2002.- ńai dienai Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Vispārīgās 

matemātikas katedra, asociētais profesors 

 2005.- ńai dienai Izglītības un zinātnes ministrijas ārńtata metodiķis 

 2005.-2008. ISEC Matemātikas komponenta darbinieks ESF Nacionālā programmā 

―Mācību kvalitātes uzlabońana dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju 

priekńmetos‖ 

 1995.-2002. Latvijas Universitāte , Fizikas un matemātikas fakultāte, Vispārīgās 

matemātikas katedra docents 

1978.-1995. Latvijas Valsts Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Vispārīgās 

matemātikas katedra, asistents, vecākais pasniedzējs, docents 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:   

1. J.Mencis.Daņi matemātikas metodikas retrospektīvie un perspektīvie aspekti 

/Metodisku rakstu krājums „Matemātika skolā‖ 39.-63.lpp.Lielvārds, 2010 

    2.J.Mencis (jun.), J.Mencis. MATEMĀTIKA 5.klasei. Skolotāja grāmata. Zvaigzne ABC, 

2008, 64 lpp. 

    3.J.Mencis (jun.), V.Sūniľa. MATEMĀTIKA 1.klasei. Skolotāja grāmata. Zvaigzne ABC, 

2007, 64 lpp. 

    4.J.Mencis (jun.), V.Sūniľa, G.Muzikante. MATEMĀTIKA 1.klasei. Zvaigzne ABC, 2007, 

212 lpp.  

    5.J.Mencis, J.Mencis (jun.) ĢEOMETRIJA Īsi un vienkārńi 10. – 12. klasei. Zvaigzne ABC, 

2007, 142 lpp. (iesniegts izdevniecībā) 

    6.  J.Mencis, J.Mencis (jun.) MATEMĀTIKA 5. klasei. Zvaigzne ABC, 2009, 287 lpp. 

    7.  J.Mencis, J.Mencis (jun.) 555 VINGRINĀJUMI MATEMĀTIKAS LABĀKAI 

IZPRATNEI 6., 7., 8. UN 9. klasei. Zvaigzne ABC, 2005.,86 lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība:   

Projekti. 

2010.- ńai dienai projekta (LU reģistrācijas Nr. ESS2009/86) „Atomāro un nepārtrauktās vides 

tehnoloģisko fizikālo procesu modelēńana, matemātisko metoņu pilnveide un kvalitatīvā izpēte‖  

(projekta LĪGUMA Nr. 2009/0223/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/008) projekta priekńsēdētājs 

2008.-ńai dienai ESF Nacionālās programmas projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju 

tālākizglītība dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju priekńmetos‖ eksperts 



2008.Zin.vad. LU pētnieciskajam projektam Nr. Y2-ZP116-100 ―Matemātikas un angļu valodas 

programmu saturiski integrētā pilnveide‖ 

2008. Zin. vad. LU proj. Nr. Y2-I3L08-100 „Angļu valodas un matemātikas skolotāju izglītības 

zinātniskā metodoloģija‖ 

2006.-2008. Projekta „Matemātikas studiju satura strukturēńana un to akadēmiskās vides 

pilnveide Latvijas Universitātē‖ padomes loceklis 

reģ.Nr.2005/0116/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0019/0063 

2007. Projekta „Datoru matemātisko sistēmu ievieńana mācību procesā augstskolā‖ padomes 

priekńsēdētājs. reģ.nr. ESS 2006/51 

2006.-2009. Projekts „FACE IT‖ dalībnieks multikultūras starptautiskā darba grupā 

Uzstāńanās starptautiskās konferencēs. 

2009.Tallinā un 2007.Rīgā  10. un 8. starptautiskā konferencē  „Matemātikas mācīńana – 

iespējas un perspektīvas‖ – plenārreferāts 

2008.Viļľā starptautiskā matemātikas un didaktikas konferencē „CLIL for Teachers of 

Mathematics‖ un 2007.Klaipēdā starptautiskā konferencē „NTERCULTURAL  EDUCATION. 

ATEE Spring University.‖ – referāts 

 

Pedagoģiskā darbība: 

1999.- ńai dienai Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālās studiju programmas 

direktors 

1977.-1997. matemātikas skolotājs 

 

Akadēmiskie kursi:  

1980. - 1993. Matemātiskā analīze, diferenciālie vienādojumi, varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika (fizikas specialitātē), analītiskā ģeometrija. Kopń 1983. Matemātikas pasniegńanas 

metodika. Kopń 1994. Algebra. Kopń 1994. Skolas matemātikas  kursa zinātniskie pamati( 

izstrādāts) 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

1.Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Vispārīgās matemātikas katedras 

vadītājs 

2. Vācijas matemātikas didaktikas biedrības pilntiesīgs loceklis 

3 .LU Fizikas un matemātikas fakultātes Domes priekńsēdētājs 

4.1999.- ńai dienai Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālās studiju programmas 

direktors 

5.1977.-1997. matemātikas skolotājs 

 

 

19.11.2010.                                                                                                          J. Mencis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IRĒNAS MILTIĽAS  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas dati 1939.22.07. 

Adrese Rīga, Kurzemes prospekts 112-54,  LV-1069 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67410854 

26694211 

E- pasts pirmsskola@rpiva.lv  

Izglītība  

Laika periods 1998. - 2000.  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Atestāts/  Speciālā pedagoga kvalifikācija ar 

specializāciju surdopedagoģijā. 

Izglītības iestādes nosaukums LU PIC 

Laika periods 1996 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms/ MD nr. 000023 Reģ. Nr.216/ Pedagoģijas 

maģistra grāds skolvadības nozarē 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1979.-1984. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 
Diploms/  Palīgskolas skolotāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1957.-1959. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 
Diploms/  Medicīnas feldńeru specialitāte 

Izglītības iestādes nosaukums Cēsu medicīnas skola. 

Darba pieredze  

Laika periods 2008. -  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 

Nozare Pedagoģijas 

Laika periods 2001. – 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 

Nozare Pedagoģija  

Laika periods 1994.-2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1992.-1994. 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Skolotāju institūts 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1984.-1992. 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1.pedagoģiskā skola 

Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu x x x 

Vācu x x x 

Datora lietońanas prasmes MS Word, Internets 

Papildu informācija  

Kursi  

 

13.02.2010. Stostīńanās. Ētika. Jaunākās tehnoloģijas. (LLA, Rīga)  

07.11.2009. Logopēdiskās iedarbības rezultātu mērījumi. Logopēda 

mailto:pirmsskola@rpiva.lv


profesionālā ētika. Agrīnās attīstības aktualitātes. (LLA, Rīga) 

24.10.2008. Primārās funkcijas – runas fizioloģiskais pamats. Cieńā 

mēles saitīte. (LLA, Rīga) 

20.10.2008. D.Domana seminārs - Jūsu mazulis ir ģēnijs. (WAIMH, 

Rīga) 

02. – 30.03.2007. Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku 

profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā 

(Projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0151/0164 ietvaros 

13. – 17.07. 2005. Valodas un runas attīstības traucējumi un to 

neiropsiholoģiskie pamati. Apliecība. Programmas kods A2  - 

9014150980, LLA 

13.03.2004. Klucīńi – skanīńi lasītprasmes apguvei. Cilvēka 

potenciālu attīstības un pilnveidońanas centrs. Apliecība Nr. 2004/ 

230 

16. – 19.06. 2003. Skolotāja logopēda darba organizatoriskie 

principi un saturs. LLA. Apliecības Nr. 056 

06.-08.12. 2002.  Disleksija un disgrāfija – diagnostika un korekcija. 

Apliecība par kvalifikācijas paaugstināńanu . KF 

20.06.2002. Autisms. LLA. Apliecības Nr.4 

02.02.2002. Bērni ar īpańām vajadzībām. ISEC. Sertifikāts. 

01.- 30.12.1996. Kursi speciālā pedagoģijā 

Organizatoriskā 

darbība 

RPIVA Studiju padomes locekle 

RPIVA Pedagoģijas fakultātes Domes locekle 

Latvijas Logopēdu asociācijas biedrs 

2004. – 2005. profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Skolotājs logopēds‖ izveide un akreditācija,  

2004. -  līdz ńim brīdim  programmas „Skolotājs logopēds‖ direktors 

Projekti   „Profesiju katalogs‖,  Profesionālās karjeras veidońanas valsts aģentūra 

Publikācijas   Miltiľa I.Skolotāja logopēda darba mape. – Rīga, RaKa, 2008. 

Miltiľa I. Skaľu izrunas traucējumi. – Rīga: RaKa, 2005.  

Miltiľa I., Pastare S. Pirmie soļi logopēdijā. I, II daļa. – Rīga: PIAC, 

1997. 

Zinātniski 

pētnieciskās 

 darbības virzieni 

Pirmsskolas vecuma bērnu adaptācijas īpatnības bērnudārzā. 

Pedagoģiskā procesa - satura un organizācijas formu saistība ar 

pirmsskolas bērnu vecumposmu periodizāciju. 

Students kā studiju procesa vērtētājs.  

Darba mape kā logopēdijas papildspecialitātes studiju veicinātāja 

pieauguńo tālākizglītībā. 

Akadēmiskie kursi Logopēdiskie vingrinājumi, spēles un rotaļas 

Dislālija, korekcijdarba metodika. 

Alālija un afāzija, korekcijdarba metodika 

Logopēdiskā ritmika 

Mātes un bērna veselības pamati. 

Ievads logopēdijā. 

Ievads speciālā pedagoģijā. 

Specializācija – logopēdija pirmsskolā 

Specializācija – logopēdija pirmsskolā un sākumskolā 

Bērns ar speciālām vajadzībām 

Atzinība Luda Bērziľa starptautiskā pedagogu radońo darbu laureāte  2008. 

 

4.11.2010.                             I.Miltiľa   

        

 



DR.PSYCH, DOCENTES ANIKAS MILTUZES 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas dati:  1972. 

 

Izglītība: 

 1990. – 1994.  LU Pedagoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaura studiju programma; 

1994. - 1996. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas maģistra studiju 

programma; 

1996. - 2003.   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas doktora studiju   

programma. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1994.                 Psiholoģijas bakalaura grāds, psihologa asistenta profesionālā 

kvalifikācija, psiholoģijas skolotāja profesionālā kvalifikācija. 

1996.                 Maģistra grāds psiholoģijā. 

2003.                 Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds. 

 

Nodarbošanās:  

1994. – 1995.  Rīgas skolotāju institūts, psiholoģijas skolotāja; 

1995. - 1996.  Cesvaines ģimnāzija, psiholoģijas skolotāja; 

1995. - 1998.  LU Psiholoģiskās palīdzības centrs, psihologs; 

1995. – 1996.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes, Psiholoģijas katedra, 

asistente; 

1996. - 2004.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa, lektore; 

no 2004.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas nodaļa, docente; 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

Raksti recenzētos izdevumos: 

Miltuze A. (2004). Mātes un meitas savstarpējo attiecību raksturojums. LU Rakstu 

krājums ―Psiholoģija‖, vol.664., p.69-88 

Maslovska K., Mārtinsone K., Miltuze A., Upmane A., Bite I. (2006). Krīzes 

pārvarēńanas veidi Latvijas sievietēm ar tuva cilvēka nāves un ar ńķirńanās pieredzi. LU 

Rakstu krājums ‖Psiholoģija‖, vol.698., p.19-35. 

Sebre, S., Skreitule-Pikńe, I., & Miltuze, A. (2008). Predicting preschool behavior 

problems by parenting style: Sense of parenting satisfaction and efficacy. International 

Journal of Psychology, 43 (3/4), 695. 

Skreitule-Pikńe, I., Miltuze, A., & Sebre, S. (2008). Mother‘s sense of competence and 

child‘s behavior in response to parent training program encouraging child‘s emotional 

development in Latvia. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 655. 

 

Sagatavotie mācību līdzekļi: 

 

MiltuzeA., Rańčevska M. (2006) Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāńanai un 

aizstāvēńanai. Latvijas Universitāte. Rīga 

Miltuze A. Psiholoģijas zinātne. Bioloģiskie un sociālie faktori. Psiholoģija 

vidusskolēniem. Mācību grāmata. Atb. red. M. Rańčevska (manuskripts iesniegts 

publicēńanai izdevniecībā Zvaigzne ABC). 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 11 

Konferenču tēzes      14 

 



Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2007.-2008. darbs granta „Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un internalizētās 

uzvedības problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna kontroli „ ietvaros, 

projekta Nr.07.2092. 

2007-2008. LZP granta „Vecāku apmācības programmas „Bērna emocionālā 

audzināńana‖ efektivitāte pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu risināńanā un 

vecāku kompetences izjūtas paaugstināńanā‖, projekta Nr. 07.2043., vadītāja. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Psiholoģijas bakalaura un profesionālā bakalaura studiju programmā: 

 Ievads psiholoģijā (A daļa, 7 krp.) 

 Attīstības psiholoģija (A daļa, 4 krp.) 

 Praktikums sociālajā psiholoģijā (B daļa, 2 krp.) 

Pedagoģijas bakalaura studiju programmā: 

 Vispārīgā psiholoģija (A daļa, 2 krp.) 

 Bērnu attīstība (A daļa,2 krp.) 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 

Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomitejas locekle: 

„World Association for Infant Mental Health – WAIMH Eiropas reģionālo konferences 

―Zīdaiľu un bērnu veselīgas attīstības veicināńana‖ Rīgā, Latvijā, 20. – 21. jūlijā, 

2007.gadā organizācijas komitejas locekle. 

VII International Baltic Psychology Conference ―Baltic Psychology in Global Context: 

Where Do We Stand?―, Riga, 2006 Local organising committee member. 

 

Darbība profesionālās asociācijās vai biedrībās: 

World Association for Infant Mental Health –zīdaiľu garīgās veselības pasaules un 

Latvijas reģionālās asociācijas locekle. 

 

Darbs programmās un padomēs 

No 2006. gada psiholoģijas bakalaura studiju programmas direktore; 

LU Psiholoģijas promociju padomes sekretāre; 

LU Psiholoģijas studiju padomes locekle. 

 

 

 

 

2010.gada 24.maijā.         A.Miltuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDREJA MŪRNIEKA 

 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Vārds, uzvārds   Andrejs Mūrnieks 

Personas kods 070162-10136 

Adrese Baznīcas iela 5 – 14, Rīga, LV -1010 

Telefons, mob. telefons 67311686 

E-pasts andrejs.murnieks@gmail.com 

 

2. Izglītība  

Augstākā (iegūtais grāds, iegūńanas vieta un gads):  

Augstākā izglītība, Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorija, 27.06.1986;  

Maģistra grāds izglītības zinātnē, Latvijas Universitāte, 28.06.2006. 

Valodas (runātprasme, lasītprasme, rakstītprasme; novērtēta 5 ballu sistēmā): 

Angļu valoda – runātprasme  3, lasītprasme 4, rakstītprasme 3 

Krievu valoda – runātprasme 5, lasītprasme 5, rakstītprasme 4  

3. Darba pieredze  

Darbavietas nosaukums, amats: 

2000           - LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē – lektors, stundu pasniedzējs  

2004           - Informācijas sistēmu menedņmenta augstskola – lektors                                             

2000-2008 - Sabiedriskā izglītības fonda "Jaunā akadēmija‖ – referents 

1994-2003 - LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra 

speciālists (strādājis pusslodzi - kopń 1996.g., ārńtata darbinieks - kopń 2002.g.; bijis 

atbildīgs par kultūras vēstures filozofija, loģikas, ētikas un reliģiju vēstures saturu) 

1997- 98    - Latvijas Pedagogu domes projekta izpilddirektors ASV „Baltijas atbalsta fonda‖ 

finansētā projektā 

1993-94   - LR Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta 

Humanitāro mācību priekńmetu satura nodaļas vadītājs, 

- LR Izglītības ministrijas Mācību satura departamenta direktora vietnieks 

1991-93     - LR Izglītības ministrijas Mācību satura departamenta mūzikas speciālists 

1986     - Rīgas Domes Kultūras pārvaldes KTMC „Mazā ģilde― vīru kora FRACHORI 

mākslinieciskais vadītājs 

1986-2000 - Rīgas Franču liceja kultūras vēstures un kora skolotājs 

4. Publikācijas  

Publikācijas (nosaukumu, līdzautori, izdevums, publicēńanas gads, vieta un lappuńu skaits): 

Raksti recenzētos izdevumos: 

1) Mūrnieks A.―Globalizācijas un identitātes apzināńanās un līdzsvarońanas principi 

vērtībizglītībā‖ //Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Identitāte un kultūra. 

Zinātnisko rakstu krājums VI. Daugavpils Universitāte, „Saule‖, 2005; 8 lpp.,  

2) Mūrnieks A  „Mērķi mūsdienīgai izglītībai Paula Dāles izvirzītās personības koncepcijas 

kontekstā‖//Kultūras studijas. Zinātniskmo rakstu krājums. Personvārds kultūrā, Daugavpils 

Universitāte, 2009, 10 lpp. 

3) Mūrnieks A.‖Antinomijas princips kultūrizglītības mērķos un saturā‖ // ISMA zinātnisko 

rakstu krājums, 2009, 9 lpp. 

4)Mūrnieks, A Pieci principi izglītības mērķu veidońanā – mūsdienu globālās sabiedrības un 

kultūras tendenču kontekstā// ATTE Spring University. Teacher of the 21st Century: Quality 

education for quality teaching – Riga, Association for Teacher Education in Europe, Latvian 



University, 2010 – 141. –152. lpp.  

5) Mūrnieks, A Reflection of current ideological contraversies in educational policy // 

Educational Policies in Comparative Educational perspective - Linca: Pedagogical University 

of Linca, 2010., 10 lpp  

6) Mūrnieks, A. Izglītības teorijas un to autori kā avots laikmeta paradigmas vēsturiskai 

analīzei // Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras rakstu krājums 

―Vēsture: avoti un cilvēki‖, - Daugavpils, 2010; 9 lpp.  

7) Mūrnieks, A. Vērtību un izglītības mērķu izpratne pedagogu skatījumā // RPIVA V 

Starptautiskā Jauno zinātnieku konference – Rīga, 2010; 12 lpp. 

8) Mūrnieks, A. Izgītības mērķu nozīme izglītības vadībā – daņu izglītības politikas ekspertu 

viedokļu analīze.// – Rīga, PPF, 2010, 11 lpp. 

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos): 

1) Eksperimentāla mācību grāmata ‖Ētika vidusskolās‖, līdzautori: L. Kalme,A. Miezīte, A. 

Ūdre, A. Milts, A. Mūrnieks, Ē. Ńīka – Rīga: izdevniecība RaKa, 2002, 204 lpp. 

2) Mūrnieks A., Mācību līdzekļu komplekts "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē" 1. daļa 

"Aizvēsture. Austrumu civilizācijas" – Rīga: izdevniecība Raka, 1998, 404 lpp.  

4) 2. daļa "Eiropas kultūras saknes" – Rīga:  Raka,  1998, 465 lpp. 

5. Līdzdalība konferencēs  

Piedalīńanās ar referātu konferencēs un kongresos: 

Starptautiskas konferences vai kongresi:  

2003. 05. 02. Rīgā, konferencē „Reliģiskā izglītība 21.gadsimtā‖ (LU Teoloģijas fakultātē), 

nolasījis referātu „Ētikas un reliģijas nozīme Vispārējā izglītībā 21. gs. kultūras problēmu 

kontekstā―; publicēts teoloģikso rakstu krājumā „Ceļń‖, 

2003. 5. 12. Daugavpilī konference ―Globalizācija un kultūra‖, referāts: ―Globalizācijas un 

identitātes apzināńanās un līdzsvarońanas principi vērtībizglītībā‖ 

2009. 17 – 18. 01. Rīgā konference „Open learing and Distance Education (ISMA) referāts: 

„Globalization and identity perception and equilibrium principles in values education‖. 

            Vietējas konferences vai kongresi:  

2008.14 – 15. 04. Rīgā, konference „The information Technologies & Managment‖ (ISMA) 

referāts: „The Principles of Antinomies in the Education of Culture‖. 

6. Pedagoģiskā darbība  

Lektora darba pieredze (nolasītie studiju kursi bakalaura, maģistra u.c. programmās): 

1) „Ievads kultūras teorijā un analīzē‖ – LU, bakalaura programmā 2) „Kultūras vēsture un 

analīze‖ – ISMA, bakalaura p., 3) „Jaunās reliģiskās kustības‖ – LU, bakalaura p., 4) „Reliģiju 

vēsture‖ – LU, bakalaura p. 5) „Tradicionālā kultūra‖ – LU, bakalaura p. 6) „Austrumu 

filozofija‖ – Kultūras akadēmijā, bakalaura p.7) „Vērtībizglītība plurālistiskā sabiedrībā‖ – 

LU, maģistra p. 

7. Pētniecības projekti 

1997. - 98. g. Latvijas Pedagogu domes izpilddirektors ASV „Baltijas atbalsta fonda‖ 

finansētā projektā, programmas „Demokratizācija― ietvaros 

8. Starptautiskā sadarbība  

1996.g. 23.-28. 08. apguvis Eiropas Padomes organizēto kursu „Pilsoniskā izglītība‖ 

(Citizenship education) Upsalas universitātē Zviedrijā; 

1998.g.  9.- 13. 11. Upsalā  piedalījies konferencē Citizenship education Eiropas Padomes 

kursu ietvaros (Zviedrijā) 

 

31.10.2010                                                                                                        

A. Mūrnieks   



MAG. PAED., LEKT. JURIS NIKIFOROVS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1961. 

Izglītība: 1979. - 1985. g. Latvijas Mākslas akadēmija, diploms par mākslinieka 

grafiķa, pedagoga kvalifikāciju. 

1992.g. Latvijas Valsts universitāte, maģistrands. 

1995. - 1999. g. Latvijas Valsts universitāte, doktorands. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 1989.g. LU Pedagoģijas fakultāte, Tēlotājas mākslas katedra, asistents, 

 1992.g. LU maģistrs, 

 1992.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, TMK lektors. 

Nodarbošanās: 

 1985.g. Talsu raj. Upesgrīvas palīgskola, skolotājs, 

 1989.g. Tēlotājas mākslas katedra, asistents, 

 1992.g. Tēlotājas mākslas katedra, lektors, 

 1993. - 1994. g. Tēlotājas mākslas katedras vadītāja vietas izpildītājs, 

 1994. - 2000. g. Tēlotājas mākslas katedras vadītājs, 

 2002.g. Tēlotājas mākslas katedra, lektors. 

 2008.g. Mākslas bakalaura studiju programmas direktors. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1.  Nikiforovs J. The Art of  Special Children. In Lindstrom Lars (ed). The Cultural Context. 

Comparative Studies of Art Education and Children‘s Drawings.- The Stockholm Library of 

Curriculum Studies, Vol. 7. - Stockholm Institute of Education Press, 2000 

2.  Nikiforovs J. Features of Transculturalism in the Art of Native People of North America. In 

Põldsaar Raili and Vogelberg Krista (ed). North America: A Transcultural view. Selected 

Papers from the 6 th International Tartu Conference on North American Studies. - Tartu 

University, 2005. 

3.  Nikiforovs J. The Individual in the Traditional Art of Canada's Aboriginal People. In 

Canada: Society and the Individual. Proceedings of Canadian Studies Conference of Baltic 

States. - Ńiaulių universitetas, 2006. 

Konferenču tēzes: 10 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Nikiforovs J. Kompozīcija kā starpdisciplīnu kurss darbmācības, vizuālās mākslas skolotāja 

izglītībā.- 1998. g. februāris, Rēzekne, Rēzeknes Augstskola. 

Nikiforovs J. Mākslas izglītības jautājumi. LU mākslas pedagoģijas studentu aptaujas 

sakarības.-1999. g. februāris, Rēzekne, Rēzeknes Augstskola. 

Nikiforovs J. Vizuālās mākslas skolotāja izglītības satura meklējumi: elektronisko mediju 

lietojamība mākslas studijās.- 2000.g. marts, Rēzekne, Rēzeknes Augstskola. 

Nikiforovs J. Development of design in art of native peoples of Canada.- 2002, August, 

Stokholm University, Stokholm, Sweden. 

Nikiforovs J. Features of Transculturalism in the Art of Native People of North America. -

2003, Tartu University, Tartu, Estonia. 

Nikiforovs J. Colourfulness and Variety of Aboriginal Art of Canada in Electronic Media // 

5th Canadian Studies Conference of Baltic States „Canadian Mosaic‖, Rīga 6.- 8. okt. 2006. 

Nikiforovs J. Renaissance in the Culture of Aboriginal Canada // The 8th International Tartu 

Conference on North – American Studies „A Return of History?‖ 26.-28. april 2007. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Zīmēńana I, II    B daļa  4 kredītp. 

Zīmēńana III, IV   B daļa  2 kredītp. 

Zīmēńana V, VI   B daļa  2 kredītp. 

Kompozīcija 3 dimensijās II  B daļa  2 kredītp. 



Kompozīcija II   B daļa  2 kredītp. 

Kompozīcija III, IV   A daļa  2 kredītp. 

Koloristika III, IV   A daļa  2 kredītp. 

Profesionālā prakse I   A daļa  2 kredītp. 

Veidońana I    A daļa  2 kredītp. 

Kompozīcija datorgrafikā  B daļa  2 kredītp. 

Goda nosaukumi un prēmijas: 

1987.g. Prēmija par darbu ―Jauno mākslinieku izstādē‖, Rīga. 

1993.g. Prēmija grāmatu apgāda ―Sprīdītis‖ konkursā, Rīga. 

2008.g. "Folkloras lielā gada balva".  

Profesionalās darbības aktivitātes: 

1989.g. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. 

Izglītības Ministrijas Izglītības Satura un Eksaminācijas centra konsultatīvās padomes 

vizuālajā mākslā un mākslas vēsturē dalībnieks. 

2009.g. LU Mākslas studiju padomes dalībnieks. 

Izstādes:  
―Baltijas tēlniecības kvadrināle‖, Rīga, 1992.g. 

―Tā tas nav‖, M6 galerija, Rīga, 1993.g. 

―Tēlniecības kvadrināle‖, izstāņu zāle ―Latvija‖,Rīga,1992.g. 

―Baltijas fotomāksla‖, Brandts Klaedefabrik galerija, Odense, Dānija, 1992.g. 

―Baltijas fotomāksla‖, Finnfoto, Helsinki, Somija, 1994.g. 

―Papīrs 2000‖, Arsenāls, Rīga, 1995.g. 

―Talsu gods‖, Talsu mākslas un novadpētniecības muzejs, Talsi, 1998. 

―Tēlotājas mākslas katedras docētāju izstāde LU 80. gadadienai‖, galerija ―Bastejs‖, 

1999. 

―Kakofonija‖, galerija ―Bastejs‖, 2002. 

―Vienmēr tas pats‖, Tēlotājas mākslas katedras docētāju izstāde, galerija ―Bastejs‖, 

2003. 

―Tādi esam‖, Tēlotājas mākslas katedras docētāju izstāde, galerija ―Bastejs‖, 2005. 

―Klusā daba ar...‖, Tēlotājas mākslas katedras docētāju izstāde, galerija ―Bastejs‖, 2006. 

„Pańportrets‖, Latvijas Mākslinieku savienības galerija, 2009. 

Realizētie darbi: 

―E.Setons- Tompsons. Divi mazi meņonēni‖, vāks, makets. ―Raka‖, 1999. 

―Literatūra 7. klasei‖, vāks, ilustrācijas, makets. ―Raka‖, 2000. 

―Ievads vēsturē 5. klasei‖, vāks, ilustrācijas, makets, ―Raka‖, 2001. 

―Literatūra 8. klasei‖, vāks, ilustrācijas, makets. ―Raka‖, 2001. 

―P.Putniľń. Gaidīńanas svētki‖, vāks, makets. ―Raka‖, 2001. 

―Literatūra 9. klasei‖, vāks, ilustrācijas, makets. ―Raka‖, 2002. 

‖Z.Sanda. Mazā Fadete‖, vāks, ilustrācijas, makets. ―Raka‖, 2002. 

―Lielā folkloras gada balva‖, komplektu dizains. LU Literatūras, folkloras un mākslas 

institūts, Kultūrkapitāla fonds, 2001., 2002. 

‖Dņ.Londons. Baltais ilknis‖, vāks, ilustrācijas, makets. ―Raka‖, 2003. 

‖L.Hainsalu. Tu taču nebaidies no krupja?‖, vāks, ilustrācijas, makets. ―Raka‖, 2003. 

‖Ar gudru ziľu (AGZ) 4. klasei‖, vāks, ilustrācijas. ―Raka‖, 2004. 

‖Ar gudru ziľu (AGZ) 4. klasei II‖, vāks, ilustrācijas. ―Raka‖, 2005. 

‖Ivanova. Mīlestība internetā‖, vāks, ilustrācijas, makets. ―Raka‖, 2005. 

‖Ar gudru ziľu (AGZ) I‖, vāks, ilustrācijas. ―Raka‖, 2006. 

‖Ar gudru ziľu (AGZ) II‖, vāks, ilustrācijas. ―Raka‖, 2006. 

‖L.Bērziľń. Greznas dziesmas‖, vāks, foto, nodaļu dizains. ―Zinātne‖, 2007. 

‖Letonica. Humanitāro zinātnu ņurnāls‖, vāks, makets. ―Zinātne‖, 2007. ‖Sandris 

Laime. Svētā pazeme. |Latvijas novadu folklora‖, vāku dizains. ―Zinātne‖, 2009. 

 

18.04.2010.                                                                                               J. Nikiforovs 



         ELITAS NĪMANDES 

DZĪVES  UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads         1964 

 

Izglītība  2001.- 2005. LU Doktorantūras tiesību zinātľu nodaļa 

  krimināltiesisko zinātľu apakńnodaļa 

1995.- 1999. LU Juridiskās fakultātes maģistratūra 

           sociālo zinātľu maģistrs tiesību zinātnēs 

1982.-1987. LVU Juridiskā fakultāte 

1971.-1982. Rīgas 4. (angļu) vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi  
 

2007.g. 2.marts tiesību doktora zinātniskais grāds  

      (Dr.iur.) 

 

Nodarbošanās  kopń 2008.gada janvāra – LU Juridiskās fakultātes 

Krimināltiesisko zinātľu katedras docente 

no 2003.gada - LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātľu 

katedras lektore 

no 2001.gada - LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātľu 

katedras asistente 

1987. – 2003. - daņādi amati (t.sk., izmeklētāja) LR Iekńlietu   

ministrijas sistēmā  

kopń 2007.gada – zvērināta advokāte 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  

 ‗‘Noziedzīgu nodarījumu kriminālistiskās izpratnes problēmas‘‘. LU Raksti, 2003; 

‗‘Tiesu ekspertīzes obligātuma problēma Baltijas jūras valstu kriminālprocesuālajos 

likumos‘‘. Starptautiskā zinātniskā konference ‘’Tiesību harmonizācija Baltijas 

jūras reģionā 20.un 21.gs.mijā’’ Rīga, 2004; 

 ‗‘Cold Steel Concept in Latvia Ancient Law‘‘ (līdzautorībā) . First Year in the 

European Union: Current Legal Issues’. Starptautiska zinātniska konference. Rīga, 

2005.aprīlis; 

 Logically Methodological Aspects of Positioning   Criminalistics in the System of 

Scientific Knowledge. (līdzautorībā) Starptautiskas zinātniskas konferences 

materiāli. Jurisprudencija. Mokslo darbai 65(57) tomas, Vilnius, 2005. 

„Eksperta atzinums un tā novērtēńana kriminālprocesā‖. Zinātniski praktiskās 

konferences „Latvijas kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada 

problēmas” materiālu krājums. Rīga, LPA, 2006.gada 15.decembris, 181-189.lpp. 

 ―Возможности криминалистики в  области антикриминальной политики 

государства‖. (līdzautorībā) Сборник научных трудов. Харьковский НИИ 

судебной экспертизы им. Н.С.Бокариуса. Харьков. 2007. 

 „Kriminālistikas vieta zināńanu sistēmā‖. (līdzautorībā). Latvijas Vēstnesis, Jurista 

Vārds. Nr.2 (506). 15.01.2008. 



„Kriminālistikas izzināńanas priekńmeta īpatnības‖. (līdzautorībā) Latvijas Vēstnesis. 

Jurista Vārds, Nr.29, 05.08.2008. 

„Kriminālistika. Kursa lekciju konspekts‖. Rīga, 2008. 116 lpp. (līdzautorībā). 

„Criminalistics. Conspectus of study course‖. Study aid. Riga, 2009. 100 pg. 

(līdzautorībā). 

Docētāja darbs ārzemju augstskolās:  

1. Lekciju cikls „Krimināltiesību piemērońana Latvijā‖ Bialistokas (Polija) universitātē. 

2007.g.; 

2. Lekciju cikls „Krimināltiesību piemērońanas institūcijas Latvijā‖ Viļľas (Lietuva) 

universitātē. 2009.g 

 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs: kopumā 21. 

 

Docētais studiju kurss LU:  

1) Kriminālprocess, A daļa, 2005/2006., 2006/2007., 2007/2008.,   

    2008/2009., 2009/2010., 2010/2011.m.g.,6KP; 

2) Kriminālistika, B daļa, 2001./2002., 2002./2003., 2003./2004., 2004/2005.,    

    2005/2006., 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009., 2009/2010., 2010/2011.māc.g., 3    

    KP;  

3) Ievads tiesību zinātnē, A daļa, 2005/2006., 2006/2007., 2007/2008.,    

    2009/2010.māc.g., 4KP; 

4) Basics of applying criminal law, (ERASMUS studentiem), 2009/2010.māc.g., 2KP. 

 

Vadītie bakalaura darbi: 62 gab. 

Vadītie diplomdarbi: 20 gab. 

Vadītie maģistra darbi: 26 gab. 

 

ORGANIZATORISKAIS DARBS. 

2004. – 2005.gadā LU Juridiskās fakultātes Apelācijas komisijas locekle 

2006.gadā LU Juridiskās fakultātes Bakalaura darbu aizstāvēńanas komisijas   

  locekle 

2007.gadā LU Juridiskās fakultātes Iestājpārbaudījumu komisijas   

  priekńsēdētāja 

2007., 2008., 2009., 2010.gadā     LU Juridiskās fakultātes Bakalaura darbu  

aizstāvēńanas komisijas  priekńsēdētāja vietniece. 

kopń 2010.g. akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne‖ (bijuńajiem  

LPA studentiem) direktore. 

   

DALĪBA PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS. 

1. „Study on the mutual recognition in criminal matters in the EU‖. Institute for 

European Sudies. European Criminal Law Academic Network.  2008.g. 

2. „Kriminālprocesa modernizācijas rezultāti un attīstības tendences‖. 2009.g.                             

       

        

2010.gada 22.novembrī 

 E.Nīmande 



DR.PAED., ASOC.PROF. INDRA ODIĽA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1969. 

Izglītība:    

1987. – 1992.   Studijas LU, PPF, Sveńvalodu mācību metodikas katedrā 

1992. – 1994.   Maģistrantūra LU, Pedagoģijas fakultātē 

1996. – 2004.   Doktorantūra LU, Pedagoģijas fakultātē  

1997. – 1999. Kolumbijas Universitāte (ASV), Skolotāju Koledņas Starptautisko 

studiju institūta programmā Experiential and Cooperative 

Learning  

2000. – 2001.  Kolumbijas Universitāte (ASV),  Starptautiskās un starpkultūru 

izglītības katedras tālmācības programmā Qualitative Research 

and Evaluation in International Education 

2002. – 2003.  Britu Padomes un LR IZM Mentoru kursi  

2005.   Britu Padome un LR IZM Mentoru izglītotāju kursi  

2005. – 2006.  LU, PPF Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās pilnveides 

programma Inovācijas augstākās izglītības sistēmā 

2010.    Britu Padomes E moderatoru kursi 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1992.   Pedagoģijas bakalaurs 

1994.   Mag.paed.  

2004.   Dr.paed. 

2005.  Latvijas Universitātes docente  

Nodarbošanās: 

1992. – 1993.  angļu valodas skolotāja Rīgas 3. vidusskolā 

1991. – 1994.        asistente LU, PPF, Sveńvalodu mācību metodikas katedrā  

1993. – 2001.       lektore LU, PPF, Pieauguńo pedagoģiskās izglītības centrā 

1996. – 1999.  lektore LU, PPF, Pieauguńo izglītības katedrā  

1995. – 2004.  lektore LU, PPF, Sveńvalodu mācību metodikas katedrā 

2005.   docente LU, PPF, Skolotāju izglītības nodaļā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

I.Mikelsone, I.Odina. Social Inclusion: Problems and Solutions in Teacher Education in 

Latvia.// In: Identities in a Blending World. LLinE, KVS Foundation Vol. XII, Is. 2, 2007., 

pp.108. – 115.  

I.Odina. Mentoring Courses in Enhancing Quality of Teacher Pre-service and In-service 

Education. Slovenia. http://www.pef.uni-j.si/tepe2008/documents/TEPE%20proceedings.pdf, 

2008., 10 lpp. 

I.Odiľa. University-School Partnership Model in Foreign Language Teacher Education. // In: 

New Trends in Higher Education. Georgia: International Black Sea University. 

http://www.ibsu.edu.ge/download/symposiums/fourth/8_18.pdf, 2007., 9 lpp.  

1. Odiľa, L. Grigule, S. Kārkliľa, R.Skara-Mincāne, ActivELP Mentoring Guidelines. Riga. 

2009. 50 lpp. 

I. Odina. The Payoffs and Pitfalls of Developing a Mentoring System in Education in Latvia.// 

In: Explorations Accompagnement Des Nouveaux Enseignants – Mentoring. Belgium: Blaise 

Pascal, 2010., 6 lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 39 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1992. – 1997.     TEMPUS Structural Joint European Projekts 

1997. – 2001. Sorosa fonds Latvijā programma "Pārmaiľas izglītībā" & Kolumbijas 

Universitāte (ASV) – projekts Sadarbība un pieredze kā novitāte skolotāju izglītībā 

2002. – 2005.   Britu Padomes projekts Mentoring in Pre-service Teacher Education 

http://www.pef.uni-j.si/tepe2008/documents/TEPE%20proceedings.pdf
http://www.ibsu.edu.ge/download/symposiums/fourth/8_18.pdf


2002. – 2004. Eiropas Moderno Valodu Centra projekts The Status of Language Educators, 

Austrija 

2003. – 2006.   Comenius MenTTime Projekts 

2006.   Council of Europe Projekts Mentors in Classrooms  

2006.  ESF projekts MITS (Mentorings, IT, Supervīzija) – atbalsts LU PPF augstākās 

profesionālās studiju programmas „Skolotājs‖ studentu praksei  

2006. – 2007.  Ńveices Ārlietu Federālā departamenta CIMERA projekts Multilingvālā 

izglītība Gruzijā 

2007. – 2008.  PASCAL Observatory PEN3RL (Pascal European Network of Lifelong 

Learning Regions) projekts  

2008. – 2009.  Mūņizglītības projekts Mentors Activate European Language Portfolio Through 

Multimedia (ActivELP)  

2009. – 2011.    Erasmus projekts Building European Identity Through Spirit, Sence and 

Meaning (BEAM) 

2009. – 2012.  ESF projekts Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību 

priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana 

Akadēmiskie kursi: 

Sveńvalodu mācību metodika  I un II   B daļa                4 un 6 kredītp. 

Profesionālā sveńvalodu mācību metodika             B daļa                2 kredītp. 

Angļu valodas mācību stundu modelēńana  A daļa                4 kredītp. 

Kursa darba izstrādes un prezentācijas metodika                           4 kred. 

Novērońanas prakse skolā    A daļa               4 kredītp. 

Novērońanas prakse specialitātē   A daļa               2 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse pamatskolā un vidusskolā A daļa               8 un 8 kredītp. 

Pedagoģisko pētījumu rakstu valoda I un II  B daļa               2 un 4 kredītp. 

Mentoru pamatkurss                               2 kred. 

Mentorings izglītībā                               4 kred. 

Sadarbības pedagoģija un psiholoģija                 2 kred. 

Sadarbības pedagoģija                              2 kred. 

Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību:    

no 1995.  kursi sveńvalodu mācību metodikā, kooperatīvā mācīńanās, 

mentordarbībā skolu un augstskolu mācībspēkiem (20) 

no 1998.  Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības Asociācijas (LAPSA) 

priekńsēdētāja 

no 2000.   Skolotāju izglītības nodaļas, angļu valodas sekcijas vadītāja 

no 2002.  Starptautisko, ar Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē, apbalvoto 

studentu pētnieciskā darba konferenču organizēńana.   Staţēšanās:  

2005.    nodarbību docēńana Freiburgas Pedagoģiskajā augstskolā 

2006.   nodarbību docēńana Hamburgas Universitātē 

2008., 2009.  nodarbību docēńana Klāgenfurtes Pedagoģiskajā augstskolā 

2008., 2009.  nodarbību docēńana Daugavpils Universitātē 

2009., 2010.   nodarbību docēńana Liepājas Universitātē 

2010.   nodarbību docēńana Helsinku Universitātē 

Eksperta darbs: 

Latvijas eksperte Eiropas Moderno valodu centrā 

projektu izvērtēńanas eksperte Amerikas Pētniecības institūtā 

asociētā pētniece Pascal Observatory 

redkolēģijā Belgium: Blaise Pascal  Scientific Explorations Comite Scientifique Revue 

Explorations 

redkolēģijā PASCAL Observatory Journal Community Engagement and Service Mission of 

Universities 

 

2010. gada 29.oktobrī                                                                                      I. Odiľa 



MG.SC.EDUC., PĒTN. ANTRAS OZOLAS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1981. 

Izglītība:   2000. - 2005. Studijas LU PPF Lietińķās informātikas skolotāja 

studiju     programmā 

2005. - 2007.  Studijas LU PPF Izglītības zinātľu maģistra studiju 

programmā 

2007. līdz ńim brīdim  doktorantūra vadībzinātnē, izglītības 

vadības   virzienā LU PPMF 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   2007.   Izglītības zinātľu maģistrs 

   2007.   Pētniece LU PPMF 

Nodarbošanās: 

   2003. – 2007. vecākā lietvede LU PPF Izglītības zinātľu nodaļā 

   2006. līdz ńim brīdim  pasniedzēja LU PPMF 

2007. līdz ńim brīdim  pētniece LU PPMF Izglītības pētniecības 

institūtā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Geske A., Ozola. Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē. Monogrāfiju sērija 

„Izglītības pētniecība Latvijā‖ Nr. 5. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, - 192 lpp. 

Geske A., Ozola A. Kontekstuālo izglītības faktoru ietekme uz meiteľu un zēnu literāro 

izpratību. // Latvijas Universitātes raksti, Izglītības vadība, 749. sēj. – Rīga: Latvijas 

Universitāte, 2009, 7.–15. lpp. ISSN 1407-2157 

Geske A., Ozola A. Different influence of contextual educational factors on boys‘ and girls‘ 

reading achievement // US-China Education Review. Vol. 6., No. 4, April 2009, p. 38-44. 

ISSN1548-6613 

Geske A., Ozola A. Factors influencing reading literacy at the primary school level // Problems 

of Education in the 21st Century, Vol. 6., 2008, p. 71-77. ISSN 1822-7864 

Geske A., Ozola A. Analyses of Factors that are Associated with a High Level of Reading 

Literacy: The IEA PIRLS Perspective. // Humanities and Social Sciences. Latvia. No.3 (52), 

2007., pp. 58.-74. ISSN 1022-4483 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 14 

Konferenču tēzes     3 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) pētījuma koordinatore Latvijā 

1.02.-30.06.2009. Zinātniski pētnieciskais darbs Hamburgas Universitātes Izglītības, 

psiholoģijas un sporta pedagoģijas fakultātē Vispārīgās, starpkultūru un starptautiski 

salīdzinońās pedagoģijas nodaļā 

Akadēmiskie kursi: 

Informātika izglītībā II  A  daļa                       2 kredītp.  

E-mācības izglītībā   B  daļa                       4 kredītp.  

Izglītības tiesiskie pamati Latvijā B  daļa                       2  kredītp. 

Ievads kibernētikā   B  daļa                       2  kredītp. 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LU  PPMF  Domes  locekle 2007-2010 

Studentu pārstāve LU PPMF Izglītības zinātľu studiju programmu padomē un Izglītības 

zinātľu nodaļas valdē 

LU PPMF Izglītības zinātľu maģistra studiju programmas gala pārbaudījumu komisijas 

sekretāre 

 

2010. gada 13.septembrī                                                                             A. Ozola 



 

DR.PHILOL., ASOC.PROF. OLGA OZOLINA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads:  1944. 

Personas kods: 140344-12706 

Izglītība: 1975.-1978.studijas Minskas valsts pedagoģiskā sveńvalodu institūta klātienes 

aspirantūrā- franču valodas leksikoloģijas katedrā; 1962.-1967.studijas Minskas valsts 

pedagoģiskā sveńvalodu institūta franču valodas fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1999.g.asoc.profesore 

   1983.g.docente 

   1993.g.filoloģijas doktore (Dr.philol,) 

   1979.g.filoloģijas zinātľu kandidāte 

Nodarbošanās: 

1999. asoc.profesore LU MVF Romānistikas nodaļā 

1983.-1998. docente LU Sveńvalodu fakultātes Romāľu valodu nodaļā 

1971.-1982. vec.pasn.LU Sveńvalodu fakultātes vācu un franču valodas katedrā 

1969.-1970. asistente LU Sveńvalodu fakultātes vācu valodas katedrā 

1967.-1968. asistente Minskas valsts ped.sveńval.institūta vēstures un gramatikas 

katedrā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Grammaticalisation et classesblexicogrammaticales dans la langue francaise (raports 

attributifs). In: Iliesku, Maria/ Siller-Runggaldier, Heidi/ Danler, Paul (edd.): Actes du 

XXVe Congres International de Linguistique et de Philologie romances. Innsbruck, 3-8 

septembre 2007. DeGruyter: 2010. Tome II, 379-386. 

2. Les émotions dans l‘enseignement des langues. –ENJEUX, Revue de didactique du 

français, nr. 74, le 21 mars 2009, 10 

p.,http//www.fundp.ac.be/facultes/lettres/cedocef/enjeux.html. 

3. Le français dans un contexte plurilingue en Lettonie. –Viļľas Universitātes rakstu 

krājums, 2009.gada septembris, CD, 8 p. 

4. Quelques Aspects de la parémiologie comparative. –Actes du congres international de 

phraséologie et parémiologie, Santjago de Compostela y Lugo, 19-22 septembre 2006. – 

Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interculturellen Kommunikation, Band 43, 

Peter Lang , Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008, 219 – 231. 

5.. Les associations et la politique linguistique pour les langues en Lettonie. –Dialogues et 

Cultures, 53, FIPF, Actes de Vienne, 2008, 113-119. 

6.. La gestion de la diversité linguistique et culturelle au Québec –Abstracts of the. 5th Baltic 

Canadian Studies Conference ―Canadian Mosaic‖, Riga, october 6-8, 2006 –p.31-32. 

7.. Le français dans un contexte plurilingue en Lettonie. –Research Papers of the 

International Nordic-Baltic Region Conference of FIPLV ―Innovations in Language 

Teaching and Learning in the Multicultural Context‖, 15-16th June, 2007, Riga, Latvia, -

CD-ROM, 2007, 8 pages. 

5. La variation des moyens d‘expression dans l‘ancien français. –Actes du XXIVe Congres 

International de Linguistique et de Philologie Romanes, Volume II, Aberystwyth, 1er-6 août 

2004, Niemeyer, 2007, 257 –262. 

Kopējais publicēto darbu skaits - 153, 

 t.sk.raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu krājumos - 118, 

 mācîbu grāmatas un mācību līdzekïi - 5, 

 Konferenču tēzes - 30. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Valodas attīstība, latvieńu un franču valodas sastatāmie pētījumi, leksikogrāfija, valodas 

politika, frankofonija, lietińķā valodniecība. 



Sveńvalodu mācīńanas satura organizācijas un metodikas jautājumi skolā un augstskolā, 

skolotāju profesionālā un akadēmiskā sagatavońana, skolotāju izglītońana un 

tālākizglītońana. 

Lekciju lasīńana ārzemju augstskolās: Mačeratā (2009., Itālijā), Orleānā (2007.), Nansī 

(2004., 2010.), Ruānā (2002., 2003., 2004., 2008.), Ńamberī (2005.) (Francijā), Ekseterā 

(2002., Lielbritānijā). 

Atsauksmes par disertācijām (2001.g., 2005.g.: Minskas Valsts Lingvistiskā 

universitāte; 2002.g.: Latvijas universitāte). 

Doktora disertāciju vadītāja (2009.g.: Jeļena Gridina, 2004.g.: Olga Billere). 

Maģistra, bakalaura, kursa darbu vadīńana 

Studentu bakalaura prakses un maģistra zinātniski-pedagoģiskās prakses vadīńana. 

Akadēmiskie kursi: 

Franču valodas teorētiskā gramatika (Franču filoloģijas BSP)          A daļa      2 kredītp. 

Franču valodas vēsture (Franču filoloģijas BSP)                               B daļa      2 kredītp. 

Ievads romāľu filoloģijā (Franču filoloģijas BSP)           B daļa      2 kredītp. 

Franču valodas praktiskā gramatika: morfoloģija (Franču filol. BSP) A daļa    4 kredītp. 

Franču val. praktiskā gramatika: morfosintakse I (Franču filol. BSP) A daļa    4 kredītp. 

Franču val. praktiskā gramatika: morfosintakse II (Franču filol.BSP) A daļa   4 kredītp. 

Franču val. praktiskā gramatika: sintakse (Franču filol.BSP)           A daļa       4 kredītp. 

Franču valodas lingvostilistiskā analīze (Franču filol.BSP)              A daļa      2 kredītp. 

Franču valodas pedagoģiskā prakse (Franču filoloģijas BSP)           B daļa      2 kredītp. 

Franču valodas lingvodidaktika (Franču filoloģijas MSP)                 B daļa      2 kredītp. 

Franču valodas funkcionālā gramatika (Franču filoloģijas MSP)      A daļa      3 kredītp. 

Frankofonija (Franču filoloģijas maģistra programma)                     B daļa      2 kredītp. 

Zinātniski-pedagoģiskā prakse (Franču filoloģijas MSP)                  B daļa      6 kredītp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

HZF SPP un Domes locekle 

Franču filoloģijas bakalaura studiju programmas direktore 

MVF Romānistikas nodaļas vadītāja (2006.g. februāris-līdz 2010.g.) 

HZF Franču valodas un kultūras katedras vadītāja kopń 2010.g. 

Universitātes promocijas padomes (valodniecība) locekle 

VMC zinātnisko rakstu krājuma redakcijas kolēģijas locekle 

Triju starptautisko konferenču orgkomitēju locekle (Rīga, 2004., 2007.g.) 

Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas prezidente 

Starptautiskās Romāľu lingvistikas biedrības locekle 

Eiropas Fransuā Morjaka biedrības locekle 

Eiropas Valodu centra eksperte 

Atbildīgā par franču valodas studentu praksi (bakalaura un maģistra programmās) 

Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) valdes locekle 

LR franču val. olimpiādes orgkomitējas priekńsēdētāja, Eiropas val. dienas orgkomitējas 

locekle. 

 

 

2010. gada 29.oktobrī.                                                                O. Ozoliľa 

 

 

 

 



 Mag.paed. Evija Papule  

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1964. 

Izglītība:     
1996-1997 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, maģistrantūra; Mag.paed., 

Skolvadība 

1983-1988 Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes, Latvieńu valodas un literatūras 

skolotāja, krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija ar tiesībām strādāt 

minoritāńu skolā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1997 Pedagoģijas maģistra grāds, Skolvadība 

Nodarbošanās: 
2009- Izglītības un zinātnes ministrijas ESF projekta „pedagogu konkurētspējas 

veicināńanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos‖ vadītāja 

2005-2009 

(augusts) 

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēńanas valsts aģentūras (VIKNVA) 

direktore 

2004-2005 Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktora 

vietniece, Integrācijas nodaļas vadītāja 

1999-2004 Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta Integrācijas 

nodaļas vadītāja 

1995-1999 Izglītības satura un eksaminācijas centra vec.ref., Latvieńu valodas (kā otrās) 

speciāliste 

1990- LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektore 

1994- LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pieauguńo pedagoģiskās izglītības 

centra docētāja 

1993 Latvieńu kā sveńvalodas skolotāja; ASV Miera korpuss Latvijā 

1989-1992 Valmieras 2. arodvidusskolas latvieńu valodas un literatūras skolotāja 

1988-1990 Liepājas Pedagoģiskā institūta lektore 

1985-1988 Rīgas 88. vidusskolas latvieńu valodas skolotāja 

Papildu intereses: TĀLĀKIZGLĪTĪBA (Nozīmīgākā informācija) 
2008 Izglītības satura un eksaminācijas centra ārńtata metodiķa statuss par 

piedalīńanos latvieńu valodas un literatūras valsts pārbaudes darbu satura 

izstrādē; Sertifikāts Nr.1290; IZM ISEC 

2008 Iekļaujońa skola iekļaujońā sabiedrībā, 12 stundas, IAC 

2008 Iekļaujońās izglītības indekss, saturs un metodika jeb Skola visiem; 36 stundas, 

IAC 

2004 Administratīvais process iestādē; VAS 

2002 Izglītības satura un eksaminācijas centra ārńtata metodiķa statuss; IZM ISEC 

2001 Politiskā sistēma un likumdońana Latvijā; VAS 

2001 Valsts politika; VAS 

2001 Bilingvālā izglītība: teorija un prakse; IZM PIAC 

2000 Minority Policy and Legislation; The Danish Centre for Human Rights 

1998-1999 Multiplikatoru kursi ‘‘Lasīńana un rakstīńana kritiskās domāńanas attīstībai‘‘; 

Sorosa fonds Latvija 

1999 ‘‘Teaching in the Languages of National Minotities‘‘; The Ministry of Education 

and Sports. Republic of Croatia 

1999 Pārbaudes un vērtēńana; LVAVP 

1998 Rakstīńanas prasmes apguve; IZM ISEC, Lielbritānijas Padome 

1998 Pārbaudes darbu veidońanas principi; IZM ISEC, Lielbritānijas Padome 

1995-1997 TEMPUS-2 Latvian as a Second Language for Trainers of Inservice Education, 

Royal Danish School Education Studies and University of Latvia Faculty of 

Education and Psychology 

1996 Staņēńanās (3 mēn.) Oslo universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 

Lingvistikas institūta norvēģu kā otrās valodas un speciālistu sagatavońanas 

katedrā 

1994 Ievads atbalsta sasniegńanā; LU, Liepājas Pedagoģiskā augstskola, Pasaules 



Brīvo latvieńu apvienības izglītības padome 

1993 Course in R.Steiner Pedagogy, Fair Oaks College, California, Latvian Education 

Society 

1993 Course in R.Steiner Pedagogy, Latvian Education Society, Nordic Council, 

Westfold School in Norway 

1992 Certificate in Second Language Teaching Methodology, ESL Teacher Institute, 

Association of California School Administration, Adult Education Unit, 

California State Dpt. Education 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (saskaņā ar akadēmisko 

kursu): 

 

 1. Autoru kolektīvs. Metodikas rokasgrāmata skolotājiem. LAT2 mācību 

metodikas izdevumu sērija.- R.: LVAVP, UNDP, ISBN - 9984-9344-9-7, 1999 

 

 2. Autoru kolektīvs. Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. LAT2 mācību 

metodikas izdevumu sērija.- R.: LVAVP, UNDP, ISBN 9984-680-31-2, 2000, Nodaļa 

Mācību kontrole un vērtēńana, 98.-110.lpp. 

 

 3. Autoru kolektīvs. Mūsdienu metodikas rokasgrāmata skolotājiem. LAT2 

mācību metodikas izdevumu sērija.- R.: LVAVP, ISBN - 9984-680-49-5, 2001 

 

 4. Autoru kolektīvs. Ideju grāmata sākumskolai. LAT2 mācību metodikas 

izdevumu sērija.- R.: LVAVP, UNDP, ISBN 9984-680-11-8, 2001, Ievads 5-11 lpp.  

 

 5. Autoru kolektīvs. Bilingvālā izglītība: rokasgrāmata skolotājiem. LAT2 

mācību metodikas izdevumu sērija.- R.: LVAVP, ISBN - 9984-680-49-5, 2001, 23.-26. 

lpp.; 103.-129.lpp. 

 

 6. Autoru kolektīvs. Bilingvālā izglītība: pasaules un Latvijas pieredze. 

Bilingvālo mācību skolotājiem labās prakses piemēri.-R.: LVAVA, 2008, ISBN - 9984-

815-16-9, Zinātniskā recenzente 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Latviešu kā otrās valodas  didaktika       B  daļa                       2  kredītp. 

 

Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Valsts valodas komisijas izglītības apakńkomisijas eksperte 

Latvijas sabiedrības integrācijas fonda Izglītības un valodas apakńkomisijas eksperte 

LVAVP multiplikatoru kursu koordinatore 

Vairāku konsultatīvo padomju izglītības, valodas un sabiedrības integrācijas jomā locekle 

Latvieńu valodas kā otrā valodas apguves skolotāju asociācijas priekńsēdētājas vietniece 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Valsts pārbaudījuma komisijas priekńsēdētāja  

 

2010. gada 30.oktobrī 

 E.Papule 

 



DR.BIOL., DOC. LĪGAS PLAKANES 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

CURRICULUM VITAE 

 

Dzimšanas gads: 1970. 

Dzimšanas vieta: Rīga 

Adrese, telefons: Atgāzenes ielā 1, Rīga, LV-1004, 26528853; auce@lanet.lv 

Izglītība:   1987.  Rīgas 2.vidusskola 

1987.-1992. Studijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku 

fizioloģijas specialitātē 

1995.-1998. Doktorantūra Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

1998 – Bioloģijas zinātľu doktore 

1998.-2006. Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta pētniece 

2001.- Latvijas Universitātes docente 

2007.- LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta vadońā pētniece 

Nodarbošanās:  

1992.-1998. Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta asistente 

1995.-1998. Latvijas Zinātnes padomes doktorante 

1998.-2006. LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta pētniece 

1998.-2001. LU Biol. fak. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras asistente 

2001.- LU Bioloģijas fakultātes docente 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

A: Raksti recenzētos izdevumos: 

Ozoliľń P., Plakane L., Blumberga I. 1996. Skeletal muscle contraction force in 

ischemia in man, Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B, No.2, 82–84. 

Gailāns J., Dzērve V., Kukulis I., Matisone D., Ozoliľń P., Plakane L. 1999. Ascending 

dilation of the magistral artery during isometric contraction of cat skeletal muscle, Proc. 

Latv. Acad. Sci., Sect. B, 53, No.4, 212–215. 

Ozoliľń P., Gailāns J., Plakane L., Jermacāne L., Kļavinska A. 1999. 

Supercompensation of cat skeletal muscle contraction force in hypoxia, Proc. Latv. 

Acad. Sci., Sect. B, 53, No.4, 216–218. 

Plakane L., Ozoliľa L., Ozoliľń P. 2001. The contraction force mobilization by ischemia 

in cat fast- and slow-twitch skeletal muscles, Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B, 55, No.2/3, 

96-99. 

Ńvinka N., Plakane L., and A. Elksne. Potassium-evoked contractures in frog skeletal 

muscle: dependence of fibre content and seasonal changes. 2003. Proc. Latv. Acad. Sci., 

Sect.B,57, No.6 (629), pp.228-231. 

Ńvinka N., Plakane L., Elksne A. Palielinātas ārpusńūnas kālija koncentrācijas ietekme 

uz skeleta muskuļu kontrakcijām. 2004. Latvijas Universitātes raksti, 668. sēj., 

Medicīna, 168–174. 

Plakane L., Aivars J.I., Skutela A., Vaļēviča E., Grēve M., Marcinkevičs Z. Oxygen 

uptake efficiency in endurance-trained humans during acute hypoxia. 2006. Proc. Latv. 

Acad. Sci., Sect.B, 60, No.5/6, pp. 170-175. 

Aivars J.I., Plakane L., Sīpols J. Blood glucose level in endurance-trained climbers at 

high altitude. 2006. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B, 60, No.5/6, pp. 166-169. 

Plakane L., Pēteris Ozoliľń – life and scientific accomplishments of renowned 

physiologist. 2006. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B, 60, No.5/6, pp. 240-244.  

Plakane L., Aivars J.I., Marcinkevičs Z., Ozolina-Moll L., Skutela A., Acute hypoxia 

increases the oxygen uptake efficiency. 2009. XXXVI Int.Congr.of Physiol. Sciences, 

Kyoto, Japan, July 27 - August 1, 2009. 



Tomiľń P., Plakane L. Acid-base balance and Composition of arterial blood gases in 

mountaineers at high altitudes in the Himalayas. 2009. 22nd Annual Congress European 

Society of Intensive Care medicine, Vienna, 11-14 October, 2009. 

B: Mācību līdzekļi: 

Plakane L., Aivars J., Eglīte K., Ozoliľa-Moll L. 2008. Fizioloģija: Praktiskie darbi, 

Latvijas Universitāte, Rīga, 118 lpp. – 3.papildinātais izdevums. 

Plakane L., Aivars J., Eglīte K., Ozoliľa-Moll L. 2002. Human physiology: Laboratory 

manual, University of Latvia, Rīga, 84 p. (angļu val.). – 2.papildinātais izdevums. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 15 

Konferenču tēzes     12 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1994.-1997. LZP granta Nr.93.939 ―Muskuļu kontrakcijas spēka intramuskulārā 

regulācija‖ izpildītāja (vad. Dr.hab.biol. P.Ozoliľń); 

1997.-2000. LZP granta Nr.96.0055 ―Noguruma fizioloģiskie mehānismi un to 

pārmaiľas novecońanās procesā‖ izpildītāja (vad. Dr.hab.biol. N.Ńvinka); 

2001.-2004. LZP projekta Nr.010425 ―Membrānaktīvo vielu izmantońana jonu 

transporta normalizācijai muskuļu patoloģijās‖ izpildītāja (vad. Dr.hab.biol. N.Ńvinka). 

2005.-  LZP projekta Nr. 788/04.1116.1 ―Aptaukońanās signālu insulīna un leptīna 

mijiedarbība ar smadzeľu opioīdiem un Y neiropeptīdu uztura atalgońanas sistēmā‖ 

izpildītāja (vad. Dr.med. J.Sīpols). 

2004.-2008. ESF finansētais ―Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba 

atbalsts LU‖  – ―Hipobāriskās un slodzes hipoksijas izraisītās skeleta muskuļu 

vielmaiľas un neirohormonālās pārmaiľas‖ – vadītāja. 

2006.-2007. LU projekta ―Jaunās pieejas eksogēno veselības riska faktoru izraisīto 

traucējumu diagnostikā‖ izpildītāja (vad. Dr.biol. P.Tretjakovs). 

2006.-2008. ESF finansētais ―Pētnieciskā darba kvalitātes uzlabońana dzīvās dabas 

zinātľu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās‖ izpildītāja (vad. 

Dr.biol.P.Tretjakovs). 

2007.-2008. LZP Valsts pētījumu programma Nr.Y3-23464-003 ―Aptaukońanās 

izraisīto slimību un cukura diabēta mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un 

terapijas pasākumu izstrāde (vad. Dr.biol.P.Tretjakovs). 

LZP projekts Nr. 09.1373 ―Miokīnu un muskuļu metaboreceptoru aferentācijas efektu 

atkarība no fiziskās aktivitātes veida un organisma uzbūves un metabolisma 

īpatnībām‖(vad.prof., Dr.habil.biol. J.I.Aivars). 

Akadēmiskie kursi: 

Cilvēka fizioloģija  (LU MF)    A daļa  5KP 

Anatomija un Fizioloģija (LU MF)   A daļa  5 KP 

Sporta un ekstremālu situāciju fizioloģija  (LU BF) B daļa  3 KP 

Veģetatīvo funkciju hormonālā regulācija (LU BF)  B daļa  3 KP 

Sporta slodņu un ekstremālu situāciju fizioloģija (LU VSI)A daļa 2 KP 

 

 

2010.g. 11. oktobrī.       L. Plakane 

 

 

 

 

 

 

 

 



DR.PSYCH., PROF. MALGOŢATA RAŠČEVSKA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1956. gada 9. jūnijs 

Izglītība:  1974.-1980. Studijas LU Ekonomikas fakultātē, ekonomista matemātiķa 

kvalifikācija. 

     1992.-1993. LU PPF psiholoģijas maģistratūra.  

     1987.-1993. Studijas psiholoģijas neklātienes aspirantūrā Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā sadarbībā ar PSRS  Pedagoģijas Zinātľu 

Akadēmijas Defektoloģijas zinātniski pētnieciskā institūta Bērnu ar psihiskās attīstības 

aizturi laboratoriju 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

  1993. Psiholoģijas maģistra grāds 

  1993.  Psiholoģijas zinātľu doktora grāds 

  1995.  Latvijas Universitātes docente  

2001.  LU asociētā profesore 

2005. LU profesore 

Nodarbošanās: 

No 2005 līdz ńim brīdim Profesore un Psiholoģijas doktorantūras programmas direktore no 2007. 

g. LU, PPF Psiholoģijas nodaļā  

2001.-2005. Asociētā profesore LU, PPF Psiholoģijas nodaļā 

2001.-2004. Psiholoģijas nodaļas vadītāja LU, PPF  

1994.-2001. Docente LU, PPF Psiholoģijas katedra  

1992.-1994. LU Republikas skolu psiholoģiskā dienesta vadītāja, LU PPF lektore Psiholoģijas 

katedra  

1990.-1992. LU Republikas skolu psiholoģiskā dienesta vecākā zinātniskā līdzstrādniece, LU PPF 

lektore Psiholoģijas katedra. 

1988.-1990. Psihologs, Kooperatīvs ‗‘Psiholoģiskā konsultēńana‘‘, Lomonosova ielā 1. 

1981.-1990. Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, vēlāk vecākā zinātniskā līdzstrādniece. 

Pedagoģijas zinātniski pētnieciskā institūta Pedagoģiskās psiholoģijas laboratorija , Vaļľu ielā 2. 

1978-1979. Skolotāja. Valkas rajona Bilskas astoľgadīgās skola 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējos 6 gados): 

1.  Rańčevska M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēńana un adaptācija. Rīga: SIA 

„Izdevniecība RaKa‖, 270 lpp. (iespieńanā, iznāks 2005. gada jūnijā).  

Ivanova, L., & Rascevska, M. (2009). Conceptions about wise persons in Latvia. In Selected 

paper of 2nd International scientific conference: Gifted children: Challenges and possibilities. 

October 11-16, 2009, Riga, Latvia.(pp.16-19).. Kaunas: Technologija  (ISSN 20290-1108) 

Griskevica, I. & Rascevska, M. (2009). The Relationship among cognitive abilities and 

demographic factors in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 10(1&2), 65-85. 

Turilova-Mińčenko, T., & Rańčevska, M. (2008). Psychometric properties of classmates‘ 

Friendship Relationships Questionnaire. Baltic Journal of Psychology, 9(1,2), 129-140.  

Paegle Dz., Rańčevska, M. (2008). „Skolēnu latvieńu valodas pareizrakstības kļūdu analīze 

Latvieńu valodas sasnieguma testa izstrādes kontekstā‖, LVAVA zinātniski metodisks 

izdevums „Tagad‖ Nr.1., 26-34. 

Plaude A., Rańčevska M. (2008.) M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas (DSQ) adaptācija 

Latvijā‖. Latvijas Universitātes raksti, 729. sējums. Psiholoģijā. Rīga: LU Apgāds 

Gaitniece-Putāne, A, & Rańčevska, M. (2006). Gender and age differences in emotional 

intelligence, stoicism and aggression. Baltic Journal of Psychology, 7(2), 26-42.  

Voitkāne, S., Miezīte, S., Rańčevska, S., & Vanags, M. (2006). Student motivation for choice 

of study program, psychological well-being, perceived social support and needs at the start of 

university studies. Baltic Journal of Psychology, 7(1), 46-59.  



Kroplijs A., Rańčevska M. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: 

SIA „Izdevniecība RaKa‖, 178 lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 70 

Konferenču tēzes     47 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2008.-2010. IIF projekts  Oriģināli izstrādātā Latvieńu valodas un Matemātikas 

sasnieguma testa (vecumam no 6 – 18 gadiem) daņādu skolēnu grupu diferencēńanas 

spēja‖ Nr. IIF-1K/2008-156/S54Latvijas psihologu apvienība 

2009.-2011. gads, LZP grants Nr. 09.1509, vadońā pētniece  „Globalizācijas 

procesa psiholoģiskie aspekti‖ no 2010. gada Nr. 09.1508  „Kultūras, sociāli 

ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru nozīme ceļu satiksmes drońībā‖ kā 

vadońā pētniece 

2007. − 2008  LZP grants Nr. 07.2091 „Daņādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes 

spēja prognozēt augstskolās studējońo sekmes un profesionālos sasniegumus darba 

karjeras sākumā‖. Latvijas Universitāte 

2005. -2006. Vadītājs Nr.2005/0186/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0129/0063, LU 

reģistrācijas Nr. ESS2005/20  „Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas 

studentu prakse skolās‖ 

Vadītāja Nr.:2005/0203/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0111/0063, LU reģistrācijas 

Nr. ESS2005/22 Skolu psihologu supervizoru tālākizglītības kursi un studentu prakses 

organizācija 

Akadēmiskie kursi: 

Bakalaura programma 

Kognitīvā psiholoģija I                                  A  daļa  2 kr.p.  

Kognitīvā psiholoģija II                                 B  daļa  2 kr.p.  

Maģistra programma 

Testu adaptācija un konstruēńana                B2 daļa  2 kr.p.  

Doktora programma 

. Mūsdienu psiholoģijas teorijas II (Vispārīgās/kognitīvās psiholoģijas teorijas) A daļa 1 

kr.p. 

Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes I (Kvantitatīvās pētniecības metodes) 

2 kr.p.  

Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes III (Zinātniskā komunikācija I ) 1 

kr.p.  

Sem. Vispārīgā/kognitīvā psiholoģija  B daļa 3 kr.p.  

Kvantitatīvās pētniecības metodes (Multivariatīvā statistika) B daļa 2 kr.p.  

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LU  PPF  Domes  locekle 

LU Konsultatīvās padomes „Izglītība‖  priekńsēdētāja 

LU Goda tiesas locekle 

LZP eksperte 

Baltic Journal of Psychology redaktore 

Valsts kontroles pieaicinātā eksperte 2007 gadā. 

Starptautiskas Skolu psiholoģijas asociācijas (ISPA) biedre  

Eiropas Psiholoģiskās izpētes (EPAA) asociācijas biedre 

Starptautiskās Testu komisijas biedre (ITC) 

Latvijas skolu psihologu asociācijas biedre 

Latvijas Psihologu apvienības biedre 

 

2010. gada 24.11. 

M. Rańčevska 

 



AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 

Dr.paed.,asoc. prof. Astrīdas Raževas  

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1953.  

Izglītība:    
 1971.-1976.  Studijas LVU Fizikas un matemātikas fakultātē 

 1979.-1984.  Aspirantūra LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā 

 1989.-1992.  Pirmshabilitācijas doktorantūra LU 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1976.  Latvijas Valsts universitāte, matemātiķa diploms  

1977. Viļľas Universitāte, pedagoģijas zinātľu kandidāta grāds   

1993.  Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 

1995.  Latvijas Universitāte, docenta akadēmiskais nosaukums 

2008.   Latvijas Universitāte, asociētā profesora akadēmiskais nosaukums 

Nodarbošanās: 

1975. - 1979. Rīgas 7 un 4.vidusskolas matemātikas skolotāja 

1978. - 1986. LU struktūrvienību vecākā laborante, metodiķe 

1986. - 1989. LU Pedagoģijas fakultātes dekāna vietniece audzināńanas darbā, vecākā pasniedzēja 

1989. - 1995. LU Pedagoģijas fakultātes Pedagoģijas katedras docente 

1995. - 1996. LU Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedras vadītāja v.i. 

1996. - 2004. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pieauguńo izglītības katedras docente 

2000. - 2005.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Darbmācības katedras vadītāja, docente 

2004. – 2008. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas  docente 

No 2008.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas asociētā 

 profesore pedagoģijā, sociālās pedagoģijas apakńnozarē 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 Brīvā laika centru iespējas bērnu un jaunieńu sociālo risku mazināńanā (kopā ar A. Baldiľu) // 

Pedagoģija: teorija un prakse IV. Rakstu krājums. - Liepāja: LiePa , 2006. - 30.-36.lpp. 

 Possibilities of children and youth centres in diminishing the social rejection ( kopā ar A. 

Baldiľu ) // Tiltai. Socialinai mokslai. Klaipedos universitetas, 2007. 3 (40). – p.109- 118. 

 Vispārizglītojońās skolas sociālā pedagoga darbības indikatori //Sabiedrība, integrācija, izglītība 

: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2007.gada 23-.25.februāris. Rēzekne, 2007. - 

273.-277. lpp.  

 Sociālpedagoģiska darbība komandā vispārizglītojońajā skolā // Pedagoģija: teorija un prakse V. 

Rakstu krājums.-Liepāja: LiePa , 2007. – 85. - 89.lpp. 

 Sociālā pedagoga un klańu audzinātāju sadarbība Rīgas vispārizglītojońajās skolās // RTU 

Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās zinātnes – 8. sērija, 12. sējums, R., RTU, 2007.– 54. 

- 60.lpp. 

 Sociālpedagoģiskā darbība bērnu un jaunieńu sociālo risku ietekmes mazināńanā //Sabiedrība, 

integrācija, izglītība : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2006.gada 24.-

25.februāris. Rēzekne, 2007.-265. - 268. lpp.  

 Activivities of the School Support Staff for Diminishing Learning Difficulties (kopā ar A. 

Berķi).- Collection of Scientific Papers: Research Articles 2990. Economics. Communication 

Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law. - Riga: RSU, 2010. – 

p. 119 – 126. 

 Klańu audzinātāju un sociālo pedagogu sadarbība skolēnu sociālo problēmu mazināńanā. – Rīgas 

Stradiľa universitātes Zinātniskie raksti 2008. - Rīga: RSU, 2009. - 75. – 80. lpp.  

 Skolu atbalsta personāla darbība skolēnu mācību grūtību mazināńanā (kopā ar A.Berķi ). 

Starptautiskā starpdisciplinārā  zinātniskā konference ‖Sabiedrība.Veselība. Labklājība.‖ – 

Tēzes. - Rīgā, 2008. gada 6. un 7. novembrī. – 18.lpp.   

 Vispārizglītojońo skolu sadarbība ar skolēnu vecākiem mācību grūtību mazināńanā (kopā ar A. 

Berķi)// RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās zinātnes – 8. sērija,14. sējums, R., 

RTU, 2008.– 50. -  58. lpp. 

 ACTIVITIES OF THE SUPPORT STAFF TEAM IN RĪGA SCHOOLS OF GENERAL 



EDUCATION (kopā ar A. Berķi). - Socialinis ugdymas/ Social Education: socialine pedagogine 

pagalba/Social Pedagogical Aid. - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009. - Nr. 8 (19) - 5 – 22 

p. 

 Es mācu vadīt auto: praktiskā pedagoģija autovadītāju apmācībā ( kopā ar A.Baldiľu).– R.: 

Pētergailis, 2002. – 79 lpp. 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 16 

Konferenču tēzes      6 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2007. Anketu izstrāde sociālo pedagogu anketēńanai un anketēńanas datu interpretācija pētījumā 

„Sociālā pedagoga un klases audzinātāja sadarbība vispārizglītojońajā skolā‖ (Rīgas domes 

Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta finansētais pētījums (DIJ-07-229)). 

2007.Vispārizglītojońo skolu atbalsta personāla komisijas speciālistu funkciju analīze un funkciju 

apraksta izveide (Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta finansētais pētījums 

(DIJ-07-393)). 

2007. Anketu izstrāde klańu audzinātāju anketēńanai un anketēńanas datu interpretācija pētījumā 

„Sociālā pedagoga un klases audzinātāja sadarbība vispārizglītojońajā skolā‖(DIJ–07-673). 

2008. Anketu izstrāde un anketēńanas datu interpretācija pētījumā „Sadarbības procesa un rezultātu 

vērtējums skolas atbalsta personāla komisijas darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās‖ 

(DIJ-08-159). 

Akadēmiskie kursi: 

 Pedagoģisko pētījumu metodoloģija un metodika    A daļa 3 kredītp. 

 Sociālpedagoģisko pētījumu metodoloģija un metodika   A daļa 3 kredītp. 

 Sociālpedagoģisko pētījumu metodes             B daļa 2 kredītp. 

 Skolēna personības izpētes metodika     B daļa 2 kredītp. 

 Interaktīvās mācību metodes       B daļa 3 kredītp. 

 Mūsdienu audzināńanas teorijas     A daļa 2 kredītp. 

 Audzināńanas teorija un metodika      A daļa 3 kredītp. 

 Klases audzinātāja darba metodika      B daļa 2 kredītp. 

 Didaktika         A daļa 2 kredītp. 

 Vispārīgā pedagoģija        A daļa 3 kredītp.  

 Sociālā pedagoģija   A daļa 4 kredītp. 

 Ievads sociālajā pedagoģijā   A daļa 2 kredītp. 

 Sociālās pedagoģijas didaktika                                               A daļa 2 kredītp. 

 Deviantoloģija                                                                         B daļa 3 kredītp. 

Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību:    

 Vadītāja otrā līmeľa 5-gadīgās profesionālās studiju programmas „Skolotājs‖ sociālā 

pedagoga apakńvirzienam LU (līdz 2008. gada 31.decembrim). 

 Direktore LU 4 - gadīgās profesionālā bakalaura izglītībā studiju programmai, 

kvalifikācija Sociālais pedagogs.  

 Direktore LU 2 -gadīgā sociālā pedagoga otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmai. 

 Vadītāja Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansētajam projektam „Aizbildľu 

apmācība‖ (2005.g.).  

 Līdzdalība ikgadējās Starptautiskās konferences „Bērnu tiesību aizsardzības attīstība 

Rīgā‖ organizēńanā. 2006. – 2008.gads (orgkomitejas locekle). 

 Satiksmes ministrijas CSDD projektā ―Autoapmācības iestāņu braukńanas instruktoru 

un teorētisko priekńmetu pasniedzēju sagatavotības pilnveide‖ - vadītāja (2000.-

2001.g.). 

 Latvijas Pedagoģijas zinātnieku asociācijas sekretāre. 

 LU PPMF Domes  locekle 

 Eksperte augstākās izglītības programmu kvalitātes vērtēńanā 

 

2010. gada 30.oktobrī.         A.Raževa 



DR.PSYCH., PROF. VIESTURA REĽĢES 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1952. 

 

Izglītība:        1975. – 1978.  Maskavas Valsts universitāte, Psiholoģijas fakultātes  

aspirantūra      

     1970. – 1975.   Maskavas Valsts universitāte, Psiholoģijas fakultāte  

                          

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

1979. – Psiholoģijas zinātľu kandidāts                                                               

1981. - Latvijas Tautsaimniecības vadītāju valsts institūta docents                   

1992. - Psiholoģijas doktors                                                                               

1999. - LU asociētais profesors sociālās psiholoģijas apakńnozarē                   

2004. - LU profesors personības psiholoģijas apakńnozarē   

                           

Nodarbošanās: 

 

1978. – 1981.  Latvijas Tautsaimniecības vadītāju valsts institūta (līdz 1990. g. LPSR 

Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu starpnozaru kvalifikācijas celńanas institūts) 

vecākais pasniedzējs 2004. – līdz ńim brīdim 

1981. – 1984. Ńī institūta docents 

1984. – 1991. Ńī institūta (no 1990. gada Latvijas Tautsaimniecības vadītāju valsts  

institūta) Psiholoģijas katedras vadītājs 

1991. – 1992. LU Pedagoģijas fakultātes docents                                                     

1992. – 1993. LU Pedagoģijas fakultātes Psiholoģijas katedras vad. p.i.    

1993. – 2004. Latvijas Mākslas akadēmijas Filozofijas un pedagoģijas katedras asoc. 

profesors       

1993. – 1999. LU Pedagoģijas fakultātes Psiholoģijas katedras docents (0,75)       

1999. – 2004. LU PPF Psiholoģijas nodaļas asociētais profesors soc. psiholoģijas 

apakńnozarē 

2004. –           LU PPMF Psiholoģijas nodaļas profesors personības psiholoģijas 

apakńnozarē   

          

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

Reľģe V., Austers I. (2008). Sociālie priekństati par psiholoģiju populāros un 

zinātniskos psiholoģijas ņurnālos. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj. (53-69. lpp.).Rīga: 

LU Akadēmiskais Apgāds.  

Reľģe V. (2008). Diskusijas par Freida mantojumu. LU Raksti. Psiholoģija, 729. 

sēj.(42-52 lpp.). Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds. 

Muzikante I., Reľģe V. (2008). Autovadītāju individuālo vērtību saistība ar riskantu 

braukńanu. LU Raksti. Psiholoģija. 742. sēj.(39-50 lpp.). Rīga: LU Akadēmiskais 

Apgāds.  

Renge, V., & Dzenis, J. (2009). Development of work and organizational psychology in 

Latvia. European Work and Organizational Psychology in Practice. e-journal of the 

European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), 3, 41-45.. 

Realo, A., Allik, J., Verkasalo, M., Lonnqvist, J.-E., Kwiatkowska, A., Koots, L., Kutt, 

M., Barkauskiene, R., Larinavicius, A., Karpinski, K., Kolyushko, A., Sebre, S., Renge, 

V. (2009). Mechanisms of the national character stereotype: How People in six 



neighbouring countries of Russia describe themselves and the typical Russian. European 

Journal of Personality, 23, 229–249 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos   28 

Konferenču tēzes                                                   25 

 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

LZP finansētā pētījumu projekta 09.1584 „Personības, kognitīvo, un sociālo faktoru 

saistība ar dzīves kvalitātes rādītājiem‖ vadītājs (2010.- 2012.). 

 

Docētie studiju kursi: 

Personības psiholoģija –  A daļa, 4 kp. 

Organizāciju psiholoģija –  B daļa, 3 kp. 

Organizācijas psiholoģijas teoriju un metoņu izmantońana skolās, klīnikās un 

organizācijās  – A daļa, 2 kp. 

Psiholoģiskie pētījumi organizācijās – B daļa, 2 kp. 

Personības un sociālā psiholoģija I – B daļa, 2 kp. 

Mūsdienu psiholoģijas teorijas I (Psiholoģijas vēsture un zinātnes teorija) – A daļa, 2 

kp. 

Mūsdienu psiholoģijas teorijas IV (Personības psiholoģijas teorijas) –  A daļa, 1 kp. 

Organizāciju psiholoģijas mūsdienu teorijas un izpētes metodes  - B daļa, 2 kp. 

Seminārs Personības psiholoģija – B daļa, 3 kp. 

Seminārs Organizāciju psiholoģijā – B daļa, 3 kp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 

Darbs LU studiju padomē: LU Psiholoģijas studiju padomes priekńsēdētājs (no 2004. 

gada līdz ńim brīdim). 

Darbs LU Psiholoģijas profesoru padomē: priekńsēdētājs (no 2007. gada līdz ńim 

brīdim, loceklis  no 2005. līdz 2007. gadam). 

Darbs LU Psiholoģijas zinātnes promocijas padomē: Padomes priekńsēdētāja vietnieks 

(no 2004. gada līdz ńim brīdim) 

Darbs LU Psiholoģijas doktorantūras padomē: padomes loceklis (no 2006. gada līdz ńim 

brīdim). 

Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas loceklis (no 2006. gada jūnija līdz ńim 

brīdim). 

LU Zinātnisko rakstu krājuma „Psiholoģija‖ redkolēģijas loceklis (no 2003. līdz ńim 

brīdim). 

Baltic Journal of Psychology  redkolēģijas loceklis (no 2001. gada līdz ńim brīdim). 

Starptautiskās Lietińķās psiholoģijas asociācijas (International Association of Applied 

Psychology) biedrs (no 2003. gada līdz ńim brīdim). 

Eiropas Personības psiholoģijas asociācijas (European Association of Personality 

Psychology) biedrs (no 2010. gada). 

 

17.11.2010.                                                                                                      V. Reľģe 

 

 

 

 

 

 



INGA RIEMERE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

( CURRICULUM VITAE ) 

PERSONAS DATI 
Inga Riemere, dzimusi 1967. gada 18.martā Cēsu rajonā 

Personas kods 180367 - 11855 

dzīvo Dzelzavas ielā 103, dz. 40, Rīgā, LV-1084 

tālr. 67572814-mājās, 29108131-mobilais 

e-pasts: inga.riemere@gmail.com  

IZGLĪTĪBA 

2002. – 2008. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes vadībzinību (izglītības 

vadības) doktorantūra (teorētiskais kurss pabeigts, strādāju pie promocijas darba 

izstrādes); 

2005.gads LU Ekonomikas un vadības fakultāte, otrā līmeľa profesionālā studiju 

programma ―Vidusskolas ekonomikas skolotājs‖ – diploms: PDA Nr.5028; 

1993. – 1995. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pedagoģijas maģistrantūra – 

diploma Nr. 001292; 

1985. – 1990. LU Fizikas un matemātikas fakultāte –diploms: PB Nr. 159011; 

1982. - 1985. Madlienas vidusskola. 

DARBA PIEREDZE  

Pamatdarbs 

No 2009. gada 1. jūlija Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un 

matemātika‖; 

No 2003. 1. septembra – 2009. gada 30. jūnijam - Latvijas Universitāte, 

Ekonomikas un vadības fakultāte, Ekonomikas teorijas katedra lektore; 

1997. – 2003. gada 1. septembris – Āgenskalna Valsts ģimnāzija, matemātikas 

un ekonomikas skolotāja, stundu saraksta dispečers; 

1990. – 1997. - Odzienas pamatskola, matemātikas skolotāja. 

Papildus darbs 

No 2009. gada 15. janvāra Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un 

matemātika‖; 

No 2003. IZM ISEC strādāju darba grupās daņādu metodisko materiālu, mācību 

priekńmetu standartu, programmu un pārbaudes darbu izveidē, skolotāju tālākizglītībā; 

2003. – 2008. - Āgenskalna Valsts ģimnāzija, ekonomikas skolotāja; 

2000. – 2006.Rīgas pilsētas Zemgales priekńpilsētas ekonomikas skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja; 

2000. – 2003. – Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola, 

Ekonomikas katedra, lektore. 

PAPILDU IZGLĪTĪBA, KURSI 

1999.- 2000. National Council on Economic Education Training of Trainers 

(ASV Ekonomiskās izglītības Nacionālās Padomes kursi ekonomikas skolotāju 

izglītotājiem ekonomikas teorijā un ekonomikas mācīńanas metodikā); 

2002. Scottish Qualifications mācību kursi pārbaudes darbu veidońanā un 

analīzē (42 stundas); 

mailto:inga.riemere@gmail.com


2003. LR IZM ISEC tālākizglītības programma ― Vienotas pieejas 

nodrońināńana, vērtējot skolēnu zināńanas un prasmes centralizētajos eksāmenos‖ 

(12stundas) – apliecība Nr. 9014144340-45; 

2003. LR IZM Valsts Jaunatnes Iniciatīvu Centrs tālākizglītības kursi ―Skolēnu 

spēju attīstība patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādei ekonomikā‖ 

(18 stundas) – apliecība Nr. 1435; 

2003. -2004. profesionālā pilnveide LU programmā „Augstskolu mācībspēku 

pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība‖ 

– sertifikāts Nr. 0499; 

2006. ISEC ārńtata metodiķis - sertifikāts nr. 144; 

2008. LR ISEC tālāk izglītības programma „Valsts vispārējās izglītības 

standartiem atbilstońas mācību literatūras veidońana un izvērtēńana‖ (36 stundas) – 

apliecība NR 9014320040-1033-36. 

VALODU PRASME 

Latvieńu un krievu valodu pārvaldu brīvi; 

Angļu valoda – lasu, sarunvaloda vidējā līmenī. 

DATORA LIETOŠANAS PRASMES 

Brīvi strādāju ar programmām Word, Excel, PowerPoint. 

 

KONFERENCES 

2010. gads - Rēzeknes Augstskolas starptautiskās zinātniskā konference „Sabiedrība, 

integrācija, izglītība‖ – referāts „Uzľēmējspēju kompetences attīstība matemātika‖; 

 - Daugavpils universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference – referāts „Mācību 

uzľēmumu nozīme uzľēmējspēju attīstībā; 

- Liepājas universitāte 13. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: 

Haoss un harmonija‖ – referāts „Pedagogu un uzľēmēju loma uzľēmējspēju 

kompetences attīstībā‖. 

- 3rd World conference on science and technology education; ICASE 2010, Innovation 

in Science and technology Education: Research, Policy, Practice – referāts „Innovative 

Approach to the Development of Entrepreneurship Competence in Science Subjects at 

High Schools.‖ 

PUBLIKĀCIJAS UN ZINĀTNISKAIS DARBS 

2010. gads:  

„Uzľēmējspēju kompetences attīstība matemātika‖ – publicēts Rēzeknes Augstskolas 

starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība‖ rakstu 

krājumā.  

„Uzľēmējspēju kompetences attīstība matemātikā‖ – publicēts Rēzeknes Augstskolas 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiālu krājumā Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. 

Synopsis „Innovative Approach to the Development of Entrepreneurship Competence in 

Science Subjects at High Schools.‖ - 3rd World conference on science and technology 

education; ICASE 2010, Innovation in Science and technology Education: Research, 

Policy, Practice, ISBN 978-9985-4-0607-6, Tartu, Estonia 

 

Inga Riemere 

Rīgā, 2010. gada 25. augusts.              



IZGL. ZIN. MAĢ. ELĪNA RIHTERE-ZUNTE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1974. 

 

Izglītība:   1997.-2001.  Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, 

bakalaura 

studiju programmā „Angļu valodas un literatūras mācību 

metodika‖ 

2001.-2003.  Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, izglītības 

zinātľu maģistra studiju programmā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003.   Izglītības zinātľu maģistrs, asistente 

 

Nodarbošanās: 

1999.-2004.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, stundu pasniedzēja 

 

2004.-   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pasniedzēja 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Uz internetu balstītas stundas vadīńana. Latvijas universitātes raksti; Izglītības zinātnes 

un pedagoģija mūsdienu pasaulē. 2002. gads, Rīga. 10. lapaspuses. 

Plagiarism in Higher Education and the Evaluation of the Course A Future Way for In-

service Teacher Training Across Europe, Educatia 21 (1841-0456) - 2007 (2007) 

Special number, p.111-117 

Raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu krājumos 2 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2002.-2003.  Socrates intensīvās programmas ELHE (@-mācības augstākajā izglītībā) 

dalībniece 

2005.-2007.  Projekta FISTE (A Future Way for In-Service Teacher Training Across 

Europe) dalībniece 

2009.-2010. Intensīvās programmas CUFTE (Current Foreign Language Teaching 

Policy in Europe) 

dalībniece 

 

Akadēmiskie kursi: 

Praktiskā angļu valoda skolotājiem I                          B daļa  4 kredītp. 

Praktiskā angļu valoda skolotājiem II   B daļa  4 kredītp. 

Praktiskā angļu valoda skolotājiem III   B daļa  2 kredītp. 

Praktiskā angļu valoda skolotājiem IV   B daļa  2 kredītp. 

Integrētais angļu valodas kurss skolotājiem              B daļa  6 kredītp. 

Angļu valodas praktiskā fonētika skolotājiem I  B daļa  2 kredītp. 

Angļu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem II  B daļa  2 kredītp. 

Angļu valodas fonētika skolotājiem               B daļa  2 kredītp. 

 

 

 

2010. gada 29.oktobrī        E. Rihtere-Zunte 

 

 



DR.PAED., PROF. ZANDA RUBENE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1969. 

  

Izglītība: 
 

                                          2004. doktora grāds vispārīgajā pedagoģijā 

               2000. – 2003. LU PPI doktorande 

                                          1997. – 2000. LU VFF Filozofijas nodaļas doktorande 

          1995. maģistra grāds filozofijā 

          1993. – 1995. studijas LU filozofijas maģistra programmā 

          1993. bakalaura grāds pedagoģijā 

          1988. – 1993. studijas LU PPF 

          1987. diploms par vidējo izglītību, Rīgas 25. vidusskola   

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

2010. LU profesore  

2006. LU asociētā profesore  

2004. LU docente  

2004. pedagoģijas doktora grāds, Dr. paed. 

2001. LU lektore  

1995. maģistra grāds filozofijā, Mag. phil.       

 

Nodarbošanās: 

kopń 2010. LU profesore vispārīgajā pedagoģijā 

kopń 2009. LU Pedagoģijas doktorantūras padomes priekńsēdētāja 

kopń 2005. LU Izglītības filozofijas centra vadītāja  

2006. – 2010. LU asociētā profesore vispārīgajā pedagoģijā 

2004. – 2010.  LU Pedagoģijas zinātľu nozares promocijas padomes sekretāre 

2004. – 2006. docente LU PPF 

2004. lektore LU PPF 

2001. – 2003. lektore LU PPI  

1995.– 2000. lektore RPIVA 

1993. – 1996. skolotāja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

2010. Rubene Z. Topicality of Critical Thinking in the Post-Soviet Educational Space: 

The Case of Latvia. // European Education. Diversity in Unity, Challenges in European 

Education Since the Fall of the Berlin Wall. – Winter 2009/2010,  

Vol. 41 No. 04, 24-40 pp. 

2008. Rubene Z. Kritiskā domāńana studiju procesā. Otrais papildinātais izdevums. 

Monogrāfija.– Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, 223 lpp. 

2008. Rubene Z., Krūmiľa A., Vanaga I. Ievads mediju pedagoģijā. Monogrāfija. – 

Rīga: RaKa, 207 lpp.  

2008. Krūze A., Rubene Z., Zigmunde A. Der Nachlass der Deutschen in der Bildung 

und Wissenschaft Lettlands im 18. und 19. Jahrhundert.// Pädagogische Rundschau. 

März/April 2008, Nr.2, 62. Jahrgang. – Peter Lang. Internationaler Verlag der 

Wissenschaften, S. 135-163. 



2007. Rubene Z. Entwicklung des kritischen Denkens – ein europäisches Studienziel. // 

Kruze A., Mortag I., Schulz D. Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen 

Gesellschaft.- Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, S.251-262 

2006. Rubene Z. Problems of Pedagogy in the Situation of Postmodernism.// Changing 

Education in a Changing Society. ATEE Spring University 2006. – Klaipeda: Klaipeda 

University, Lithuania, 95.-99. pp. 

Raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu krājumos (2006. -2010): 23 

Piedalīńanās konferencēs (2006.-2010): 18 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Kopń 2009. gada LZP pētījuma „Mediju pedagoģijas attīstība informācijas sabiedrībā: 

Latvijas konteksts‖ pētniece (vad. prof. A. Krūze) LZP091615/LU Z6203  

Kopń 2007. LU Pētnieciskā projekta „Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju 

izglītības telpā‖ vadītāja.(ZP -61) 

2009.-2010. izglītības eksperte un projekta koordinatore Eiropas Savienības 

programmas „Education, Audiovisual AND Culture Exicutive Agency‖ projektā 

,,Adventure Sphere Europe‖ (Konrada Adenauera fonds, Vācija; LU, Latvija; Jaan 

Tonisson institūts, Igaunija). 

2008. LZP pētījuma „Izglītības filozofija. Attīstības perspektīvas Latvijā. ‖ vadītāja. 

LZP 08.2110  

2006.-2007 LZP pētījuma ―Izglītības filozofiskās problēmas. Kritēriji pētījumiem 

pedagoģijā un izglītībā‖ vadītāja. LZP 06.2015 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Audzināńanas teorija un metodika 2 kp. 

Ētiskās vērtības 2 kp. 

Filozofijas pamati un vēsture 4 kp. 

Izglītības filozofija 2 kp. 

Kritiskā domāńana 2 kp. 

Morālā izglītība 2kp. 

Mūsdienu ētikas problēmas 2kp. 

Pedagoģijas metodoloģija I: teorijas un metodoloģiskās pieejas 2 kp. 

Pedagoģijas pētniecības loģika: metodoloģija un teorijas 2kp. 

Personības attīstība socializācijas procesā 4 kp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

 

Kopń 2010. VISC eksperte mācību priekńmeta standarta un mācību programmas 

parauga atbilstońi 6-8 gadīgu izglītojamo vecumposmam mācību priekńmetā „Ētika‖.  

Kopń 2009. LZP eksperte vispārīgajā un sociālajā pedagoģijā  

Kopń 2007.Teodora Litta biedrības (Vācija, Leipciga) biedre. 

Kopń 2005. konsultatīvās padomes locekle mācību priekńmetā filozofija LR IZM 

Vispārējās izglītības satura un eksaminācijas centrā.  

Kopń 2005. mācību literatūras eksperte LR IZM Vispārējās izglītības satura un 

eksaminācijas centrā.  

Kopń 2001. starptautiskās organizācijas I‘AIPPH ( Association Internationale des 

Professeurs de Philosophie) biedre. 

Kopń 1998. nevalstiskās organizācijas ―Filosofiskās izglītības centrs‖ līdzdibinātāja un 

biedre. 

 

2010. gada 17.oktobrī.                                                                       Z. Rubene 

 



DR.PSYCH., ASOC.PROF. LŪCIJA RUTKA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads:    1963. 

Izglītība:   

2003.g. – 2005.g. – Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas 

augstskola 

1991.g. – 1994.g. – Latvijas Universitāte, PPI doktorantūra 

1988.g. – 1989.g. – Sankt-Pēterburgas Universitāte, Speciālās psiholoģijas fakultāte 

1982.g. – 1987.g. – Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi  

2005.g. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asociētā profesore. 

2005.g. – maģistra grāds personāla vadībā 

2001.g. – 2005.g.LU Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātes docente 

1995.g. – psiholoģijas doktora zinātniskais grāds 

Nodarbošanās: 

2005.g. -               Latvijas Universitāte, PPF asociētā profesore.      

2004.g. –               Personāla atlases un mācību uzľēmums „LAENA‖, semināru vadītāja 

2003.g. – 2004.g. RPIVA, Psiholoģiskās konsultēńanas centra vadītāja, 

                             studiju programmas „Psihologa asistents‖ direktore 

2000.g. – 2005.g. Latvijas Universitāte, PPF docente 

1996.g. – 2000.g. Latvijas Universitāte, pētniece. 

1996.g. – 2000.g. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, docente 

1995.g. – 2002.g. Aizkraukles Veselības centrs, vadītāja, psihologs 

1993.g. – 2004.g. Latvijas Ģimenes centrs, psihologs 

1990.g. – 1992.g. Aizkraukles raj. Skolu valdes psihologs 

1989.g. – 1990.g. Aizkraukles raj., Jaunjelgavas vidusskola, psiholoģijas skolotāja 

1987.g. – 1988.g. Aizkraukles raj., Jaunjelgavas vidusskola, matemātikas skolotāja 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

Latkovska E., Rutka L. Self-assessment of professional activity of student teachers of 

languages.//Spring University. Changing Education in a Changing society. – Klaipeda: 

Klaipeda University, 2010, p. 61 – 68. 

Latkovska E., Rutka L. Eiropas portfelis topońajiem valodu skolotājiem (EPOSTL) kā 

profesionālās darbības pańvērtēńana studentu skatījumā. .// Latvijas Universitātes raksti  

―Pedagoģija un skolotāju izglītība‖, -Rīga: LU, 2009, - 111. – 122.lpp. 

Krūze A., Rubene Z., Rutka L. Die reception Eduard Sprangers und Theodor Litts im 

Baltikum.//Theodor Litt – Eduard Spranger. Philosophie und Padagogik in der 

geisteswissenschaftlichen Tradition. –Leipzig: Lepziger Universitatsverlag  2009, S. 127 - 150  

Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā competence.// Latvijas Universitātes raksti  ―Pedagoģija un 

skolotāju izglītība‖, -Rīga: LU, 2009, 170. – 181.lpp. 

Rutka L. Skolotāja psiholoģiskā competence.// Ņurnāls ―Skolotājs‖, (75), 2009, - 69. – 73.lpp.  

Andersone R., Krūze A, Maslo I., Rutka L., Ņogla I . Mācību literatūras veidońanas un 

izvērtēńanas vadlīnijas. Metodiskais līdzeklis. –Rīga: ISEC, 2009. 

Rutka L. Pedagoģiskā procesa psiholoģiskie faktori. // Teacher of the 21st Century : Quality 

Education for Quality Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences rakstu krājums, 

-Rīga: SIA „Izglītības soļi‖, 2008, -104. -116.lpp. 

Laizāne I., Rutka L. Līdzatkarības fenomena teorētiskie aspekti. // Teacher of the 21st Century 

: Quality Education for Quality Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences rakstu 

krājums, -Rīga: SIA „Izglītības soļi‖, 2008, -89. -97.lpp. 

Rutka L. Kreativitāte pedagoģiskajā darbībā.// Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. 

RPIVA 4.Starptautiskās zinātniskās konferences raksti, -Rīga: SIA „S&G‖, 2008, -296. -

302.lpp. 



Puķīte M., Rutka L. Māsu pedagoģiskās sagatavotības specifika dzemdniecības un 

ginekoloģijas mācību programmas apguvē.// Sabiedrība, izglītība, Integrācija. Starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. –Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008, -85. -92.lpp.  

Rutka L. Skolas vides psiholoģiskie faktori. // Ņurnāls „Skolotājs‖,  (68), 2008, -12. – 19.lpp.  

Rutka L. Pedagogical communication. // Starptautiska projekta „Teacher Induction: 

Supporting the Supporters of  Novice Teachers‖ (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-

Comenius-C21) izstrādātais mācību līdzeklis mentoru kursiem skolās, 2007.  

Rutka L. Ziľģe Z. Skolas prasību izpildes līmeľa dinamika un attieksme pret savstarpējām 

attiecībām ģimenē 1.klasē. // Teacher of the 21st Century : Quality Education for Quality 

Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences rakstu krājums, -Rīga: SIA „Izglītības 

soļi‖, 2006, - 51. -56.lpp. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2009.g. -                LZP granta projekts „Mēdiju pedagoģijas attīstība informācijas sabiedrībā:  

                            Latvijas konteksts. LZP Nr. Z-6186-040, LU Nr. 091483. 

2007.g. – 2008. g. - IZM un LU projekta vadīńana „Valsts vispārējās izglītības standartiem 

atbilstońas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēńana: vadlīnijas mācību literatūras 

veidotājiem un vērtētājiem‖ . 15.12.2008. projekta darbs iesniegts IZM. 

2007.g. 01.07. – 2007.g. 31.12. – ESF projekts „MITS‖ (Mentorings, IT, Supervīzijas) 

                               – atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs‖ 

praksei, projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.6.3./0113/0063. 

2006.g. – 2009.g. - starptautisks projekts „Teacher  Induction: Supporting the Supporters of      

                             Novice Teachers‖ (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21).    

Akadēmiskie kursi: 

„Personības attīstība socializācijas procesā‖ – 4KP, izglītības zinātľu modulis. 

„Mācīńanās: teorija un prakse‖ – 2KP, izglītības zinātľu modulis.  

„Attīstības psiholoģijas teorijas‖ – 2KP, pedagoģijas maģistra studiju programma. 

„Saskarsmes psiholoģija‖ – 2KP, pedagoģijas maģistra studiju programma. 

„Attīstības psiholoģija‖ – 2KP, pedagoģijas bakalaura studiju programma. 

„Vispārīgā psiholoģija‖ – 2KP, profesionālā programmā „Vidusskolas fizikas un 

                                           matemātikas skolotājs‖. 

„Saskarsme studiju procesā‖ – 4 st., profesionālajā tālākizglītības programmā     

                                              ―Augstskolu didaktika : mūsdienu teorija un prakse‖. 

 „Ārsta un pacienta saskarsmes specifika‖ – 2KP, ģimenes ārstu tālākizglītības programma. 

„Pacienta personības attīstības īpatnības daņādos vecuma posmos‖ – 1KP, ģimenes ārstu 

tālākizglītības programma. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

10.2008. – 06.2009. – LU 67. zinātniskās konferences sekcijas „Psiholoģiskā pedagoģija‖  

                          organizēńana un vadīńana, LU zinātniskā rakstu krājuma „Pedagoģija un  

                          skolotāju izglītība‖ sagatavońana. 

2007.g. – 2008.g. - Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences „Teacher of the 21st Century 

: Quality Education for Quality Teaching‖ organizēńana – orgkomitejas   sekretāre,            

              sekcijas vadītāja, Rīga, LU. 

2007. g. –   piedalīńanās ņurnāla ―Skolotājs‖ redkolēģijas darbā. 

2005.g. -2006.g. - Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences „Teacher of the 21st Century : 

Quality Education for Quality Teaching‖ organizēńana – orgkomitejas sekretāre, sekcijas 

vadītāja, Rīga, LU. 

2003.g. -          European Federation of Psychologists Asotions (EFPA) locekle.  

2000.g. -           Latvijas  Profesionālo Psihologu asociācijas biedrs.  

 

22.10.2010.                                                                                              L. Rutka 



DR.PSIH., PROF.SANDRA SEBRE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1953. 

  

Izglītība:     1970.-1973.  Studijas Viskonsīnas Universitātē, Madisonā, Viskonsīnā, 

ASV  

1980.-1981. Maģistra studijas Harvardas Universitātā, Keimbridņā, 

Masečūsetā, ASV (M. Ed.) 

                        1984.-1985.  Maģistra studijas Kolumbijas Universitātē, Ľujorkā, ASV ( 

M.A. psiholoģijā) 

                        1985.-1992. Doktorantūras studijas Ľujorkas Pilsētas Universitātē, 

Ľujorkā, ASV (Ph.D. psiholoģijā) 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

  1992. Ph.D. psiholoģijā  (nostrifikācija LU, 1999.g. pieńķirts dr. psych.) 

  1996. Latvijas Universitātes docente 

  1999. Latvijas Universitātes asociētā profesore 

                       2003. Latvijas Universitātes profesore 

 

Nodarbošanās: 

1984. – 1989.  Kolumbijas Universitātes psihiatrijas un psiholoģijas pētniecības centra 

zinātniskā līdzstrādniece 

1989. – 1990.  Ľujorkas Pilsētas Universitātes pasniedzēja, attīstības psiholoģija 

1991. – 1994.  Kornelas Universitātes bērnu attīstības centra psihologs un      pētnieks 

1995. – 1999.  Latvijas Universitātes docente un katedras vadītāja 

1999. – 2003.  Latvijas Universitātes asociētā profesore un psiholoģijas maģ. studiju 

programmas direktore 

2003 – 2010.  Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas profesore un nodaļas vadītāja, 

pasniedzēja attīstības un klīniskajā psiholoģijā 

 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Sebre, S., Sprugevica, I., Novotni, A., Bonevski, D., Pakalniskiene, V., Popescu, D., 

Turchina, T., Friedrich, W., Lewis, O. Cross-cultural comparison of child reported 

emotional and physical abuse:  Rates, risk factors and psychosocial symptoms. 

International Journal of Child Abuse and Neglect, 2004.,  28, 113-127. 

Sebre, S. Political and relational: Autobiographical narrations of Latvian women across 

three generations. Journal of Baltic Studies, 2005., 34, 1, 69-82. 

Sebre, S., Ļebedeva,L. Piesaistes stils, dusmas un vardarbības starppaaudņu 

pārmantojamības pārtraukńana. LU Raksti – Psiholoģija,2006., Rīga: Latvijas 

Universitāte, 34 – 53 lpp.  

Sebre, S.  Latvieńu vīrieńu identitātes attīstība dzīvesstāstos Amerikā un Latvijā.  

Dzīvesstāsti:  vēsture, kultūra, sabiedrība. 2007. Rīga:  LU Filozofijas un socioloģijas 

institūts. lpp. 299 – 308. 

Sebre, S., Pirsko, L. Bērnu zīmējumi, stāstījumi un emociju pańnovērtējumi saistībā ar 

bērnu un vecāku attiecībām.  LU raksti Psiholoģija, 2008.  lpp 51 – 66.  

6.   Realo, A., Allik, J., Lonnqviest, J-E., Verkasalo, M., Kwiatkowska, A., Koots, L., 

Kutt, M., Barkauskiene, R., Laurinavicius, A., Karpinski, K., Kolyshko, A.,  

 Sebre, S. & Renge, V.   Mechanisms of the national character stereotype:  How 

people in six neighbouring countries of Russia describe themselves and the typical 

Russian.  European Journal of Personality, 2009.  23: 229 – 249.  



 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 36 

Konferenču tēzes     38 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2009. – 2010.  „Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekti‖ (LZP finansēts pētījumu 

projekts; pētnieks) 

2007. – 2008.   „Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un internalizētās uzvedības 

problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna kontroli‖  (LZP finansēts 

pētījumu projekts; pētījuma vadītāja) 

2008.  „Atkarību izraisońo vielu lietońanas problemātika specifiskās bērnu grupās‖ (LR 

Veselības ministrijas un Sabiedrības veselības aģentūras finansēts pētījuma projekts;  

pētījuma dalībnieks) 

2004. – 2006.  „Bērnu –vecāku attiecību un piesaistes stila pazīmes bērnu zīmējumos un 

stāstījumos‖ (LZP finansēts pētījumu projekts; pētījuma vadītāja) 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

Mūsdienu psiholoģijas teorijas.  A  daļa                       2 kredītp.  

Klīniskā psiholoģija. 

Mūsdienu psiholoģijas teorijas.  A  daļa                       2 kredītp.  

Attīstības psiholoģija. 

Attīstības psiholoģija                 A  daļa                       4 kredītp.  

Psiholoģiskās novērtēńana         A  daļa                       3 kredītp. 

Psiholoģiskā izpēte bērniem          A daļa                        4  kredītp. 

Psiholoģiskā izpēte  

pieauguńajiem                          A  daļa                       4  kredītp. 

Projektīvās izpētes metodes       B  daļa                       2 kredītp. 

Bērnu attīstības problēmas   B  daļa                       2 kredītp. 

 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LU  PPMF  Domes  locekle 

LU Profesoru padomes locekle 

LU Psiholoģijas doktorantūras locekle 

LU Psiholoģijas studiju padomes locekle 

Redkolēģijas locekle ņurnālā Baltic Journal of Psychology 

Redkolēģijas locekle LU Zinātnisko rakstu krājums ―Psiholoģija‖ 

Latvijas psihologu apvienības valdes locekle 

2006. VII International Baltic Psychology Conference, Rīga, Zinātniskās programmas 

vadītāja 

2007.  Zīdaiľu mentālās veselības pasaules asociācijas („World Association for   

 Infant Mental Health – WAIMH)  Eiropas reģionālā  konference „Zīdaiľu un 

bērnu veselīgas attīstības veicināńana‖, organizācijas komitejas locekle 

 

 

2010. gada 26. maijā                                                                           S. Sebre 

 

 

 

 



SARMĪTES SĪLES  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1945. 

 

Tālrunis, e-pasts: 29521432, sasi2006@inbox.lv 

 

Izglītība: 2004. Maģistra grāds mākslas zinātnē 

1970. – 1975. Valsts Mākslas akadēmija. Mākslas vēstures un teorijas 

nodaļa 

 

Zinātniskie grādi: Mākslas zinātľu maģistre 

 

Specializācijas 

jomas: 

 

Mākslas un kultūras vēsture 

Nodarbošanās: 2009. – Interjera vēstures pasniedzēja LU PPF 

2007. – dizaina vēstures pasniedzēja SPPA 

2003. – 2007. Mākslas galerijas BonhanS.S izstāņu kuratore 

1982. – 2007. līdz ńim brīdim Latvijas Televīzijas vecākā redaktore, mākslas 

raidījumu autore un vadītāja 

1975. – 1982. Latvijas Televīzijas Mākslas raidījumu redaktore 

 

Radošie projekti: LTV zinātniski populārie raidījumi: 

2007. LTV video portreti – Gada skaistākā grāmata‖ par grāmatu 

ilustratori Anitu Paegli , „‖Frančeska Kirke –gleznotāja‖ 

2006. LTV video portreti „‖Dņemma‖ par gleznotāju Dņemmu 

Skulmi, ‖Juris Dimiters‖- scenogrāfs, plakātists, gleznotājs , cikls 

‖Muzeju krātuvēs‖ Ārzemju mākslas muzeja kolekcijas 

 2000. - 2005. TV raidījums „‖Galerija‖ 

1997.-2007. Cikls „Muzeju krātuvēs‖ par Valsts mākslas muzeja (8 

sērijas), Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja (14 sērijas) un 

Ārzemju mākslas muzeja (9 sērijas)  kolekcijām – zinātniski populārās 

videofilmas. 

Izstāţu kuratora darbība:  

2009. Gunāra Bindes jubilejas izstāde „‖FotoGrāfs‖ 

2008. „‖Dņemmas Skulmes gleznas‖izstādes kuratore un kataloga 

sastādītāja. Izstāde „‖Laiks‖- metālmākslinieks Indulis Urbāns un 

gleznotāja Ilona Gonzovska 

 2007. izstādes – Aivars Vīlipsons un Ivars Miķelsons „‖Vēstījums 

Marsam‖, - Grafika, skulptūra, Katrīna Avotiľa ‖Jorkńīras karalistes 

dārzi‖- gleznas, Karinē Paronjanc ‖Krievu tēja itāļu virtuvē‖- gleznas, 

Ilze Dūdiľa ‖Noslēpumi atklājas un zūd‖- stikls,                               

2006. Maira Karstā ‖Baltā māla fantāzijas‖- keramika;                                                  

‖Akts‖- akts latvieńu mākslā – gleznas, skulptūra, ‖H20‖- marinas,  Īra 

Rozentāle‖Ar cerību‖gleznas, Vita Valdmane‖Animācijas‖-keramika, 



Maija Dragūne „‖Maskas un Baudas‖- grafika,                                     

Ilze Dūdiľa, Ingūna Audere, Vineta Groza „‖Gadījums un                                                      

Nepiecieńamība‖- stikls. 

2005. Signe Folka „‖Zīda diegs‖-tekstils, Jānis Zemītis „‖Spēle‖- 

gleznas, Dace Lapiľa „‖Harmonijas sajūta‖- gleznas, Valda Ostreihere 

(Anglija) ‖Citā skatījumā‖- gleznas, grafikas, Laimdots Mūrnieks 

„‖Mazliet saules aukstā ūdenī‖- gleznas, Jānis Andris Osis „‖Studiju 

laiks‖- gleznas, Linda Daľiļevska „‖Klusā dzīve‖- gleznas, 

 Ligita Frankēviča-Ulmane „‖Mopńu klubs‖- skulptūra, Artis Bute 

„‖Art is COOL!‖- gleznas. 

 2004. Anda Andersone (ASV) „‖Dinamika‖- gleznas, Uno 

Daľiļevskis „‖Pirms četrdesmit gadiem...‖- gleznas, Ilze Avotiľa 

„‖Laiks jūtām‖- gleznas. 

 

Publikācijas: Regulāras publikācijas presē par mākslas jautājumiem (―Literatūra un 

Māksla‖, ―Māksla Plus‖, ―Mēbeles.Interjers‖, ―Kabinets‖, ―Santa‖, 

―Doctus‖, ―40+‖ 

 

Akadēmiskie kursi  Dizaina vēsture 

Interjera vēsture  

Ornamenta vēsture un pielietojums dizainā 

Mākslas muzeju darbība 

Ekspozīciju un izstāņu menedņments 

Latvijas glezniecība I  

  

 

 

2011. gada 25. martā 

                                                                                         S. Sīle 



MAG. PED. DACE SILINIECE 

DZIVES UN DARBA GAJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads:  1968. 

Izglītība: 

1982. - 1992. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte 

2001.- LU doktorantūra Vadības zinātnes nozarē 

2000. - 2002. Hāgenes Tālmācības centra augstskolas sertifikāts tālmācības programmā 

„Vācu valodas kā sveńvalodas mācīńana teorijā un praksē‖. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

1992. LU, Pedagoģijas fakultāte, Sveńvalodu mācību metodikas katedra – vācu valodas 

un literatūras skolotājs vidusskolā; pedagoģijas bakalaurs 

1996. lektore 

2000. LU, Pedagoģijas fakultāte – Mag.paed. 

 

Nodarbošanās:  
1991. - 1996. asistente, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

2000. - 2010.  lektore LU, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē, Skolotāju izglītības 

nodaļā.  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Izrunas apguves intensifikācijas iespējas sveńvalodu mācīńanā. // LU PPF Zinātniskie 

raksti „Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē‖, Rīga: Latvijas Universitāte, 

2001, 252.-255.lpp. 

2. Uebersetzungsprobleme der deutschen und lettischen Neologismen. // Izglītības 

zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē: Latvijas Universitātes raksti. 655.sējums, R.: 

Latvijas Universitāte, 2002, 433.-441.lpp. 

3. Fertigkeit Hoerverstehen im Phonetikunterricht fuer angehende Deutschlehrer. // 

Latvijas Universitātes raksti. 649.sējums, 2002, 343-350.lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2005.- 2006. GILE projekts „Starppaaudņu interkulturālās mācības Eiropā‖ 

2001.-2002. Dalība Gētes institūta tālmācības projektā „Vācu valodas kā sveńvalodas 

mācīńana teorijā un praksē‖. 

Uzstāńanās starptautiskās konferencēs: 

1999.  Ziľojums „Deutsch als Fremdsprache an der Fakultaet fur Paedagogik und 

Psychologie Universitaet Lettlands‖, Fortbildumgsseminar  fuer Germanistinnen und 

Germaniten mittel- und osteuropaeischer Hochschulen 

2001. Seminārs „Thema- und Workshop-Unterricht mit Fremdsprachen‖, Bornholma, 

Dānija 

2002. Ziľojums „Uebersetzungsprobleme der deutschen und lettischen Neologismen‖. 

Konference „Studies About Languages‖, Kauľa, Lietuva 

 

Semināri:  

2001.   Seminārs „Projektu vadīńana‖, Ekonomikas un vadības fakultāte. 

2002.  Seminārs „Organizāciju psiholoģiskais raksturojums‖, Ekonomikas un vadības 

fakultāte. 

2002.   Seminārs „Izglītības vadība pārmaiľu laikā‖, PPF. 

2002.   Seminārs „Vadības teorija‖, Ekonomikas un vadības fakultāte. 

2003.   Seminārs „Izglītības moduļi‖, PPF. 

 

 



Akadēmiskie kursi: 

 Sveńvalodu mācību metodika I, II                         B daļa    4 un 6kredītp. 

 Sveńvalodu mācību stundu metodika                     B daļa    2 kredītp. 

 Vācu valodas novērońanas prakse specialitātē I     A daļa   2 kredītp. 

 Vācu valodas novērońanas prakse specialitātē II    A daļa    2 kredītp. 

 Pedagoģiskā prakse I                                               A daļa    8 kredītp. 

 Vācu valodas tulkońanas teorija un prakse              C daļa    2 kredītp. 

 Vācu valoda kā otrā sveńvaloda I, II, III, IV.         A daļa    2 kredītp. 

 Vācu valoda lasīńana un komunikācija I, II, III, IV.  A daļa    4 kredītp. 

Izstrādātie kursi:  

 Vācu valodas mācību stundu modelēńana                   A daļa    4 kredītp. 

 Vācu valoda kā otrā sveńvaloda VI                             B daļa    4 kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas locekle 

Kopń 2007. novembra – Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas valdes locekle 

Kopń 2009. februāra – Latvijas Valodu skolotāju asociācijas (LVASA) valdes locekle  

 

 

 

 

2010. gada 29.oktobrī.                                          D. Siliniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LEKT RITA SKARA-MINCĀNE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1977. 

  

Izglītība:   

 

1999. – 2001.  Studijas Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 

Maģistra diploms/ Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

1995. -  1999. Studijas Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte.  

Bakalaura diploms/ Izglītības zinātľu bakalaura grāds. Angļu valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija 

    

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

Latvijas Universitāte, lektore  

Nodarbońanās: 

1999. – 2002..  angļu valodas skolotāja Rīgas 94. vidusskola 

1999. – ńobrīd  Lektore Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte 

    

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Līdzautore rokasgrāmatai mentoriem - ActivELP – Mentoring Guidelines  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

2010 ERAF projekts Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru 

profesionālā pilnveide  

2010 Lielbritānijas Padomes projekts – Global English For Europe (GLEE)- apgūts 

TeachingEnglish e-Moderator course 

2009. LU PPF iegūta kvalifikācija - Augstskolas mentore 

2008. – 2009. ES projekts - Current Foreign Language Teaching Policy in Europe 

(CUFTE) 

2008. LU PPF apgūta tālākizglītības programma „Skolu mentoru sagatavońana‖ 

2007. – 2009. ES projekts – ActivELP – Mentors Activate European Language Portfolio 

Through Multimedia 

2004. – 2007. ES projekts – FISTE – A Future Way for In-service Teacher Training 

Across Europe 

2005. – Kembridņas Universitāte ESOL eksāmeni – CELTA sertifikāts 

2002.  ES projekts – E-mācības augstākajā izglītībā 

2000. – 2002. IZM un Helsinku Universitātes projekts – ALADES – Aktīvas mācību 

metodes un demokrātiska skola 

2000. – 2002. Lielbritānijas Padomes projekts – Angļu valodas sākumskolā. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Angļu valodas mācību stundu modelēńana                           B  daļa            4 kredītp.  

Novērońanas prakse specialitātē I     B  daļa            2 kredītp. 

Sveńvalodu mācību metodika I      B  daļa            4  kredītp. 

Sveńvalodu mācību metodika II      B  daļa            4  kredītp. 



Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda III   B  daļa          2  kredītp. 

Praktiskā angļu valoda skolotājiem I    B daļa  4 kredītp.  

Praktiskā angļu valoda skolotājiem II                B  daļa            4 kredītp. 

Praktiskā angļu valoda skolotājiem III                          B  daļa            2  kredītp. 

Praktiskā angļu valoda skolotājiem IV    B  daļa            4  kredītp. 

Pedagoģiskā prakse I       B  daļa            8  kredītp. 

Pedagoģiskā prakse II      B Daļa  8 kredītp.  

Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija   B daļa   2 kredītp 

Angļu valoda II Lasīńana un terminoloģija     B daļa   2 kredītp 

Angļu valoda III Lasīńana un komunikācija    B daļa   2 kredītp 

Angļu valoda IV Lasīńana un referēńana    B daļa   2 kredītp 

Praktiskā sveńvaloda (Angļu valoda I)    B daļa   2 kredītp 

Praktiskā sveńvaloda (Angļu valoda II)    B daļa   2 kredītp  

Angļu valodas gramatika skolotājiem I    B daļa   2 kredītp 

Angļu valodas gramatika skolotājiem II    B daļa   2 kredītp 

Angļu valodas gramatika skolotājiem III    B daļa   2 kredītp 

Angļu valodas gramatika skolotājiem IV    B daļa   2 kredītp 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

 

2009. -2010. Mācību priekńmeta programmas parauga izstrāde atbilstońi 6-11gadīgu 

izglītojamo vecumposmam mācību priekńmetā „Sveńvaloda‖ (angļu valoda)  

2010 – Lielbritānijas padomes kvalifikācija – e-moderatore 

 

 

 

 

 

 

2010. gada 31.novembrī                                                                     R. Skara-Mincāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAG.PSYCH., LEKTORE INGA SKREITULE-PIKŠE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1976. 

 Izglītība:             1994.-1998. LU PPF, Bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa asistenta 

un   psiholoģijas skolotāja kvalifikācijas 

                              1998.-2000.  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte, Sociālo zinātľu maģistra grāds 

psiholoģijā 

         2004. līdz ńim LU Psiholoģijas doktora studiju programma 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   2000.   Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā 

   2007.   lektore 

Nodarbošanās: 

   1998.-2000.  Rīgas Franču licejs, psiholoģijas skolotāja 

   1998.-2003.  Rīgas Hanzas vidusskola, psiholoģe 

   2000.-2005.  Krīzes centrs „Skalbes‖, psiholoģe 

2003.  „Ģimeľu psiholoģiskā atbalsta centrs Līna‖,                  

psiholoģe 

2003.-2007.  LU PPF skolotāju izglītības nodaļa un Pieauguńo       

pedagoģiskās  izglītības centrs, pasniedzēja 

2007.    Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte, Psiholoģijas nodaļa, lektore 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Skreitule-Pikńe, I. & Sebre, S. (2008). Vecāku kompetences izjūtas skalas adaptācija 

Latvijā. Latvijas Universitātes raksti. Psiholoģija., 742., 67-77. 

Sebre, S., Skreitule-Pikńe, I., & Miltuze, A. (2008). Predicting preschool behavior 

problems by parenting style: Sense of parenting satisfaction and efficacy. International 

Journal of Psychology, 43 (3/4), 695. 

Skreitule-Pikńe, I., Miltuze, A., & Sebre, S. (2008). Mother‘s sense of competence and 

child‘s behavior in response to parent training program encouraging child‘s emotional 

development in Latvia. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 655. 

Skreitule-Pikse, I., Sebre, S., & Lubenko, J. (pieľemts publicēńanai). Child Behavior 

and Mother-Child Emotional Availability in Response to Parent Training Program: 

Moderators of Outcome. Procedia Social and Behavioral Sciences Journal. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Psihodiagnostika I                    B  daļa                       4 kredītp.  

Ģimenes psiholoģija                 B  daļa                       3 kredītp.  

Psiholoģiskās izpētes metodes   B  daļa                      3 kredītp. 

Izpētes metodes psiholoģijā      B  daļa                       2  kredītp. 

Bērnu psiholoģiskā izpēte         B  daļa                       4 kredītp. 

Pieauguńo psiholoģiskā izpēte   B  daļa                      4  kredītp. 

Vardarbības psiholoģija            B  daļa                       2  kredītp. 

Konfliktoloģija      B  daļa                      2  kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Latvijas Klīnisko psihologu biedrības sertifikācijas komisijas locekle 

 

2010. gada 24.maijā                                                                            I. Skreitule-Pikńe 

 



DR FILOL., DOC. VALENTĪNA SOKOLOVA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads:        1950. 

 

Izglītība:                  1968.-1972.  Studijas Duńanbe Pedagoģiskās augstskolas  

                                     Sveńvalodu fakultāte  

                                 1974.–1976.Studijas Hercena institūtā Ļeľingradā  

                                     Kvalifikācijas kursi augstskolu pasniedzējiem 

                                  1979. –1982. Aspirantūra Ģermāľu filoloģijas katedrā Hercena        

                                     institūtā      Ļeľingradā       

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

                                    1984.  filoloģijas zinātľu kandidāts, 

                                    1992. nostrificēts filoloģijas doktora grāds, Dr.philol. 

                                    1998. Latvijas Universitātes docente 

 

Nodarbošanās: 

                                    1972. – 1974. pasniedzēja Vācu valodas un literatūras katedrā 

                                    Pedagoģiskajā augstskolā Duńanbe 

                                    1974. – 1979. vecākā pasniedzēja  Vācu valodas un literatūras 

                                     katedrā Pedagoģiskajā augstskolā Duńanbe 

                                    1984. – 1998. vecākā pasniedzēja Latvijas Universitātes 

                                    Valodu centrā 

                                    1998. –2007. docente Sveńvalodu mācību metodikas katedrā 

                                     Latvijas Universtātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē  

                                    2007. – docente Skolotāju izglītības nodaļā LU Pedagoģijas un 

                                    psiholoģijas fakultātē 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un  mācību literatūra: 

1.V.Sokolova. Das retrospektive Plusquamperfekt als Stilmittelmittel im künstlerischen                     

Text. Valoda 2003.   Valoda daņādu kultūru kontekstā. Daugavpils: Saule., 2003, 266.-

269.lpp.                              

2.V.Sokolova. Valodas tēlaino izteiksmes līdzekļu izmantońana didaktisko principu 

realizācijai franču  enciklopēdistu darbos. – Valoda 2005, Daugavpils:                                                                       

Saule, 2005.,69.-74.lpp. 

3.V.Sokolova. Inhaltsbezogene Paraphrasierung eines lyrischen Textes.  -    Literatūra 

un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas.          Zinātnisko rakstu       krājums VII.  

Daugavpils: Saule, 2006., 133.-136.lpp. 

4.V.Sokolova, L.Belozjorova. Monogrāfija Значение и функции глагольных 

временных форм в сюжетно-композиционной структуре художественного текста. 

Москва: Спутник, 2010. 120 lpp.  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 40 

Konferenču tēzes                                                    28 

  

Zinātnieciski pētnieciskā darbība: 

1972.-1979.    Ievads zinātniskajā darbā  

1979.- 1989.   Mūsdienu vācu valoda stilistika 

1990. -            Mūsdienu valodas problēmas 

Seminārs VFR pasniedzējas Z.Ņambo vadībā „Īsā stāsta interpretācija―. Sertifikāts. 

Rīgas Tehniskajā universitātē, 2001 



Starptautiskais seminārs Zonenbergā VFR „Apmācību metoņu sveńvalodā inovācijas―. 

Sertifikāts. Zonenberga, 2001 

 Zinātniskais darbs Minhenes Ludviga Maksimiliāna universitātes 

Vācu filoloģijas institūtā prof. V.Frīvalda vadībā. Minhene, 2002 

Zinātniskais darbs Minhenes Ludviga Maksimilāna universitātes  

Vācu filoloģijas institūtā. VAAD stipendija. Minhene, 2003 

Zinātniskais darbs Konstances universitātē Valodniecības nodaļā –     Katoļu  

akadēmiskā apmaiľas dienesta stipendija 2004.gada jūlijs-augusts. Konstance, 2004 

Viesdocente Freiburgas Pedagoģiskajā augstskolā 2005. jūnijā Erasmus/Socrates 

programmas ietvaros 

Kvalifikācijas seminārs ar sertifikātu „Radońā pieeja fonētikai sveńvalodu nodarbībās― 

Daugavpils Universitātē 2007.gada 12.oktobrī 

Pieredzes apmaiľa Seviļas Universitātē (Spānija) Ģermānistikas nodaļā 2009.gada 

maijā 

Pieredzes apmaiľa Madrides universitātē (Spānija) Ģermānistikas nodaļā 2010.gada 

maijā 

Sertifikāts par piedalīńanos ar referātu starptautiskajā konferencē par tēmu Die Stellung 

der Germanistik in  Tschechien nach der Bologna-Reform 2010.gada oktobrī Prāgā 

(Erasmus/Socrates ietvaros) 

 

Akadēmiskie kursi: 

           -Leksiski-stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija 

            skolotājiem I                                                                    B daļa    2 kredītp. 

           -Leksiski-stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija 

            skolotājiem I I                                                                  B daļa    4 kredītp. 

          -Leksiski-stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija 

            skolotājiem I V                                                                 B daļa    2 kredītp. 

          -Leksiski-stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija 

            skolotājiem V                                                                   B daļa    2 kredītp. 

          -Leksiski-stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija 

            skolotājiem VI                                                                  B daļa    2 kredītp. 

          -Vācu valoda kā otrā sveńvaloda III                                   B daļa    2 kredītp. 

          -Vācu valoda kā otrā sveńvaloda IV                                   B daļa    2 kredītp. 

          -Vācu valoda kā otrā sveńvaloda V                                    B daļa    2 kredītp. 

          -Vācu valodas praktiskā fonētika skolotājiem                   B daļa    2 kredītp. 

          -Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda II                    B  daļa   2 kredītp. 

          -Pedagoģisko pētījumu vācu rakstu valoda III                   B  daļa   4 kredītp. 

          -Vācu valoda II Lasīńana un terminoloģija                        B daļa    2 kredītp. 

          -Vācu valoda III Lasīńana un komunikācija                       B daļa    2 kredītp. 

          -Vācu valoda IV Lasīńana un referēńana                            B daļa    2 kredītp. 

          -Vācu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem                   B daļa    2 kredītp. 

 

 

2010.gada 29.oktobrī                                                                  V. Sokolova 
 

 

 

 

 

 



MG. PHILOL. ANNA STAVICKA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1982. 

  

Izglītība: 2000.-2005. Latvijas Universitāte, Otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības, Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs, PD A 

4413, 18.06.2005  

 

                 2005.-2007.  Latvijas Universitāte, Maģistra, Humanitāro zinātľu maģistrs 

filoloģijā , MD C 3232, 04.07.2007  

 

2007.-     Latvijas Universitāte, Moderno Valodu fakultāte, Angļu 

valodniecības doktorantūra (vispārīgā valodniecība)  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

             2007. Humanitāro zinātľu maģistrs filoloģijā  

 

Nodarbošanās: 

   2001. - 2004.  Rīgas 72.vidusskola, Angļu valodas skolotāja 

   2005. -  Rīgas 40. Vidusskola Angļu valodas skolotāja 

   2007. -   Latvijas Universitāte, Skolotāju Izglītības 

                                                            nodaļa, lektore   

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

Stavicka A. Word Formation Models in ICT Terminology. Publikācija rakstu krājumā 

XVII. Valoda daņādu kultūru kontekstā.Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2008. 411-420.lpp. 

 

Stavicka, A. Raising Awareness of Standard Usage in the Context of ESP Course for 

ICT Specialists. Elektroniskā publikācija Conference Proceedings . Applied Linguistics 

for Specialised Discourse. 2009. Nr. ISBN 978-9984-39-789-4 

 

Stavicka, A. The Impact of Dominant Language Ideologies on Standard Terminology 

Usage in the Field of ICT. ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: 

quality education for quality teaching", May 7-8, 2010  - Raksts pieľemts publicēńanai. 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2007.   LPA 12. zinātniskā konference VĀRDS UN TĀ PĒTĪŃANAS ASPEKTI 

Semantics and Pragmatics as Components of Word Knowledge 

 

2008. DU, Starptautiskā konference ZINĀTNISKIE LASĪJUMI 

Word Formation Models in IT terminology 

 

2008. LU 66. zinātniskā konference 

Word Building Models in ICT Terminology 

 

2008. 5th International Scientific Conference The World in the Language 

Lithuania 



Latvian Official Terminology vs Field Specialist Terminology: a Functional View of 

Language Change 

 

2009. DU, Starptautiskā zinātniskā  konference ZINĀTNISKIE LASĪJUMI 

Discrepancies between the Officially Recognized IT Terms and Terms in Use: Problems 

and Solutions 

 

2009.LU   67.zinātniskākonference Towards the Consistent Use of Specialist 

Terminology:    Problems and Solutions 

 

2009.   Starptautiskā zinātniskā  konference Applied Linguistics for Specialised 

Discourse  

Faculty of Modern Languages, LU and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 

 

2010.  LU 68. zinātniskā konference 

The Ideological Dimension of Terminology Standardization 

 

Akadēmiskie kursi: 

  Valo1477, Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija*       A  daļa          2 kredītp.  

   Valo1478 Angļu valoda II Lasīńana un terminoloģija*   A  daļa         2 kredītp.  

 Valo2384  Angļu valoda III Lasīńana un komunikācija*  A  daļa          2  kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:   

  

2009/10 - the Consortium consisting of Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. and Jaan 

Toenissoni Instituut and the University of Latvia  

Project no. 156161-EFC-1-2009-1-DE-EFC-CSPB entitled ―Adventure Sphere Europe‖  

 

Eksperts 

 

 

 

 

2010. gada 30.oktobrī.                                                                         A.Stavicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DR.PHILOL. PROF. ILZE STIKĀNE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1957. 

E-pasts: Ilze Stikane@lu.lv 

Izglītība:    1975 - 1980   Latvijas Valsts universitāte, Filoloģijas fakultāte, studente 

1980 - 1984   Latvijas Valsts universitāte, Filoloģijas fakultāte, aspirante 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

1988.          Filoloģijas zinātľu kandidāte 

1992.          Filoloģijas doktore (Dr.philol.) 

1995.          LU docente 

1999.          LU asociētā profesore  

2006.          LU profesore 

Nodarbošanās 

1980 - 1983   Liepājas Pedagoģiskā institūta Latvieńu valodas un literatūras katedras 

pasniedzēja 

1983 - 1985   Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas fakultātes Valodu un literatūras 

katedras pasniedzēja 

1985 - 1989   Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas fakultātes Valodu un literatūras 

katedras vecākā pasniedzēja 

1989 - 1990   Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas fakultātes Valodu un literatūras 

katedras docente 

1990 - 1994   dzemdību un divu bērnu kopńanas atvaļinājumi 

1994 - 1999   Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes Latvieńu valodas un 

literatūras mācību metodikas katedras docente 

1995 - 2004   Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Latvieńu 

valodas un literatūras mācību metodikas katedras vadītāja 

2000 - 2002   Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes prodekāne 

1999 - 2006   Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Latvieńu 

valodas un literatūras mācību metodikas katedras, kopń 2005.g. Skolotāju izglītības 

nodaļas asociētā profesore 

Kopń 2006.    Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju 

izglītības nodaļas profesore 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (2003 – 2010) 

Stikāne I. Vērtību pasaule latvieńu bērnu literatūrā. R.: RaKa, 2005. 191 lpp.  

Stikāne I. Telpas un laika metamorfozes jaunākajā latvieńu bērnu un pusaudņu literatūrā 

(2002 – 2008) // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums. 15. Liepāja: 

LiePA, 2010. 167. – 177.lpp. 

Stikāne I. Fantasy perception project in Latvia // Acta Humanitarica Universitatis 

Saulensis. Mokslo darbai. T.5. (2007) Vaikas lietuviu ir pasaulio kultūrose. Siauliai: 

Ńiauliu universiteto leidykla, 2008. 327. – 337.lpp.  

 Stikane I. Books of childhood memories in Latvian literature // 

http://www.ibby.org/index.php?id=924 2008. okt. 

Stikāne I. Bērns jaunākajā latvieńu dzejā bērniem (2004 – 2005) // Aktuālas problēmas 

literatūras zinātnē. Rakstu krājums. 12. Liepāja: LiePA, 2007. 57. – 70.lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos, t.sk elektroniskās – 24 

Mācību grāmatas – 16. 

Populārzinātniskas publikācijas – 7. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1980. – 1995. Folkloras un literatūras attieksmes, folkloras tēli un motīvi literatūrā. 

1995. – 1998. Folkloras arhetipi literatūrā. 

http://www.ibby.org/index.php?id=924


1998. – Vērtības latvieńu un ārzemju bērnu literatūrā; latvieńu bērnu literatūras vēsture; 

Mūsdienu bērnu literatūras tendences Latvijā un pasaulē. 

Starptautiskas konferences „Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā‖ rīcības 

komitejas locekle, LU PPF 2007.g. 14.-15.decembrī.  

Starptautiska pētniecības projekta ―Baltic Ring. Young people reading fantasy‖, ko vada 

Jivaskilas universitātes (Somija) Mūsdienu kultūras pētījumu centrs, Latvijas darba 

grupas koordinatore (2003 – 2008). 

Starptautiskās bērnu un jaunatnes literatūras padomes (IBBY - International Board on 

Books for Young People) Latvijas nodaļas prezidente (kopń 2003.g.). 

Piedalīńanās starptautiskās zinātniskās konferencēs (2003 – 2010) – 24,  

piedalīńanās ar referātu cita veida konferencēs (2003 – 2010) – 6. T.sk.: 

Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (IBBY) 32. pasaules kongress 

„The Strength of Minorities‖, Santjago de Kompostela, 8.-12.09.2010; 

2. Baltijas jūras konference, 15. Ziemeļvalstu lasīńanas konference „Lasītprasme – 

mācībām‖ (Literacy Skills – for Learning), Turku, 2010. g. 11.–13.08.2010; 

Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (IBBY) 31. pasaules kongress 

„Stories in History. History in Stories‖, Kopenhāgena, 7.-10.09.2008;  

starptautiska konference „The Child in Lithuanian and World Culture‖, Ńauļi, Ńauļu 

universitāte, 2007.g. 17.-18.maijā; 

starptautiska konference „Soul of the Reader‖, Somija, Jivaskila, Jivaskilas universitāte, 

2007.g. 2.-4.aprīlī, ; 

starptautiskais Prāgas grāmatu gadatirgus „Grāmatu pasaule‖ 2006.g. 4.-7.maijā; 

Akadēmiskie kursi 

Latvieńu folklora (A, B daļa, 2 kred., 4 kred.)  

Bērnu literatūra (A, B daļa, 2 kred., 3 kred., 6 kred.)  

Latvieńu literatūras vēsture VIII: trimdas literatūra (B daļa, 2 kred.) 

Literatūras teorija (B daļa, 2 kred.)  

Sociālā rehabilitācija: Bērnu literatūra (B daļa, 2 kred.) 

Latvieńu bērnu literatūra (A, B daļa, 2 kred., 1 kred.)  

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību    

LU  PPF  Domes  locekle, LU Pedagoģijas studiju programmu padomes locekle. 

Izstrādātas un akreditētas studiju programmas: profesionālā bakalaura studiju 

programmas ―Skolotājs‖ virzieni ―Latvieńu valodas un literatūras skolotājs‖ un 

―Latvieńu valodas kā otrās valodas skolotājs‖ (programma akreditēta 2005.g., tiek veikts 

virzienu vadītājas darbs), Pamatskolas latv. val. un lit. skolot. prof. studiju progr. veikts 

progr. direktores darbs 2002 – 2008, pēc 2008.g. - Latvieńu valodas un literatūras 

skolotāja studiju virziena vad. darbs progr. „Pamatizglītības skolotājs‖). 

 

05.11.2010.        I. Stikāne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DR.PAED., ASIST. ELITA STIKUTE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

1. Vispārīgās ziņas  

Vārds, uzvārds Elita Stikute 

Personas kods 310567 - 11955 

2. Izglītība  

2010.gada 29.jūnijā iegūts pedagoģijas zinātľu doktora grāds (Dr.paed.) vispārīgajā 

pedagoģijā (pedagoģijas vēsture). Izstrādāts promocijas darbs „Latvieńu literatūras 

didaktika: vēsturiskā pieredze‖. 

2009.gada 1.jūlijs – 2010.gada 29.jūnijs - doktora zinātniskā grāda pretendents. 

2005. – 2009.g. Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Pedagoģijas 

un psiholoģijas institūts, Pedagoģijas doktora studiju programma, doktorante. 

2000.- 2002.g. Mag.paed., Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

Izglītības zinātľu pedagoģijas teorijas apakńvirziena maģistrantūra, maģistrante.   

1985.-1990.g. Latvijas Universitāte Pedagoģijas fakultāte Latvieńu valodas un literatūras 

un audzināńanas darba metodikas specialitāte, studente. 

3. Darba pieredze  

28.04.2005. ievēlēta akadēmiskajā amatā (asistents) Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes Skolotāju izglītības nodaļā. 

Izglītības satura un eksaminācijas centra ārńtata metodiķa statuss par piedalīńanos latvieńu 

valodas un literatūras mācību satura veidońanā.  

Mācību priekńmetu „Latvieńu valoda‖ un „Literatūra‖ satura konsultatīvās padomes 

locekle (VISC).  

Kopń 2004.g. septembra līdz ńim brīdim Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju 

izglītības nodaļas asistente. 

2004.g. februāris – 2004.g. jūlijs Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes Latvieńu valodas un literatūras mācību metodikas katedras stundu docētāja – 

lektore.        

1996.m.g.- līdz ńim brīdim Rīgas Centra humanitārās vidusskolas latvieńu valodas un 

literatūras 

skolotāja.    

1998.g. – 2004.g. latvieńu valodas un literatūras metodiskās katedras vadītāja Rīgas 

Centra humanitārajā vidusskolā.                   

1991.-1996.g. Balvu 1. vidusskolas latvieńu valodas un literatūras skolotāja.                        

1990.-1991.g. Jēkabpils 1. vidusskolas latvieńu valodas un literatūras skolotāja.             

4. Publikācijas  

Raksti recenzētos izdevumos: 

Stikute, E. „Edvarta Virzas poēmas ,,Straumēni‖ vērtību atklāsme literatūras mācību 

procesā vidusskolā‖. Uniwersytet Warszawski, Wydzial Polonistyki, Katedra 

Jezykoznawstwa Ogolnego Wschodnioazjatyckiego Porownawczego i Baltystyki. Prace 

Baltystyczne 4. „Jezyk. Literatura. Kultura‖, p.155-159., ISBN 978-83-89663-44-3, 

Warszawa 2009. 

Stikute, E. „Pārmaiľas latvieńu literatūras didaktikā 20.gadsimta 40.gadu sākumā‖. ATEE 

Spring University, ‖Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality 

Teaching‖, publikācija May 7- 8, 2010, p. 598-607; ISBN 978-9984-49-027-4, Latvijas 

Universitāte, 2010. 

Stikute, E. „The development of problem-based teaching in publications of Jānis 

Rudzītis‖. Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas Starptautiskas zinātniskas 



konferences ―Pedagogy in the Changing Historical Conditions in the Baltic Countries‖ 

(„Pedagoģija 20.gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs‖), 2009.gada 

14.- 15.maijā, 87.-96.lpp.; ISBN 978-9984-46-052-9; publikācija Starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājumā. RaKa, 2009. 

Ausekle, D., Stikute, E. „Basic Ideas in Methods of Teaching Latvian Literature in 70-

80ies of 20th Century‖, ATEE Spring University, ‖Teacher of the 21st century: Quality 

Education for Quality Teaching‖, publikācija May 2nd- 3rd, 2008, p. 784-789; ISBN 978-

9984-825-51-9, Latvijas Universitāte, 2008. 

Stikute, E. ,,Kritiski domājońs skolotājs literatūras mācībās‖, ATEE Spring University, 

University of Latvia ,,Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality 

Teaching‖, publikācija June 2nd – 3rd, 2006, p. 294-307, ISBN 9984-617-95-5, izdevējs 

„Izglītības soļi‖. 

Stikute, E. „Kritiskās domāńanas attīstīńana latvieńu literatūras mācībās vidusskolā‖, 

Latvijas Universitātes Raksti. 700.sējums. „Pedagoģija un skolotāju izglītība‖, publikācija 

2006.g., 138.-145.lpp., ISBN 9984-783-88-X, Latvijas Universitāte, 2006. 

Stikute, E. „Kritiskās domāńanas pieeja latvieńu literatūras mācībās vidusskolā‖. 

Uniwersytet Warszawski, Wydzial Polonistyki, Katedra Jezykoznawstwa Ogolnego i 

Baltystyki. Prace Baltystyczne 3. „Jezyk. Literatura. Kultura‖, p. 419.-424., ISBN 83-

89663-52-X, Warszawa 2006. 

Mācību paraugprogramma (izdoti reģistrētos apgādos):  

2004.g. janvāris – jūnijs pamatskolas literatūras paraugprogrammas veidońana (1.variants) 

ISEC projekta darba grupā. Pieej.: 

http://isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog.shtml?lit4_91 

Populārzinātniskas publikācijas - 2  

5. Līdzdalība konferencēs  

Starptautiskas konferences vai kongresi - 8 

Vietējas konferences vai kongresi - 7 

6. Pedagoģiskā darbība  

Kopń 2004.g. septembra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju izglītības 

nodaļas, Pedagoģijas nodaļas docētāja, Pieauguńo Pedagoģiskās izglītības centra docētāja. 

Vadītie bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbi:  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Skolotājs‖ studiju 

virzienā „Latvieńu valodas un literatūras skolotājs‖ (kods 20498), kā arī LU PPF PPIC 

studiju virzienā „Pamatizglītības latvieńu valodas un literatūras skolotājs‖ vadīti 7 kursa 

darbi, 13 diplomdarbi, recenzēti 32 diplomdarbi. 

7. Pētniecības projekti - 5 

8. Starptautiskā sadarbība  

Kopń 2009.gada maija Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedre 

 

 

10.10.2010.                                                                                                        E. Stikute 

    

                                

 

 

 

 

 

 



LIGITAS STRAMKALES 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Vispārīgas ziņas 

Personas kods                                                          040271-11420 

Telefons                                                                   29484940 

Izglītība: 

1978.- 1989.        Vidējā izglītība. Viļānu vidusskola 

1989.- 1993.        Augstākā izglītība. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes mūzikas  

                             fakultāte. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.) nozaru (mūzikas) pedagoģijā 

1998.                    Pedagoģijas maģistra grāds mākslas pedagoģijas apakńnozarē. 

1997.                    Psiholoģijas bakalaura grāds. 

Darba pieredze: 

No 2005.            Docente Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. 

2000. - 2004.     Lektore Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. 

1999. – 2000.     Latvijas Universitātes pētniece. 

No 1992.            Mūzikas skolotāja Viļānu vidusskolā. 

Zinātniskā darbība: 

No 2009              Muzikālā audzināńana pirmskolā 

2007.                   Cipari kā mūzikas apguves palīglīdzeklis vispārizglītojońā skolā 

2005.                   Starptautiskās sadarbības koordinācijas projekts Nr.659 

No 2004              Audzināńanas teorijas un attīstības tendences. 

                            Starptautiskās sadarbības koordinācijas projekts Nr.Z-659-040. 

No 2003.             Mūzikas pedagoģijas idejas Latvijā. 

No 2002.             Mākslas pedagoģijas problēmas Latvijā: teorija un metodoloģija. 

No 2000.             Pedagoģiskās domas attīstība Latvijā. 

2000.                   Iegūts LZP doktorantūras grants. 

1999.-2000.       LZP Grants Nr.930 ―Estētiskās un pedagoģiskās kultūras vērtību 

integrācija         jauno mākslas skolotāju darbībā‖. 

No 1997.             Mākslas ideju vienotība un mijiedarbība mākslas pedagoģijā. 

Publikācijas un konferences: 

                                                                      Kopā:                70 

Vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos:              31 

Uzstāńanās konferencēs ar referātu                                        37 

Citas publikācijas:                                                                    2 

Pedagoģiskā darbība 

Bakalaura un maģistra darbu vadīńana: 

Vadītie maģistra darbi kopń 2006.gada                        21 

Vadītie bakalaura darbi kopń 2002.gada                      44 

Docētie studiju kursi: 

1. Pirmskolas skolotājs profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma 

Mūzikas pedagoģija un muzikālā 

audzināńana pirmskolā I 

2KP 

2. Pirmskolas skolotājs profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma 

Mūzikas pedagoģija un muzikālā 

audzināńana pirmskolā II 

2 KP 

3. Pedagoģijas bakalaura studiju programma Mākslas pedagoģija 2 KP 

4. Sākumskolas skolotājs, profesionālā 

studiju programma 

Mūzikas metodika I 2 KP 

5. Sākumskolas skolotājs, profesionālā 

studiju programma  

Mūzikas metodika II 4KP 



5. 2-gadīgā pamatizglītības programma (1.-

4.kl) 

Mūzikas metodika 3KP 

5. Pedagoģijas maģistra studiju programma 

(apakńnozare – mākslas pedagoģija)  

Mākslas ideju vienotība un 

mijiedarbība mākslas pedagoģijā 

2 KP 

6. Pedagoģijas maģistra studiju programma 

(apakńnozare – mākslas pedagoģija)  

Mākslas pedagoģija skolas mācību 

procesā 

2KP 

7. Pedagoģijas maģistra studiju programma  

Profesionālā studiju programma 

Audzināńanas teorijas un attīstības 

tendences 

2 KP 

8. Profesionālās un pedagoģijas bakalaura 

studiju programmas 

Mūzika personības attīstībā 2 KP 

9. Kultūras vēstures skolotājs profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma 

Mūzikas vēsture I 2KP 

10. Kultūras vēstures skolotājs profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma 

Mūzikas vēsture II 2KP 

Kvalifikācijas celšana ārzemju un Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs:   

2010. ESF projekts 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/009. 

2010. Pedagogu tālākizgītības programmas apliecība Nr.1878 „Mūsdienīgs un interaktīvs 

mācību process, izmantojot bezmaksas programmatūru ActivInspire Personal jebkurai 

interaktīvajai tāfelei‖. 

2009. Viļľas pedagoģijas universitātes sertifikāts Nr.KM-32 par pētījuma prezentāciju un 

piedalīńanos starptautiskā zinātniskā konferencē „The Problems of Efficient Artistic 

Education VI‖. 

2009. Sekmīgi apgūta taļākizglītības programma „Mācīńanās un uzvedības motivācija, tās 

korekcijas iespējas‖, un iegūta apliecība. 

2008. Vīnes pedagoģijas augstskolas sertifikāts par pētījuma prezentāciju un piedalīńanos 

starptautiskā zinātniskā konferencē „Lehrer/-innenbildung in Europa‖. 

2008. Viļľas pedagoģijas universitātes sertifikāts par pētījuma prezentāciju un piedalīńanos 

starptautiskā zinātniskā konferencē „The Problems of Efficient Artistic Education V‖. 

2008. Apliecība Nr.006457 par tālākizglītības programmu „Mūsdienīga mācību procesa 

īstenońana speciālajā izglītībā‖. 

2008. Profesionālā pilnveide un starptautiskais seminārs „Stand und Entwicklung der 

Sonderpaedagogik in Lettland und in der Bundesrepublik Deutschland‖ Leipcijas 

universitātē laika posmā no 07.01.2008 līdz 15.01.2008 

2007. Klaipēdas universitātes sertifikāts Nr.PKK-611 par pētījuma prezentāciju un 

piedalīńanos starptautiskā zinātniskā konferencē „Changing Education in a Changing 

Society‖. 

2007. Viļľas pedagoģijas universitātes sertifikāts Nr.130 par pētījuma prezentāciju un 

piedalīńanos starptautiskā zinātniskā konferencē „The Problems of Efficient Artistic 

Education IV‖. 

2007. Projekta līgums Nr.2006/0044/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0013/0012 

„Kompetenču paaugstināńana angļu valodas lietońanā un informācijas tehnoloģiju 

jomā‖.  

2007. Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 

Izglītības darba vadība. Sertifikāts 160 stundas / 60 kontaktstundas. 07.02.2007-

31.10.2007 

Organizatoriskais darbs 

No 2008. Mariboras universitātes (Slovēnija) izdevuma „Journal of Elementary 

Education‖ redkolēģijas locekle 

 

05.06.2010                                                                                            L.Stramkale 



MAG.PAED., ANITA ŠAICĀNE  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 
 

Dzimšanas dati           1955.gada 30.jūnijs 

Adrese                         Pirmā iela 37 -30, Ādaņu novads, Rīgas raj., LV- 2164 

Tālrunis                       67997782; mob. 26367162 

 

Izglītība                       

 2005. – 2007.gada 19.jūnijam Latvijas Universitātes diploms par izglītības 

zinātľu maģistra grādu pedagoģijā MDC Nr. 2683; 19.06.2007. 

 2001. – 2005.gada 2.jūlijam Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības 

fakultāte – pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, bakalaura profesionālais grāds 

izglītībā – diploms PDA Nr.2173; 02.07.2005. 

 1970. – 1974. gada 1.februārim Rīgas pedagoģiskā skola –  

                                       vidējā speciālā izglītība – bērnudārza audzinātājas specialitāte 

 1962. – 1970. Jēkabpils 3. vidusskola – pamatizglītība  

 

Papildus izglītība 

 Apliecība Nr.3957; 23.10.2006.‖Pirmsskolas vecuma bērnu mācīńanās dabā. 

Brīvdabas pedagoģija.‖  

 Apliecība Nr.1181; 03.05.2006. ‖Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati 

pirmsskolas izglītības iestādē.‖  

 Apliecība Nr.383 16.05.2003. ‖Novitātes pirmsskolas izglītības darba plānońanā 

un bērnu apmācības procesā.‖  

 Latvijas Valdorfpedagoģijas Asociācijas sertifikāts 08.06.2003. ‖Zvaigņľu bērni 

– nākotnes vēstneńi.‖ 

 Apliecība LPMC (Latv. Pańvald. Māc. centrs) 25.10.2001. ‖Programmu 

veidońanas princips un praktiskā realizācija‖ 

 

Darba pieredze 

 2008. – 2010. LU, lektore 

 1994.- 2010. –Ādaņu PII - metodiķe 

 1993.- 1994. SIA ―LATFOOD‖ - strādniece 

 1976.- 1993. bērnudārzs ―Strautiľń‖ - audzinātāja, tad metodiķe 

 1974.- 1993. Rīgas pils. 206. bērnudārzs - audzinātāja 

 1972.- 1973. Rīgas – Jūrmalas MRS bērnudārzs – audzinātaja 

 1971.- 1972. Rīgas pils. 6. bērnudārzs – audzinātāja  

 

 

Apbalvojumi 

             Atzinības raksts par ieguldīto darbu Ādaņu pagasta attīstībā 

             Atzinības raksts par ieguldīto darbu sabiedrības integrācijā 

 

 

12.03.2011 

A.Šaicāne 



LOLITA ŠELVAHA 

MAG. PAED. 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1963 

  

Izglītība:   

1982. Rīgas Lietińķās mākslas vsk., Rokdarbu nodaļa, meistars – mākslinieks.  

1990. Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, darbmācības, zīmēńanas un 

rasēńanas skolotāja. 

1992. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, pedagoģijas maģistra grāds. 

1993 – 1996. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas katedra, doktorante.  

2001 – 2002 LU EVF Starptautisko attiecību institūts, ārējo starptautisko sakaru 

vadītāja.                

2006. studijas LU Izglītības un vadības doktorante. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

Latvijas Universitātes maģistra grāds. 

 

Nodarbošanās: 

1987- 1989. Rīgas 1. pedagoģiskā skola, rokdarbu un pasniegńanas metodikas skolotāja. 

1990 - 1994. Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes Tēlotājas mākslas katedras 

lektore. 

1995 – 1997. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Darbmācības 

katedras lektore. 

1997 – 2000. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Darbmācības 

katedras vadītāja.  

2000 -2002. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

lektore. 

kopń 2002. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju 

Izglītības nodaļas lektore.  

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

L. Ńelvaha. Adīńanas pamati, Zvaigzne ABC, 2004 - 96 lpp. 

L. Ńelvaha. Lūdzu pie svētku galda, Zvaigzne ABC, 2007 - 64 lpp. 

L. Ńelvaha. Saldais ziemassvētku cienasts, Zvaigzne ABC, 2008 – 40 lpp. 

L. Ńelvaha. Svētku cienasts, Zvaigzne ABC, 2008 - 64 lpp.  

L. Ńelvaha. Ēdieni Latvijā, Zvaigzne ABC, 2009 - 222 lpp. 

L. Ńelvaha. Burkānu ēdieni ikdienai un svētkiem, Zvaigzne ABC, 2009 – 40 lpp. 

Konferenču tēzes 4 

     

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2006. gada septembrī dalība Somijā Turku universitātes organizētajā konferencē 

„Digital learning AIDS in handicrafts and arts & crafts education‖ un pārrunas par 

iespējamo turpmāko sadarbību. 

2007. gada novembrī dalība LU pētnieciskajā projektā ―Zinātniskās darbības izpēte 

mājturībā un tehnoloģijās Somijā‖. Projekta vadītāja M. Urdziľa –Deruma.  

2007. Urdziľa-Deruma M., Ńelvaha L. Application of Information Technologies in 

Home Economics and Technologies.//ICT in Education: Reflections and Perspectives.-

Romania:Cluj-Napoca, 2007.-118.-125 p. 

2008. Latvijas Universitātes zinātniskā konference. Mājturības mācību metodikas 

sekcija. Lolita Ńelvaha. Dzīves kvalitātes izpratnes veidońanās mājturībā 



2009. Ńelvaha L. Consumer Science in the Education of HomeEconomics and 

Technologies Teachers. In: Design and Technology Education at School -the platform 

of Life Skills, Vilniaus Pedagoginis Universitetas, ISBN 978-20-477-0. 

2010. Latvijas Universitātes zinātniskā konference. Mājturības mācību metodikas 

sekcija. L. Ńelvaha. Topońo mājturības skolotāju studiju noslēguma pētnieciskie darbi. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Mācību priekńmeta didaktika.  

Mācību metodes un mācību sasniegumu  

novērtēńana mājsaimniecībā un 

mājturībā                                                               A daļa                                 2 kredītp. 

Mājsaimniecības organizēńana un  

            vadīńana                                                    B  daļa                                2 kredītp. 

Mājturības mācību saturs                                     B  daļa                                 2 kredītp.  

Uzturmācība I                                                      B  daļa                                2 kredītp.  

Uzturmācība II                                                     B  daļa                                2 kredītp. 

Uzturmācība III                                                   B  daļa                                2 kredītp. 

Dzīves prasmju veidońanās                                  B  daļa                                2  kredītp. 

Tekstils un tā mācību metodika II                       B  daļa                                2 kredītp. 

Tekstils un tā mācību metodika III                      B  daļa                                2 kredītp. 

Tekstils un tā mācību metodika VI                      B  daļa                                2 kredītp. 

Tekstilmateriāli un apģērbs                                  B  daļa                                2 kredītp. 

Tekstils un tā mācību metodika II                       B  daļa                                2 kredītp. 

Patērētājzinības                                                    B daļa                                 2 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse I                                           B daļa                                  8 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse II                                         B daļa                                  8 kredītp. 

Pedagoģiskā prakse III                                        B daļa                                  4 kredītp. 

 

Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību:    

IZM ISEC ārńtata metodiķe. 

Latvijas mājturības pedagogu biedrības priekńsēdētājas vietniece. 

Skolotāju tālākizglītības kursu organizētāja un lektore. 

1996.- 2006. ņurnāla IEVA virtuves un praktisko darbu rubriku veidotāja. 

2006.- 2009. ņurnāla LABU APETĪTI galvenās redaktores vietniece. 

2006. 5. atklātās mājturības olimpiādes „Ziedi‖ Latvijas vispārizglītojońo skolu 5.-9. 

klańu skolēniem organizēńana. 

2007. piedalīńanās LU PPF SIN organizētajos pieredzes apmaiľas braucienos 

„Pedagoģiskās prakses organizēńana‖ uz Daugavpils Universitāti un Liepājas 

Pedagoģijas Akadēmiju.  

02. 05. 2010. Sertifikāts par dekupāņas rokdarbu tehnikas iemaľām darbā ar Stamperia 

materiāliem. (8 stundas) 

 

 

 

2010. gada 20.septembrī                                                                            L.Ńelvaha 



ANDŢELAS ŠTEINBERGAS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 

Dzimšanas gads: 1968 

Personas kods: 120768-12602 

Mājas adrese:             Tallinas 30-4 Rīga, LV 1001 Latvija 

Tālrunis:              29463960 

Izglītība:             1999.gada oktobris- tagadne – LU PPF, psiholoģijas institūts- 

doktorantūra 

1996.gada septembris - 1999.gada maijs - Latvijas Universitātes maģistrantūra (Izglītības 

zinātľu maģistrs)  

1999.maijs (3 gadu kurss) - Sociālo attiecību institūts "Attīstība" psihoterapijas bāzes izglītība 

ar tiesībām praktizēt psihodinamisko psihoterapiju supervizora vadībā 

1989.gada septembris -1995.gada februāris - Liepājas Pedagoģiskā augstskola 

1983.gada septembris - 1987.gada jūnijs - Rīgas Pedagoģiskā skola, kvalifikācija - muzikālā 

audzinātāja, dziedāńanas skolotāja 

Papildus kursi: Stostīńanās korekcija bērniem (Lielbritānija), Personīgo konstruktu 

psiholoģija (Lielbritānija), Alternatīvās un augmentatīvā komunikācijas metodes(Somija), 

klasiskā masāņa (apliecība), seksoloģija (sertifikāts), kvalifikācijas celńanas kursi 

logopēdijā(apliecības un sertifikāti) un speciālajā pedagoģijā(apliecība)  

Akadēmiskie nosaukumi:   Izglītības zinātľu maģistrs 

Profesionālā kvalifikācija:  pirmsskolas un speciālās skolas skolotājs, logopēds 

   Muzikālā audzinātāja, dziedāńanas skolotāja  

Nodarbošanās: 2000.gada septembris – 2004. - lektore  LU Pedagoģijas un psiholoģijas 

katedrā, programmas ―Speciālās izglītības skolotājs‖ direktore LU PPIC 

2003.g.oktobris –tagadne-logopēdes prakse(Individuālais darbs) 

2000.gada marts - 2001 .gada decembris- PHARE – LIEN projekts (Somijas asociācija 

cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem)- logopēde -vecākā eksperte Alternatīvās 

komunikācijas centrā 

1998 .gada oktobris – 2003.g. septembris "Veselības Centrs 4" - logopēde 

Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits): 

Publikācijas 10 

Akadēmiskie kursi:      Ievads speciālajā pedagoģijā, Atńķirīgs bērns pedagoģiskā, 

psiholoģiskā, sociālā aspektā, Rūpju bērns skolā, ģimenē, sabiedrībā, Stostīńanās, korekcijas 

metodes, Autiskie bērni:korekcijas iespējas, Psihoterapeitiskās metodes logopēda darbā- 

Latvijas Universitātē, Stostīńanās, korekcijas metodes, Alternatīvās un augmentatīvās 

komunikācijas metodes – Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā, 

Stostīńanās korekcijas metodes (Personīgo konstruktu aspekts) –Stradiľa Universitātes 

logopēdijas maģistratūrā 

Personīgo konstruktu psiholoģijas metodes logopēda darbā, Logopēdiskais darbs ar autiskiem 

bērniem – Latvijas Logopēdu asociācijas rīkotajos kvalifikācijas celńanas kursos 

Sabiedriskā darbība: Logopēdu asociācijas biedre, ―Informatīvā atbalsta centra bērniem un 

pieauguńajiem ar komunikācijas un valodas traucējumiem‖ – valdes priekńsēdētāja  

Radošā darbība: Piedalīńanās Eiropas l.Portidņas konferencē 2001g. ar referātu 

"Stostīńanās agrīnā korekcija" 

Piedalīńanās starptautiskajā AAC konferencē Somijā "Alternatīvā un augmentatīvā 

komunikācija un autisms" 2001.  

Projekta "Bērnu un jaunieńu ar garīgās attīstības traucējumiem Integrēńana (reintegrēńana 

sabiedrībā)" noslēgumkonfernce, referāts "Alternatīvo un augmentatīvo komunikācijas metoņu 

ievieńana un izplatīńana Latvijā"2001. 

Piedalīńanās PKP kongresā Lielbritānijā 

Piedalīńanās projektā ―Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem seksualitāte 

2010.gada   oktobrī      A. Ńteinberga 



MAG.PAED., ILZE ŠŪMANE   

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1974. 

  
Izglītība: 

 

2001-2006- studijas LU doktorantūrā, (eksmatrikulēta kā doktora studiju programmu 

izpildījusi)  

1998 – pedagoģijas maģistrs (mag.paed.), LU  

1996 - pedagoģijas bakalaurs, LU 

1996- Vidusskolas latvieńu valodas un literatūras skolotājs, LU 

1996- Skolotājs logopēds speciālajām skolām, LU 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

Kopń 1998 - Latvijas Universitātes lektore 

1998 – pedagoģijas maģistrs  

 

Nodarbošanās:  

 

Kopń  1998 - lektore LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē  

1997 -2007 – latvieńu valodas un literatūras skolotāja Ulbrokas vidusskolā 

1996-1998 – vecākā lietvede LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas 

katedrā 

 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Ńūmane I.Gestaltung einer aktiven Lernumgebung in der Schule.In: A.Kruze, 

Iris Mortag und D. Schulz(Hrsg) Globalisierung der Wirtschaft – 

Internationalisierung  der Lehrerbildung.Leipzig 2006, S.169-175 – publicēta 

2. Ńūmane I.Laiks kā mācību stundas resurss. No: Daugavpils universitātes 

51.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Saule, 2010, 

398. – 404. lpp. - publicēta 

3. Ńūmane I. Laika plānońana skolēna ikdienā . No: Pedagoģija un skolotāju 

izglītība :LU raksti  747.sējums.Rīga:LU,2009, 192.-203. lpp.- publicēta 

4. Ńūmane I. Mācību vides veidońanās. No: Izglītības zinātnes un pedagoģija 

mūsdienu pasaulē: LU raksti 670. sējums. Rīga: LU, 2004,70.-75. lpp.  - 

publicēta 

 

Raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu krājumos: 2 

Konferenču tēzes: 1 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā konference 2009. gada 

15.aprīlis.Referāts:Laiks kā mācību stundas resurss. 

LU 67. konference 2009. gada 12. februārī. Referāts: Laiks skolēna ikdienā. 

LU 66.konference 2008.gada 3.februārī . Referāts: Skolēna dzīves vide. 

LU 61. konference 2003. gada 7.februārī. Referāts: Mācību vides veidošanās. 



„Metodiskie materiāli pirmsskolas izglītības programmas īstenońanai‖ noslēguma 

konference (Izglītības un zinātnes ministrija) Rīga, 2005. gada 2.decembris.Referāts: 

Šūmane I., Āboltiņa L. Pirmsskolas un sākumskolas sadarbības pedagoģiskie aspekti” 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

1. Pirmsskolas un skolas pedagoģija (2Krp) 

2. Izglītības vide(2Krp) 

3. Pedagoģijas idejas 20.gs.: Reformpedagoģijas kustība (2Krp) 

4. Ilgtspējīgas attīstības izglītība (2Krp) 

 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

 

 Latvijas Montesori pedagogu asociācijas locekle 

 Latvijas skolēnu zinātniskās konferences Pedagoģijas sekcijas vadītāja 

 Sākumskolas skolotāja profesionālās studiju programmas virziena vadītāja (2000 

– 2009) 

 

 

 

 

2010. gada 18.oktobrī. 

I.Ńūmane 

 



 

 MĀRIS TAUBE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads:  1974 

Izglītība: 

1992.  - 1999. Studijas Latvijas Medicīnas akadēmijā 

1999.  - 2002. Rezidentūra psihiatra specialitātē Rīgas Stradiľa 

universitātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 2005. Medicīnas zinātľu doktors psihiatrijā (Dr. med.) 

 2005. Rīgas Stradiľa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas 

katedras docents  

Nodarbošanās: 

2001. -2003. BO VSIA "Psihiatrijas centrs" galvenais speciālists pacientu 

aprūpes kvalitātes, normatīvu un atskaites jautājumos 

2003. -2004. BO VSIA "Psihiatrijas centrs" galvenais speciālists psihiatrijas 

attīstības, projektu, starptautisko sakaru un sabiedrisko 

attiecību jautājumos 

2004. -2006. Garīgās veselības valsts aģentūras analīzes un attīstības 

departamenta vadītājs 

2004. -2005. Rīgas Stradiľa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas 

katedras asistents 

2006. -2007. Garīgās veselības valsts aģentūras galvenais speciālists 

psihiatrijas attīstības, projektu un starptautisko sakaru 

jautājumos 

2007. - 2007. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs‖ ārstnieciskā 

darba kvalitātes un attīstības dienesta vadītājs 

2007. - 2009. 

 

V/a „Sabiedrības veselības aģentūra‖ direktora vietnieks 

zinātnes un pētniecības jautājumos 

2002. -pańreiz Nacionālais sadarbības partneris Pasaules Veselības 

organizācijas garīgās veselības programmā 

2004. -pańreiz Stundu pasniedzējs, Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte 

2005. -pańreiz Rīgas Stradiľa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas 

katedras docents 

2007. -pańreiz Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra valdes 

loceklis 

2007. -pańreiz Eiropas Komisijas Nacionālās alkohola politikas un rīcības 

komitejas loceklis 

2008. -pańreiz Ārsts – psihiatrs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 

ambulatorās aprūpes centrā „Veldre‖  

2009. -pańreiz Veselības ekonomikas centra sabiedrības veselības 

departamenta direktors 

2009. -pańreiz Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības 



veicināńanas procesā iesaistīto institūciju personāla 

tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai‖ plānońanas un 

uzraudzības komisijas eksperts 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Taube M. Narkoloģiskā komorbiditāte psihiatrijā. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiľa 

universitāte, 2002: 61–64.  

Andrezina R., Taube M. Psychological and Motivation Difficulties of Fixing Up Mentally Ill 

People. // Collection of Articles. – Riga: Information Systems management Institute, 2004: 

87–90.  

Taube M., Lāce V. Sociālā psihiatrija un statistika. // Konferences vēstis. – Rīga, Latvijas 

Universitāte, 2004: 89–92. 

Andrēziľa R., Taube M. Garīgi slimu personu nodarbinātība – nozīmīga sabiedrībā balstītas 

psihiatrijas attīstības problēma. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiľa universitāte, 

2005: 218–221. 

Caune M., Taube M. Klīniska sociālpsihiatriska pētījuma rezultāti BO VSIA „Psihiatrijas 

centrs‖ stacionārā. // Zinātniskie raksti. – Rīga: Rīgas Stradiľa universitāte, 2005: 121–125.  

Caune M., Taube M. Vēlreiz par ńizofrēnijas slimnieku dzimńanas mēneńiem. // Zinātniskie 

raksti. – Rīga: Rīgas Stradiľa universitāte, 2007: 37–40.  

Taube M, Latvian psychiatry and prospectives of its development // Bridging Eastern and 

Western Psychiatry, 2008; Vol VI(2): 19-30. 

Taube M, Saxena S, Lora A, Rurane A. Mental Health System and Services in Latvia // 

Collection of Scientific papers 2007, Riga Stradins University, 2008. Pp.63-70. 

Skrule J., Rozentāle G., Gigele I., Taube M., Līkops U. Traumatisms un ārējie nāves cēloľi 

bērniem un jaunieńiem // Bērnu traumatisms Latvijā – statistika, problēmas, profilakse. 

Zinātnisko rakstu krājums, 2008; 1: 12-15. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 1999. - 2005.  Sociālā psihiatrija, psihiatrijas organizācija, politikas plānońana 

2007.  Sabiedrības garīgā veselības, pańnāvības, aizspriedumi pret 

personām ar garīga rakstura problēmām 

Dalība starptautiskos zinātniskos projektos: 

Study on Social Services of General Interest (SSGI), Work Research centre ltd. (Ireland) 

Promoting mental health amongst socially marginalised people in Europe (PROMO), Health 

Promotion Research Centre, National University of Ireland, Galway. 

NATO Pētniecības un tehnoloģijas organizācijas Cilvēka faktoru un medicīnas kolēģijas 

grupa „Pańnāvības militārās struktūrās‖ 

Policies and practices for mental Health in Europe, World Health organisation 

Dementia in the European Member States, University of Bradford 

Akadēmiskie kursi: 

Ievads psihiatrijā un patopsiholoģijā A daļa  2 kredītp. 

Psihoterapijas pamati A daļa 2 kredītp. 

Oligofrēnijas klīnika B daļa 2 kredītp.  

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Rīgas Stradiľa universitātes Sabiedrības veselības fakultātes domes loceklis 

Rīgas Stradiľa universitātes Sabiedrības veselības bakalaura studiju programmas 

eksaminācijas komisijas priekńsēdētājs (2008 -2010. gads) 

Latvijas psihiatru asociācijas biedrs 

 

2010. gada 14 jūnijs        M. Taube 



LAURA TIDRIĶE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

CURRICULUM VITAE 

 
Dzimšanas gads: 1974 

 

Izglītība: 

10.2000. – 11.2003. Latvijas Universitāte, Valodniecības doktora studiju programmas 

pilna laika klātienes doktorantūra. Filoloģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgajā 

valodniecībā (01.2005.).  

09.1998. – 07.2000. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā. 

09.1993. – 07.1998. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

bakalaura grāds pedagoģijā, vācu valodas un literatūras vidusskolas skolotāja 

kvalifikācija. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

kopń 1998. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

Skolotāju izglītības nodaļa, kopń  

2005. gada – docente 

2005. Filoloģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgajā valodniecībā 

2000. Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

 

Nodarbošanās 

kopń 2000. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

Skolotāju izglītības nodaļa, docente 

1998. – 2000. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes sveńvalodu 

mācību metodikas katedra, asistente. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas  

Tidriķe, L. (2009) Where Does Child Language End and Adolescent Language Begin? 

Ad verba līberorum. Linguistics & Pedagogy & Psychology. 104–109. 

Tidriķe, L. (2008) Mūsējie. Viľējie. Aizspriedumu (socio)lingvistiskie aspekti. Tagad. 

12.2008.  

Tidriķe, L. (2008) Jaunieńu valoda: nelatviska, rupja un radońa. Latvijas avīze. 

09.06.2008. 16. lpp. 

Tidrike, L. (2008) Jugendliche kommentieren auf Internetseiten: Wie viel 

Jugendsprache findet man hier? Konferences The Fifth International Conference on 

Youth Language. 27-29 March 2008. materiāli. University of Copenhagen. P. 25. 

Tidrike, L. (2007) Sociālpolitisko procesu atspulgs jaunieńu valodā. Latvijas avīze. 

12.11.2007. 16. lpp.  

Tidriķe, L. (2007) Jaunieńu valodas izpētes aktualitātes pasaulē un Latvijā. Grām.: 

Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā. Sociolingvistika un sinhronā valodniecība. 

Akadēmiķa Jāľa Endzelīna 134. dzimńanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Rīga: LU Latvieńu valodas institūts. 73–73. 

Tidrike, L. (2006) Jugendsprache kontrastiv: Spracheinstellungen Jugendlicher in 

Deutschland und Lettland. In: Perspektiven der Jugendsprachforschung/Trends and 

Developments in Youth Language Research. Hrsg. Christa Dürscheid/Jürgen 

Spitzmüller. Frankfurt/M., Berlin, Bern: Peter Lang. 335–346. (Sprache – 

Kommunikation – Kultur. Soziolinguistische Beiträge, Band 3.)  

Tidriķe, L. (2007) Politischer und sprachlicher Wandel am Beispiel von 

Entlehungsprozessen in der lettischen Jugendsprache. In: Jugendsprachen im Kontext 

von Interkulturalität und Mehrsprachigkeit. Hrsg. Eva Neuland. Frankfurt/M., Berlin, 



Bern: Peter Lang. (Sprache – Kommunikation – Kultur. Soziolinguistische Beiträge, 

Band 4.) 195–210. 

Monogrāfijas 

Ernstsone, V., Tidriķe, L. (2007) Jaunieńu valoda. Rīga: Latvijas Universitātes 

akadēmiskais apgāds.  

Recenzijas 

Neuland, E. (Hrsg.) (2006) Variation im heutigen Deutsch: Perspektiven für den 

Sprachunterricht. (Reihe: Sprache - Kommunikation – Kultur. Soziolinguistische 

Beiträge. Band 4.) Frankfurt am Main: Peter Lang. In: Triangulum. Germanistisches 

Jahrbuch. 2007. Kaunas, Riga, Tallinn 2008, 271-281. 

Uzstāšanās starptautiskās konferencēs 

Plakāta prezentācija „Jugendliche kommentieren auf Internetseiten: Wie viel 

Jugendsprache findet man hier?― (prezentēts 27. – 29. martā 5. starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē par jaunieńu valodu „The Fifth International Conference on 

Youth Language‖ Kopenhāgenā). 

 „Ńūle, mutere, fāteris...‖ Spuren der Germanismen in der lettischen Jugensrpache. 

(lasīts 10.06.2007. 7. Baltijas studiju konferencē Eiropā „Die Baltische Region 

zwischen Deutschland und Russland. Abhängigkeit und Unabhängigkeit in 

Vergangenheit und Gegenwart― Lineburgā, Vācijā). 

„Jaunieńu valodas izpētes aktualitātes pasaulē un Latvijā‖ (lasīts 23.02.2007. Jāľa 

Endzelīna 132. dzimńanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā. Sociolingvistika un sinhronā valodniecība.‖ 

Rīgā). 

 „Krievu valodas loma latvieńu jaunieńu saziľā‖ (lasīts 22.02.2005. Jāľa Endzelīna 132. 

dzimńanas dienas atceres starptautiskajā konferencē „Valodu kontakti un mijiedarbība‖ 

Rīgā). 

„Spracheinstellungen Jugendlicher in Lettland und Deutschland― (lasīts 18.02.2005. 

starptautiskajā konferencē „Perspektiven der Jugendsprachforschung― Cīrihē,  Ńveicē). 

Pedagoģiskā darbība 

Vadīti bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi, recenzēti bakalaura, kvalifikācijas un 

maģistra darbi Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Baltijas 

Starptautiskajā Akadēmijā.  

Docētie un izstrādātie studiju kursi Praktiskā vācu valodas gramatika, Vācu valodas 

tekstu leksiski gramatiskā analīze, Vācu valodas sarunvaloda, Akadēmiskā vācu rakstu 

valoda, Vācu valodas vēsture, Vācu valodas vēsture un attīstības tendences, Vācu 

valodas leksikoloģija. 

Semināru un konferenču organizēšana 

2009. Skolēnu konferences „Uzmanību! Runā jaunieńi‖ organizēńana Latvijas 

Universitātē. 

2008. Semināra „Jaunieńu valoda‖ vadīńana Latvieńu valodas un literatūras skolotāju 

asociācijas kreatīvi metodiskajā nometnē „Skrundas dienas‖, 1.08.2008.  

2008. Skolēnu konferences „Uzmanību! Runā jaunieńi‖ organizēńana Latvijas 

Universitātē. 

2007.–2008. Semināra „Jaunieńu valoda‖ vadīńana Latvijas vispārizglītojońās skolās. 

2007. Semināra „Jugendsprache im DaF-Unterricht‖ vadīńana vācu valodas skolotājiem 

(Gētes institūta projekts). 

 

12.09.2010. 

L. Tidriķe 



ALEKSANDRS TIMOFEJEVS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

CURRICULUM VITAE 

 
 

Vārds, uzvārds:  

Dzimńanas datums:  

Dzimńanas vieta:  

Adrese: 

Tālrunis: 

 

Aleksandrs Timofejevs 

1981. gada 2. decembrī 

Rīga 

Allaņu iela 1-21 

29833262, 67355726 

 

IZGLĪTĪBA 

2004. – 2006. Latvijas Universitāte, Modernu valodu fakultāte, franču 

filoloģija, maģistrs 

2000. – 2004.  Latvijas Universitāte, Modernu valodu fakultāte, franču 

filoloģija, bakalaurs 

 

 

PAPILDUS  IZGLĪTĪBA 

2010. gada decembris 

2009. gada decembris 

2008. gada novembris 

2007. gada novembris 

2006. gada novembris 

2005. gada novembris 

2005. gada oktobris 

 

2005. gada jūlijs  

2004. gada novembris 

2003. gada novembris 

1998. gada augusts 

 

 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 

Seminārs « Rencontres culturelles des pays riverains de la 

mer Baltique », Tallina 

Pedagoğiskie kursi, Francija, Amjena 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 

Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs 

Franču valodas kursi starptautiskā skolā ―Alliance  

française de Lyon‖  

 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

2006. Maģistrs filoloģijā 

 

 

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS 

 

2006. 
 

Lektors (Rīgas Stradiľa universitāte) 

 

 

DARBA PIEREDZE  

2005. – 

 

2004. – 2008. 

2004. – 2006. 

2003. – 2006. 

 

Rīgas Stradiľa Universitāte, franču un spāľu valodu 

pasniedzējs 

Ziemeļvalstu ģimnāzija, franču valodas skolotājs 

Rīgas franču licejs, franču valodas skolotājs 

Rīgas Puńkina licejs, franču valodas skolotājs 

 

 



 

 

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 

2004. –  
 

Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas biedrs  

 

PUBLIKĀCIJAS 

 

2008. -                           Mācību grāmata ―Franču valodas kurss iesācējiem‖, nodota 

                                      izdevniecībā ―Zvaigzne‖  

 

VALODU ZINĀŠANAS 

 krievu – dzimtā 

franču - izcili 

latvieńu – ļoti labi 

spāľu – izcili 

itāļu, angļu, vācu, zviedru – ar vārdnīcas palīdzību 

 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 

  

datorprasmes – M. Word. HTML. Internets 

 

2011. gada 11. februārī 

A. Timofejevs 

 

 
 

 

 

 

 



MG. PAED., LEKT. GUNTA TREIMANE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1958. 

  

Izglītība: 

 

1975 – 1979. Studijas Rīgas Lietińķās mākslas vidusskolā 

1980 – 1985. Studijas LLA, Meņsaimniecības un meņtehnikas fakultātē, Kokapstrādes    

tehnoloģijas specialitātē 

1992 – 1994. Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes maģistrantūrā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1994.   Maģistra grāds pedagoģijā 

 

Nodarbošanās: 

1985. - 1987. inņeniere Latvijas Zinātniskās raņońanas apvienības „Gauja‖ Reklāmas 

un     konjunktūras nodaļā 

1987. - 2004.  lektore LU PPF Darbmācības katedrā 

No 2004. lektore LU PPF Skolotāju izglītības nodaļā 

 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas mācību literatūra: 

 

Dekoratīvie raksti. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. – 240 lpp. 

Ņvaigņdes tavam lange. – Vilnius – Alma littera, 2001 – 56. 

Toatais tahti. Paberist kujundid. – Tallinn: Tormikiri, 2004 – 112. 

Papīra locīńana. 33 elementi. – R.: Zvaigzne ABC 2007. – 96 lpp. 

G.Treimane, A.Vedļa. Ekonomiskās izglītības reforma - laikmeta diktēta prasība. 

Economic Science for rural development. Proceedings of the International Scientific 

Conference. -Jelgava 2008., Nr.15. 265.-272.lpp. 

G.Treimane, A.Vedļa. Inovācijas izglītībā.// LZA Vēstis. 2008.g. 62. sējums, 6.numurs, 

18. – 25.lpp.  

G.Treimane, A.Vedļa, M.Ņivitere. Inovācijas izglītībā – laikmeta prasība //Latvijas 

Vēsture.    -R.,: LU,  2009  2/3 (74/75),  73.-82.lpp. 

G.Treimane, A.Vedļa, M.Ņivitere. Inovatīvās izglītības orientieri, problēmas, to 

risinājumi //Latvijas Vēsture. –R.: LU, 2009  4 (76), 70.-82.lpp. 

G.Treimane,  Z.Kleinńmite. Tehniskā grafika (sagatavots manuskripts (mācību grāmata 

vidusskolai). –R., Zvaigzne ABC, 2010. – 192 lpp. 

 

Izdoti mācību līdzekļi                       10 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

LU  62. konference : Sociālās pedagoģijas sekcija. Grafiskie darbi sociālās 

rehabilitācijas kursa programmā 

LU  63. konference : Sociālās pedagoģijas sekcija. Grafiskā komunikācija sociālā 

pedagoga profesionālajā  

LU  64. konference: Sociālās pedagoģijas sekcija. Asociāciju loma sociālā pedagoga 

darbā. 

2006. LU 64. konference: Mājturības mācību metodikas sekcija. Tehniskā grafika 

mājturības saturā. 

2007. LU 65. konference: Sociālās pedagoģijas sekcija. Pasaku terapija Papīra plastikā 

sociālās rehabilitācijas kursā. 



LU 65. konference: Mājturības mācību metodikas sekcija. Tehniskā grafika Papīra 

plastikas kursā.  

LU 66. konference: Sociālās pedagoģijas sekcija. Inovācijas studiju kursā „Sociālā 

rehabilitācija. Papīra plastika‖. 

2008. LU 66. konference: Mājturības mācību metodikas sekcija. Tehniskās grafikas 

elementu pielietojums mājturībā un tehnoloģijās 

LU 67. konference. Sociālās pedagoģijas sekcija. Sociālā pedagoga profesionālo studiju 

programmas Valsts pārbaudījumu darbu kvalitātes pilnveides iespējas (kopā ar A. 

Raņevu) 

2009. LU 67. konference: Mājturības mācību metodikas sekcija. Jaunākie materiāli un 

tehnoloģijas studiju kursa „Interjera pamati‖ saturā 

LU 68. konference. Sociālās pedagoģijas sekcija. Sociālo pedagogu studiju zinātniski 

pētniecisko darbu nozīme profesionālās kompetences veidońanās procesā (kopā ar A. 

Raņevu) 

2010. LU 68. konference: Mājturības mācību metodikas sekcija. Tehniskās grafikas 

elementi „Kompozīcijas un papīra plastikas‖ kursā.  

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Tehniskā grafika I     B daļa   2 kredītp. 

Tehniskā grafika II     B daļa   2 kredītp. 

Tehniskās grafikas elementārkurss   B daļa   2 kredītp. 

Perspektīva      B daļa   2 kredītp. 

Materiālmācība un apdares tehnikas I  B daļa   2 kredītp. 

Materiālmācība un apdares tehnikas I I B daļa   2 kredītp. 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati B daļa   2 kredītp. 

Interjera pamati     B daļa   2 kredītp. 

Rokdarbi un to mācību metodika   B daļa   2 kredītp. 

Kompozīja un papīra plastika   B daļa   2 kredītp. 

Sociālā rehabilitācija. Papīra plastika  B daļa   2 kredītp. 

Grafiskā komunikācija    C daļa   2 kredītp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 

Mājturības un tehnoloģiju, Tehniskās grafikas un Vizuālās mākslas skolotāju 

tālākizglītības kursu organizēńana un vadīńana. 

Latvijas Mājturības olimpiādes organizēńana. 

 

 

 

 

 

2010. gada 27. Septembrī                                                                     G. Treimane 

 

 

 

 

 

 



DR. PAED., ASOC. PROF. SARMĪTES TŪBELES 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads:  1955 

Izglītība:  2006. gadā beigusi LU PPF Pedagoģijas doktorantūru, iegūstot doktora grādu 

nozaru (speciālajā) pedagoģijā 

2001. gadā beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

maģistrantūru, iegūstot izglītības zinātľu maģistra grādu pedagoģijā. 

1984. gadā beigusi V. Lāča Liepājas Pedagoģiskā institūta defektoloģijas fakultāti, 

iegūstot palīgskolas skolotāja kvalifikāciju. 

1978. gadā ar izcilību beigusi Rīgas 2. medicīnas skolu, iegūstot feldńera kvalifikāciju. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

Asoc.prof., Dr. paed. 

Nodarbošanās 

Asoc. prof. LU PPF Pedagoģijas nodaļā un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmijā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Tubele, S. (2004) Dyslexia – Identification Practice in Primary School. 7th International 

Conference ATEE Spring University Tartu, May, 2004.European added value in teacher 

education. Tartu:  pp. 276 - 281  

Tubele, S. (2004) Some Suggestions for the Managers when Employee is a Person with 

Disability. Starptautiskās konferences ―Vienādas iespējas visiem‖ (Rīga, Latvija, 2004. 

janvārī) rakstu krājumā (ISBN 9984-9531-9-0). – 259-273. lpp. 

Tūbele, S. (2005) Studentu attieksmju pilnveidońanas iespējas studiju kursā ―IEVADS 

SPECIĀLAJĀ PEDAGOĢIJĀ‖Latvijas universitātē. Latvijas Universitātes 63. konference, 

2005. gada februārī. Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība 199. – 

206.lpp. (ISSN 1407-2157). 

Tubele, S. (2006) The study course ―Introduction to Special Needs Education‖ necessary 

component of the curriculum in teacher education/ Krūze, A., Mortag, I., Schulz, D. 

Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der Lehrerbildung. – Leipzig: 

Leipziger Unversitätsverlag, 2006. – s. 175 – 182 (ISBN 3-86583-113-3) 

Tubele, S. (2006) The Cooperation in the Correction Developmental Work of Pupil‘s 

Speech and Language Disability/ ATEE Spring University. Changing Education in a 

Changing Society. Lithuania: Klaipeda University, 2006. – p. 121 – 131 (ISSN 1822-2196) 

Tūbele, S. (2006) Skolotāju izglītības uzlabońana, lai veicinātu sadarbību skolēna runas un 

valodas koriģējońi attīstońajā darbībā / ATEE Spring University. Teacher of the 21st 

Century: Quality Education for Quality Teaching. – Rīga: Izglītības soļi, 2006. – 493. – 

508. lpp. (ISBN 9984-617-95-5) 

Tubele, S. (2007) Detailed Speech and Language Diagnostic System – a Curriculum 

Component in Teacher Education / Kruze A., Mortag I., Schulz D. Sprache- und 

Schulpolitik in Multikulturellen Gesellschaften. – Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 

2007. – S. 71-82 (ISBN 978-3-86583-164-4) 

Tūbele, S. (2007) Lasīńanas traucējumi vai dislesksija? /Latvijas Universitātes raksti. 

Pedagoģija un skolotāju izglītība 715. sējums. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. – 114. – 

119. lpp. (ISBN 978-9984-802-75-6; ISSN 1407-2157) 

Tūbele, S. (2008) Speciālās izglītības skolotāju sagatavońana Latvijas Universitātē. ATEE 

Spring University. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching.– 

Rīga: University of Latvija Press, 2008. – p. 553 – 561 (ISBN 978-9984-825-51-9) 

Tūbele, S. (2008) Disleksija un lasīńanas traucējumi – kopīgais un atńķirīgais. 

Valodniecības raksti – 2: Letonikas otrais kongress. Rīga: Latvijas Zinātľu akadēmija, 212. 

– 223. lpp. )ISBN 978-9984-742-36-6) 



Tūbele, S. (2009) Disleksijas un lasīńanas traucējumu diagnostika. / Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Rēzekne: RA izdevniecība, 510. – 516. lpp. (ISBN 978-9984-44-019-7) 

Tubele, S. (2009) Lehrerbildung im Bereich Sonderpaedagogik in Lettland / 

Spannungsfelder sonderpaedagogischer Forderung – Lettische und deutsche 

Akzente. A. Krūze, Th. Hofsaess, D. Schulz. Leipcig: Leipziger 

Universitaetsverlag, 2009. S. 71 – 85 (ISBN 978-3-86583-345-7)  

Tubele, S. (2009) Initial Vocabulary of Preschool Children with Insufficient Development 

of the Language System. In: ‗Case Study in Speech-Language Pathology‘ University of 

Zielona Gora (Poland) / Skorek E. M., Tarkowski Z. Editors. Zielona Gora: Uniwersytet 

Zielonogorski, pp. 23. – 35. (ISBN 978-83-7481-292-4) 

Attiecīgais tālmācības kurss ir vēl divās valodās (grieķu un franču), bet tas ir tulkots 

materiāls. 

Tūbele S. Disleksija vai lasīńanas traucējumi. – Rīga: RaKa, 2008. – 161 lpp. (ISBN 978-

9984-15-926-3) 

Tūbele, S. (2002) Skolēna runas attīstības vērtēńana. – Rīga: RaKa, 2002. – 165 lpp. (ISBN 

9984-15-462-9) 

Tūbele, S., Lūse, J. (2004) Ja skolēns raksta nepareizi... – Rīga: RaKa, 2004. – 132 lpp. 

(ISBN 9984-15-570-6). 

Tūbele, S., Kauliľa, A. (2007) Logopēda un psihologa sadarbības iespējas disleksijas 

gadījumā / Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras 

aspekts: Bērnība: RPIVA Bērna valodas pētījumu centrs. – Rīga: Izglītības soļi, 2007. – 

111. – 120. lpp. (ISBN 9984-712-84-2) 

Citi raksti: 25 

Ziņojumi konferencēs: 16 

Akadēmiskie kursi: 

Ievads speciālajā pedagoģijā (2 KP) 

Logopēdija sākumskolā (6KP) 

Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (2KP) 

Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar PAA (2KP) 

Runas un valodas traucējumu diferenciālā diagnostika (2KP) 

Logopēdiskā darba projektēńana vispārējās izglītības iestādē (2KP) 

Balss traucējumi un stostīńanās  korekcija(3KP) 

Valodas sistēmas nepietiekama attīstība un korekcijas iespējas (2KP) 

Ievads logopēdijā (2KP) 

Logopēdijas teorijas (2KP) 

Logopēdiskā darba organizēńana (2KP) 

Logopēdijas teorijas (2KP) 

Disleksija, disgrāfija, korekcijas metodes (2KP) 

Runas un valodas pārbaudes metodes (novērtēńana) (2KP) 

Speciālās pedagoģijas ideju attīstība Latvijā, Eiropā un pasaulē (maģistriem) (2KP) 

Logopēdijas aktuālās problēmas un attīstības tendences (maģistriem) (4KP) 

Personu ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpes un izglītības vēsture (maģistriem) 

(2KP) 

Konferenču un semināru organizēšana: 

ATEE Spring University. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality 

Teaching. Speciālās izglītības sekcijas vadītāja 2006. un 2008. gadā. 

„Speciālā un iekļaujońā izglītība Latvijā un Vācijā‖ Starptautisks seminārs un 

konference no 24. – 28. 09. 2008. gadā, Rīgā. 

 

 

2010. gada 15. oktobrī       S. Tūbele 



OLGAS TURULINAS 

DZIVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 
Dzimšanas gads: 1976. 

Izglītība: 

Kopń 2005 Studijas doktorantūrā. Tulūzas Universitāte – Le Mirail 

(Francija), Sveńvalodu departaments, Valodu zinātľu nodaļa 

« Sciences du langage ». 

2003. Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Izglītības 

satura un eksaminācijas centrs, Pedagogu tālākizglītotāja-

multiplikatora statuss franču valodas metodikā. 

1998. – 2000. Ruānas universitāte (Francija), Valodas zinātľu un komunikāciju 

nodaļa. Franču valodas kā sveńvalodas pasniedzēja. Diploms « 
Maîtrise de Français Langue Etrangère» № Rouen 2890364 

1998. – 2000.      Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte. 

Humanitāro zinātľu maģistra grāds filoloģijā.  

Diploma Nr. 008046 

1994. - 1998.  Latvijas Universitātes Sveńvalodu fakultāte. 

Bakalaura grāds franču filoloğijā. Diploma Nr. 006747 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2006. – Latvijas Universitātes lektore 

2001. – Latvijas Universitātes pasniedzēja 

Nodarbošanās: 

Pamatdarbs: 

2006. – pašreiz           Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Lektore. 

2001. – 2006.   Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte. Pasniedzēja. 

2006. – 2008.  Franču valodas pasniedzēja Rīgas Strarptautiskajā      

     ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RSEBAA).     

2002. – pańreiz  Franču valodas pasniedzēja Rīgas Ekonomikas Augstskolā (SSE 

in Riga). 

1998. – pańreiz    Franču valodas pasniedzēja Rīgas Francijas Kultūras Centrā.  

2000. – 2003.   Franču valodas skolotāja Rīgas privātskolā ―MAXVEL‖.       

1998. – 2000.  Franču valodas skolotāja Rīgas Franču licejā. 



    

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2009.g. janvārī piedalījusies Latvijas Universitātes 67. konferencē. Referāts: Piederības 

izteikšana franču, krievu un latviešu valodā. 

2007.g. jūnijā piedalījusies konferencē « Innovations in language teaching and learning 

in the multicultural context » Rīgā. Referāts: La relation de la possession mise en jeu en 

français, en russe et en letton. 

2006.g. jūnijā veikusi pētniecības darbus Jaunās Sorbonas Universitātē Parīzē 

(Université Paris III Sorbonne Nouvelle). 

2001.-2003.g. vadījusi Baltijas valstu franču valodas skolotāju tālākizglītības 

programmu ―Franču valodas mācīńanas metodika‖. 

2001.g. septembrī piedalījusies konferencē Tallinā « Colloque sur le français, langue 

internationale» (Igaunija). Referāts: La dynamique du français en Lettonie. 

Organizatoriskais darbs: 

Kopń 1998.g. Skolotāju izglītońana un tālākizglītońana Franču valodas skolotāju 

semināru ietvaros. 

Kopń 1998.g. Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas locekle.  

Kopń 2000.g. PiedalīńanāsValsts franču valodas olimpiāņu organizēńanā un uzdevumu 

izstrādē.  

 

Docētie studiju kursi: 

 

Sastatāmā valodniecība (Franču filol. MSP, A daļa, Valo5277, 4 k.p.) 

Tulkošanas teorija un prakse (Franču filol. MSP, A daļa, Valo5274, 4 k.p.) 

Specializēto tekstu sastatāmā stilistika un sintakse (Franču filol. MSP, A daļa, 

Valo5271, 4 k.p.) 

Franču valodas pareizrakstība (Franču filol. BSP, A daļa, Valo1332, 1 k.p.) 

Ievads tekstu rediğēšanā (Franču filol. BSP, A daļa, Valo2144, 1 k.p.) 

Valstsmācība (Franču filol. BSP, B daļa, Vēst1012, 3 k.p.) 

Francijas vēsture un ģeogrāfija I (Franču filol. BSP, A daļa, SDSK1036, 2 k.p.) 

Francijas vēsture un ģeogrāfija II (Franču filol. BSP, A daļa, SDSK2042, 2 k.p.) 

Franču valoda kā otrā svešvaloda (BSP, 4 k.p.) 

 

2010. gada 15. novembrī  

O. Turuļina 

 



RAMONAS UMBLIJAS  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 

Adrese: 

1950 

Rīga, Brīvības iela 90 - 36 

Prot svešvalodas angļu, krievu 

Izglītība: 2002. J. Vītola Latvijas Valsts Mūzikas akadēmija, Humanitāro zinātľu 

maģistra grāds mākslā 

1970. - 1975. T. Zaļkalna Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija; Mākslas 

vēsture un teorija, Mākslas zinātnieka kvalifikācija 

 

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi: 

2009.- pańlaik – LU lektore 

2003. Humanitāro zinātľu maģistra grāds mākslā 

2002. - pańlaik JVLVMA docente 

2005. - 2006. SPPA lektore 

1999. - 2002. Ventspils augstskola lektore 

1995. - 1997. LU lektore 

 

Nodarbošanās: 

 

2008. – pańlaik. Fonda «Sinfonietta Riga » valdes locekle 

1991.- pańlaik. Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas locekle 

1987. – pańlaik. Valsts heraldikas komisijas priekńsēdētāja vietniece 

2004. - 2006. Lektore, sabiedrisku un kultūras projektu kuratore: Publiskie 

spoguļi – Latvijas plakātu mākslas retrospektīva un konkursizstāde, Rīgas 

pilsētvidē un izstāņau zālē Arsenāls  

2003. LR iestāńanās ES pirmsreferenduma informēńanas pasākumu vadības 

grupas vadītāja 

 

Zinātniskā darbība 

un publikācijas: 

 

Plakāts Latvijā. – R., Bedrība Fronda, 2008. 

Publikācijas par dizaina grafikas problēmām ņurnālā „Dizaina studija‖, 

2008.-2009. 

Mūsdienu mākslas attīstības procesi un sabiedrība: māksla kā 

komunikācija un vēstījums 

Latvieńu plakātmākslas attīstība: laiks un individualitāte 

Mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi „oficiālajos” un „neoficiālajos” 

mākslas veidos 80. gados Latvijā. 

 Sociālistiskais reālisms un laikmeta stils; Ēzopa valoda, brīvdabas rituāli; 

socreālisma izpratnes maiņa un prakse Padomju Latvijas mākslā. Digitālā 

darbnīca, 2006., CD; 

Latviešu plakātmākslas attīstība 80. gados Mūsdienu mākslas centrs, 2005, 

CD 

Jauno mākslinieku grupa Maigās svārstības – 80. gadu mākslas praksē. 

Mūsdienu mākslas centrs, 2005,CD 

Raksts Laika uzmērījums. Rakstu krājumā Vide, daba, cilvēks. 1984.-

2004.Māklsinieku savienība, Rīga, 2005. 

 

Piedalīšanās 1. NICA – 2005 (Eiropas Mākslas augstskolu asociācija). Referāts Kultūra 



zinātniskās 

konferencēs: 

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

un vērtības. 2005.19.05. 

2. World creative forum 2004. Ziņojums par radošo industriju un izglītības 

institūciju sadarbību Latvijā. Londona, Britu padome; Britu Izglītības 

padome;. 2004.19.09. 

3. Latvijas Matemātiķu biedrības IV konference. Referāts Par  izglītības 

reģionu attīstībā Latvijā. Ventspils Augstskola.. 2002.26.04. 

4. Kultūrpolitikas veidošana un plānošana valsts, reģionālajā un 

pašvaldību līmenī  Referāts Kultūrpolitikas aspekti valsts, reģionālajā un 

pašvaldības līmenī .Britu padome, Edinburga. 2001.10. 

 

Sabiedrība un kultūra  

Laikmetīgās mākslas vēsture 

Mūsdienu mākslas novitātes. Teorijas un prakse. 

Dizaina vēsture I, II 

 

Kvalifikācijas 

celšana: 

Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse. (Latvijas Universitāte; 

2004.)  

 

Apbalvojumi: 2001. Trīszvaigņľu ordenis  

2001. Sorosa fonda Latvija „Sabiedrības saskaľas balva‖,  

1998. Smitsona Institūta Atzinības raksts 

 

25.03.2011.  



DIĀNAS URBĀNES 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

I Vispārējās ziņas 

Dzimńanas gads: 1951 

Personas kods: 080851 - 10512 

Mājas adrese:             St.Rusas iela 7-2, Rīga LV-1048, tel. 67611447 

Sveńvalodas:  krievu, angļu  

 

II Izglītība: 

2004 -    LU PPF Pedagoģijas zinātľu nozares doktorante  

1993 - 1994 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, maģistrantūra, sporta pedagoģijas 

maģistrs 

1983 Tartu Universitātes Fiziskās audzināńanas pasniedzēju kvalifikācijas 

paaugstināńanas fakultāte  

1970 - 1974  Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, studente 

 

III Akadēmiskās darbības vēsture 

1992 – 2010 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta  centra Veselības un 

sporta izglītības nodaļas lektore 

1983 – 1992 Latvijas Valsts universitātes Fiziskās audzināńanas katedras vecākā 

pasniedzēja 

 

IV Akadēmiskā specializācija un akadēmiskie kursi (2002.-2010.) 

Zinātniskās publikācijas 6 

Referāti konferencēs 9 

Mācību materiāli 22 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas 

Urbāne D. Personības LU sportā. J. Melbārņa red.-R.:N.I.M.S., 2004. – 50.-53., 78.-

980., 138.-140. lpp. 

Urbāne D. Kustību kultūras nozīme pedagoga stājas veidońanā. Zin. raksti. J. Krastiľa 

red. Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē. 649.sēj.-R.:LU, 2002. – 245.-

251. lpp.  

Urbāne D. Pareizas stājas veidońanas iespējas Veselības un sporta izglītības kursos. 

Rakstu krāj., J. Melbārņa red. Veselības un sporta izglītības problēmas LU. – R.: LU, 

2002. – 36.-42.lpp. 

Urbāne D. Studiju kursa „Pedagoga stājas veidońana un kustību kultūra‖ loma sporta 

skolotāja profesionālajā sagatavotībā. J. Krastiľa red. Izglītības zinātnes un pedagoģija 

mūsdienu pasaulē. 635.sēj. – R.:LU.2001. – 172.-176.lpp. 

Urbāne D. Estētiskā grupu vingrońana – jauns virziens vingrońanā. Rakstu krāj. J. 

Melbārņa red. Sporta izglītība LU.-R.:-LU, 2001. – 14.-16. lpp.  

Urbāne D. Dzidra Liepiľa (Grantiľa), Biruta Ńmite, Leonīds Ņilinskis.// Sporta izglītība 

Latvijas Universitātē. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009. – 173.-176., 193.-195., 

221.-223. lpp. 

 

Nolasītie referāti starptautiskajās konferencēs: 

starptautiskā zinātniskā konference: „Vecais un jaunais izglītības sistēmā―, LU PPF, 

2000.05.10, referāts „Mācību kursa „Pedagoga stājas veidońana un kustību kultūra― 

loma sporta skolotāja profesionālās sagatavotības pilnveidońanā LU――. 

3.starptautiskā SELL spēļu konference „Students un sports―, Jelgava,LLU, 2000.05.18, 

referāts „Sporta meistarības darba virizieni ritmiskās vingrońanas izlases grupās LU―. 



paaugstināta kvalifikācija starptautiskajā ALERT seminārā. Active and Teaching and 

Learning in Teacher Education.LU,PPF,2001.30.03. 

Referāti LU konferencēs Veselības un sporta izglītības sekcijā un augstskolu 

pedagoģijas sekcijā: 

Dzidras Liepiľas izglītības ceļń un pedagoģiskā darbība. LU 65.konference, 2007. 

Studentu motivācija nodarboties ar estētisko vingrońanu. LU 64. konference, 2006. 

Mūzikas izvēle un horeogrāfija estētiskās grupu vingrońanas sacensību vērtējumā. LU 

63. konference, 2005. 

Lokanības attīstīńanas iespējas vingrońanas kursos. LU 62. konference, 2004. 

Pedagoga stājas veidońanas un kustību kultūras loma sporta skolotāja profesionālās 

meistarības paaugstināńanā. LU 61. konference, 2003. 

Pareizas stājas veidońanas iespējas Veselības un sporta izglītības studiju kursos Latvijas 

Universitātē. LU 60. konference, 2002. 

Leonīda Ņilinska zinātniski pētnieciskā darbība. LU 66. konference, VSI nodaļa, 2008. 

Birutas Ńmites pedagoģiskais ieguldījums LU. LU 67 konference, VSI nodaļa, 2009. 

Personības pozīcija zinātnieku teorētiķu skatījumā. LU 68. konference, VSI nodaļa, 

2010. 

 

Pedagoģiskā darbība: 

Ik gadus vadīti un recenzēti bakalaura un diplomdarbi.  

Radońā un akadēmiskā darbība (izstrādātie un docētie studiju kursi) 

Vingrońana I – 2 KP 

Vingrońana II – 2 KP 

Muzikāli ritmiskā vingrońana – 2 KP 

Aerobika – 2 KP   

Ētika un estētika sportā – 2 KP 

Pedagoga stājas veidońana un kustību kultūra – 2 KP   

Sarīkojumu deju pamati – 2 KP 

Sports visiem – 2 KP 

Veselības treniľń – 2 KP 

Augstu sasniegumu sports – 2 KP 

Mācību metodika vingrońanā I – 2 KP 

Mācību metodika vingrońanā II – 2 KP 

 

V Organizatoriskā darbība: 

 

LU Teoloģijas fakultātes kuratore sporta darbā. 

Sistemātiska līdzdalība LU sporta pasākumos. 

Biedrības „Universitātes Sports‖ rīkoto sacensību organizēńana un vadīńana. 

LU sporta meistarības grupas organizēńana un vadīńana estētiskajā grupu vingrońanā 

Latvijas Universiādē, SELL spēlēs un starptautiskās sacensībās. 

LU Veselības dienu sacensību tiesāńana. 

 

 

2010.13.10        D. Urbāne 

 

 

 

 



DR.PAED., DOC. MĀRA URDZIĽA-DERUMA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads:         1967. 

  

Izglītība:              1986.-1991.  Studijas LU Pedagoģijas fakultātē 

   1992.-1994.  Maģistrantūra LU Pedagoģijas fakultātē  

                                   1995.-1998. Doktorantūra LU Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  .    

   1994.   Pieńķirts pedagoģijas maģistra grāds, M.paed. 

                                    2002.   Pieńķirts pedagoģijas doktora grāds, Dr.paed. 

                                    2003.  Latvijas Universitātes docente 

Nodarbošanās: 

1987.-1988.  darbmācības skolotāja Ausmas 8. gadīgajā skolā 

1990. pasniedzēja- aizvietotāja Rīgas Lietińķās mākslas vidusskolas rokdarbu nodaļā  

1990.-1991.  mācību meistare LU Pedagoģijas fakultātes Tēlotājas mākslas katedrā 

1991.-1993.  asistente LU Pedagoģijas fakultātes Tēlotājas mākslas katedrā 

1993.-1995.  asistente LU Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedrā 

1995.-2003.  lektore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Darbmācības katedrā 

2003.-2004.  docente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Darbmācības katedrā  

2004. docente LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju 

izglītības nodaļā  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

M.Urdziľa-Deruma. M. Historical Development of Handicraft Education in General 

Schools in Latvia //Bulletin of Institute of Vocational and Technical Education No3 

June 2006.-Edited and Published by Institute of Vocational and Technical Education 

Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, 2006, 

p.31-43. 

M.Urdziľa-Deruma, L. Ńelvaha. Application of Information Technologies in Home 

Economics and Technologies.//ICT in Education: Reflections and Perspectives.-

Romania:Cluj-Napoca, 2007, p.118- 125. 

M.Urdziľa-Deruma. Mājturības olimpiāņu organizēńana. In: Rural Environment. 

Education. Personality. Proceedings of the 4th International Scientific Conference N.4., 

Jelgava, 2009, p.149- 158. 

M.Urdziľa-Deruma. The Content Of Textile : Traditions And Innovations In Schools of 

General Education  in Latvia. In: Proceedings of the crafticulation & education 

conference. Leena K. Kaukinen Editor, Helsinki University Press, 2009, p. 326- 334. 

M.Urdziľa-Deruma. Acquiring Textile Techniques and Artistic Creative Activities in 

the Textile Courses.In: Design and Technology Education at School -the platform of 

Life Skills, Vilniaus Pedagoginis Universitetas, ISBN 978-20-477-0, 2010. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 18 

Konferenču tēzes     7 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2006.- 2010. sekcijas ―Mājturības mācību metodika‖ organizēńana LU 64.-68. 

konferenču ietvaros 

2006.- 2010. referāti sekcijā ―Mājturības mācību metodika‖ LU 64.-68. konferenču 

ietvaros 

Kopń 1994. referāti Latvijas un starptautiskajās konferencēs 

2007. LU zinātniskās infrastruktūras attīstības projekts „Zinātniskās darbības izpēte 

mājturībā un tehnoloģijās Somijā‖, projekta vadītāja 

  

 



Akadēmiskie kursi: 

Nozaru pedagoģija: Mākslas pedagoģija   A  daļa          2 kredītp.  

Mākslas pedagoģija II     B  daļa          2 kredītp.  

Mācību metodes un mācību sasniegumu 

 novērtēńana mājturībā un mājsaimniecībā    B  daļa          2  kredītp. 

Materiālmācība (Tekstils)     B  daļa          2  kredītp. 

Tekstils un tā mācību metodika 1 

Adīńana un tamborēńana1     B  daļa          2 kredītp. 

Tekstils un tā mācību metodika 7 

Adīńana un tamborēńana2     B  daļa          2 kredītp. 

Rokdarbi un to mācību metodika     B  daļa        ..2  kredītp. 

Rokdarbi un to mācību metodika     B  daļa          3  kredītp. 

Kompozīcija un papīra plastika     B  daļa          2  kredītp. 

Novērońanas prakse                                 A  daļa          2 kredītp.  

Pedagoģiskā prakse 1      A  daļa          6 kredītp.  

Pedagoģiskā prakse 2      A  daļa          8  kredītp. 

Rokdarbu teorija un metodika 1    B daļa  2 kredītp. 

Rokdarbu teorija un metodika 2    A  daļa           2  kredītp. 

Kompozīcija 1      A  daļa           2  kredītp. 

Kompozīcija 2      A daļa  2  kredītp. 

Kompozīcija 3      A  daļa           2  kredītp. 

Koloristika 1       A daļa            2  kredītp. 

Koloristika 2       A daļa   2  kredītp 

Koloristika 3       A  daļa           2  kredītp. 

Meņģīľu tehnikas      C  daļa           2  kredītp. 

Leļļu gatavońana      C  daļa           2  kredītp. 

Ādas mākslinieciskā apstrāde    C  daļa           2  kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LU  PPFM Domes  locekle 2006.-20010. 

LU PPFM SIN valdes locekle kopń 2004. 

LU Mākslas studiju programmu padomes locekle kopń 2009. 

LU Skolotāju izglītības programmu padomes locekle kopń 2010. 

Valsts Mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju olimpiāņu ņūrijas komisijas 

priekńsēdētāja 2005.-2010. 

Atklāto Latvijas mājturības olimpiāņu organizēńanas komitejas locekle kopń 1996. 

Mājturības konsultatīvās padomes locekle 

Latvijas Mājturības pedagogu biedrības prezidente 1999.-2002. 

Latvijas Mājturības pedagogu biedrības valdes locekle kopń 2002. 

IZM ISEC ārńtata metodiķe kopń 2004. 

Tālākizglītības kursu vadīńana un organizēńana Latvijas mājturības un tehnoloģiju 

skolotājiem kopń 1995. 

Darba grupas ―Mācību priekńmeta standarta un mācību programmas parauga pilnveide 

atbilstońi 7-11gadīgu izglītojamo vecumposmam mācību priekńmetā „Mājturība un 

tehnoloģijas‖ locekle Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs 

iepirkumā ―Mācību priekńmetu standartu projektu un programmu paraugu 

pilnveide‖(Iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2009/53) 2009.-2010. 

 

2010. gada 20.septembrī                                                               M. Urdziľa-Deruma 

 



MG. PAED., LEKTORA JURA UTĀNA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1959. 

  

Izglītība: 1996. – 1998. LU doktorantūra pedagoģijas vēstures un 

teorijas nodaļā 

1987.–1990. E. Kalniľa PSRS Mākslas akadēmijas 

glezniecības meistardarbnīca 

1978. – 1984. T. Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmija 

1970. – 1977. J. Rozentāla mākslas vidusskola 

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi: 

1994. pedagoģijas maģistrs LU 

Nodarbošanās: No 1987. LU PPF Tēlotājas mākslas katedras lektors 

1983. – 1987. Ogres raj. Meľģeles astoľgadīgās skolas 

Tēlotājas mākslas un darbmācības skolotājs 

No 1985. Latvijas mākslinieku savienības biedrs 

1981. – 1985. Jaunāko mākslinieku apvienības biedrs 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas (skaists): 

Konferenču tēzes 16 

Referāti 5  

Akadēmiskie kursi: No 1990. Plastiskā anatomija 1,2,3,4. 

No 1990. Gleznońanas tehnikas 1,2. 

No 1987. Kompozīcija II dimensijās 1,2. 

No 1987. Gleznońana  1,2,3,4,5,6,7. 

No 1987. Zīmēńana  1,2,3,4,5,6,7. 

No 1987. Skicēńana  1,2,3,4. 

No 1987. Mācību prakse – plenērs 

Radošā darbība (arī 

izstrādātie studiju 

kursi, kurā 

programmā): 

Nozīmīgākās grupu izstādes 55 

1989-Ľujorka-galerija*Nakhamkin* 

1989-Seula-Mūsdienu Latvijas glezniecība. 

1989-Austrumvācija-ceļojońa Jauno mākslinieku izstāde. 

No 1989 sadarbība ar*Sovangard*galeriju.Izstādes Maskava-

Vīne. 

1990.-*Salustovich*galerija-Bīlefelde. 

1990-Malme-Zviedrija.5.Latvijas mākslinieki. 

1995-starptautiskā mākslas mesa*Arte Fiera*-Boloľa-Itālija. 

PERSONĀLIZSTĀDES-4 

*Piedzēries kuģis*-grupas izstāde *Latvija*1994. 

*Piedzēries kuģis 2*-grupas izstāde*Arsenāls*1995. 

*Papīrs-2000*.Arsenāls,Rīga,1995. 

*TMK docētāju izstāde LU 80.gadadienai galerijā 

*Bastejs*.,1999. 

*Kakofonija**Bastejs* 2002. 

*TMK**Bastejs* 2003. 

*TMK**Bastejs*2004. 

*TMK**Bastejs*2005. 

*TMK**Bastejs*2006.*Klusā daba ar…* 

Izstāde*Zelta griezums*2009. Arsenāls. 

Izstāde*Rudens 2009*-laureāts. 

Personālizstāde*Zelta laikmets,Zelta cilvēki 2009* 

Birkenfelds. 

Izstāde*Mākslinieku portreti un pańportreti  2009* Arsenāls. 



Izstāde*Rudens 2010-Recycle bin*-Dzelzceļa muzejs. 

2009. Nonkonformisms Baltijā. Galerija BIRKENFELDS  

2008. Izstāde *Agonija* Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. 

Retrospekcija par 80.- aktīvajiem jaunajiem māksliniekiem, 

kas savos darbos atainoja PSRS reņīma agoniju. Sociālistiskā 

reālisma sabrukums. 

2008. Valsts mākslas izstādes. Rudens 2008.* Es esmu 

gruzīns* 

No 1991 aktīvs,regulārs valsts mākslas izstāņu dalībnieks. 

Darbība lietišķajā grafikā: 

2008. veido dizainu Baltijas valstu pastmarku kopizdevumam 

Augstākie valsts apbalvojumi 

No 2005. regulārs Latvijas bankas monētu dizaina slēgto 

konkursu pieaicināts dalībnieks. 

1996. – 1999.., kā arī 2008. zīmē Latvijas pastmarkas sērijai 

EUROPA.. 

 LATVIJAS *89. PASTMARKU DIZAINA AUTORS. 

No 1995. veido oriģinālzīmējumus Latvijas pastmarkām (89) 

1993. – 1995. veido oriģinālplakātus avīzei TEV  

1993. – 1997. noformē grāmatas izdevniecībā TAPALS (15) 

1992. personālizstāde Fredrihshavnā. Dānija 

Nozīmīgākās 

publikācijas un 

mācību literatūra: 

2008. Uzvara jubilejas monētu dizaina konkursā 1 LATS – 

Ķeguma spēkstacija. 2009. – monētas realizācija 

2008. Starptautiska pastmarku sērija – Baltijas valstu 

augstākie apbalvojumi Trīszvaigņľu ordenis. Slēgtais dizaina 

konkurss Pirmās diena aploknes dizains 

2008. Starptautiskā pastmarku sērija EUROPA. 

2008. Pastmarka Olimpiskās spēles Pekinā.  

No 2005. sadarbojas ar Latvijas Banku monētu dizaina 

izstrādes projektos. Dalība 8 slēgtajos konkursos. 

2009. Pastmarkas*Bauskai-400* dizains.Pirmās dienas 

aploksnes dizains. 

Izstrādātie-

papildinātie 

akadēmiskie kursi: 

 

Plastiskā anatomija-1,2,3,4. 

Zīmēńana-1,2,3,4,5,6,7. 

Gleznońana-1,2,3,4,5,6,7. 

Gleznońanas tehnikas-1,2,3,4. 

Skicēńana-1,2,3,4. 

Mācību prakse-Plenērs-1,2. 

Miniatūra-1,2. 

No 2000-Pedagogu tālākizglītības programmas IIIkrāsas 

pieaicināts lektors;- nodarbības: 

Kompozīcija II dimensijās-mulāņa; 

Gleznońanas tehnikas-enkaustika; 

Skicēńana; 

Ieguvis kvalifikāciju:2008.rudens 28802 Augstskolu 

mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība. 

 

 

2010. gada 30. oktobrī.                                                           J. Utāns 

 

 



AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 

Dr. habil. philol. profesors JĀNIS VALDMANIS 

dzīves un darba gājums  

(curriculum vitae) 

 

 

Dzimšanas gads: 1948. 

Izglītība: 1967.-1972. Latvijas Valsts Universitāte 

      1974.–1977. Aspirantūra LZA Valodas un literatūras 

institūtā  

      1967.-1972. Latvijas Universitātes Filoloģijas 

fakultāte 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

1997. LU profesors  

1997.  LZA korespondētājloceklis  

 1996.  Habilitētā filoloģijas doktora grāds,  

 (Dr. habil. philol.) 

 1992.  Vadońais pētnieks  

1992.            Nostrificēts filoloģijas doktora grāds,    

(Dr.philol.)  

1978.  Filoloģijas zinātľu kandidāts   

Nodarbošanās:   

 2009.-           Latvieńu valodas aģentūras direktors  

 2004.–2009. Valsts valodas aģentūras direktors  

 1997.–          LU profesors  

 1992.–2004. LZA/LU Latvieńu valodas institūta  

direktors  

 1991.–1996. LU docents 

 1989.–1991. Valodas un literatūras institūta    

Literārās valodas nodaļas vadītājs 

                                    1985.–1991. Latvijas Valsts Universitātes pasniedzējs  

                                    1980.–1989. LZA Valodas un literatūras institūta   

vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

                                                      1977.–1979. LZA Valodas un literatūras institūta   

jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

 1972.–1974., LZA Valodas un literatūras institūta    

jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. I. Druviete, J. Valdmanis. Language Use in Higher Education 

Establishments in Latvia.// National Languages in Higher Education. 

Ljubljana, 2010, p. 91.-93.  

2. G. Kļava, V. Līcīte, K. Motivāne, J. Valdmanis, I. Vasiļjeva–Muhka, I. 

Vītola. Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas 

rīcībpolitikas izvērtējums. Latvieńu valodas aģentūra, 2009. 99 lpp.  

3. R. Apinis, M. Baltiľń, Dz. Hirńa, G. Kļava, K. Motivāne, J. Valdmanis, A. 

Veisbergs. Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā, Zinātne, 2009. 143 

lpp. 

4. Valdmanis J. Register of Language Use in Source and Target Language.// 

Contrastive and Applied Linguistics: Contrastive Studies. Research papers, 

XI vol. Rīga: University of Latvia, 2002, 63 – 71. 

5. Valdmanis J. Some Aspects of Language Legislation in Latvia.// Language 

of the People; Language of the State. Proceedings from the Seventh 



International Conference on Law and Language, 31.05 – 3.06.2000 at San 

Juan, Puerto Rico. Ateneo Puertorriqueno, 2002, 263 – 268. 

6. D. Baltaiskalna, I. Druviete, I. Lukańeviča, J. Valdmanis Bilingvālās 

izglītības teorētiskais un metodoloģiskais nodrońinājums. Rīga: IZM, 

2002.73 lpp. 

7. Valdmanis J. Sintaktiskās konstrukcijas saturs un „dalītās‖ zināńanas.// 

Vārds un tā pētīńanas aspekti. Rakstu krājums, 7. Liepāja: LiePA, 2003, 213. 

– 221.  

8. Ernstsone V., Joma D., Lauze L., Pakse I., Valdmanis J. Latvieńu valodas 

prasme un lietojums Liepājā 2004. gadā. Rīga: LU LaVI, LiePA, 2004.114 

lpp. 

9. Valdmanis J. Valoda, identitāte, komunikācija.// Latvieńu valoda – robeņu 

paplańināńana. Valsts valodas komisijas raksti, 1. sēj. Rīga: VVK, 2005, 171-

176. 

10. Valdmanis J. Lingvistika un izglītība.// Vārds un tā pētīńanas aspekti. Rakstu 

krājums, 10. Liepāja: LiePA, 2006, 251 – 256. 

11. Valsts valodas politikas stratēģija Baltijas valstu kontekstā. // Latvieńu 

valoda 15 neatkarības gados. Rīga: Zinātne, 2007. 110-116. 

Zinātniski pētnieciskā darbība:  

2002.-2004. LZP projekta „Latvieńu literārās valodas gramatiskās sistēmas 

izpēte‖ vadītājs  

2002.  ERASMUS Intensive Programme MTE (Mother Tongue Teaching 

in a Comparative Perspective) koordinators Latvijā  

2002.  IZM lietińķā pētījuma „Bilingvālās izglītības teorētiskais un 

metodoloģiskais nodrońinājums‖ izpildītājs 

2003.-2005. LZP projekta „Lingvistiskā likumdońana Eiropas Savienībā un 

Latvijā‖ vadītājs  

2004.  LU Latvieńu valodas institūta un Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 

pētījuma „Latvieńu valodas prasme un lietojums Liepājā 2004. 

gadā‖ vadītājs  

2006. -2007. Projekta „Languages in a Network of European Excellence‖ (ES 

6.ietvara programma) izpildītājs.  

2007.     Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (EFNIL) gadskārtējās 

konferences un ģenerālās asamblejas Rīgā, 12.-13.11.2007. 

organizācijas komisijas priekńsēdētājs 

Akadēmiskie kursi: 

 Mūsdienu latvieńu valoda: sintakse B daļa  4 kp 

 Vispārīgā valodniecība I   B daļa  2 kp 

 Vispārīgā valodniecība II   B daļa  2 kp 

 Valoda un komunikācija    B daļa  2 kp 

 Vispārīgā valodniecība   Doktora studiju programma 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 2003. (1 mēnesis) Edinburgas Universitātē (Lielbritānijā)  

 2005. (1 mēnesis) Edinburgas Universitātē (Lielbritānijā) 

 2007. (1 mēnesis) Edinburgas Universitātē (Lielbritānijā) 

2000.- LU Promocijas padomes valodniecībā loceklis  

2000.-2009.  LU Profesoru padomes loceklis  

2000.- LU Doktorantūras padomes loceklis  

1994. – LR Tieslietu ministrijas Latvieńu valodas ekspertu komisijas loceklis 

2002.- Valsts prezidenta Valsts valodas komisijas loceklis  

 

2010. gada 26. novembrī                 J. Valdmanis 



M. IZGL. SINTIJA VAĻKA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1980.  

 

 

Izglītība:    

1998. – 2003.   Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

                        Sveńvalodu mācību metodikas katedra – skolotāja diploms ar     

                         kvalifikāciju Vidusskolas angļu valodas skolotājs  

2003. – 2005.   Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Izglītības   

              zinātľu maģistrs, Starpkultūru izglītības programma – maģistra diploms 

 

Tālākizglītība: 

    Profesionālās pilnveides kursi: Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā  

                       pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība 

                                    (160 stundas, LU, sertifikāts Nr.1540) 

2008.              Angļu valodas skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides    

                       programma : Language Learning and Acquisition: Sharing Experiences 

                                    (20 stundas, LAVSA, programmas kods A2-9014140408) 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

  2005.              Izglītības zinātľu maģistra 

  2007.              Latvijas Universitāte, asistente 

 

Nodarbošanās: 

 

2003. – 2005. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Skolotāju     

                       izglītības nodaļa, mācību metodiku apakńnozare – stundu pasniedzēja 

no 2005.         Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Skolotāju   

                       izglītības nodaļa, mācību metodiku apakńnozare – asistente 

    

 

Zinātniski pētnieciskā darbība:  

 

2004. seminārs ―Developing Teachers of Modern Languages to Young Learners‖ 

Austrija, Grāca, Eiropas Moderno Valodu Centrs 

2005. Lekciju un semināru cikls "Young Learners: Theories, Realities, Practicalities" 

Latvijas Angļu valodas Skolotāju Asociācija (20 stundas) 

2006. LU 64. konference – referāts Mācību satura izveides kritēriji starpkultūru 

izglītības kontekstā 

2006. LONGMAN izdevniecības skolotāju konference „The Role of the Teacher in the 

Classroom of Adult Students‖ 

2007. LU 65.konference– referāts Observation practice – expectations vs. reality 

2008. LU 66.konference –referāts Evaluating students‘ practice: successes and failures 

2009. LU 67. konference – referāts Expanding Pre-service Students‘ Knowledge on 

Intercultural Issues 

2005.- 2007. Mācību satura izveides kritēriji starpkultūru izglītības kontekstā/Topońo 

skolotāju izglītońana par starpkultūru jautājumiem 

2008.-2010. Studentu patstāvīgās mācīńanās veicināńana ar daņādu vērtēńanas metoņu 

palīdzību 



 

Akadēmiskie kursi:  

 

Angļu valodas rakstu runas prakse     B daļa 2 kredītp. 

Angļu valoda kā otrā sveńvaloda I     B daļa 2 kredītp. 

Angļu valoda kā otrā sveńvaloda II    B daļa 2 kredītp. 

Angļu valoda kā otrā sveńvaloda III     B daļa 2 kredītp. 

Angļu valoda kā otrā sveńvaloda IV     B daļa 2 kredītp. 

Angļu valoda kā otrā sveńvaloda V     A daļa 2 kredītp. 

Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I B daļa 2 kredītp. 

Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem II B daļa 4 kredītp. 

Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija    B daļa 2 kredītp. 

Angļu valoda II Lasīńana un terminoloģija    B daļa 2 kredītp. 

Angļu valoda III Lasīńana un komunikācija    B daļa 2 kredītp. 

Angļu valoda IV Lasīńana un referēńana    B daļa 2 kredītp. 

Profesionālās sveńvalodas mācību metodika    B daļa 2 kredītp. 

Angļu valodas mutvārdu runas prakse II    B daļa 2 kredītp. 

Angļu valodas mutvārdu runas prakse III    B daļa 2 kredītp. 

Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda I    B daļa 2 kredītp. 

 

 

 

 

2010. gada 29. oktobris      S. Vaļka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DR.PAED., DOC. RASMA VĪGANTE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads: 1950. 

 Izglītība:   1973.- 1978.  Studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā 

institūtā 

   1991.- 1994.  Maģistrantūra Latvijas Universitātē  

                                   1995.- 1999.    Doktorantūra Latvijas Universitātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1994.   Pedagoģijas maģistra grāds  

   1999.   Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 

                                    2005.  Latvijas Universitātes docente  

Nodarbošanās: 

1981.- 1985.  Rīgas pils. Proletārieńu raj. Izglītības nodaļas metodiķe 

1985.- 1990.   Republikāniskā Skolotāju kvalifikācijas celńanas institūta   

Defektoloģijas kabineta vadītāja 

1990.- 2005.  Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā referente speciālajā izglītībā 

2005.   docente LU 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Vīgante R. Speciālās pamatizglītības programmu īstenońana izglītības iestādēs.// Teacher of 

the 21 st Century: Quality Education for Quality Teaching ATEE. – R.:Izglītības soļi, 2006. 

539.-548. lpp.  

Vīgante R. Zur Entwicklung sozialer Kompetenzen in Gewerbeklassen für geistig behinderte 

Jugendliche.//A.Kruze, D.Schulz, C. von Wolffersdorf (Hg.)Gefährdete Jugendliche. Aspekte 

sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. Band 6 Leipziger Universitätsverlag 2008, S 

259. – 271  

Vīgante R., Liepa D. Progress of integration process of learners with mental development 

problems in Latvia. International conference ,,Sustainable Deelopment. Culture. Education.‖ 

Askisehir, 2008. p. 275. – 283. 

Vīgante R. Skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem un valsts izglītības standarts. LU raksti 

747. sējums ,,Pedagoģija un skolotāju izglītība. 2009. 252 – 265. lpp.  

Vīgante R., Zaiceva I. Bilingvālās metodes teorētiskie un praktiskie aspekti. LU raksti 

747.sējums ,,Pedagoģija un skolotāju izglītība. 2009. 266. – 277. lpp.  

Vīgante R., Zaiceva I. He Latvian sign language from the perspektive of psycholinguistics. 

Bulgaria, 2009, p.95.- 113. (ISSN 1313-2547) 

Vīgante R. Sonderpädagogik : Realität und Entwicklungsstand in Lettland.// Aīda Kruze, 

Thomas Hofsäss, Dieter Schulz (Hg.) Spannungsfelder sonderpädagogischer Forderung – 

Letische und deutsche Akzente. Leipziger Universitätsverlag 2009, S 57. – 71. (ISBN 978-3-

86583-345-7) 

Vīgante R. Deutsche Kolleginnen und Kollegen lernen sonderpädagogische Einrichtungen in 

Lettland kennen. // A.Kruze, T.Hofsäss, D.Schulz (Hg.) Spannungsfelder sonderpädagogi- 

scher Forderung – Letische und deutsche Akzente. Leipziger Universitätsverlag 2009, S 263. – 

269.  (ISBN 978-3-86583-345-7) 

Vīgante R., Końkorjova J. Rēzeknes ģimenes atbalsta centra profesionāļu komandas darbs ar 

ģimenēm, kurās ir pusaudņi ar psihosomatiska rakstura traucējumiem. Starptautiska zinātniskā 

konference ,,SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION‖. Rēzekne: RA, 2009, 535.-545.lpp.  

Uńča S., Vīgante R. Atbalsta sniegńana pusaudņiem ar valodas traucējumiem dzimtās valodas 

stundās. Starptautiska zinātniskā konference ,,SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION‖. 

Rēzekne: RA, 2010, 374.- 381.lpp. (ISBN 1691 – 5887) 

Vīgante R. Mācīńanās īpatnības un problēmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

LU 68.konference Pedagoģijas sekcija ,,Speciālā pedagoģija‖ 2010. – nolasīts referāts, 

iesniegts publicēńanai. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 21 



Konferenču tēzes     15 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2005.- 2007. Zinātniskās redkolēģijas locekle RA Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. 

2007.- 2008.  Līdzdalība ESF nacionālā programmā ,,Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 

nodrońinājuma izveide‖(projekts Nr. 

06/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504).  

2009. Eksperts, recenzents ESF projektā ,,Braila raksta standartu izstrāde latvieńu valodai 

mācību procesa pilnveidońanai un pedagogu tālākizglītībai‖ 

VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.3.7./0010/ 

2008.- 2009. Līdzdalība starptautisko semināru – praktikumu ,,Vācija –Latvija‖ organizēńanā. 

2007.-2009. Speciālās pedagoģijas sekcijas vadīńana RA Starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs ,,SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION‖.  

2010. Apakńsekcijas darba vadīńana Latvijas Universitātes 68.konferences Pedagoģijas sekcijā 

,,Speciālā pedagoģija: pētniecība, studijas, prakse‖ (11.02.2010.). 

2007.-2010. Vadīti semināri, diskusijas speciālajās un vispārējās izglītības iestādēs pēc izglītības 

iestāņu un izglītības pārvalņu uzaicinājuma.  

Akadēmiskie kursi: 

1. Speciālās pedagoģija: teorija un prakse A  daļa 4 kredītp. 

2. Speciālās pedagoģijas metodoloģija A  daļa 4 kredītp. 

3. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem izpēte 

pedagoģiskajā procesā 

B daļa 3 kredītp. 

4. Daņādības pedagoģiskie risinājumi cilvēkiem ar īpańām 

intelektuālām vajadzībām (C – 13 1. – 3.aktivitāte) 

A  daļa 1 kredītp. 

5. Bērnu ar īpańām vajadzībām iekļauńana B daļa  2 kredītp. 

6. Speciālā pedagoģija A daļa  2 kredītp. 

7. Latvieńu valodas speciālā metodika B daļa  2 kredītp. 

8. Matemātikas speciālā metodika B daļa  2 kredītp. 

9. Attīstības novirņu agrīnā korekcija II B daļa  2 kredītp. 

10. Logopēda darbs speciālajā skolā B daļa  2 kredītp. 

11. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem integrēńanas 

iespējas  

B daļa  2 kredītp. 

12. Speciālā pedagoģija I  (pirmskolai) A  daļa 3 kredītp. 

13. Speciālā pedagoģija I I  (pirmskolai) A  daļa 3 kredītp. 

14. Psiholingvistika B daļa  3 kredītp. 

15. Pedagoģiskā darba organizācija speciālajā skolā B daļa  2 kredītp. 

16. Speciālā pedagoģija bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

B daļa  4 kredītp. 

17. Komplekso traucējumu korekcijas iespējas B daļa  2 kredītp. 

18. Prakse speciālajā izglītībā I B daļa  4 kredītp. 

19. Prakse speciālajā izglītībā II A  daļa 3 kredītp. 

20. Prakse speciālajā izglītībā III A  daļa 4 kredītp. 

21. Prakse speciālajā izglītībā IV A  daļa 4 kredītp. 

22. Pedagoģiskā prakse mācību metodikā I A  daļa 3 kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Eksperte IZM Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēńanas departamentā. 

Eksperts augstākās izglītības kvalitātes vērtēńanā, Akreditācijas  komisijas  locekle (2008). 

Piedalīńanās LU Pieauguńo pedagoģiskās izglītības centra programmas ,,Pedagoģiskā procesa 

raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās 

attīstības aizture un mācīńanās traucējumi‖ izstrādē un realizēńanā (2009.– 2010.). 

 

2010. gada 29.jūnijā                                                                                                 R.Vīgante 



MAG.PAED., ĒRIKA VUGULE  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 
I VISPĀRĪGĀS ZIĽAS 

 

Vārds, uzvārds: Ērika Vugule 

Valodu zināńanas: latvieńu (dzimtā),  krievu (brīvi), angļu 

Adrese:               Aizupes 6., Ozolnieku novads, Jelgavas raj. LV-3018 

telefons  63050265; mob. telefons 26763707 

darba tel. 67033860 ; e-mail: erika.vugule@lu.lv 

 

Izglītība: 

2001.-2004. studijas LU doktorantūrā, pedagoģijas doktora studiju programmā. 

Eksmatrikulēta kā programmu izpildījusi 

1999.-2000. studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Pedagoģijas maģistra 

studiju programmā – izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

1996.-1999. studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē pedagoģijas bakalaura 

studiju programmā – izglītības zinātľu bakalaura grāds 

 

Nodarbošanās: 

No 2007.  LU PPF PZI zinātniskā asistente 

No 2007.  LU PPF studiju metodiķe 

No 2002.  LU docētājs pēc stundu tarifu likmes 

2002.-2006. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, vecākā studiju metodiķe 

 

 

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

 

LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībniece: 

2004.-2008.  Līdzdalība LZP finansētā projektā Nr. 04.1326 „Pedagoģija Latvijā 

pēcpadomju  periodā: salīdzinońā analīze‖ 

2001.-2003.  Līdzdalība LZP finansētā projektā Nr. 01.0466 „Trimdas latvieńu 

pedagoģiskā doma‖ 

 

Publikācijas: 

Aīda Krūze, Ērika Vugule. Pedagoģijas vēstures pētniecība Latvijā pēc neatkarības 

atgūńanas (1990-2009) Krūze A., Ķestere I. (Sast.) Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi. 

Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RaKa, 2010, – 106.- 117.lpp. ISBN 978-9984-46-120-

5 

Aīda Krūze, Ērika Vugule. Forschung der Geschichtspädagogik in Lettland nach der 

Wiedererlangung der Unabhängigkeit (1990-2009). Pedagogy in the Changing 

Historical Conditions in the 20th Century in the Baltic Countries. Starptautiskas 

zinātniskas konferences rakstu krājums 2009.gada 14.-15.maijs. – Rīga: RaKa, 2009. – 

398.- 407.lpp. 

Ērika Vugule. Krińs Melnalksnis – vienotas pamatskolas veidotājs. Laikmets un 

personība. 11. rakstu krāj. Rīga: RaKa, 2009. – 54.- 81.lpp. 

Erika Vugule. The View in Correlation of Reformpedagogical and Philosophical Ideas. 

[Pedagogikos ir filosofijos ideju koreliacinis poņiūris reformu kontekste] Tiltai 

(Klaipeda University) Nr. 4., 2006. – 181. – 192.lpp. 



Ērika Vugule. Pedagoģisko un filozofisko ideju attiecību izvērtējums 20.g.s. pirmajā 

pusē.// Pedagoģijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs. Starptautiskas konferences 

rakstu krājums 2004.gada 14.-15.maijs. – Rīga: RaKa, 2004. – 50.- 63.lpp. 

Ērika Vugule. Alberts Ozols (1915)// Rietumu trimdas latvieńu pedagoģiskā doma 

(1944. – 1990.). Antoloģija. – Rīga: RaKa, 2004. – 195. - 201.lpp. 

 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs: 

 

24.-25.01.2010.           LU 68. konference „LU – pētniecības centrs pedagoģijas vēsturē 

(1990-2010)‖ 

14.-15.05.2009. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas starptautiskā 

zinātniskā konference „Pedagogy in the Changing Historical Conditions in the 20th 

Century in the Baltic Countries‖ (referāts ‖Forschung der Geschichtspädagogik in 

Lettland nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit (1990-2009)‖ ). 

Oktobris, 2006.  Klaipēdas universitātes starptautiskā zinātniskā konference 

―Pedagogikos ir filosofijos ideju koreliacinis poņiūris reformu kontekste‖, Klaipēda, 

Lietuva (referāts ―The View in Correlation of Reformpedagogical and Philosophical 

Ideas‖ ).   . 

14.-15.05.2004. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas starptautiskā 

zinātniskā konference „Pedagoģijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs‖, Rīga, Latvija. 

(referāts ‖Pedagoģisko un filozofisko ideju attiecību izvērtējums 20.g.s. pirmajā pusē‖). 

02.05.2003. ATEE Spring University „Changing Education in a Changing Society‖, 

Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (referāts „Metodika pētījumam par starptautisko 

pedagoģisko ideju ģenēzi Latvijā (1900-1940).‖ 

Maijs, 2002. ATEE Spring University „Decade of Reform: Achievements, Challenges, 

Problems‖, Rīga, Latvija (referāts „ Latvijas starptautiskās pedagoģiskās sadarbības 

struktūras analīze 20.gadsimta 20.-30.gados.‖) 

31.05-01.06.02. Viļľas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference 

„Ńvietimo ir pedagogines minties raida Baltijos valstybese XX amņiuje‖ Viļľa, Lietuva 

(referāts „Международное педагогическое сотрудничество Балтийских государств 

в 20-30ых годах 20го века‖ ) 

01.-02.03.2001. Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference  

„Personība. Laiks. Komunikācija.‖, Rēzekne, Latvija (referāts „Latvijas starptautiskās 

pedagoģiskās sadarbības struktūra 1920.-1930.gados‖ ) 

 

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

 

No 2008. Zinātniskās asistentes prakse prof. A. Krūzes grupā Pedagoģijas maģistra 

studiju programmā 

No 2003. Vadīti diplomdarbi un kvalifikācijas darbi pedagoģijas vēsturē 

No 2003. Pedagoģijas zinātnes profesoru vēlēńanu padomes sekretāre 

No 2002. LU docētājs pēc stundu tarifu likmes 

 

 

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS 

 

Pasaules/Latvijas zinātnisko, akadēmisko un profesionālo biedrību līdzdalībniece: 

No 1999.  Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas (BPVA) biedre 

 

Ērika Vugule 

2010.gada 20.oktobrī 

 



PROFESORES DR.PHILOL. ANNAS  VULĀNES 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

Dzimšanas gads           1956  

Izglītība 

1982-1985      Latvijas Zinātľu akadēmijas Valodas un literatūras institūta  aspirante 

1975-1980      Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes studente 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

2006      LU PPF profesore 

1999      LU PPF asoc. profesore  

1992      filoloģijas zinātľu doktore (1987. g. filoloģijas zinātľu kandidāte) 

1987      LU PF Latvieńu valodas un literatūras mācību metodikas  katedras docente 

Nodarbošanās 

kopń 2006. g.       LU PPF Skolotāju izglītības  nodaļas profesore 

2004-2006           LU PPF Skolotāju izglītības nodaļas asociētā profesore 

1999-2004           LU PPF Latvieńu valodas un literatūras    katedras asoc. profesore 

1990-1991           LU PPF neklātienes nodaļas prodekāne 

1989-1999           LU PPF Latvieńu valodas un literatūras mācību  metodikas katedras 

docente 

1987-1989           LU PF docente 

1985-1987           LZA Valodas un literatūras institūta jaunāka zinātniskā līdzstrādniece 

1980-1982      Daugavpils Pedagoģiskā institūta Latvieńu valodas un literatūras katedras 

docētāja 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi) 

Expression of Feature Intensity in East Latvian Dialect. Latgale as a Culture Borderzone. 

Comparative Studies. Vol. II (1). Daugavpils: Saule, 2009. 228-235. 

Onyms in Teaching Aids for 3rd Grade and Child‘s World Perception. Ad verba līberorum: 

Linguistics&Pedagogy&Psychology. Volume1, Number 1, Rīga: RPIVA, 2009, 86-95. 

Īpańvārds 3. klases mācību līdzekļos un skolēna pasaulainā. Tagad. LVAVA zinātniski 

metodisks izdevums. Nr. 1. Rīga: LVAVA, 2009, 20.-26. lpp. 32.-37.  

Valodā veldzējas tautas dvēsele… Rīga: Mācību grāmata, 2008. 263 lpp. [Kopā ar M. 

Gavriļinu.] 

Morfēmika. Vārddarināńana. Latvieńu valodas gramatika: koncepcija, prospekts, atsevińķu 

nodaļu pirmvarianti, diskusijas, materiāli. Rīga: LU Latvieńu valodas institūts, 2008, 70.-112.  

Valodas un kultūras mijiedarbība dzimtās valodas stundās. Tagad. LVAVA zinātniski metodisks 

izdevums. Nr. 2. Rīga: LVAVA, 2008, 32.-37. lpp. [Kopā ar M. Gavriļinu.] 

Pazīmes intensitātes izteikńana augńzemnieku dialektā. Latgale kā kultūras pierobeņa. 

Daugavpils: Saule. 2008. 439.-455.  

Lietvārdu skaitļa kategorijas semantika mūsdienu latvieńu valodā: problēmas pieteikums. 

Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti-1. Sast. B. Buńmane. Rīga: LU  Latvieńu 

valodas institūts, 2008, 165.-175.  

Этноним krievs в контексте латышского языка. Мир русского слова и русское слово в 

мире. Материалы ХI Конгресса МАПРЯЛ. Варна, 17-23 сентября 2007 г. Sofia: Heron 

Press, 2007. Т.4, 495.-502.  

Deminutīvs bērna emocionālajā pieredzē. Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: 

Lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts. Bērnība. Rīga: SIA Izglītības soļi. 2007, 79.-92.  

Pazīmes intensitātes izteikńana augńzemnieku dialektā. Latgale kā kultūras pierobeņa. 

Daugavpils: Saule. 2008. 439.-455.  

Lietvārdu skaitļa kategorijas semantika mūsdienu latvieńu valodā: problēmas pieteikums. 

Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti-1. Sast. B. Buńmane. Rīga: LU  Latvieńu 

valodas institūts, 2008, 165.-175.  

Etnonīms polis latvieńu valodas diskursā. Prace bałtystyczne 3. Język.Literatura.Kultura. 

Warszawa:WPUW, 2006. 155-162.  



Kristāmvārds kā laika zīme. Letonika. I kongress. Valodniecības raksti. Rīga: LZA 2006. 364.-

371.  

Bērnu izmantotie paľēmieni okazionālismu darināńanā. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā. Zinātniski raksti. Rīga: ULMA, 2006. 522.-526.  

Ausekļa ieteiktie afiksālie kristāmvārdi. Valoda – 2005. Valoda daņādu kultūru kontekstā. 

Zinātnisko rakstu krājums XV. Daugavpils: Saule, 2005. 95.-100.  

Sekundārie kristāmvārdi 1879.gada kalendārā. Humanitāro Zinātľu Vēstnesis.D-pils.DU HF, 

2005.51.-54.  

e-kursi 

Mūsdienu latvieńu literārās valodas IV (morfēmika, vārddarināńana) ; Mūsdienu latvieńu 

literārās valodas V (morfoloģija I) ; Mūsdienu latvieńu literārās valodas VI (morfoloģija II) 

Kopā - vairāk kā 65 zinātniskas publikācijas, nolasīti aptuveni 80 referāti zinātniskās 

konferencēs. 

Zinātniski pētnieciskā darbība, projekti, kursi 

ESF projekts „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai‖ „Mācību līdzekļu 

latvieńu (valsts) valodā un literatūrā 7.-9. klasēm, metodisko līdzekļu LAT2 pedagogiem autoru 

pakalpojumi‖ Nr.LVA2010/02-ESF-1.2.1.2.1 Latvieńu valodas aģentūra;  autore. 

ESF projekts „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai‖. Aktivitāte „Valsts 

valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to 

aprobācija‖. Vienońanās Nr.2008/0003/1DP/2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/002. Eksperte.  

IZM projekts ―Mācību priekńmetu standartu projektu un programmu paraugu pilnveide‖. 12.daļa 

– Mācību priekńmetu standarta un mācību programmas parauga pilnveide atbilstońi 7-11gadīgu 

izglītojamo vecumposmam mācību priekńmetā „Latvieńu valoda‖. Eksperte. 2010.g. 

2009. – 2011. LU ZP projekta  Latvieńu valodas kā sveńvalodas apguve: teorija un prakse 

vadītāja.  

Akadēmiskie kursi: 

Mūsdienu latvieńu literārā valoda: morfēmika un vārddarināńana   B daļa (3 kp)  

Mūsdienu latvieńu literārā valoda: morfoloģija I   B daļa   (2 kp) 

Mūsdienu latvieńu literārā valoda: morfoloģija II   B daļa  (2 kp) 

Latvieńu valodas gramatikas pamati (2kp) A daļa 

Ievads etnolingvistikā     [LiePU]   (2 kp)A daļa 

Ievads lingvokulturoloģijā   [DU] (2 kp) A daļa  

Leksikogrāfija mūsdienu kultūrkontekstā [DU] (2kp) A daļa 

Papildus ziņas par profesionālo darbību 

Kopń 2010.g.febr. Valsts valodas centra Latvieńu valodas ekspertu komisijas eksperte 

 Kopń 2009.g. sept. - RPIVA BVPC direktores  p.i.,  kopń 2009. okt. direktore. 

Kopń 2004  LU PPF SIN valdes locekle 

Kopń 2001  LU Profesoru padomes sekretāre 

Kopń 2003.g. IZM ISEC ārńtata metodiķe 

Kopń 2000.g. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) locekle  

2006.,2007. g.  Starpt. zinātniskas konferences Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā 

organizēńana  

2009./2010. Latvieńu valodas un literatūras valsts olimpiādes organizēńana 

LiePU rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi―Nr 5. (2010.)recenzente 

LVAVA zinātniski metodiska izdevuma Tagad 2010. gada 1. numura (5.) atbildīgā redaktore 

LVAVA zinātniski metodiska izdevuma Tagad 2. numura (2008) atbildīgā redaktore.  

Liepājas Universitātes rakstu krājuma Valodu apguve: problēmas un perspektīva redkolēģijas 

locekle. 

 

 

Rīga  2010. gada 19. aprīlī.                                                                            A. Vulāne 

 

 



ĀRIJA ZAICEVA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads:  1961   

 

Izglītība:      1993 – 1997 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts,                      

doktorande 

                            1979 – 1984 Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte, 

studente. 

 

Nodarbošanās: 1992 - 2010  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes   Latvieńu valodas un literatūras mācību metodikas katedras asistente, SIN 

lektore 

                           1987 – 2010     Rīgas 47. vidusskolas skolotāja 

                           1986 –1991 Latvijas PSR Izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskās 

pētniecības institūta jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 

                           1984 – 1986 Jelgavas 1. vidusskolas skolotāja 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas (2006– 2010): 

 

Zinātniskās publikācijas  1 

Citas publikācijas            2 

Referāti konferencēs        5 

Projekti                             1 

 

 

Nozīmīgākās publikācijas un mācību literatūra: 

 

 Zaiceva Ā., Ondzule L., Vītola A. Latvieńu valoda 5. klasei. Skolēna grāmata.– R.: 

Pētergailis, 2006. – 205 lpp. 

 Zaiceva Ā., Ondzule L., Vītola A. Latvieńu valoda 5. klasei. Testu krājums.– R.: 

Pētergailis, 2006. – 80 lpp. 

 Zaiceva Ā. Valodas kompetence ―Pamatizglītības standarta latvieńu valoda 1.– 9. 

klasei‖ kontekstā // Sabiedrība, integrācija, izglītība: Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli, 2007. gada 23. – 24. februāris. – Rēzekne, 2007. – 459. – 465. 

lpp. 

 

 

Akadēmiskie kursi:  

 

Latvieńu valodas didaktika (B daļa, 3 kpt.) 

Latvieńu valodas un literatūras didaktika (B daļa, 3 kpt.) 

Mācību stundu modelēńana (B daļa, 2 kpt.) 

Saziľas teorija un prakse (B daļa, 2 kpt.) 

Valoddarbības prasmju attīstīńana un vērtēńana (B daļa, 2 kpt.) 

 

Piedalīšanās konferencēs: 

 

Referāts Komunikatīvie uzdevumi kā pedagoģisks līdzeklis mūsdienīga dzimtās valodas 

mācību satura apguvē pamatskolā LU organizētajā 64. zinātniskajā konferencē 

2006.gada 10.februārī 



Referāts Britu Padomes un Latvijas Universitātes organizētajā mentoru un jauno 

skolotāju sagatavońanai veltītajā konferencē Rakstīńana kā viens no valoddarbības 

veidiem latvieńu valodas mācību saturā Jūrmalā 2006.gada 28.aprīlī 

Referāts ―Valodas kompetence ―Pamatizglītības standarta latvieńu valoda 1.– 9. klasei‖ 

kontekstā‖ starptautiskā zinātniskā konferencē Sabiedrība, integrācija, izglītība 

Rēzeknē, 2007.gada 24.februārī 

Referāts Jaunāko pusaudņu komunikatīvās kompetences pilnveides iespējas stilistikas 

apguves procesā LU organizētajā 66.zinātniskajā konferencē 2008.gada 31.janvārī 

Referāts Jaunāko pusaudņu komunikatīvo prasmju pilnveide stilistikas  apguves procesā 

LU organizētajā 68.zinātniskajā konferencē 2010.gada 10.februārī 

 

Organizatoriskais darbs: 

Pedagoģiskās novērońanas prakses (A daļa, 6 kpt.) organizēńana un vadīńana Latvieńu 

valodas un literatūras skolotāja PBSP 

Pedagoģiskās prakses I un II vadīńana  (A daļa, 8 kpt. Un 8 kpt.) Latvieńu valodas un 

literatūras skolotāja PBSP 

Pedagoģiskās prakses organizēńana (A daļa, 14 kpt..) Pamatskolas latvieńu valodas un 

literatūras PBSP 

Novērońanas prakse (A daļa, 4 kpt.) Latvieńu valodas un literatūras skolotāja PBSP 

 

Dalība starptautiskos projektos:  

2006     EK finansētais Socrates projekts Lingva (Mācību uzdevumi e – vidē) 

 

 

 

 

20.04.2010.                                                                                      Ā. Zaiceva 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZINTRAS ZAULAS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 

Dzimšanas gads:  1946 

 Personas kods:  030546-13106 

 Adrese:   Rīgā, Artilērijas ielā 54-3, tel.67291326 

Izglītība: 

 

2004. Rīgas Skolēnu pils fonda kursi ―Sports kā pirmsskolas vecuma bērnu 

harmoniskas attīstības veicinātājs‖. 

2003. Pańvaldību un projektu vadības valsts mācību centra kursi ―Microsoft Office 

lietotājs‖. 

2002. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mācību centra kursi ―Darba devēju 

pilnvaroto personu un darbinieku uzticības personu darba aizsardzības apmācības 

programma‖. 

1992  - 1993 Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes maģistrantūra, maģistrante 

1996  - 1970   Latvijas Valsts  Fiziskās kultūras institūts, studente 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

  

 1993   pedagoģijas maģistre 

 

Nodarbošanās: 

1999 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta centra  

    Veselības un sporta izglītības nodaļas lektore 

1990 - 1999 Latvijas Universitātes Veselības un sporta izglītības katedras lektore 

1973 - 1990 Latvijas Valsts universitātes Fiziskās audzināńanas katedras vecākā 

pasniedzēja 

1970 - 1973 Latvijas Valsts universitātes Fiziskās audzināńanas katedras pasniedzēja 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits) 1999.- 2009. 

 Zinātniskās publikācijas  6 

 Referāti konferencēs              8 

Projekti    2 

Mācību līdzekļi   2 

 Citas publikācijas   3 

 

Pedagoģiskā darbība: 

  

 Vadīti 30 kvalifikācijas, bakalaura un diplomdarbi. 

 

Akadēmiskie kursi: 

  

Ievads sporta pedagoģijā  (VSI spec.)       2 KP 

Fiziskās audzināńanas teorija un metodika I un II (VSI spec.)  4 KP 

Stundu, nodarbību vadīńana un metodika I un II (VSI spec.)  4 KP 

Kustību rotaļas sporta nodarbībās (VSI spec.)    2 KP 

Sociālā rehabilitācija (sports) (Sociālās pedagoģijas profesionālā izglītības programma) 

         2 KP 

Sporta pedagoģija (Mājturības un amatu mācības skolotāju profesionālā izglītības 

programma)         2 KP 



Sports visiem, Veselības treniľń, Sporta veida treniľa metodika, Sporta organizācija, 

Augstu sasniegumu sports 

 (visu fakultāńu studiju programmās)  katrs kurss     2  KP 

Fiziskās audzināńanas teorija un metodika I un II (Pirmsskolas skolotāja studiju 

programma) 

 

Radošā darbība: izstrādāti studiju kursi 

Ievads sporta pedagoģijā – 2 KP (VSI specialitātes studentiem) 

Sociālā rehabilitācija (sports)  2 KP(Sociālās pedagoģijas profesionālā studiju 

programma) 

Sporta pedagoģija 2 KP (Mājturības un amatu mācības skolotāju profesionālā izglītības 

programma) 

Kustību rotaļas sporta nodarbībās 2 KP 

Stundu, nodarbību vadīńana un metodika 2 KP 

5 studiju kursi veselības un sporta izglītības virzienā visu fakultāńu studentiem. 

 

Organizatoriskais darbs: 

 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta centra domes 

locekle. 

LU sporta kluba „Universitātes Sports‖ revīzijas komisijas locekle 

Veselības un sporta izglītības specialitātes iestājeksāmenu komisijas locekle. 

Gala pārbaudījumu komisijas locekle. 

Visu LU fakultāńu Veselības un sporta izglītības studiju virziena studiju kursu vadītāja. 

 

2010.gada 08.oktobrī  

                                Dz. Zaula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĀRTIĽA ZĪBARTA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1974. 

 

Izglītība:                     1992.-1998.  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

(RPIVA), pedagoģijas maģistra grāds skolvadības 

nozarē, izglītības darba vadītāja kvalifikācija 

1995.-1999.  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), 

pedagoģijas  bakalaura grāds sporta zinātnē,  sporta 

skolotāja un basketbola trenera kvalifikācija  

2001 Latvijas Universitāte (LU), doktorants 

 

Nodarbošanās: 1998 - 2008 Treneris BK Kolibri 

1999 -  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta  

centra Veselības un sporta izglītības nodaļas lektors, 

LU izlases basketbola treneris 

2006 - 2010  Basketbola kluba Barons/LMT treneris, Latvijas 

junioru izlases treneris 

  

Zinātniskā darbība un publikācijas (skaits) (2000.-2010.) 

Zinātniskās publikācijas  25  

Eiropas Sporta zinātnes koledņas biedrs kopń 2000. gada 

Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas biedrs kopń 2004.gada 

 

Ievērojamākās publikācijas: 

Zībarts M. Vingrinājumi, spēles un rotaļas ar basketbola paľēmieniem. Bērnu un 

pusaudņu trenera rokasgrāmata. R.:LIZM, 2008, 180-182lpp 

 Zībarts M. Strategies for increasing student‘s motivation to participate in sport and 

active recreation. VII International Baltic Psychology Conference, Baltic Psychology in 

Global Context: Where Do We Stand? Riga, Latvia,  June 15-17, 2006, 2.lpp. 

 Zībarts M. Sporta organizācijas menedņera kompetences. Izglītības vadība. LU raksti. 

709.sējums/Galvenais redaktors prof A.Kangro. Rīga: Latvijas Universitātes 

akadēmiskais apgāds, 2006. 20.-25.lpp. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Mācību metodika basketbolā - I  B  daļa                 2 kredītp.  

Mācību metodika basketbolā - II B  daļa                 2 kredītp.  

Mācību metodika futbolā un handbolā  B  daļa       2  kredītp. 

Izglītības vadības teorija un prakse B  daļa              2  kredītp. 

Sporta pārvaldība                      B  daļa                    2 kredītp. 

Sporta kluba menedņments I     C  daļa                    2  kredītp. 

Sporta kluba menedņments II C  daļa                       2  kredītp. 

Pats sev sporta treneris             C  daļa                      2  kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Latvijas jaunatnes izlańu galvenais treneris 2006, 2008, 2010.gadā 

Latvijas Basketbola savienības treneru komisijas pārstāvis  

 

 

2010. gada 15.oktobrī                                                                                        M.Zībarts 

 



MAG.ART., LEKTORE VELGA ZVIRGZDIĽA 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

Dzimšanas gads: 1965. 

                                     

Izglītība:   1986.-1991.  Studijas LU Pedagoģijas fakultātē 

   1995.-1999.  Studijas Latvijas Mākslas Akadēmijas grafikas 

nodaļā 

                                    1999.-2002.    Maģistratūra Latvijas Mākslas Akadēmijas  

Glezniecības nodaļā, prof.K.Zariľa un prof.A.Naumova  meistardarbnīcā  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1999.   Mākslas bakalaura grāds grafikas apakńnozarē 

   2002.   Humanitāro zinātľu maģistra grāds mākslā (vizuāli                                                 

                       plastiskajā mākslā) 

Nodarbošanās: 

1991.-1995.  asistente LU Pedagoģijas fakultātes Tēlotājas 

mākslas katedrā 

1995.-2000.  asistente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

Darbmācības katedrā 

2002.-  lektore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

Skolotāju izglītības nodaļā 

    

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Referāti LU zinātniskajās konferencēs                       7 

 

Zinātniski pētnieciskā un mākslinieciski radošā  darbība (izstādes) : 

 1999. grupas izstāde GRAFIKA Salaspils mākslas salonā 

 2001. I.Zariľa stipendijas konkursa izstāde galerijā „Bastejs‖   

 2003. LU pasniedzēju izstāde galerijā „Bastejs‖ 

 2005. grupas TMK izstāde „Tādi esam‖ galerijā „Bastejs‖ 

 2005. izstāde „ Māksla uz dēlīńa‖ galerijā „Bastejs‖ 

 2006. grupas izstāde „Klusā daba ar...‖ galerijā „Bastejs‖ 

 2009. rudens izstāde „Laimīgās mākslas muzejs‖ 

Pastāvīga mākslinieciski radońa darbība  

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Zīmēńana I                                 B  daļa                       2 kredītp.  

Zīmēńana II                                B  daļa                       2 kredītp. 

Zīmēńana V                                B  daļa                       2 kredītp. 

Zīmēńana VI                              B daļa                         2 kredītp. 

Gleznońana I                              B  daļa                        2 kredītp. 

Gleznońana II                             B  daļa                       2  kredītp. 

Gleznońana III                            B  daļa                       2 kredītp. 

Grafika                                       B  daļa                        2 kredītp. 

Mācību prakse-plenērs               B  daļa                        2 kredītp. 

 

2010. gada 1.11.                                                                   V. Zvirgzdiľa 

 

 



MG.PAED. KAIVA ŢĪMANTE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

Dzimšanas gads: 1965. 

 Izglītība:                   1997.-2002. studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā 

doktorantūrā, gatavojot promocijas darbu „Skolēnu ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem sociālā 

adaptācija‖, eksmatrikulēta 2002.gadā 

                                  1992.-1995. studijas LU PPF maģistrantūrā, aizstāvēts 

pētnieciskais darbs „Dziļi garīgi atpalikuńo bērnu 

integrācija speciālajā skolā‖ un iegūts maģistra grāds 

                                   1984.- 1989. studijas Liepājas pedagoģiskajā institūtā, 

defektoloģijas specialitātē, iegūta palīgskolas skolotājas 

kvalifikācija  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1995.   pedagoģijas maģistra grāds 

Nodarbošanās:     1993. līdz ńim brīdim Liepājas speciālā internātskola, direktora 

vietniece mācību un audzināńanas darbā  

1983.-1993. Liepājas speciālā internātskola, skolotāja  

1989. līdz ńim brīdim Liepājas Universitāte, pedagoģijas katedra, 

asistente (papildus darbs) 

2004. līdz ńim brīdim  Latvijas Universitāte, pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, stundu pasniedzēja(papildus 

darbs) 

2007. un līdz ńīm brīdim Liepājas pilsētas medicīniski 

pedagoģiskās komisijas speciālais pedagogs. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

„Skolēnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem sociālās adaptācijas mērķi un 

līdzekļi kā mācību satura veidońanas nosacījumi.‖ Drēzdenes universitāte, Starptautiskā 

konference, 2008. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Mācību priekńmetu paraugprogrammas dzimtajā valodā, aritmētikā, mūzikā un ritmikā 

C līmeľa skolēniem. ISEC, 2007 

Akadēmiskie kursi: 

Praktikums diagnostikā I  B daļa    2 krp 

Praktikums diagnostikāII  B daļa    2 krp 

Praktikums diagnostikā III  B daļa    2 krp 

Praktikums diagnostikā IV  B daļa    2 krp 

Sociālo prasmju veidońana bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

     B daļa    2 krp 

Korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem I 

     B daļa    2 krp 

Korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem II 

     B daļa    2 krp 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

1992. līdz ńim brīdim LPA Pieauguńo izglītības nodaļa pedagogu tālākizglītības 

programmas. 

2005.-2008. 

Programmas direktore tālākizglītības programmās „Korekcijas un kompensācijas darba 

būtība speciālajā izglītībā, tā organizēńana un nepiecieńamie pedagoģiskie nosacījumi 

izglītības iestādē‖  un „Mācīńanas un audzināńanas speciālo metodiku pamati 



izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem‖ (saskaľojuma ar IZM Nr. 0492, 

programmas kods: B2-9014150880) 

2007. Programmas direktore tālākizglītības programmā „Skolēnu ar vidēji smagiem un 

smagiem attīstības traucējumiem mācību vides kvalitātes pilnveide ar pedagoģiskiem, 

sociāliem un medicīniski atbalstońiem paľēmieniem‖ (saskaľojums ar IZM Nr. 1211, 

programmas kods: A-9014150680) 

 

2010. gada 25. oktobrī                                                                             K. Ņīmante 



IRĒNAS  ŢOGLAS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS. 

 

Vispārīgās ziņas. 

Dzimusi                  1941.g. Rēzeknes rajona Kaunatas pagastā. 

Personas kods:        011241 – 10039 

Adrese:                   Jelgavā, Dambja ielā, 4 – 31, LV-3001.  

                              Tālr. 3025527; 9557576; e-pasts:  irena.zogla@lu.lv                                                                      

  

Izglītība:                 1960.-1965. Latvijas Valsts universitāte, Sveńvalodu 

                               fakultāte, angļu filoloģijas studente. 

                               1976.-1980. Latvijas Valsts universitāte, Pedagoģijas un 

                               psiholoģijas katedra, aspirante. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1981.g.- Pedagoģijas zinātľu kandidāte, LVU Pedagoģijas un Psiholoģijas  katedras      

vecākā pasniedzēja 

  1987.g.- Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docente. 

  1992.g.- Zinātľu kandidāta grāds pielīdzināts LR zinātľu doktora grādam.                         

  1994.g.- Pedagoģijas habilitētā doktore. 

  1995.g-  LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras profesore.                                                   

  1996.g.- starptautiski akreditēta LU profesore. 

  Nodarbošanās:  

  1965.g. Burtnieku 8-gadīgās skolas skolotāja un direktore. 

  1967.g. Kaiģu vidusskolas skolotāja. 

  1968.g. Jelgavas rajona komjaunatnes komitejas sekretāre izglītības darbā. 

  1972.g. Jelgavas pilsētas kompartijas instruktore mācību iestāņu darbā. 

               Paralēli studijas aspirantūrā Latvijas Valsts universitātē..                                     

  1981.g. Vecākā pasniedzēja Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas un                              

psiholoģijas katedrā, vienlaicīgi Jelgavas 1. vidusskolas skolotāja līdz 1994.gadam. 

  1987.g. Latvijas Valsts universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedras                                

docente. 

  1994.- 1995.g. Vienlaicīgi ar darbu LU Rīgas pedagoģijas augstskolas                              

mācību prorektore.       

  1994.g. līdz ńim laikam - Latvijas Universitātes  profesore 

  1996.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta profesore, Institūta 

                              Pedagoģijas nodaļas vadītāja. 

   2001.g.LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta direktora vietniece.   

                                            

Zinātniskā darbība un publikācijas: 

LZP finansēto pētījumu projektu vadītāja – 

1994.- 1998. g. ―Didaktiskās teorijas un jēdzieni: salīdzinońais aspekts‖; 

   1999.- ―Ilgtspējīgas izglītības attīstības didaktiskais nodrońinājums‖. 

Starptautisko pētījumu projektu dalībniece: 

1998.-1999.g. „Thematic Network of Teacher Education―, vad.prof.D.Kallos, Umea   

      universitāte, Zviedrija. 

1999.- „COMPARE-TE― (salīdzinońie pētījumi), vada prof.  

      J.Stephenson, Monfordas universitāte, Lielbritānija. 

-     Mentoru sagatavońana jauno skolotāju ievadīńanai darbā. Starptautisks projekts 

128825-CP-1-2006-UK- COMENIUS-C21- TISSNTE 

-     LZP projekta 848 vadītāja: Vispārizglītojońās skolas mācību saturs. 2005-2007. 

Latvijas projektu, programmu, ekspertu padomju, komisiju locekle: 

LZP 12. nozaru (filosofija, pedagoģija, psiholoģija, socioloģija) nozares  

      ekspertu komisijas locekle; 



LU Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes priekńsēdētāja 

LU pedagoģijas nozares profesoru padomes locekle. 

 

Publikācijas kopš 1991.gada (atseviškā sarakstā) – 65, t.sk.: 

a) 18 raksti recenzētos izdevumos (ietverti LZP apstiprinātajā citējamo izdevumu 

sarakstā); vairākas publikācijas ir starptautiski citējamos katalogos, t.sk. USA Library of 

Congress Catalogue - 3, Thomson Scientific Web Plus –  5 u.c.  

b) trīs publikācijas recenzētos izdevumos, kuri nav LZP citējamo izdevumu sarakstā; 

c) monogrāfija: Ņogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rec. Dr.habil. paed. I.Maslo, Dr. 

paed. I.Kāposta. Zin. konsultanti Dr.M.Killeavy (Īrija), Dr.V.Collinson (ASV).- Rīga: 

RaKa, 2001, 270 lpp. 

d) Populārzinātniskas publikācijas – 7. 

Piedalīńanās ar referātiem 32 starptautiskās zinātniskās konferencēs (publicētas tēzes),  

ziľojumi piecos strapaugstskolu un starptautiskos semināros. 

 

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem sešiem gadiem): 

1. Aizstāvēti 14 vadītie promocijas darbi. 

2. Vadīti vidēji pieci maģistra darbi gadā - pēdējos seńos gados kopā aizstāvēti vairāk, 

kā 30 maģistra darbi. 

3. Vadīti vidēji četri kvalifikācijas darbi gadā – kopā 24 darbi. 

4. Izstrādāti un tiek docēti seńi studiju kursi doktora, maģistra, profesionālajās 

programmās. 

5. LU Pedagoģijas studiju programmu padomes locekle. 

6. Izstrādātas 2 studiju programmas, divu programmu direktore: Pedagoģijas maģistra 

programma (80 krp.) un ―Augstskolas didaktika: teorijas un prakse‖, 160 st., 4 k.p., 

augstskolu docētāju pedagoģiskās un psiholoģiskās tālākizglītības programma. 

 

Organizatoriskais darbs (par pēdējiem sešiem gadiem): 

Universitāńu, Latvijas zinātnisko un akadēmisko komisiju vadītāja un locekle: 

- Seńu starptautisku konferenču orgkomitejas priekńsēdētāja un locekle  

- Vairāk kā 20 zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītāja, locekle, recenzente. 

- Eiropas skolotāju izglītības asociācijas (Association for Teacher Education in Europe 

– ATEE) Administratīvās komitejas locekle 2000-2009. 

- AERA – Amerikas izglītības pētnieku asociācijas locekle. 

 

Irēna Ņogla // 2000 Outstanding Scientists of the 21st Century. First Edition. – 

Cambridge, England: International Bibliographical Centre, 2002 (ńķirtnē ―Z‖).  

IZM un LU Rektora atzinības raksti. 

Goda nosaukums: "Teicamnieks tautas izglītības darbā" 1978.g.  

 

Darba valodas: latvieńu, angļu, krievu -, poļu un vācu (lasu profes.lit., nedaudz sazinos). 

 

                        

2011.g. 1. martā                                                                         I. Ņogla 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

GALVENO PUBLIKĀCIJU SARAKSTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKADĒMISKĀ PERSONĀLA GALVENĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 

 

Ābeļkalns  I., Sporta darba vadītājs augstskolā - tā funkcijas un vadīńanas stils. Sporta 

ētika un izglītība, LU, Rīga 2006.  

Ābeļkalns I., Zībarts M. Sporta darba organizācija Latvijas augstskolās.  RTU 

Zinātniskie raksti. 8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes/10.sējums. Rīga,     RTU, 

2006. 100-107.lpp.  

Абелькалнс  И, Организация спортивной деятельности в высших учебных 

заведениях  Латвии.- Организация и методика учебного процесса, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, МГУ, Москва, 2006. 92-98 стр.  

Abelkalns I., Sports work organization and management in higher educational 

establishments, Post graduate session at the IOA, Olympia, Grees. 2007 

Ābeļkalns I., Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība – Vilis Bernhards; Ilze Buńa. 

// Sporta izglītība Latvijas Universitātē. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009. 132. – 

134 lpp;138 –139 lpp. 

Āboltiņa L.  Pedagoģiskā mijiedarbība pirmsskolas pedagoģiskajā procesā // DU jauno 

zinātnieku asociācijas raksti-DU akadēmiskais apgāds „ Saule“, 2010., 368.-375..lpp. 

ISBN 978-9984-14-480-1 

Āboltiņa L., Bērtule,V.,.Joma, S., Kazakova.Ļ., Petere, A., Purmale, R., 

Silova.M.Integrēta mācību  programma seńgadīgājiem bērniem.VISC,2010.-55 lpp. 

Āboltiņa L. Izglītība Latvijā: agrīnās bērna attīstības un pirmsskolas izglītības analīze 

//PII un alternatīvu  bērnu pieskatīńanas pakalpojumu daudzveidība  Latvijā. R., Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras ,2009. - 57.-68.lpp.  

Āboltiņa L. Bērnu literatūra bērna adaptācijas periodā pirmsskolā // Pedagoģija un 

skolotāju izglītība. Latvijas Universitātes raksti 747.sējums. – R.: LU, 2009. – 32.-

45..lpp. ISBN 978-9984-45-175-6 

Aboltina L. „Kindergarten 2009.“-zur aktuellen Situation des Voschulbereichs in 

Lettland// Fördern in der Schuleingangsphase -Leipzig, 2009. 

Āboltiņa L. Daudzveidīgā pirmsskola: Pirmsskolas izglītības īstenońanas 

prakse//Pirmsskolas kā stiprs pamats sabiedrības attīstībai   dalībnieks –Valsts 

Prezidenta kancelejas Stratēģiskās analīzes komisija ,2008.-140.-168.lpp. 

Āboltiņa L. Bērnu darbība adaptācijas periodā sākumskolā// Pedagoģija un skolotāju 

izglītība. Latvijas Universitātes raksti 741.sējums. – R.: LU, 2008. – 61.-81..lpp. ISBN 

978-9984-45-070-4 

Ansone R. Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība - Ausma Golubeva; Zigismunds 

Griguļinovičs; Jānis Melbārdis; Egīls Rubenis; Dzintra Zaula// Sporta izglītība Latvijas 

Universitātē. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009. 141-143 lpp;146-150 lpp; 176-180 

lpp;189 lpp;212 lpp. 

Aivars J.I., Tretjakovs P., Jurka A., Stifts A., Ivanova P., Krievins D., Jansone A., 

Pirags V.. The Effect of Serotonin 5-HT2 Receptor Inhibitor on Vasomotor Responses. 

Vascular Disease Prevention, 2006, 3(4): 297-304.  

Aivars J.I., V. Veliks, P. Gustsons, G. Praulīte, I. Birznieks,  Ń. Svirskis  Changes of 

monoamine concentratin iin rat brain under the influence of static magnetic field.  

Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 2006; 60(1): 40–44. 

Aivars J.I., Plakane L.,Skutela A., Vaļēviča E., Grēve M., Marcinkevičs Z. Oxygen 

uptake efficiency in endurance-trained humans during acute hypoxia. Proceeding of the 

Latvian Academy of Sciences, 2006, Section B. Vol. 60, No. 5/6 (646/547), 170 - 175. 

Aivars J.I.,  Plakane L., Sīpols J. Blood glucose level in endurance-trained climbers at 

high altitude. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Section B. 2006. Vol. 

60, No. 5/6 (646/547), 166 - 169. 

Aivars J.I., Tretjakovs P.,Latkovskis G, Līcis N. Interleukin-6 gene promoter – 174G/C 

polymorphism and insulin resistance: a pilot study. Clinic Chem Lab Medic, 2007, vol., 

45, Nr 9, pp. 1145 – 1148. 



Aivars J.I., Z.Marcinkevics, Greve M Use of conventional and PTT-derived pressure 

measurement methods during static exercise. Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca, 

2007, vol.16, Nr 3, pp. 90 – 91. 

Aivars J.I., P.Tretjakovs, A.Jurka, I. Bormane, V.Pirags  Endothelin-1 TNF-alpha and 

vasomotor dysfunction in metabolic syndrome patients with insuline resistance. J Clin 

Lipidology, 2008, vol.2, Nr 55, pp. 102 – 103. 

Aivars J.I., P.Tretjakovs., A.Jurka, I.Bormane, V.Mackavics, I.Mikelsone, L.Balode, 

D.Reihmane, I.Stukena, G.Bahs, V.Pirags  Relation of inflammatory chemokines to 

insulin resistance and hypoadiponectinemia in coronary artery disease patients. Eur J 

Intern Med , 2009, 20:712-719. 

Aivars J.I., P.Tretjakovs, A.Jurka, I.Bormane, I.Miķelsone, D.Reihmane, L.Balode, 

I.Jaunalksne, V.Mackēvičs, I.Suķēna, G.Bahs, A.Lejnieks, V.Pīrāgs  Relation of 
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AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ORGAMIZĒTĀS KONFERENCES 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Akadēmiskā personāla organizētās konferences 
 
Organizētās konferences 2006 

Odiņa I. Topońo un jauno mentoru konference LU PPF 28.04.06.-

29.04.06 

200 IZM, Britu 

Padome 

Odiņa I 5. Starptautiskā studentu konference LU PPF 17.05.06.-

19.05.06. 
180 LU PPF, 

Programma 

"Jaunatne", 

Britu 

Krūze A. Laikmets un skolotāja persomba Pedagoģijas muzejs 19.04. 150 LU, dalības 

maksa 

Ņogla I. Teacher of the 21st Century: Qulity 

Teaching. Starptautiska zinātniska 

ATEE konference. 

LU PPF 02.06.06 350 LU,IZM 

T.Koķe Starptautiskā nedēļa "Izglītība 

visiem'" 

Latvija 24.04.06-

30.04.06. 
200 LU, EAIR 

 

 

Organizētās konferences 2007 
R.Andersone Izglītības un mācību programmas: 

teorija un prakse 

PPF, Jūrmalas 

gatve 74/76 

08.11. 50 45.00 

I.Ivanova Eiropas universitāńu sadarbības 

tīkla mūņizglītības problēmu 

risināńanā izvērtēńanas sanāksme 

PPF, Jūrmalas 

gatvē 74/76 

09.02. - 

10.02. 

30 320.00 

R.Kaņepēja ENEMU projekta sanāksme Rīgā LU, Mazā aula 05.10. - 

08.10. 

25 650.00 

  Starptautiska konference "Valoda 

pasaulē, pasaule valodā un 

literatūrā" 

PPF, Jūrmalas 

gatve 74/76 

14.12. - 

15.12. 

    

  Seminārnodarbība "Sociālā atbalsta 

loma daņādu dzīves situāciju 

risināńanā" 

PPF, Jūrmalas 

gatve 74/76, B1 

aud. 

24.05.     

G.Kraģe ESF projekta „ MITS (Mentorings, 

IT, Supervīzija) - atbalsts LU PPF 

augstākās profesionālās studiju 

programmas „Skolotājs” studentu 

praksei” noslēguma konference 

PPF, Jūrmalas 

gatve 74/76, B1 

aud. 

27.11.     

 



Organizētās konferences 2008 
R.Andersone Sociokultūras kompetences: teorija 

un prakse 

PPF 14.05-

18.05.08. 

50 778,00 

L.Daniela Sociālā pedagoģija- attīstības 

tendences 

PPF 15.05.08. 80 70,00 

A.Krūze, 

S.Tubele 

Starptautiska konference - seminars 

,,Speciālā un iekļaujońa izglītība 

Latvijā un Vācijā „. 

PPF 24.09.-

28.09.08. 

60 2144,00 

      

 

Organizētās konferences 2009 
I.Maslo Azijas-Eiropas valstu Izglītības un zinātnes 

centra Mūņizglītības 4. Tīkla ,,Nacionālās 

stratēģijas mūņizglītībā 

PPF 16.-

19.06.2009 

20 8176 

 

 

Organizētās konferences 2010 
Odiņa I 9. Starptautiskā studentu konference LU PPF 17.05.10.-

19.05.10. 
135 LU PPF, 

Programma 

"Jaunatne", 

Britu 

Ņogla I. Teacher of the 21st Century: Qulity 

Teaching. Starptautiska zinātniska ATEE 

konference. 

LU PPF 02.06.10 180 LU,IZM 

 

 

Organizētās konferences 2011 
Odiņa I 10. Starptautiskā studentu konference LU PPF 16.05.11.-

18.05.11. 
99 LU PPMF, 

Programma 

"Jaunatne", 

Britu 

Ņogla I. Teacher of the 21st Century: Qulity 

Teaching. Starptautiska zinātniska ATEE 

konference. 

LU PPF 25.08.11-

27.05.11 

117 LU, ATEE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

 LĪDZDALĪBA PROJEKTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akadēmiskā personāla līdzdalība projektos. 

LU finansētie pētniecības projekti 2006.g. 
Reģistrācijas Nr. Projekta nosaukums  Projekta  

vadītājs 

Finansējuma 

apjoms 2006.g. 

(Ls) 

2006/ZP13 "Latvijas izglītības sistēmas 

pamatskolas līmeņa 

starptautiskais monitorings" / 

"International monitoring of 

Latvia's education system in 

primary level" 

A.Geske 7 000.00 

LU finansētie pētniecības projekti 2007.g. 
Reģistrācijas Nr. Projekta nosaukums  Projekta  

vadītājs 

Finansējuma 

apjoms 2007.g. 

(Ls) 

2007/ZP-2 Pusaudņu mācību disciplīna kā 

pozitīvas attieksmes izpausmes 

R.Andersone 3 000 

2007/ZP-17 Latvijas izglītības sistēmas 

pamatskolas līmeņa 

starptautiskais monitorings 

A.Geske 10 000 

2007/ZP-26 Izglītības kvalitātes 

novērtēńana pamatskolas 

izglītības pakāpē Latvijā 

OECD Starptautiskās skolēnu 

novērtēńanas programmas 

ietvaros 

A.Kangro 3 000 

2007/ZP-43 Bērnu ar īpańām vajadzībām 

iekļauńanās vispārizglītojońā 

skolā Latvijā 

I.Maslo 3 000 

2007/ZP-46 Rakstu krājuma "LU sporta 

pedagogu zinātniski 

pētnieciskā darbība" 

manuskripta sagatavońana 

J.Melbārdis 3 000 

2007/ZP-57 Latvieńu valodas un 

matemātikas izpratnības 

prognozes modeļi saistībā ar 

kognitīvo spēju, uzvedības un 

sasniegumu standartizēto testu 

mērījumiem skolēniem Latvijā 

M.Rańčevska 6 000 

2007/ZP-61 Totalitārisma vērtību 

implikācijas postpadomju 

Z.Rubene 3 000 



Reģistrācijas Nr. Projekta nosaukums  Projekta  

vadītājs 

Finansējuma 

apjoms 2007.g. 

(Ls) 

izglītības telpā 

2007/ZP-90 Pētnieciskās darbības un 

studiju integrācija pedagoģijas 

maģistra programmā 

I.Ņogla 3 000 

 

LU finansētie pētniecības projekti 2008.g. 
Reģistrācijas Nr. Projekta nosaukums  Projekta  

vadītājs 

Finansējuma 

apjoms 2008.g. 

(Ls) 
2008/ZP 136 Latvieńu valodas kā sveńvalodas 

apguve: ārzemju studentu 

valodas komunikatīvās 

kompetences veidońanās 

Z. Čehlova 3 000 

2008/ZP 17 Latvijas izglītības sistēmas 

pamatskolas līmeņa 

starptautiskais monitorings 

A. Geske 18 060 

2008/ZP 137 Salīdzinońo izglītības pētījumu 

sekundārās analīzes metoņu 

lietońana skolēnu sasniegumus 

ietekmējońo faktoru izpētē 

A. Grīnfdelds 16 000 

2008/ZP 138 Starptautiskais pilsoniskās 

izglītības pētījums 

A. Kangro 12 900 

2008/ZP 41 Jaunās paaudzes mācīńanās 

kvalitātes veicināńanas izpētes 

metodoloģija 

I. Maslo 16 250 

2008/ZP 46 Rakstu krājums "LU sporta 

pedagogu zinātniski pētnieciskā 

darbība" manuskripta 

sagatavońana 

J. Melbārdis 5 500 

2008/ZP 57 Latvieńu valodas un 

matemātikas izpratnības 

prognozes modeļi saistībā ar 

kognitīvo spēju, uzvedības un 

sasniegumu standartizēto testu 

mērījumiem skolēniem Latvijā 

M. Rańčevska 10 980 

2008/ZP 139 Studiju rezultātā iegūto prasmju 

un kompetencu formulēńanas 

principi un starptautiskā 

pieredze 

A. Rauhvargers 6 000 

2008/ZP 61 Totalitārisma vērtību 

implikācijas postpadomju 

izglītības telpā 

Z. Rubene 6 400 

2008/ZP 140 Skolēna pētnieciskās prasmes 

attīstība dabaszinību mācību 

procesā pamatskolā 

I. Ņogla 3 000 

 



LU finansētie pētniecības projekti 2009.g. 
Reģistrācijas Nr. Projekta nosaukums  Projekta  

vadītājs 

Finansējuma 

apjoms 2009.g. 

(Ls) 
2009/ZP 17 Latvijas izglītības sistēmas 

pamatskolas līmeņa 

starptautiskais monitorings 

Andrejs Geske 0 

2009/ZP57 Latvieńu valodas un 

matemātikas izpratības 

prognozes modeļi saistībā ar 

kognitīvo spēju, uzvedības un 

sasniegumu standartizēto testu 

mērījumiem skolēniem Latvijā 

Malgoņata Rańčevska 0 

2009/ZP61 Totalitārisma vērtību 

implikācijas postpadomju 

izglītības telpā 

Zanda Rubene 0 

2009/ZP138 Starptautiskais pilsoniskās 

izglītības pētījums 

Andris Kangro 0 

2009/ZP182 Latvieńu valodas kā 

sveńvalodas apguve: teorija 

un prakse 

Anna Vulāne 0 

 
 

LU finansētie pētniecības projekti 2010.g. 
Reģistrācijas Nr. Projekta nosaukums  Projekta  

vadītājs 

Finansējuma 

apjoms 2010.g. 

(Ls) 
2009/ZP57 Latvieńu valodas un 

matemātikas izpratības 

prognozes modeļi saistībā ar 

kognitīvo spēju, uzvedības un 

sasniegumu standartizēto testu 

mērījumiem skolēniem Latvijā 

Malgoņata Rańčevska 0 

 

LU akadēmiskās attīstības projekti 2006. gadā 
Projekta nosaukums Projekta 

vadītājs 

Finansējums 

(Ls) 

LU Akadēmiskās attīstības projekta Nr. 2006/2-

229715 vadītāja 

Tubele S. 0 

 



LU akadēmiskās attīstības projekti 2007. gadā 
Projekta nosaukums Projekta 

vadītājs 

Finansējums 

(Ls) 

Profesoru un doktorantu zinātniskās darbības 

integrācijas pedagoģijas doktora studijās vienotā 

Eiopas augstākās izglītības telpā 

Maslo I. 8 700 

Psiholoģijas nozares doktorantu starptaustiska 

sadarbība XIII Eiropas Attīstības psiholoģijas 

konferences ietvaros 

Rańčevska M. 4 558 

Promocijas procedūras un pedagoģijas doktorantūras 

darbības nodrońinājums 

Maslo I. 6 663 

Promocijas darbu aizstāvēńanas un studiju procesa 

nodrońināńana izglītības vadības doktorantūrā (no 

centralizētās budņeta dotācijas līdzekļiem izglītības 

vadības doktorantūrai) 

Kangro A. 1 985 

 

LU finansētie starptautiskas zinātniskas sadarbības un zinātnes 
komunikācijas infrastruktūras attīstības projekti 2007.g 

Projekta nosaukums Vadītājs Finan-
sējums 

(Ls) LU PPF docētāju mākslas izstāde LU zinātniskās 

konferences ietvaros 

V.Kincāns 300 

Vizuālās mākslas loma topońā pedagoga veidońanā V.Kincāns 500 

Zinātniskās darbības izpēte mājturībā un tehnoloģijās 

Somijā 

M.Urdziņa-

Deruma 

700 

Starptautiskas zinātniskas konferences " Valoda 

pasaulē, pasaule valodā un literatūrā" organizēńana 

A.Vulāne  

Projekts "Uzmanību, runā jaunieńi" L.Tidriķe 1 600 

Pasaules valodu skolotāju federācijas Ziemeļvalstu - 

Baltijas valstu reģiona starptautiskā konference 

M.Dirba 500 

 



LU akadēmiskās attīstības projekti 2008. gadā 

Projekta nosaukums Projekta vadītājs Finansējums 

(Ls) 

Starptautiskā konference ,,Valoda un kultūra" 
Kijevā 

V.Kincāns 490 

Komandējums pētījuma ietvaros par skolu 
sistēmas attistibu Latvijā Eiropas kontekstā 

I. Zogla 1000 

Zinātnisko rakstu krājuma „FORUMS III" 
izdońana 

L. Daniela 3000 

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums 
(IEA asociācija). 

A.Kangro 3000 

 

 

LZP finansētie LU un JPI fundamentālo un lietišķo pētījumi 
projekti 2006.gadā 

Vadītājs Projekta nosaukums 
Finansējums 

(Ls) 

Bite I. Vardarbība ģimenē un tās seku pārvarēńana sievietēm 1437 

Mārtinsone 

K. 

Mākslas terapijas metodes krīzes pārvarēńanā 713 

Miezīte S. Longitudināla LU studentu adaptācijas un 
sekmju izpēte ar atbalsta programmu pilotāzu 

2414 

Rańčevska M. Pieauguńo cilvēku intelekts daņādu izpētes pieeju 
un teoriju skatījumā 

1955 

Reņģe V. Autovadītāju lēmumu pieņemńana un sociālie 
priekństati par drońību uz ceļiem 

1955 

Sebre S. Bērnu - vecāku attiecību un piesaistes stila 
pazīmes bērnu zīmējumos un stāstījumos 

2414 

Skuńkovnika 

D. 

Matemātikas izraisītā trauksme vidusskolēniem, 
studentiem un skolotājiem 

958 

Tiltiņa I. Sociālās adaptācijas problēmas pusaudņiem Latvijā 473 

Tunne I. Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi izziņas 
darbībā un izglītības kvalitāte 

958 

Čehlova Z. Izghtibas reformas inovativo procesu 
metodoloģiskie pamati Eiropas kontekstā 

1995 

Cemova E. Pirmsskolas pedagoģija: teorija un prakse 2095 



Vadītājs Projekta nosaukums 
Finansējums 

(Ls) 

Koķe T. Vidusskolas skolotāja profesionālās kompetences 
veidońanās studiju procesā universitātē 

2295 

Krūze A. Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinońā 

analīze 

2494 

Maslo I. Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas 

praksei 

2295 

Rubene Z. Izglītības filosofiskā problemātika. Kritēriji 

pētījumiem pedagoģijā un izglītībā 

938 

Ņogla I. Latvijas vispārizglītojońo skolu mācību programmu 

teorija un prakse 

2394 

 

LZP finansētie LU un JPI fundamentālo un lietišķo pētījumi 
projekti 2007.gadā 

Vadītājs Projekta nosaukums 
Finansējums 

(Ls) 

Černova Ļ.  

 

Intelektuāli apdāvināto bērnu attīstības emocionālie un 

sociālpsiholoģiskie aspekti Latvijā 

2205 

Dimdiņń Ģ.  Kolektīvā pazemojuma izjūtas saistība ar starpgrupu agresiju 2398 

Igonins D.  

 

Pieauguńa cilvēka mentālā leksikona morfoloģiskā organizācija 

un tās ietekme uz vēlu otrās valodas apguvi 

1575 

Miezīte S.  

 

Prognostisko faktoru izpēte universitātes studentu 

psiholoģiskajai adaptācijai, akadēmiskajiem sasniegumiem un 

sekmīgai mācību programmas pabeigńanai: longitudiāls 

kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums 

2035 

Miltuze A.  

 

Bērna emocionālā audzināńanas efektivitāte pirmsskolas 

vecuma bērnu uzvedības problēmu risināńanā un vecāku 

kompetences izjūtas paaugstināńanā 

2108 

Rańčevska M.  

 

Daņādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes spēja prognozēt 

augstskolās studējońo sekmes un profesionālos sasniegumus 

darba karjeras sākumā 

2156 

Reņģe V.  

 

Autovadītāju lēmumu pieņemńana un sociālie priekństati par 

drońību uz ceļiem 

1744 

Sebre S.  

 

Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un internalizētās 

uzvedības problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko 

bērna kontroli 

2156 

Ńkuńkovnika D.  Matemātikas izraisītā trauksme vidusskolēniem, studentiem un 775 



Vadītājs Projekta nosaukums 
Finansējums 

(Ls) 

 skolotājiem 

Čehlova Z.  

 

Izglītības reformas inovatīvo procesu metodoloģiskie pamati 

Eiropas kontekstā 

2083 

Černova E.  Pirmsskolas pedagoģija: teorija un prakse 2326 

Koķe T.  

 

Vidusskolas skolotāja profesionālās kompetences veidońanās 

studiju procesā universitātē 

2786 

Krūze A.  Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinońā analīze 3343 

Maslo I.  Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas praksei 2786 

Rubene Z.  

 

Izglītības filosofiskā problemātika. Kritēriji pētījumiem 

pedagoģijā un izglītībā 

2083 

Ņogla I.  

 

Latvijas vispārizglītojońo skolu mācību programmu  teorija un 

prakse 

3392 

 

LZP finansētie LU un JPI fundamentālo un lietišķo pētījumi 
projekti 2008.gadā 

Vaditajs Projekta nosaukums Finansējums
(Ls) 

Andersone R. Vidusskolas skolotāja profesionālās kompetences veidońanās 

studiju procesā Universitātē 

2784 

Krūze A. Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinońā analīze 3345 

Čehlova Z. Izglītības reformas inovatīvo procesu metodoloģiskie pamati 

Eiropas kontekstā 

1497 

Maslo I. Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas praksei 2784 

Černova E. Pirmsskolas pedagoģija: teorija un prakse 2327 

Reņģe V. Autovadītāju lēmumu pieņemńana un sociālie priekństati par 

drońību uz celiem 

3988 

Bite I. Vardarbība ģimenē un tās seku pārvarēńana sievietēm 2013 

Miltuze A. Bērna emocionālās audzināńanas efektivitāte pirmsskolas vecuma 

bērnu uzvedības problēmu risināńanā un vecāku kompetences 

izjūtas paaugstināńanā 

2656 

Dimdiņń Ģ. Kolektīvā pazemojuma izjūtas saistība ar starpgrupu agresiju 2395 

Miezīte S. Prognostisko faktoru izpēte universitātes studentu psiholoģiskajai 

adaptācijai, akademiskajiem sasniegumiem un sekmigai mācību 

programmas pabeigńanai: longitudiāls kvantitatīvs un kvalitatīvs 

pētījums 

2035 



Rańčevska M. Daņādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes spēja prognozēt 

augstskolās studējońo sekmes un profesionālos sasniegumus 

darba karjeras sākumā 

5148 

Sebre S. Pirmsskolas vecuma bērna eksternalizētās un internalizētās 

uzvedības problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko 

bērna kontroli 

5148 

Putniņa A. Biotehnoloģiju pārvaldība: cilvēka cilmes ńūnu izpēte un tās 

tiesiskie, sociālie un ētiskie aspekti 

1497 

Rubene Z. Izglītības filozofija - attīstības perspektīvas Latvijā 2080 

Zogla I. Skolēncentrētas mācības teorijā un praksē 3390 

LZP finansētie LU un JPI fundamentālo un lietišķo pētījumi 
projekti 2009.gadā 
 

Vadītajs Projekta nosaukums Finansējums
(Ls) 

Kangro A. 

ZP 6177 

Latvijas pamata un vidējās izglītības sistēmas kvalitātes analīze 

un izvērtējums starptautisko salīdzinońo izglītības pētījumu 

kontekstā 

2781 

Maslo I. Iekļauńanās pedagoģija versus normatīvai pedagoģijai 3389 

Krūze A. Mediju pedagoģijas attīstība informācijas sabiedrībā: Latvijas 

konteksts 

4122 

 

 

LZP finansētie LU un JPI fundamentālo un lietišķo pētījumi 
projekti 2010.gadā 

 

Vaditajs Projekta nosaukums Finansējums
(Ls) 

Kangro A. 

ZP 6177 

Latvijas pamata un vidējās izglītības sistēmas kvalitātes analīze 

un izvērtējums starptautisko salīdzinońo izglītības pētījumu 

kontekstā 

0 

Maslo I. Iekļauńanās pedagoģija versus normatīvai pedagoģijai 0 

Krūze A. Mediju pedagoģijas attīstība informācijas sabiedrībā: Latvijas 

konteksts 

0 

Reņģe V. Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības 

faktoru nozīme ceļu satiksmes drońībā 

0 

Reņģe V. „Personības, kognitīvo, un sociālo faktoru saistība ar dzīves 

kvalitātes rādītājiem” 

0 



 

LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie 
pētījumi, starptautiskie u.c. projekti 2006.gadā 

Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators vai 

līgumslēdzējs 

Projekta izpildes 

sākums  

Projekta izpildes 

beigas  

Finansējuma 

apjoms (LVL) 

2006.gadā 

Finansējuma 

avots (projekta 

pasūtītājs) 

Languages in a Network of 

European Excellence (LINEE) 

Druviete I. 01.11.2006. 01.11.2010. 24 737 ES 6. 

Ietvarprogramma, 

Brisele 

Language Dynamics and 
Management of Diversity 

(DYLAN) 

Druviete I. 01.10.2006. 01.10.2011. 8408 ES 6. 
Ietvarprogramma, 

Brisele 

OECD Starptautiskas skolēnu 
novērtēńnas programmas treńā 
cikla (SSNP 2004 - 2007) 

zinātniskais pētījums 

Kangro A. 01.01.2005. 31.12.2007. 32147 LR IZM 

 

LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie 
pētījumi, starptautiskie u.c. projekti 2007.gadā 

Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators vai 

līgumslēdzējs 

Projekta izpildes 

sākums  

Projekta izpildes 

beigas  

Finansējuma 

apjoms (LVL) 

2007.gadā 

Finansējuma 

avots (projekta 

pasūtītājs) 

Languages in a Network of 

European Excellence (LINEE) 

Druviete I. 01.11.2006. 01.11.2010. 24 737 ES 6. 

Ietvarprogramma, 

Brisele 

Policy Cooperation and Innovation. 

Action 5.9: Indicators 

Civics/Activite Citizenship 

Kangro A. 01.01.2007. 30.06.2010. 38 268 Lifelong Learning 

Programme: 

Leonardo da Vinci 

& Studies, 

Indicators and 

Dissemination 

OECD Starptautiskās skolēnu 

novērtēńanas programmas treńā 

cikla (SSNP 2004 - 2007) 

zinātniskais pētījums 

Kangro A. 01.01.2005. 31.12.2007. 27 000 LR IZM 

OECD Starptautiskās skolēnu 

novērtēńanas programmas četru 

gadu cikla (2007 - 2010) 

zinātniskais pētījums 

Kangro A. 15.11.2007. 31.01.2008. 30 000 LR IZM 

 

 



LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie 
pētījumi, starptautiskie u.c. projekti 2008.gadā 

Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators vai 

līgumslēdzējs 

Projekta izpildes 

sākums  

Projekta izpildes 

beigas  

Finansējuma 

apjoms (LVL) 

2008.gadā 

Finansējuma 

avots (projekta 

pasūtītājs) 

Policy Cooperation and Innovation. 

Action 5.9: Indicators 

Civics/Activite Citizenship 

Kangro A. 01.01.2007. 30.06.2010 0 Lifelong Learning 

Programme: 

Leonardo da Vinci 

& Studies, 

Indicators and 

Dissemination 

OECD Starptautiskās skolēnu 

novērtēńanas programmas četru 

gadu cikla (2007 - 2010) 

zinātniskais pētījums 

Nr. 2008/2459 

Kangro A. 15.11.2007. 31.01.2008 0 LR IZM 

OECD Starptautiskās skolēnu 

novērtēńanas programmas četru 

gadu cikla (2007 - 2010) 

zinātniskais pētījums 

Kangro A. 25.03.2008 31.12.2008. 30000 LR IZM 

 

LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie 
pētījumi, starptautiskie u.c. projekti 2009.gadā 
Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators 

vai 

līgumslēdzējs 

Projekta 

izpildes 

sākums  

Projekta 

izpildes beigas  

Finansējuma 

apjoms (LVL) 

2009.gadā 

Finansējuma avots 

(projekta pasūtītājs) 

Latvijas pilsoniskās 

izglītības kvalitātes 

pētījums. Reģ. 

Nr. 2548 

Kangro A. 30.01.2009. 12.12.2009. 9172 Sorosa fonds -

Latvija 

Languages in a Network 

of European Excellence 

(LINEE) 

Reģ. 

Nr. 2330 

Druviete I. 01.11.2006. 01.11.2010. 0 ES6. 

Ietvarprogramma, 

Brisele 

Policy Cooperation and 

Innovation. Action 5.9: 

Indicators Civics/Activite 

Citizenship 

Reģ. 

Nr. 2424 

Kangro A. 01.01.2007. 30.06.2010. 0 Lifelong Learning 

Programme: 

Leonardo da Vinci 

& Studies, 

Indicators and 

Dissemination 



Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators 

vai 

līgumslēdzējs 

Projekta 

izpildes 

sākums  

Projekta 

izpildes beigas  

Finansējuma 

apjoms (LVL) 

2009.gadā 

Finansējuma avots 

(projekta pasūtītājs) 

OECD Starptautiskās 

skolēnu novērtēńnas 

programmas četru gadu 

cikla (2007-2010) Reģ. 

Nr. 2553 

Kangro A. 05.01.2009. 31.12.2009. 19859 Vispārējās izglītības 

kvalitātes 

novērtēńanas valsts 

aģentūra. 

 

LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie 
pētījumi, starptautiskie u.c. projekti 2010.gadā 

Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators vai 

līgumslēdzējs 

Projekta izpildes 

sākums  

Projekta izpildes 

beigas  

Finansējuma 

apjoms (LVL) 

2010.gadā 

Finansējuma 

avots (projekta 

pasūtītājs) 

Languages in a Network of 

European Excellence (LINEE) 

Reģ. 

Nr. 2330 

Druviete I. 01.11.2006. 01.11.2010. 0 ES 6. 

Ietvarprogramma, 

Brisele 

Policy Cooperation and Innovation. 

Action 5.9: Indicators 

Civics/Activite Citizenship 

Reģ. 

Nr. 2424 

Kangro A. 01.01.2007. 30.06.2010. 0 Lifelong Learning 

Programme: 

Leonardo da Vinci 

& Studies, 

Indicators and 

Dissemination 

Language Dynamics and 

Management of Diversity 

(DYLAN) 

Druviete I. 01.10.2006. 01.10.2011. 0 ES 6. 

Ietvarprogramma, 

Brisele 

 

 

LZP finansētie LU sadarbības projekti 2007.gadā 
Struktūrvienība Projekta nosaukums Projekta 

vadītājs 

Finnsējums 

2007.g. (Ls) 

PPF Demokrātijas, tiesiskuma un cilvēkdrońības 

stiprināńana Latvijā 

Kangro 

A. 

4877 

 

 



Realizētie Eiropas struktūrfondu projekti 2009 
Projekts, 

projekta 

nosaukums 

Ligums 
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"Profesionāla
jā izglītībā 
iesaistīto 

vispārizglītojoń

o mācību 

priekńmetu 

pedagogu 

kompetences 
paaugstināńana

" 

Vienońanās par ESF 

projekta īstenońanu Nr. 
2009/0274/1DP/1.2.1.1.2

./09/IPIA/VIAA/003 

14.12.2009.-
31.12.2012. 

R.Abele VIAA 932 756 186 551 0 

 

Realizētie Eiropas struktūrfondu projekti 2010 
Projekts, 

projekta 

nosaukums 

Ligums 

L
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"Profesionāla
jā izglītībā 
iesaistīto 

vispārizglītojoń
o mācību 

priekńmetu 

pedagogu 

kompetences 

paaugstināńana

" 

Vienońanās par ESF 

projekta īstenońanu Nr. 

2009/0274/1DP/1.2.1.1.2

./09/IPIA/VIAA/003 

14.12.2009.-
31.12.2012. 

R.Abele VIAA 932 756 0 0 

Citi projekti 2006.gadā 
Vaditajs Projekta nosaukums 

M. Taube Pasaules Veselības organizācijas “Garīgās veselības sistēmas un 

servisa monitorings” projekta vadība un realizācija, 2005. – 2006. 

gads;  

M. Taube Dalība Eiropas Komisijas atbalstītā projektā MINDFUL “ Garīgās 

veselības rādītāji un to noteikńana Eiropā”, speciālists, 2005. – 2006. 

gads; Garīgās veselības Valsts aģentūra, sagatavota informācija par 

Latvijas datu sistēmu garīgās veselības jomā Eiropas komisijai un 

politikas veidotājiem un ieviesējiem 



M. Taube Dalība Eiropas Komisijas atbalstītā projektā IMPHA “Eiropas 

platforma garīgās veselība veicināńanai un garīgo slimību profilaksei”, 

speciālists, 2005. – 2010. gads, sākotnēji VSIA “Psihiatrijas Centrs”, 

vēlāk “Garīgās veselības Valsts aģentūra un Sabiedrības veselības 

aģentūra”; informācijas sagatvońana par Latvijas garīgās veselības 

veicināńanu un  garīgo slimību profilaksi, regulāra datu sniegńana, 

organizēńana un dalība konferencē 
R. Vīgante ESF projekts “Atbalsta sistēmas pilnveidońana bērniem ar speciālām 

vajadzībām” projekta Nr. 

2005/0017/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0016/0012 eksperta darbs 

2005. – 2006 

R. Vīgante ESF projekts “Vienādas iespējas visiem jeb kā mazināt sociāo 

atstumtību jaunieńu vidū” projekta nr. 

VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.2./0001/0027/09 līdzdalība projektā 

2005. – 2006.  

 
Z. Anspoka 

 

RPIVA zinātniskās pētniecības projekta „Pedagoģiskais mantojums 

skolotāju sagatavońanā. A. Karules zinātniskā un metodiskā darbība” 

vadītāja un dalībniece (projekta nr.12/ 2006) 

Z. Anspoka 

 

LR IZM un Eiropas Sociālā fonda un nacionālās programmas nr. 3.2. 

7.1."Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras ievieńanai izglītības 

sistēmā projekta "Karjeras izglītības nodrońinājums izglītības sistēmā" 

dalībniece 

Z. Anspoka 

 

Valsts valodas aģentūras projekta (4-9/6-2005) "Latvieńu valodas 

metodiska līdzekļa izstrāde sākumskolas skolotājiem darbam ar 

mazākumtautību skolēniem, kas apmeklē latvieńu mācībvalodas 

skolas" vadītāja un dalībniece. 

M. Gavriļina 

 

Dalība Valsts Valodas aģentūras projektā „Sociokultūras kompetences 

veidońana skolēniem latvieńu valodas apguves procesā”. Projektu 

konkursa vadlīnija  „Latvieńu valodas mācību kvalitāte izglītībā: 

situācijas izpēte, mācību metodisko jautājumu risināńana” 

I. Stikāne „Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā 2006”, - projekta vadītāja 

L. Stramkale 

 

PIAA ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts „Karjeras 

izglītības programmu nodrońinājums izglītības sistēmā”. 

A.Vulāne Līdzdalība VVA projektā Skolēnu sociokultūras kompetences 

veidońana latvieńu valodas apguves procesā 

A.Golubeva  Līdzdalība projektā „Vidzemes reģiona pedagogu tālākizglītības 

vajadzību nodrońināńana”; vieslektore pamatskolas un vidusskolas 

skolotāju kursos (B1,B2). Nr. 

2006/0089/VPD1/ESF?PIAA/05/APK/3.2.5.2./0103/0122 



L.Rutka Madrides Humanitārās augstskolas Pedagoģijas fakultātes (Spānija) un 

LU PPF   projektā „ Programma Interculturalabierto y a distanci apara 

la formacion de   competencis socioprofesionales de docentes y 

discentes mediante las pra‟cticas   y las TIC ”. Proj. Nr. SEJ 2005-

09268-C03-01. 

 S.Sebre  

 

Bērnu –vecāku attiecību un piesaistes stila pazīmes bērnu zīmējumos 

un stāstījumos” 

 

Citi projekti 2007.gadā 
Vaditajs Projekta nosaukums 

M. Taube Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Personu ar garīgiem 

traucējumiem un psihiskām slimībām integrācija darba tirgū”.  

M. Taube Dalība Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja un 

Eiropas komisijas projekta “Politika un praktiskā rīcība garīgai veselībai 

Eiropā” realizācijā, sagatavojot datus par 2007. – 2008. gadu 

R. Vīgante ESF Nacionālās pogrammas 3.2.1.7. projekts “Karjeras izglītības 

programmu nodrońinājums izglītības sistēmā” projekta nr. 

2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.1.7./0001/0159 līdzdalība seńu 

Latvijas augstskolu darba grupā maģistra studiju programmas “Karjeras 

konsultants” izstrādē; studiju kursu aprakstu un metodisko materiālu 

sagatavońanā speciālās pedagoģijas jomā; 2006. – 2007.  

 
R. Vīgante ESF Nacionālās programmas projekts “Jelgavas 1. sanatorijas 

internātpamatskolas pedagogu profesionālās meistarības pilnveides 

kursu speciālā izglītībā programmas izstrāde un realizācija” projekta Nr. 

2006/0081/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./007 eksperta darbs 2006. 

– 2007. 

 
R. Vīgante ESF projekts “Jaunieńu ar īpańām vajadzībām sagatavońana tālākai 

izglītības ieguvei” projekta Nr. 

VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0026/0060 konsultanta, eksperta darbs 

2007. – 2008.  

 

M. Burčaka Projekts Beļģija – Latvija “Soli pa solim apmācība personālam, kas 

strādā ar bērniem invalīdiem” 2006. – 2007. 

M. Burčaka ESF, SIF, IAC, Lielbritānijas padome Latvijā “Vienādas iespējas visiem 

jeb kā mazināt sociālo atstumtību jaunieńu vidū” 2006. – 2007.  

A. Krauce Skolu projektu konkurss (finansējums no Lielbritānijas Padomes 

Latvijā) Rīgas 1. speciālā internātpamatskola, Rīgas 8. Vakara maiņu 

vidusskola un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskola projekts 

“Kopā / Together” 2007.  



L. Jevetejeva LNS projekts “ Arpus klususma robeņām” sociālās rehabilitācijas 

programmas izstrāde (Alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas 

metodes un materiāli) 2007.  

K. Ţīmante Projekts “Atbalstońas vides veidońana jaunieńu ar speciālām vajadzībām 

integrācijai vispārizglītojońās skolās Liepājā” darba grupas locekle 

2006. – 2007.  

Z. Anspoka 

 

Eiropas integrācijas fonda granta „Mācāmies saprast un atbalstīt” 

(granta līgums-Eiropas kopienas ārējā palīdzība nr. 2005/017-495-03-

01/2-33/43) dalībniece (zinātniskā konsultante) 

Z. Anspoka 

 

RPIVA zinātniskā pētniecības projekta „Tradicionālā kultūra etniski 

neviendabīgā klasē” vadītāja un dalībniece (projekta nr. 10/2007. 

M. Gavriļina 

 

Starptautiskā eksperte EDSO (Organization for Security and Co-

operation in Europe) projektos „Mazākumtautību valodu apguve 

Ukrainā” (7.-31.05.2007.), „Mūsdienu izglītības tehnoloģijas 

mazākumtautību valodu apguvē” (Kazahija, 26.11.-01.12.2007.). 

J. Mencis Projekta „Datoru matemātisko sistēmu ievieńana mācību procesā 

augstskolā” padomes priekńsēdētājs. 

I. Stikāne  „Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā 2007” - projekta vadītāja 

L. Stramkale 

 

Projekta Nr. 2006/0044/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0013/0012 

„Kompetenču paaugstināńana angļu valodas lietońanā un informācijas 

tehnoloģiju jomā”. 

A.Golubeva Līdzdalība projektā „Augstākās izglītības vajadzību izpēte un studiju 

programmu optimizācija Kurzemes plānońanas reģionā”. Liepājas 

Universitāte. 

 K.  Kanča I.Kangro  LLL- Lehren leren in Lettland. Studentu prakńu organizēńana Vācijā un 

Latvijā 

I. Kangro, E.Meija  GILE - Starppaaudņu interkulturālās mācības Eiropā proj. nr. 2004/2109  

04LVA01-S2G01-00027-1 

I.Kangro  TNP3 projekta apakńprojekts "Sveńvalodas Eiropas darba tirgū" 

I.Kangro  Thematical Network Project in Area of Languages (TNP 3) Languages 

for enhanced opportunities on the European labour market. (Nr. 10031-

CP-3-2002-1DE-ERASMUS-TN) 

Kalniņa S.           

Kangro I.            

Rihtere-Zunte E.  

Skara-Mincāne R. 

2.1. FISTE  - Future Way for In-Service Teacher Training Across 

Europe 

I.Odiņa  PRESETT PARTNERSHIP: Towards a Coherent and Effective 

Partnership Between Universities and Schools in Pre-Service Teacher 

Education 
I.Odiņa  Intercultural Communication Training in Teacher Education 



I.Odiņa  Concil of Europe Project . Mentors in Classrooms 

I.Odiņa  Eiropas Sociālā fonda projekts "MITS"(Mentorings,IT, Supervīzija) 

I.Odiņa  Ńveices Ārlietu Federālā departamenta CIMERA projekts 

L.Rutka ESF projekts „MITS” (Mentorings, IT, Supervīzijas)  – atbalsts LU PPF 

augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs” praksei, 

projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.6.3./0113/0063. 

 Ģ. Dimdiņš  

 

Zviedrijas zinātnes padomes (Vetenskapsradet) finansēts projekts 

„Democracy Unbound“ (Demokrātija bez robeņām) (Stokholmas 

universitāte, Zviedrija, Folke Tersman, tel. +468 162107), projekta 

dalībnieks. 
 

Citi projekti 2008.gadā 
Vaditajs Projekta nosaukums 

R.Vīgante ESF Nacionālā programma “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 

nodrońinājuma izveide” projekta nr. 

2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504 līdzdalība 

1. darba grupā – tālākizglītības satura moduļu sistēmas izveide 2007. – 

2008. 

 

M. Burčaka IAC, Lielbritānijas Padome Latvijā, VIKNVA “Iekļaujońa skola 

iekļaujońā sabierībā” 2007. – 2008.  

S. Tūbele Valsts Pētījumu programmas “Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un 

kultūru” projekts Nr. 1.8. “Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā” 

lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts” piesaistītā pētniece . 

Z. Anspoka 

 

Juvaskylas Universitātes (Somija) Zinātniski pētnieciskā institūta 

pētījuma „Teacher‟s Education and Curriculain the EU” dalībniece 

Z. Anspoka 

 

VVA projekta „Latvieńu valoda 1.-6. klasē” vadītāja un dalībniece 

(projekta nr. 4-7/12-12. 

I. Stikāne “Baltā Vilka Grāmatas” - projekta vadītāja  

I. Stikāne Baltic Ring. Young people reading fantasy”, vada Jivaskilas 

universitātes (Somija) Mūsdienu kultūras pētījumu centrs, - Latvijas 

darba grupas koordinatore 

Ģ. Dimdiņš  

 

LZP finansēts izpētes projekts „Saistība starp kolektīvā pazemojuma 

izjūtu un agresivitāti“. (Latvijas Universitāte), projekta vadītājs. 



A. Miltuze, 

I.Skreitule-Pikše  

 

„Vecāku apmācības programmas „Bērna emocionālā audzināńana” 

efektivitāte pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu risināńanā 

un vecāku kompetences izjūtas paaugstināńanā” (LZP finansēts pētījuma 

projekts 07.2034., Miltuze A. projekta vadītāja). 

 S.Sebre  

 

„Atkarību izraisońo vielu lietońanas problemātika specifiskās bērnu 

grupās” (LR Veselības ministrijas un Sabiedrības veselības aģentūras 

finansēts pētījuma projekts;  pētījuma dalībnieks) 

A.  Miltuze, 

I.Skreitule-Pikše  

 

„Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un internalizētās uzvedības 

problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna kontroli”  

(LZP finansēts pētījumu projekts 07.2092.; Sebre S..pētījuma vadītāja). 

  

Citi projekti 2009.gadā 
Vaditajs Projekta nosaukums 

S. Tūbele Līdzdalība NORDPLUS projektā “Nordspeech” projekta ID: HE-

2009_1-17301. 

S. Tūbele Līdzdalība NORDPLUS projektā Special Needs in a Nordic Perspective, 

projekta ID: HE-2010_1a-22447.  

 

 A.Vulāne Līdzdalība projektā Bērnu valodas pētījumi Latvijā: lingvistiskais, 

sociālais un kultūras aspekts. IZM grants/ Programma Letonika: 

pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru. 

L.Rutka Starptautisks projekts „Teacher  Induction: Supporting the Supporters of  

Novice Teachers” (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-

C21).    

 Ģ. Dimdiņš  

 

Zviedrijas Darba Tirgus Politikas Izvērtēńanas Institūta (IFAU) un 

Zviedrijas Eiropas Politikas Institūta (SIEPS) līdzfinansēts projekts 

„Sabiedrības attieksme pret atalgojumu īslaicīgi Zviedrijā strādājońajam 

darbaspēkam no citām ES valstīm“ (Stokholmas Universitāte, Zviedrija, 

Henry Montgomery, tel. +468 163825), projekta dalībnieks. 

A.Lasmanis  

 

Dalība projekta TEVAL 2 „Innovative Evaluation Model in Teaching 

and Training Organisation” noslēguma konferences darbā (2009.gada 

oktobris, Lisabona). 

 



L.Āboltiņa, 

 

„Mācību priekńmetu standartu projektu un programmu pilnveide” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2009/53 ) kā grupas dalībniece 

programmas izveidē. 

 

L.Āboltiņa  

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras pētījuma   „ Izglītība Latvijā: 

agrīnās bērna attīstības un pirmsskolas izglītības analīze”  dalībnieks – 

pētījuma sadaļas „ PII un alternatīvu  bērnu pieskatīńanas pakalpojumu 

daudzveidība  Latvijā” dizaina  izstrāde un aprobācija. 

 
 

Citi projekti 2010.gadā 
Vaditajs Projekta nosaukums 

S. Tūbele Līdzdalība NORDPLUS projektā “Talk Together TT” projekta ID: HE-

2010_1a-21196. 

S. Tūbele ESF aktivitāte 1.1.1.2. “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” apakńaktivitāte 

1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenońana jaunieńu sociālās astumtības 

riska mazināńanai un jaunieńu ar funkcionāliem traucējumiem 

integrācija sabiedrībā projekta nr. 

2009/0305/1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/122 “Integratīvās mācību 

metodikas izstrāde un ievieńana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un 

jaunieńiem ar mācīńanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” 

01.01.2010. – 31.12.2011. 

M.Raščevska  

 

IIF projekts  Nr. IIF-1K/2008-156/S54, vadītāja, „Oriģināli izstrādātā 

Latvieńu valodas un Matemātikas sasnieguma testa (vecumam no 6 – 18 

gadiem) daņādu skolēnu grupu diferencēńanas spēja” 

 Ē.Lanka 

 

ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību 

priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana” (Vienońanās Nr. 

2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) – dalībniece 

 
L.Āboltiņa 

 

VISC projekta „ Seńgadīgo izglītojamo mācību programmas ievieńanas 

aprobācija” pētnieku grupas dalībniece. 

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” . LU Nr. 

ESS2009/88 dalībniece. 

 
L. Stramkale  

 

Eiropas Sociālā fonda projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināńana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" (Vienońanās 

Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09.IPIA/VIAA/001) – dalībniece. 

 
A.Lasmanis  

 

Dalība ESF projektā „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” 

(2009-2010). 

 A.Lasmanis 

 

Projekta pieteikums (sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolas Letonikas 

institūtu) „Lingvistiskie pētījumi e-vidē” projektu konkursam ERAF 

2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (2009-2010). 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARPTAUTISKĀ  STUDĒJOŠO APMAIŅA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDĒJOŠIE, KAS STUDĒJUŠI ĀRVALSTĪS STUDĒJOŠO APMAIŅAS 

PROGRAMMU IETVAROS 

 

2005./2006  studiju gads 

SOCRATES/ERASMUS 

1. Laura Matule Angl.val.  Rud..sem. Īrija, Limerika 

2. Sanita Baranova Vācu val.  Rud. .sem. Vācija, Freiburg 

3. Marta Ķergalve Vācu val.   Rud..sem. Vācija, Freiburg  

4. Gundega Karule Angl.val.   Rud..sem. Somija, Helsinki 

5. Irina Gomzina Angl.val.   Rud..sem. Somija, Helsinki 

6. Inese Knape Vācu val.  Rud..sem. Vācija, Erlangena, 

7. Ilze Arule  Vācu val.  Rud..sem. Vācija, Erlangena 

8. Oksana Lisovecka Vācu val.  Rud..sem. Vācija, Bīlefelde 

9. Jānis Paleps Veselība un sports, Rud.sem. Dānija, Odense 

 

10. Dārta Akmene  Angl.val.  Vasar. .sem. Somija, Helsinki 

11. Dace Rokjāne Vācu val.  Vasar. .sem. Universitat Bielefeld 

12. Indra Zeberiņa  Vācu val.   Vasar. .sem. Vācija, Freiburg  

13. Marija Dobrovoļska  Vācu val.  Vasar. .sem. Vācija, Erlangena 

14. Baiba Kirńa Angl.val.   Vasar. .sem. Dānija, Odense 

15. Veronika Kulikova Vācu val.  Vasar. .sem. Vācija, Erlangena, 

16. Ludmila Artemonova Vācu val.  Vasar. .sem. Vācija, Erlangena 

17. Marija Dobrovoļska Vācu val.  Vasar. .sem. Vācija, Erlangena 

18. Baiba Kupe  Vācu val.  Vasar. .sem. Dānija, Odense 

19. Jānis Orlovskis  Vācu val.  Vasar. .sem. Vācija, Freiburg 

 

2006. /2007 studiju gads 

SOCRATES/ERASMUS 

1. Terēze Roņlapa Angl.val.  Rud..sem. Linz, Austria 

 

2. Lauma Muskare  Vācu val.  Vasar. .sem. Jēnas Universitāte 

3. Tatjana Movčāne Angl.val.   Vasar. .sem. Jēnas Universitāte 

4. Maija Stuģe Vācu val.  Vasar. .sem. Vācija, Erlangena, 

5. Laura Pumpure  Vācu val.  Vasar. .sem. Vācija, Erlangena 

6. Līga Kalve Vācu val.  Vasar. .sem. Vācija, Freiburg 

 

 

 

 

 



2007. /2008 studiju gads 

SOCRATES/ERASMUS 

1. Arta Sproģe Viz.māksla, 3.k., Rud..sem. Somija, Helsinki 

2. Madara Kalme Viz.māksla, 3.k., Rud..sem. Viborg, 

3. Ņanna Zavacka Viz.māksla, 3.k., Rud..sem. Viborg, 

4. Zane Leikuma Sports, 4.k., Rud..sem. Linz, Austria 

5. Zaiga Grigorjeva Mājturība, 4.k., Rud..sem Dānija, Odense 

6. Solvita Puńpure Mājturība,4.k., Rud..sem Dānija, Odense 

 

7. Anda Kazaka Mājturība, Vasar. .sem. Somija, Helsinki 

8. Ieva Skujiņa Vācu val., Vasar. .sem. Jēnas Universitāte 

9. Liepa Dace Vācu val.   Vasar. .sem. Vācija, Freiburg  

10. Anna Pospelova Vācu val., Vasar. .sem. Universitat Bielefeld 

11. Agnese Soveiko Vācu val.,  Vasar. .sem. Vācija, Freiburg 

 

2008. /2009 studiju gads 

SOCRATES/ERASMUS 

1. Ilze Miķelsone Viz.māksla,  Rud..sem. Viborg, 

2. Ance Grava Angl.val., 2. k.,  Rud..sem. Dānija, Odense 

3. Inga Beizaka  Angl.val., 2. k.,  Rud..sem. Dānija, Odense 

4. Krista Brutāne Angl.val., 3. k.,   Vasar. .sem. Somija, Helsinki 

5. Maija Graudiņa Vācu val.  Vasar. .sem. Jēnas Universitāte 

6. Jana Vītola Vācu val.   Vasar. .sem. Jēnas Universitāte 

7. Sanita Dobuma Vācu val.  Vasar. .sem. Vācija, Freiburg 

8. Kristīne Simsone Angl.val.   Vasar. .sem. Vācija, Freiburg 

9. Vija Ńķipare Vācu val.  Vasar. .sem. Universitat Bielefeld 

10. Liene Binde Mājturība.2.k. Vasar. .sem. University of Joensuu 

 

11. Jeļena Titova Mājturība.2.k., Vasar. .sem. University of Joensuu 

 

12. Agita Vilnīte  Mājturība.2.k. Vasar. .sem.  University of Joensuu 

13. Kristīne Meistare Viz.māksla,  Vasar. .sem Ļubļana 

 

2009/2010 studiju gads 

SOCRATES/ERASMUS/ CAMPUS EUROPAE   

1. Rihards Saulenbergs Angl.val. 2. k., Rud.sem. Linz, Austria 

2. Madara Kalniete Mājturība, 3.k., Rud.sem University of Joensuu 

 

3. Kārlis Ziediņń Mājturība, 1.k., Rud.sem University of Joensuu 

 

4. Santa Zemīte Latv.val. 1.k. Rud..sem Dānija, Odense 

5. Linda Otomere Viz. māksla 3.k., Rud..sem Viborg, 

6. Inta Trepńa Viz. māksla 3.k., Rud..sem Viborg, 



7. Zane Siliņa Viz. māksla 2.k., Rud..sem Ļubļana 

8 Monta Dravante Viz. māksla 2.k. Portugale, AVEIRO 

University 

9 Ilva Sootee Viz. māksla 2.k. Portugale, Aveiro 

University 

10 Agnese Jansone Angl.val.1.k. Portugale, Aveiro 

University 

11. Ilva Krauja Mājturība, Vasar. .sem. Igaunija, Tallinas 

Universitāte 

12. Justīne Bogdānova Mājturība, Vasar. .sem.  Igaunija, Tallinas 

Universitāte 

13. Anņela Kniga Viz.māksla,  Vasar. .sem Somija, Helsinki 

14. Irina Fallmann Vācu val.  Vasar. .sem. Jēnas Universitāte 

15. Aiga Ivuta Angl.val.   Vasar. .sem. Jēnas Universitāte 

 

2010/2011 studiju gads 

ERASMUS 

1. Lelde Upeniece Mājturība 1.k., Rud..sem. Somija, Helsinki 

2. Zane Laure Mājturība 1.k., Rud..sem. Somija, Helsinki 

3. Ļubova Beginina Sports,3.k., Rud..sem. PHS Linz 

4. Vladimir Obodov Sports 2.k., Rud..sem. PHS Linz 

5. Indra Svara Vācu val.,1.k., Rud..sem. PHS Freiburg 

6. Kristīne Kraukle Mājturība 1.k., Rud..sem. Tallinn Uni 

7. Linda Beitika Viz.māksla 2.k., Rud..sem. Viborg, VIA Uni 

College 

8. Līga Skaba Viz. māksla 2.k., Rud..sem. Viborg, VIA Uni 

College 

9. Aija Stīpiņa Viz. māksla 2.k. Rud..sem. Viborg, VIA Uni 

College 

10. Laila Zupa Viz. māksla 2.k., Rud..sem. Viborg, VIA Uni 

College 

11. Elīna Māliņa Viz. māksla 2.k., Rud..sem. Ļubļana Uni 

12. Alekss Romaņuk Mājturība 2.k., Rud..sem. Nijmegen, HS v 

Arnhem 

13. Elizabete Ńatrovska Viz. māksla 2.k., Rud..sem. Helsinki/Art and 

Design 

Aalto 

14. Inta Pule Viz. māksla 2.k., Rud..sem. Helsinki/Art and 

Design 

Aalto 

15. Lāsma Saulīte Angl.val.1.k., Rud..sem. Bristol Uni 

16. Elza Strazdiņa Viz. māksla , Rud..sem. Ļubļana Uni 

17. Kristīne Ķigure Kult. vest.,2.k., Rud..sem. Viļņas Ped. Uni 

18. Klāvs Siliņń Vācu val,1.k., Rud..sem. Jena Uni 

19. Jurģis Kukńa Angl.val.1.k., Rud..sem. Uni College 

Lillebealt, Odense 

20. Laura Tjuniņa Angl.val.3.k., Rud..sem. Uni College 

Lillebealt, Odense 

 



 

CAMPUS EUROPAE   

1. Ieva Mazlazdiņa Viz.māksla 2.k., Rud..sem. Aveiro University 

2. Ilze Aderniece Viz.māksla 2.k., Rud..sem. Aveiro University 

3. Rūdolfs Ńelvahs Mājturība 2.k., Rud..sem. Joensuu University 

4. Katrīna Brūdere Mājturība 1.k., Rud..sem. Joensuu University 

5. Zanda Medne Angl.val.1.k., Rud..sem. University of Vienna 

6. Zane Sarma Angl.val.1.k., Rud..sem. University of Vienna 

7. Alīna Rjazanceva Vācu val,1.k., Rud..sem. Luxembourg 

University 

8. Olga Skvorcova Angl.val.1.k., Rud..sem. Hamburg University 

 

 

 

STUDĒJOŠIE, KAS STUDĒJUŠI  LUPPMF NO ĀRVALSTĪM  STUDĒJOŠO 

APMAIŅAS PROGRAMMU IETVAROS 

2005./2006.  

1. Anne Christine Tvilum  Lillebaelt Universitāte (Dānija) 

2. Helle Glenna Rath   Lillebaelt Universitāte (Dānija) 

3. Trine Kolbe Nygaard Kristensen Lillebaelt Universitāte (Dānija) 

 

2006./2007. 

ERASMUS 

1. Steffen Petersen             Lillebaelt Universitāte (Dānija) 

2. Klara Anna Koralova            Brno, Masarikas Universitāte (Čehija) 

3. Lucie Lasakova             Brno, Masarikas Universitāte(Čehija) 

4. Frank Loddemann                        Leipcigas Universitāte 

5. Maria Caspary            Tībengenas Universitāte 

 

2007./2008. 

 ERASMUS: (1. sem.) 

1. Jakubowska Barbara  Varńavas Universitāte 

2. Tomiak Joanna   Varńavas Universitāte 

3. Janses Lin    Kopenhāgenas Universitāte 

 

 

 

 



ERASMUS (2.sem.) 

1. Jakubowska Barbara  Varńavas Universitāte (Polija) 

2. Tomiak Joanna   Varńavas Universitāte (Polija) 

3. Asmali Mehmet   Akdeniz Universitāte (Turcija) 

4. Devrim Hakan   Akdeniz Universitāte (Turcija) 

5. Jakub Malinovsky   Masaryk Universitāte, Brno (Čehija) 

6. Lohan Richard   Bristoles Universitāte (Lielbritānija) 

7. Oviawe Osagie   Bristoles Universitāte (Lielbritānija) 

 

Campus Europae (uz viena mācību gadu) 

1. Grigaliunaite Agne   Kauņas Universitāte 

2. Haberzettl Michael   Vīnes Universitāte 

3. Schmidt Gerald               Vīnes Universitāte 

 

2008./2009. 

1. Simona Hunkeler –   Jēnas Universit;ate (Vācija) 

2. Jan Kamenicky –               Brno, Masarikas Universitāte(Čehija) 

3. Stefanie Goy –               Jēnas Universit;ate (Vācija) 

4. Umut Erkin -    Akdeniz Universitāte (Turcija) 

5. Selcen Erten –              Akdeniz Universitāte (Turcija) 

6. Čepelevskaja Aljona  Viļņas pedagoģiskā universitāte (Lietuva) 

7. Teija Lievonen              Joensu Universitāte (Somija) 

8. Mateos Laura   UNED (Spānija) 

 

2009./2010. 

1. Frauke Hoffmann              Jēnas Universitāte 

2. Karatas Aysegül -    Akdeniz Universitāte (Turcija) 

3. Parlak Süleyman  -   Akdeniz Universitāte (Turcija) 

4. Tefennoiglu Meltem  -             Akdeniz Universitāte (Turcija) 

5. Susana Touzon Vaquero            UNED (Spānija) 

6. Sabina Stefanovič            Viļņas pedagoģiskā universitāte (Lietuva) 

 

2010./2011. 

ERASMUS 1. sem. 

1. Anna Jager             Pedagoģiskā Augstskola Fraiburgā (Vācija) 

2. Gabriel Kofler  Pedagoģiskā Augstskola Kärnten (Austrija) 

3. Vanessa Krznar              Pedagoģiskā Augstskola Kärnten (Austrija) 

ERASMUS 2.sem. 

1. Maria Banasa  Maķedonijas Universitāte(Grieķija) 

2. Maria Masoura             Maķedonijas Universitāte(Grieķija) 

3. Gustavo Barrios            UNED (Spānija) 

4. Maria Masoura            UNED (Spānija) 

5. Jekaterina Petrova Udmurtas Valsts Universitate (Krievija) 



6. Nadeņda Timočkina Udmurtas Valsts Universitate (Krievija) 

7. Metin Torlak  Akdeniz Universitāte (Turcija) 

8. Oguz Kurnaz  Akdeniz Universitāte (Turcija) 

9. Anil Kandemir             Akdeniz Universitāte (Turcija) 

10. Murat Deveci  Akdeniz Universitāte (Turcija) 

11. Ogugul Halis  Akdeniz Universitāte (Turcija) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOĢIJAS,  PSIHOLOĢIJAS  

 UN   MĀKSLAS 

 FAKULTĀTES  BILATERĀLIE LĪGUMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoģijas, psiholoģijas  un mākslas fakultātes 

bilaterālie līgumi 

Studijas uz vienu mācību semestri: 

Pedagoģisk Augstskola 

Kārnten (Austrija) 

PHS Karnten 

(AT) 

http ://www.ph-kaernten. ac. at/  

Bīlefeldes Universitāte 

(Vācija) 

 

 

Universitāt 

Bielefeld (DE) 

 

 

http://www.uni-bielefeld.de/International/ 
 

Pedagoģiskā Augstskola 

Fraiburgā (Vācija) 

Pādagogische 

Hochschule 

Freiburg (DE) 

http ://www.ph-freiburg. de/ 

Jēnas Universitāte 

(Vācija) 

 

 

Friedrich-Schiller-

Universität Jena 

(DE) 

 

 

http://www.uni-iena.de/en/start en.html 
 

Tībingenas Universitāte 

(Vācija) doktorantiem 

 

 

Universitāt 

Tubingen (DE) 

 

 

http://www.uni-tuebingen.de/ 
 

Helsinki Universitāte 

(Somija) 

 

 

University of 

Helsinki (FI) 

 

 

http://www.helsinki.fi/universitv/ 
 

Orebro Universitāte 

(Zviedrija) 

 

 

Orebro University 

(SE) 

 

 

http://www.oru.se/start        2232.aspx 
 

Stenden Universitāte 

(Nīderlande) 

 

 

Stenden 

University (NL) 

 

 

http://www.stenden.com/en/studies/ 
 

Arnhem Universitāte 

(Nīderlande) 

 

 

Hogeschool van 

Arnhem en 

Nijmegen (NL) 

 

 

http://www.han.nl/ 
 

Augšaustrijas Pedagoģiskā 

Augstskola, Linca (Austrija) 

 

 

Padagogische 

Hochschule 

Oberosterreich, 

Linz (AT) 

 

 

http://www.ph-ooe.at/ 
 

Lillebaelt Universitāte 

(Dānija) 

 

 

University College 

Lillebaelt, Odense 

(DK) 

 

 

http ://www.ucl. dk/ 
 

Viborgas Universitāte 

(Dānija) 

 

 

VIA University 

College, Viborg 

(DK) 

 

 

http://www.viauc.com/Pages/default.aspx 
 

Dānijas Pedagoģiskā 

Universitāte (Dānija) 

doktorantiem 

 

 

The Danish School 

of Education (DK) 

 

 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=6515 
 

Maķedonijas Universitāte 

(Grieķija) 

 

 

University of 

Macedonia (GR) 

 

 

http://www.uom. gr/index.php?newlang=eng 
 

Ļubļanas Universitate 

(Slovēnija) 

 

 

University of 

Ljubljana (SI) 

 

 

http ://www.uni-li. si/en/ 
 

Pannonia Universitāte 

(Ungārija) 

University 

Pannonia (HU) 

http://englishweb.uni-pannon.hu/ 

Brno Universitate (Cehija) Masaryk 

University, Brno 

(CZ) 

 

 

http ://www.muni. cz/ 



Varšavas Universitāte 

(Polija) 

 

 

University of 

Warsaw (PL) 

 

 

http ://www.uw. edu.pl/en/ 
 

Velikoturnovo 

Universitāte (Bulgārija) 

 

 

University 

Velikoturnovo 

(BG) 

 

 

http://www.uni-vt.bg/2Z 
 

Akdenīzas Universitāte 

(Turcija) 

 

 

Akdeniz 

University (TR) 

 

 

http://www.akdeniz.edu.tr/english/internation

al/  

Tallinas Universitāte 

(Igaunija) 

 

 

Tallinn University 

(EE) 

 

 

http ://www.tlu. ee/?LangID=2 
 

Viļľas Pedagoģiskā 

Universitāte (Lietuva) 

 

 

Vilnius 

Pedagogical 

University (LT) 

 

 

http://www.vpu.lt/index.php73019167163 
 

Rietumanglijas Universitāte 

(Lielbritānija) 

University of the 

West of England, 

Bristol (UK) 

http://www.uwe.ac.uk/ 
 

 

 

 

 
Leipcigas Universitāte 

(Vācija) doktorantiem 

Universitдt 

Leipzig (DE) 

http://www.zv.uni-leipzig.de/ 
 

 

 

 

 
Nacionālā Tālmācības 

Universitāte (Spānija) 
UNED (ES) http ://www.uned. es/ 

 

 

 

 

 
Konstances Universitate 

(Vācija) 

Universitдt 

Konstanz (DE) 

http://www.uni-konstanz.de/ 

Kopenhāgenas Universitate 

(Dānija) 

University of 

Copenhagen (DK) 

http ://www.ku. dk/ 

 

 

Studijas uz vienu mācību gadu, Campus Europae programma: 

 

 

 

 

Joensu 

Universitāte 

(Somija) 

University of 

Joensuu (FI) 

http://www.ioensuu.fi/englishindex.html 
 

 

 

 

 

Vines Universitāte 

(Austrija) 

Universitāt Wien 

(AT) 

http ://www.univie. ac.at/?L=2 

Aveiro 

Universitāte 

(Portugāle) 

University of 

Aveiro (PT) 

www.ua.pt 
 

 

 

 

 

Vitauta Lielā 

Universitāte, 

Kauľa (Lietuva) 

Vytautas Magnus 

University, 

Kaunas (LT) 

http://www.vdu.lt/index an.html 
 

 

 

 

 

Lodzas 

Universitāte 

(Polija) 

University of Lodz 

(PL) 

http://www.uni.lodz.pl/ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI  DIPLOMDARBA IZSTRĀDEI



 

 
 

 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

PEDAGOGIJAS  PSIHOLOGIJAS  UN  MAKSLAS  

FAKULTĀTE 

 

 

Otrā līmeľa Profesionālās augstākās izglītības bakalaura  

studiju programma  

SKOLOTĀJS  

 

 

 

 

 

 

 

METODISKIE NORĀDĪJUMI 
 

 

diplomdarba izstrādei un aizstāvēšanai 
 

 
 

 

 

2010. 

 



 

        Diplomdarbs ir studenta patstāvīgs studiju programmas nobeiguma pētījums. 

        Diplomdarbs apliecina studenta sasniegto profesionālo un akadēmisko līmeni, 

parāda prasmi  radoši risināt  izvelētas  pedagoģijas nozares jautājumus. 

Diplomdarbs apliecina studējošā kompetenci veikt patstāvīgu zinātniski 

pētnieciskā, metodiskā  un pedagoģiskā rakstura pētījumu, parādīt pētnieciskās 

iemaľas un prasmes, kas balstās uz studiju procesā apgūtajām teorētiskajām 

zināšanām un pedagoģiskajās praksēs gūtajām prasmēm. 

Diplomdarba mērķis - apliecināt savu teorētisko sagatavotību un prasmi teoriju īstenot 

praksē. 

Diplomdarba  rezultāti - Diplomdarba sekmīga  aizstāvēšana apliecina  studenta 

teorētisko zināšanu un praktisko iemaľu bāzi atbilstoši profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmas „skolotājs” prasībām. Diplomdarba pozitīvais  

vērtējums demonstrē  studenta  kompetenci veikt patstāvīgu pētījumu, kas ietver tēmas 

izvēli, pētāmās problēmas formulējumu, pētnieciskā  darba un praktisko pasākumu  

plānošanu, literatūras analīzi,  rezultātu iegūšanu, apstrādi  un to kritisku analīzi. 

Students  demonstrē profesionāls kompetences attiecīgajā pedagoģijas nozarē un  spēju  

veikt skolotāja darbu. 

Prasības -  Pie diplomdarba aizstāvēšanas tiek pielaisti studenti, kuri pilnībā izpildījuši 

studiju programmas prasības. 

Diplomdarba temata izvēle. 

          Diplomdarba tematam jābūt oriģinālam gan konkrētajā mācību priekšmetā, gan 

mācību teorijā un audzināšanā. Diplomdarba tematu students izvēlas patstāvīgi. Tēmai 

jāatbilst bakalaura  studiju programmas SKOLOTĀJS saturam. Izvēloties tematu, 

students ľem vērā savas iepriekšējās iestrādes referātos un patstāvīgos darbos, kā arī 

sadarbību ar vadītājiem. Tēmas, kuras neatbilst studiju programmas saturam, netiek 

akceptētas. 

Vadītājs. 

           Izvēloties diplomdarba tēmu, students izvēlas atbilstošu vadītāju. Diplomdarba 

vadītājs strādā ar studentu pēc individuāla grafika, konsultē studentu literatūras izvēlē, 

par diplomdarba saturu, noformējumu, pedagoģiskās prakses materiālu atlasi. 

           Diplomdarba vadītājs vada studenta patstāvīgo darbu, konsultē par metodiskiem, 

profesionāliem un citiem jautājumiem, kā arī aizstāvēšanas procedūru. Pēc diplomdarba 

tēmas un vadītāja apstiprināšanas, studentam ir jāuzsāk darba izstrāde un konsultācijas 

ar vadītāju. Uz konsultācijām studentam jāsagatavojas, pie vadītāja jāierodas jau ar 

savām idejām un iestrādēm. Papildus students var konsultēties arī ar citiem 

pasniedzējiem, kas pēta un pārzin attiecīgo tēmu. Ar vadītāju ir jātiekas vismaz reizi 

divās nedēļās.  



           Kā students, tā arī diplomdarba vadītājs ir atbildīgi par to, lai darbs tiktu 

izstrādāts kvalitatīvi un norādītajā laikā. Lai gan virziena vadītājs, gan diplomdarba 

vadītājs ir ieinteresēti sekmīgā diplomdarba pabeigšanā, galvenā atbildība ir un paliek 

paša studenta ziľā.  

           Pēc diplomdarba tēmas un darba vadītāja izvēles, students iesniedz studiju 

virziena vadītājam adresētu iesniegumu ar lūgumu apstiprināt tematu un vadītāju, 

konsultantus (skat. 1. pielikumu). Pēc temata un vadītāja apstiprināšanas, to maiľu 

uzskata par nevēlamu. 

Tēmas pieteikumu pilna laika studiju studentiem jāiesniedz  7. semestra studiju sākumā, 

nepilna laika neklātienes studentiem – 8. semestra studiju sākumā. 

Recenzents. 

Recenzents rakstiskā veidā (skat. 8. pielikumu), balstoties uz vērtēšanas kritērijiem 

(skat. 7. pielikumu), sniedz izstrādātā diplomdarba objektīvu profesionālu vērtējumu, 

norādot recenzijā uz darba zinātnisko līmeni, tā praktiskā pielietojuma rezultātiem, 

noformējumu, un, iespējams, arī uz nepilnībām. Recenzentu nozīmē virziena vadītājs.  

 

DIPLOMDARBA  STRUKTŪRA. 

1. Vispārīgie noteikumi  

 Šie noteikumi izstrādāti saskaľā ar „Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem 

LU” (28.04.2003. LU Senāta lēmums Nr. 162). Tie nosaka vienotas prasības noslēguma 

darbu izstrādei un noformēšanai, kā arī reglamentē noslēguma darbu aizstāvēšanas 

kārtību LU.  

2. Noslēguma darbu struktūra 

2.1. Noslēguma darbā norādītajā secībā ir jāietver šādas daļas: 

2.2. titullapa; 

2.3. anotācija, atslēgvārdi; 

2.4. satura rādītājs; 

2.5. apzīmējumu saraksts
1
; 

2.6. ievads; 

2.7. nodaļas ar apakšnodaļām; 

2.8. rezultāti un diskusija
2
;  

2.9. secinājumi; 

2.10. pateicības
3
; 

2.11. izmantotā literatūra un avoti; 

2.12. pielikumi
4
; 

2.13. dokumentārā lapa. 

2.14. uzskates materiāli, kuri tiek prezentēti aizstāvēšanas laika.  

Noslēguma darba un tā atsevišķu daļu apjomu nosaka fakultāte. 

 

                                                 
1
 Ja tas darbam nepieciešams. 

2
 To nepieciešamību nosaka fakultāte. 

3
 Pēc autora izvēles. 

4
 Ja tie darbam nepieciešami. 



3. Noslēguma darba saturs 

3.1. Titullapa (to noformē atbilstoši paraugam 2. pielikumā). 

3.2. Anotācija. 

 Anotāciju sagatavo divās valodās – latviešu un angļu valodā. Pēc saskaľošanas 

ar virziena vadītāju var sagatavot arī papildu anotāciju kādā citā Eiropas Savienības 

oficiālajā valodā. Anotācijā izklāsta problēmas būtību, pētījuma mērķus, raksturo 

iegūtos rezultātus. Anotācijas apjoms ir noteikts līdz 850 zīmēm, ieskaitot intervālus. 

3.3. Atslēgvārdi. 

 Atslēgvārdiem jāraksturo darba temats, rezultāti un izmantotās metodes. 

Atslēgvārdu skaits var būt no 3 līdz 7. To uzskaitījumu ievieto aiz darba anotācijas. 

Satura rādītājs. 

           3.3.1 Satura rādītājā iekļauj visu nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus to 

numerācijas secībā un norāda atbilstošās lappuses numuru. Lappuses numurē ar arābu 

cipariem. 

 Satura rādītājā vispirms iekļauj apzīmējumu sarakstu, bet, ja tāda nav, – ievadu. 

Satura rādītāja nobeigumā norāda izmantotās literatūras un avotu sarakstu. Pielikumus 

numurē atsevišķi ar arābu cipariem. Satura rādītāja noformēšanas paraugs ievietots 3. 

pielikumā. 

3.4. Apzīmējumu saraksts. 

 Ja darbā izmantoti daudzi saīsinājumi vai nosacītie apzīmējumi, tos noformē uz 

atsevišķas lapas.  

3.5. Ievads. 

Ievadā pamato temata izvēli un aktualitāti, kā arī apraksta: 

1) pētāmās problēmas vai izvirzītās hipotēzes; 

2) darba mērķi un uzdevumus; 

3) izmantotās metodes; 

4) faktoloģiskā materiāla avotus; 

5) darba struktūru. 

 

3.6. Nodaļas ar apakšnodaļām. 

 Nodaļas ar apakšnodaļām veido noslēguma darba pamatdaļu, kurā ietverta 

problēmas teorētiskā analīze un empīriskais pētījums. Katras nodaļas nobeigumā var 

formulēt secinājumus. 

3.7. Rezultāti un diskusija. 

 Šajā nobeiguma darba daļā parāda svarīgākos iegūtos rezultātus, salīdzina tos ar 

līdzīgiem pētījumiem, novērtē rezultātu atbilstību izvirzītajām problēmām vai hipotēzei. 

Diskusiju var veidot kā atsevišķu nodaļu. Ja diskusija ir izdalīta atsevišķi, tad rezultātu 

nodaļā sniedz tikai svarīgākos rezultātus, pievēršot uzmanību aktualitātei un 

likumsakarībām, bet pētījumu analīzi pārceļ uz diskusiju nodaļu. 

3.8. Secinājumi. 

 Salīdzinājumā ar secinājumiem katras nodaļas nobeigumā (ja autors tos 

formulējis) noslēguma secinājumos tiek izteikts plašāks vispārinājums un ieteikts 

pētāmo problēmu risinājums. Norādīti turpmākie pētījuma virzieni. Apjomīgākos 

pētījumos rezultātu nodaļu ieteicams strukturēt. 

 



3.9. Pateicības. 

 Pateicību izsaka personām, kas ir sniegušas organizatorisku un finansiālu 

palīdzību materiālu vākšanā, kā arī metodiskus ieteikumus un morālo atbalstu darba 

izstrādē.  

         3.9.1. Izmantotā literatūra un avoti.  

 Literatūras sarakstā literatūras avotus sakārto tādā secībā, kādā uz tiem ir 

norādes darbā. Literatūras saraksta elementu pieraksti noformējami atbilstoši Latvijas 

standartiem bibliogrāfisko aprakstu veidošanai (LVS ISO 690, LVS ISO 690-2). 

Noslēguma darba izstrādē saskaľā ar studiju programmu padomes lēmumu var izmantot 

arī citas starptautiski atzītas sistēmas (piemēram, Hārvardas sistēmu, Amerikas 

Moderno valodu asociācijas sistēmu, Amerikas Psiholoģijas asociācijas sistēmu). 

 Autora uzvārdu un iniciāļus raksta treknrakstā (bold), aiz tā ievieto pilnu raksta 

nosaukumu, tad ţurnāla nosaukumu starptautiski pieľemta saīsinājuma formā slīprakstā 

(italic), ţurnāla izdošanas gadu, sējumu, numuru un krājuma sējumu treknrakstā (bold). 

Piemēram, ja citējamais raksts ir ţurnāla 3. sējuma 5. numurā, to literatūras sarakstā 

apzīmē ar „3.sēj., Nr. 5”. Beigās norāda raksta pirmo un pēdējo lappusi. 

 Norādot literatūras sarakstā publikācijas, ar kuru saturu students iepazinies, 

izmantojot kādu citu avotu (parasti referatīvu ţurnālu), obligāti jābūt norādei gan uz 

publikācijas oriģinālu, gan arī uz literatūras avotu, no kura informācija iegūta. 

 Monogrāfijām (grāmatām) literatūras sarakstā jānorāda lappušu skaits 

(piemēram – 500 lpp.), ja informācijas ieguvei lietota visa grāmata. Ja raksts ľemts no 

zinātnisko rakstu krājumiem vai starptautisko konferenču referātu tēzēm, tad literatūras 

sarakstā norāda tās lappuses vai lappusi, kur attiecīgais raksts atrodams, piemēram, p. 

159–164 (avotam angļu valodā), S. 12–17 (avotam vācu valodā), p. 148–152 (avotam 

franču valodā), 25. lpp. (avotam latviešu valodā). 

 Minot diplomdarbu (bakalaura, maģistra darbu), jānorāda tā autors, darba 

nosaukums, mācību iestāde un fakultāte, kurā darbs izstrādāts, pilsēta un izstrādes gads, 

lappušu skaits.  

 Sarakstā nedrīkst norādīt avotus, uz kuriem nav atsauces darbā. Literatūras avotu 

noformēšanas paraugi sniegti 4. pielikumā. 

 

3.10. Pielikumi
5
. 

            Pielikumos tiek ievietoti tie materiāli, kuri palīdz izprast tekstu, kuri atspoguļo 

pētnieciskā darba rezultātus, bet kuri netiek iekļauti pamattekstā. Pielikumā ievieto 

daţāda veida anketu paraugus, uzdevumu komplektus, tematiskus plānus, diagrammas, 

tabulas, zīmējumus, fotogrāfijas, audzēkľu darbus vai darbu kopijas u.t.t. 

            Pielikumi netiek ieskaitīti diplomdarba kopējā apjomā, bet lappušu numerācija ir 

vienota visam diplomdarbam. Katram pielikumam ir savs nosaukums un kārtas numurs. 

3.11. Dokumentārā lapa (5. pielikums). 

Šajā lapā ietver: 

1) darba nosaukumu, fakultāti; 

2) autora apliecinājumu, ka darbs veikts patstāvīgi, ka darbā izmantoti tikai tajā 

norādītie informācijas avoti un ka darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai; 
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3) vadītāja rekomendāciju darba aizstāvēšanai; 

4) atbildīgās personas atzīmi par darba iesniegšanu; 

5) recenzenta/u datus (vārds, uzvārds, amats, zin. grāds) 

6) darba vērtējumu. 

 

4. Noslēguma darbu tehniskais noformējums 

4.1. Darba valoda. 

Noslēguma darbi jāizstrādā valsts valodā saskaľā ar latviešu valodas normām.  

Citu valodu lietošana pieļaujama: 

1) ārvalstu studentiem; 

2) valodu un kultūras studiju programmu studentiem; 

3) citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

4.2. Teksta  apjoms un formāts.  

           Diplomdarba apjoms 45 - 55 lpp. (aptuveni 90 000–100 000 burtu zīmju bez 

atstarpēm) Darbam jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta viena 

lapaspuse. Burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, nodaļu virsrakstu 

burtu lielums – 14 punkti, atstarpe starp rindām – 1,5. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 

30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas. 

          Lappuses tiek numurētas, izľemot titullapu un satura rādītāju, kuri tiek ieskaitīti 

kopapjomā, bet netiek numurēti. Numerāciju veic ar arābu cipariem lapas augšējās daļas 

vidū vai labajā pusē. 

            Nodaļas un apakšnodaļas ir ar nosaukumiem un tiek numurētas. Katra nodaļa, 

apakšnodaļa jāsāk jaunā lappusē. Lappuse nedrīkst beigties ar virsrakstu. Nodaļu 

virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem, bet apakšnodaļu virsrakstus – ar mazajiem 

burtiem treknrakstā (bold). Aiz virsraksta punktu neliek. Virsraksta attālums no 

iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda. 

             4.2.1. Citātu un atsauču noformēšana.  

 Iespējami daţādi atsauču noformēšanas veidi. 

 Ja fakultāte nav noteikusi savas prasības, ieteicams izmantot numeratīvo norāţu 

metodi. Atsauci uz izmantoto literatūru noformē, apaļajās iekavās norādot aiz darbā 

minētā fakta citētā darba (citāti jāliek pēdiľās) kārtas numuru izmantotās literatūras 

sarakstā. Piemēram, (2) vai (3, 7, 11). Atsaucoties uz kādu noteiktu grāmatas lappusi, tā 

jānorāda aiz grāmatas citēšanas numura, piemēram: (4, 70.. lpp.).  

4.3. Tabulu un attēlu noformēšana.  

 Katrai tabulai jābūt kārtas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē katras 

nodaļas ietvaros slīprakstā augšējā labajā stūrī virs tabulas. Piemēram, 2.3. tabula – 

pirmais skaitlis ir nodaļas numurs, bet otrais – tabulas kārtas numurs šajā nodaļā. 

Tabulas virsrakstu izvieto virs tabulas ar 11 punktu burtiem treknrakstā (bold). 

 Vārds attēls (att.) ietver zīmējumus, fotogrāfijas, shēmas, diagrammas un citas 

darba ilustrācijas. Zem attēla raksta tā numuru slīprakstā, piemēram, 2.1. att., un 



nosaukumu ar 11 punktu burtiem treknrakstā (bold). Attēla kārtas numuru veido nodaļas 

numurs un attēla kārtas numurs.Aiz tabulu un attēlu virsrakstiem punktus neliek  

4.4. Darba iesiešana. 

 Diplomdarbu iesniedz 2 eksemplāros, iesietus, no kuriem vismaz 1 ir iesiets 

cietos vākos. Vāka noformējumā jābūt sekojošiem uzrakstiem: LU, DIPLOMDARBS, 

RĪGA 200X. (pielikums Nr. 6) 

 

           4.4.1. Darba elektroniskā kopija. 

           Noslēguma darba elektroniskajai kopijai jābūt PDF (Portable document format) 

formātā.   

           Saskaľā ar Nolikuma par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē 

(apstiprināts ar LU Senāta 28.04.2003. lēmumu Nr. 66) 4.13. punktu noteikt šādu 

bakalaura, maģistra, kvalifikācijas darbu un diplomdarbu (turpmāk- noslēguma darbi) 

elektronisko versiju iesniegšanas un pieejas kārtību:  

          1. Aizstāvēšanai pielaistos noslēguma darbus studējošie sagatavo un iesniedz 

divos iesietos datorizdrukas eksemplāros un vienas elektroniskas kopijas veidā.  

          2. Elektroniskajai kopijai jāietver anotācijas latviešu un angļu valodā. Vienas 

anotācijas pieļaujamais lielums, ieskaitot atstarpes, ir 850 zīmes.  

          3. Noslēguma darba elektronisko kopiju studējošais konvertē PDF (Portable 

document format) formātā un augšupielādē Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā 

(LUIS), izmantojot LANET piešķirto paroli. Anotācijas iekopē vai ieraksta tām 

paredzētajos LUIS laukos. Darba konvertēšanu PDF formātā nodrošina studējošais. 

  

          4. Konvertējot, kopiju saglabā ar nosaukumu, kuru veido studējošā uzvārds, vārds 

un studenta apliecības numurs, piemēram: Berzins_Janis_VestB93010. Nosaukumu 

veido bez garuma un mīkstinājuma zīmēm.  

          5. Latvijas Universitāte tās datorklasēs un Bibliotēkā nodrošina noslēguma darbu 

konvertēšanai PDF formātā nepieciešamo programmatūru, konsultācijas un instrukcijas 

izvietošanu LANET mājas lapā 

(http://serviss.lanet.lv/modules/news/article.php?storyid=54). Konsultācijas sniedz 

datorklašu administratori.   

          6. Noslēguma darbu saglabā un augšupuzlādē vienā datnē (failā), kuras lielums 

nevar būt lielāks par 50 MB.     

          7. Pēc elektroniskās kopijas augšupielādēšanas, studējošais dekāna norīkotajiem 

darbiniekiem iesniedz iesietās datorizdrukas. Līdz datorizdruku iesniegšanai 

studējošajam ir iespēja elektronisko kopiju augšupielādēt atkārtoti.  

          8. Pieľemot noslēguma darbu, dekāna norīkotais darbinieks pārbauda, vai tā 

elektroniskā kopija ir ievietota LUIS, reģistrē aizstāvēšanas datumu un izsniedz 

http://serviss.lanet.lv/modules/news/article.php?storyid=54


studējošajam aizpildīt un parakstīt noslēguma darba reģistrācijas lapu (izdruku no 

LUIS).  

         9.  Studējošais noslēguma darba reģistrācijas lapā ar parakstu apliecina 

elektroniskās kopijas atbilstību iesniegtajām izdrukām un piekrišanu vai aizliegumu 

darba publiskošanai LU Noslēguma darbu datu bāzē.   

         10.  Darbu elektroniskā kopijas ir pieejamas to vadītājiem, recenzentiem un 

noslēguma pārbaudījuma komisijai.  

         11.  No sekmīgi aizstāvētajiem darbiem LU Bibliotēka veido Noslēguma darbu 

bibliogrāfisko datu bāzi IS ALEPH sistēmā, nodrošinot bibliogrāfisko aprakstīšanu, 

klasificēšanu un elektroniskās saites pievienošanu aprakstam. 

         12. Noslēguma darbu bibliogrāfiskā datu bāze ar anotācijām no LU portāla 

Bibliotēkas sadaļas pieejama ikvienam Interneta lietotājam IS ALEPH sistēmā. Darbu 

pilnteksta versijas, kuras to autori ir atļāvuši publiskot, ir pieejamas izmantojot LANET 

piešķirto lietotājvārdu un paroli.  

Darba iesniegšana. 

 Noslēguma darbus studenti sagatavo divos iesietos datorizdrukas eksemplāros 

un elektroniskas kopijas veidā.  

 Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina noslēguma darba atbilstību fakultātes 

Domes apstiprinātajām prasībām un rekomendē to aizstāvēšanai. Darba vadītāja 

parakstītus noslēguma darba datorizdrukas eksemplārus students iesniedz fakultātes 

dekāna pilnvarotajai personai (studiju programmas vai struktūrvienības lietvedim) 

dekāna noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms darba aizstāvēšanas dienas. 

Cietajos vākos iesietais eksemplārs pēc darba aizstāvēšanas tiek uzglabāts saskaľā ar 

LU lietu nomenklatūru, otrs eksemplārs – atdots studentam. 

 Aizstāvēšana. 

 Dekāna pilnvarotā persona nodod darbu izskatīšanai recenzentam (-iem). 

Struktūrvienības vadītājam ir jānodrošina iespēja studentiem iepazīties ar sava darba 

recenziju ne vēlāk kā vienu dienu pirms darba aizstāvēšanas. Recenzentu skaitu nosaka 

fakultāte. Darba aizstāvēšana notiek noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā 

sēdē. Aizstāvēšanas procedūru reglamentē fakultāte. 

5. Noslēguma darba vērtēšana 

 Noslēguma darbu vērtēšana notiek slēgtā Pārbaudījumu komisijas sēdē pēc visu 

sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējums tiek paziľots studentiem pēc sēdes 

beigām. 

5.1. Vērtēšanas kritēriji. 

Noslēguma darba vērtēšanā tiek ľemta vērā: 

1) darba kvalitāte; 

2) darba autora ziľojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti 

iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos 

iespējamos pētījuma virzienus); 

3) atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt. 



 Noslēguma darbu vērtēšanas pamatkritērijus pēc atbilstošās programmu 

padomes priekšlikuma apstiprina fakultātes Dome. (sk. 7. Pielikumu  ) 

          Diplomdarbs nododams recenzēšanai ar diplomdarba vadītāja pozitīvu atsauksmi 

par tā atbilstību diplomdarba līmenim un metodiskajām prasībām, kā arī akceptu 

aizstāvēšanai, ko diplomdarba vadītājs apliecina ar savu parakstu Dokumentārā lapā. 

Bez diplomdarba vadītāja paraksta darbs netiek pieľemts. 

         Ja diplomdarba iesniegšanas termiľš ir nokavēts, gala pārbaudījumu komisija var 

atlikt diplomdarba aizstāvēšanu uz nākošo gadu. 

Aizstāvēšana Pārbaudījumu komisijas sēdē ir latviešu valodā, atklāta, piedaloties 

darba autoram, vadītājam, recenzentiem un citiem interesentiem.  

         Diplomdarba aizstāvēšanas procedūru veido:  

- īss studenta ziľojums (7-10 min.) par svarīgākajām diplomdarba atziľām, 

- studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, 

- recenzentu uzstāšanās, 

- studenta atbildes uz recenzentu jautājumiem, 

- diplomdarba vadītāja atsauksme, 

- studenta galavārds. 

Diplomdarba novērtējums tiek paziľots  Pārbaudījumu komisijas sēdes nobeigumā.  



 

1. PIELIKUMS    

Iesnieguma tēmas pieteikumam paraugs 

 

LU PPMF 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura  

studiju programmas SKOLOTĀJS  

direktoram  prof.  V. Kincānam 

nepilna laika neklātienes 5. kursa studentes 

Ievas Kociľas, st. apl. ik10009 

 

 

 

IESNIEGUMS. 

 

 

 

Lūdzu apstiprināt mana diplomdarba tēmu  

……………………………………………...….…………………………………

………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

……………………………………………….....................,  par darba vadītāju 

nozīmēt mag. paed., lektori Vārds Uzvārds. 

33. 02. 20XX                                                                      PARAKSTS 

Diplomdarba vadītāja piekrišana:       PARAKSTS,   DATUMS 

 

 



                                                                                                                                 

2. PIELIKUMS  

Diplomdarba titullapas paraugs 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

PEDAGOĢIJAS  PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE  

SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS NODAĻA 

 

 

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS  

PUBLISKAJĀ PĀRVALDĒ LATVIJĀ 

 

 

Diplomdarbs 

 

 

 

 

Autors: Pēteris Cinis 

Stud. apl. xx00000 

Darba vadītājs: profesore Dr. paed. Inta 

Kalniľa 

 

 

RĪGA 2010 



3. PIELIKUMS  

Satura rādītāja paraugs 

 

SATURS 

Apzīmējumu 

saraksts…………………………………………………………………………..3  

Ievads…………………………………………………………..………………4  

1. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………....6 

1.1. Apakšnodaļas nosaukums……………………………………………..7 

1.2. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………17 

1.3. Apakšnodaļas nosaukums…..………………………………………...21 

2. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………..30 

2.1. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………30 

2.2. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………40  

3. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………..49 

3.1. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………49 

3.2. Apakšnodaļas nosaukums……………………….…………………….60 

Rezultāti………………………………………………..….………………….70 

Secinājumi……………………………………………………………………..75  

Izmantotā literatūra un avoti……………………………….…………..……...78 

Pielikumi……………………………………………………..………….…… 80 

1. pielikums. Nosaukums…………………………………..………….………80 

2. pielikums. Nosaukums …………………………………...………………...83  

 

 



4. PIELIKUMS 

Literatūras avotu noformēšanas paraugi 

 

1. Ţurnāli  

1. Broka, K., Stradiľš, J., Sleikša, I., et. al. Electrochemical Oxidation of Several 

Silylatedcyclic Amines in Acetonitrile. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 1992, Nr.5, 575.–

583.lpp. 

2. Jacimirsky, A. K., Jacimirsky, N. T., Krivova, S. B. Interactions Between 

Exposure to O3 and Nutrient Status of Trees. Журнал общей химии, 1992, N 62, с. 

916–921. 

3. Kalkis, V., Maksimov, R. D., Zicans, J. Thermomechanical Properties of 

Radiation-Modiefied Blends of Polyethylene with Liquid Crystalline Copolyester. 

Polymer Energy &. & Science, 1999, N 39, vol. 8, p. 1375–1384. 

 

2. Grāmatas  

1. Fresenius, W., Quentin, K. E., Schneider, W. Water Analysis. Berlin–Heidelberg : 

Springer Verlag, 1988. 804 p. 

2. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaļķa un Ţ. Rojas 

red. Rīga : Elpa-2, 2001. 500 lpp.  

3. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga : Jāľa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp. 

4. Alley, M. The Craft of Scientific Writing. New York: Springer, 1996. 282 p. 

5. Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern 

Language Association of America, 2003. 361 p. 

 

 

4. Raksti grāmatās  

1. Skudra, A. Failure Mechanics of Composites. In: Handbook of Composites. North 

Holland  Publ., New York et. al., 1984, vol. 3. , p. 1–69.  

2. Ozoliľš, P. Veterinārmedicīnas fakultāte. No: Latvijas Universitāte divdesmit gados 

1919.– 1939. 1. daļa, Rīga : LU, 1939, 505.–518. lpp. 

 



4. Konferenču tēzes 

1. Ciovica, S., Lonnberg, D., Lonnqvist, K. In: Cellucon ’98. International Cellucon 

 Conference, Turku, Finland, December 14–17, 1998. Abstracts. Turku, 1998, p. 28.  

2. Zicans, J., Kalnins, M., Bledzki, A. K. Tensile Properties of Irradiated Binary 

 Heterogeneous Blends Based on Poly (ethylene terephtalate) and Polyethylene. In: 

10-th  International Baltic Conference of Materials Engineering, Jurmala, Latvia, 

September 27– 28, 2001. Abstracts. Riga, 2001, p. 120–122. 

3.  Mūze, Baiba. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : [ziľojums zin. konf. „Zinātnes 

valoda”  2003. g. 19. nov. Rīgā]. No: Valsts prezidentes dibinātā Valsts valodas 

komisija.  Konferences „Zinātnes valoda” materiāli. Rīga : Rasa ABC, 2003, 12.–

17. lpp.  

 

5. Patenti 

1. Weil, E.D., Patel, N. G. New Sandy Soil Sampler. US Pat. 4946885, 1990; C.A., 

1990, 113,  192787e. 

6. Disertācijas, maģistru un bakalauru darbi 

1. Osīte, A. Kvēpu noteikšana gaisā : bakalaura darbs. LU Ķīmijas fakultāte. Rīga : 

Latvijas Universitāte, 2000. 65 lp. 

2. Smith, G. W. Chromatographic Determination of Pesticides. Ph. D. thesis. Oxford : 

Oxford University, 1999. 136 p. 

7. Elektroniskie informācijas avoti 

1. Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane A. u. c. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. Rīga:  

LIIS, 2001 –  [atsauce 18.02.2004.]. Pieejams internetā: http://www.liis.lv/mspamati. 

2. Dial-Up adaptera instalācija Windows 95. [tiešsaiste] – [atsauce 23.02.2004.]. 

Pieejams:  ftp://ftp.latnet.lv/misc/windows/win95/info/w95.txt.  

3. Diena [tiešsaiste]. Rīga : a/s Diena, 2000 – [atsauce 10.01.2004]. Pieejams: 

 http://www.diena.lv. ISSN 1407-7833. 

4. PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) : 

University  of Houston Libraries, June 1989 – [atsauce 17.02.2004.]. Pieejams: 

 listserv@uhupvm1.uh.edu.  

5. Parker Elliot. Re : Citing Electronic Journals. In: PACS-L (Public Access 

Computer  Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) : University of Houston 

Libraries, 24.11.1989,  13:29:35 CST [atsauce 15.02.2004.]. Pieejams: 

listserv@uhupvm1.uh.edu.  

http://www.liis.lv/mspamati
ftp://ftp.latnet.lv/misc/windows/win95/info/w95.txt
http://www.diena.lv/
mailto:listserv@uhupvm1.uh.edu
mailto:listserv@uhupvm1.uh.edu


6. Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. MK noteikumi Nr. 118, 

12.03.2002,  Rīga : Ministru kabinets [atsauce 4. 01. 2003]. Pieejams: 

http://www.likumi.lv 

http://www.likumi.lv/


5. PIELIKUMS 

Dokumentārās lapas paraugs 

 

 Diplomdarbs „Sabiedrības līdzdalības iespējas publiskajā pārvaldē Latvijā” 

izstrādāts LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. 

 

 Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā 

norādītie informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

 Autors:  Pēteris Cinis P.Cinis  15. 06. 2010. 

 

 Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 

 Vadītāja: profesore Dr. paed. Inta Kalniľa I.Kalniņa 20.06.2010.  

Recenzents: docents Dr. paed. Jānis Bērziľš 

 Darbs iesniegts  Skolotāju izglītības nodaļā 15.06.2010. 

 Studiju metodiķe:  Ieva Liepiľa  I. Liepiņa. 

 

 

 

 Darbs aizstāvēts  Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē 

 …… ……..2010. prot. Nr. …………., vērtējums …………. 

 Komisijas sekretāre: lektore Ausma Auziľa  A. A. 

 

 

 

 



6. PIELIKUMS  

Diplomdarba vāka paraugs 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

 

 

 

DIPLOMDARBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪGA 2010 

 



 

 

7. PIELIKUMS   

 

DIPLOMDARBA  VĒRTĒŠANAS  KRITĒRIJI 

1. Diplomdarba zinātniskums (psiholoģisko, pedagoģisko, speciālo, akadēmisko, 

profesionālo, metodisko u. c. zināšanu kvalitāte): 

o prasme teorētiski (psiholoģiski un didaktiski) pamatot savu metodisko 

pieeju darbā ar skolēniem konkrēta vecumā un konkrēta mācību 

priekšmetā; 

o prasme analizēt pedagoģiskās situācijas un secināt; 

o prasme analizēt literatūru vai pētnieku viedokļus, citu pieredzi, veidot 

savu pedagoģisko koncepciju, argumentēt savu pedagoģisko pieeju ne 

tikai teorētiski, bet arī praktiski risinot daţāda rakstura problēmas skolā; 

o prasme izmantot akadēmiskās zināšanas mācību priekšmetā. 

2. Pedagoģiskās (metodiskās) jaunrades elementi. 

3. Diplomdarba izpildes atbilstība zinātniskā stila prasībām un latviešu valodas 

kultūras normām. 

4. Diplomdarba noformējuma atbilstība prasībām. 

 

Pēc šiem kritērijiem vadās diplomdarba recenzents, kā arī Valsts pārbaudījumu 

komisija, pieľemot lēmumu par diplomdarba novērtējumu. 

Galīgais novērtējums atkarīgs arī no studenta prasmes iepazīstināt ar savu 

diplomdarbā veikto pētījumu. 

 

 

 

 

 

 



8. PIELIKUMS   

Recenzijas lapas paraugs 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas  un mākslas fakultātes 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  

DIPLOMDARBA 

r e c e n z i j a  

Darba autors          .......................................................................................................  

Darba nosaukums  .................................................................................................. … 

Darba vadītājs        ........................................     Recenzents 

………………………... 
(vārds, uzvārds)                                                                   (vārds, uzvārds) 

VĒRTĒJUMA KRITĒRIJI RECENZENTA 

VĒRTĒJUMS 

Ievaddaļa 
•      Problēmas formulējums, tās aktualitāte 

 •      Mērķis, uzdevumi 

 •      Hipotēze vai pētījurna jjautāj ums 

 •      Darba struktūra 

 

Teorētiskā daļa  
•      Literatūras avotu analīzes kvalitāte 

 •      Teorētisko nostādľu izpratne un analīzes pilnīgums •      Savi vērtējumi un teorētiskās 

nostādnes par darba tematiku 

 

 

Praktiskā dala  
•      Piedāvāto praktisko uzdevumu izvērtējums 

 •      Izmēģinājuma darbību, novērojumu, izstrādāto materiālu vērtējums 
 

 
Secinājumi un - 

nobeigums 
•      Atbilstība izvirzītajai problēmai, mērķa un uzdevumu izpilde 

 •      Izvirzītās hipotēzes vai pētījuma jautājuma risinājums 

 •      Darba novitāte 

 •      Rekomendācijas ieviešanai 

 

 

Darba kopīgais novērtējums 
•      Teorijas un prakses vienotība darbā 

 •      Praktiskā nozīmība un izmantošanas iespējas 

 •      Darba apjoms 

 •     Noformējums, izklāsta valoda 

 •      Pielikumi, to lietderība 

 

 

Recenzenta jautājumi: 

______________________________________________________________ 

Recenzenta slēdziens: AIZSTĀVĒŠANAI IESNIEGTAIS DARBS 

Atbilst Neatbilst 
diplomdarba prasībām diplomdarba prasībām 

□ □ 

Ieteikumi darba tālāki izmantošanai, 

ieviešanai:______________________________________  

Recenzents: _________________         _______________  _______________________ 
                                                   (paraksts)                                              (vārds, uzvārds)                                           (amats, zin. grāds) 

2010. gada ….. janvārī 
 

Piezīmes: 

Recenzija jāiesniedz ne vēlāk kā trīs dienas pirms diplomdarba aizstāvēšanas. 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES  UN PPMF BIBLIOTĒKAS 

RESURSI 

 

LU bibliotēka ir Latvijas lielākā augstskolas bibliotēka, galvenais LU studiju un 

pētniecības darba informācijas resursu centrs. LUB darbības mērķis ir nodrošināt ar 

informācijas resursiem LU studiju un zinātnisko pētījumu procesu. Bibliotēkas 

lietotājiem ir pieejami bibliotēkas krājums - vairāk nekā 2 miljoni sējumu daudzās 

pasaules tautu valodās. Krājumu veido iespieddarbi, nepublicēti dokumenti, 

audiovizuālie materiāli, elektroniskie resursi un citi dokumenti. Apmeklētājus apkalpo 

bibliotēkas abonementi un lasītavas, kuru krājumi ir izvietoti centrālajā ēkā Kalpaka 

bulvārī 4, nozaru un fakultāšu  bibliotēkās. 

 

LU BIBLIOTĒKAS KATALOGI UN KARTOTĒKAS 

LU Bibliotēkas katalogu sistēmu veido  

 elektroniskais katalogs  

 alfabētiskais katalogs  

 periodisko un turpinājumizdevumu alfabētiskais katalogs  

 sistemātiskais katalogs  

 

Elektroniskais katalogs 
Elektronisko katalogu LU Bibliotēka sāka veidot 1991. gadā. Elektroniskajā 

katalogā ir atspoguļoti dokumenti,  

 kas saľemti bibliotēkā pēc 1990.gada, neatkarīgi no dokumentu 

izdošanas gada;  

 rekataloģizētie dokumenti.  

 

2001. gada decembrī LU Bibliotēkas katalogs tika iekļauts Bibliotēku 

informācijas tīklu konsorcija, tagad VA “Kultūras informācijas sistēmas”, organizētajā 

Latvijas valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. Elektronisko katalogu 

regulāri papildina ar jauniem ierakstiem. Tas ir pieejams visiem interneta lietotājiem. 

 

Kartīšu katalogi.  
LU Bibliotēkas kartīšu katalogos iekļauta informācija par tiem dokumentiem, ko 

bibliotēka saľēmusi līdz 1990. gadam.  

 Alfabētiskais katalogs  
Katalogā atspoguļoti bibliotēkā esošie dokumenti autoru uzvārdu un iniciāļu vai 

izdevumu nosaukumu alfabētiskajā secībā. Bibliotēkā ir alfabētiskais katalogs 

latviešu valodā un ~ 50 svešvalodās, kas sakārtots atsevišķu valodu alfabētiskā 

secībā.  

 Periodisko un turpinājumizdevumu alfabētiskais katalogs  
Katalogā apkopota informācija par bibliotēkā esošajiem seriālizdevumiem: 

laikrakstiem, ţurnāliem, biļeteniem, gadagrāmatām, zinātnisko rakstu, statistikas 

u.c. krājumiem. Informācija sakārtota izdevumu nosaukumu vai kolektīvo autoru 

alfabētiskajā secībā. 

 Sistemātiskais katalogs  
Sistemātiskais katalogs, tāpat kā alfabētiskais katalogs, atspoguļo līdz 1990. 

gadam bibliotēkas fondā saľemtos dokumentus. Katalogs ir veidots tematiski, 

vadoties pēc BBK (Bibliotekāri Bibliogrāfiskās klasifikācijas) sistēmas. Katras 



nozares ietvaros ievērots alfabētiskais kārtošanas princips – vispirms ir 

dokumenti latviešu valodā, tad svešvalodās. 

 

       Kartotēkas 

Centrālās bibliotēkas Informācijas centrā ir pieejamas vairākas kartotēkas:  

Latvijas ekonomika, vēsture, tiesību zinātnes, likumdošana (materiāls līdz 

2005.gadam);  

LU vēsture (no 1995. gada tikai elektroniskā formā);  

LU mācībspēku publikācijas (no 1995. gada tikai elektroniskā formā).  

 

Lasāmatmiľas kompaktdiski (CD-ROM) 

Vairāk nekā 100 daţādu CD-ROM disku var lietot Informācijas centrā, LU 

Bibliotēkas centrālajā bibliotēkā. 

 

DATUBĀZES 

LU Bibliotēkas veidotās datubāzes 

 LU zinātnieku publikāciju un vēstures datu bāze 

 Datu bāze satur LU docētāju un pētnieku publikāciju (grāmatu, rakstu u.c. 

dokumentu), kā arī LU vēstures materiālu bibliogrāfiskos aprakstus. 

DB tiek veidota kopš 1995.g. un papildināta katru darba dienu. Pašreiz tajā ir ap 

46 tūkst. ierakstu. 

 LU Noslēguma darbu datu bāze 

 Datu bāze (DB) satur Latvijas Universitātes bakalaura, maģistra un kvalifikācijas 

darbu bibliogrāfiskos aprakstus. Lietotājiem ir iespējams iepazīties arī ar darba 

anotācijām, bet LANET tīkla lietotājiem ar darbu elektronisko versiju.  

 LU mācībspēku un LU aizstāvēto disertāciju un promocijas darbu datubāze 

 

LU Bibliotēkas abonētās datubāzes 

 

 LU Bibliotēkas izmēģinājuma pieejas datu bāzes, kas pieejamas visā LU (Lanet) 

datortīklā un Centrālajā bibliotēkā, Kalpaka bulv.4. 

 

 Britannica on-line  
Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angļu valodā, kurā ir 

vairāk kā 72 000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, 

kartes, karogus, vairāk kā 75 000 definīciju. Piekļuve divas reizes mēnesī 

iznākošajam biļetenam Inside Britannica. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) 

datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 

 Cambridge Journals Online (CJO) -  universālā pilntekstu DB dod iespēju 

meklēt un atrast informāciju vairāk nekā 100 zinātniskajos ţurnālos kā arī 

saistītajos  Interneta resursos humanitārajās un eksaktajās zinātľu nozarēs. Datu 

bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 

 Eastview Social Sciences & Humanities  
      Pieejami Krievijas sociālo un humanitāro ţurnālu pilni teksti. Datu bāze 

pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 



 EBSCO - daudznozaru DB, kas ietver vairākas tematiski atšķirīgas pilntekstu un 

apskatu datu bāzes. EBSCO - šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā datu 

bāze, pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.  

Datu bāzes ietvaros var veikt meklēšanu daudzās datu bāzēs, t. sk.: 

o Academic Search Premier  

Saturs: daudznozaru pilnu tekstu datu bāze (humanitārās un sociālās 

zinātnes, izglītība, māksla, literatūra, vēsture, filozofija, politika, fizika, 

ķīmija, datorzinātne, medicīna u.c.).  

Publikāciju skaits: ~4700 (sākot no 1975.gada)  

Ţurnālu skaits: ~3600  

o Newspaper Source  

Saturs: laikrakstu, televīzijas un radio ziľu pilnu tekstu datu bāze  

Laikrakstu skaits: ~25 ASV nacionālie un starptautiskie, ~200 ASV 

reģionālie laikraksti. 

o Regional Business News  

Saturs: visaptveroša ASV reģionālo biznesa publikāciju pilnu tekstu datu 

bāze.  

Ţurnālu skaits: ~75  

o Business Source Complete  

Saturs: biznesa un ekonomikas bibliogrāfiska un pilnu tekstu datu bāze 

(menedţments, mārketings, ekonomika, finanses, grāmatvedība u.c.)  

Papildus pilnu tekstu ţurnāliem datu bāzē pieejami finansu dati, 

monogrāfijas, uzziľu izdevumi, konferenču materiāli, daţādi ziľojumi un 

pētījumi, SVID analīzes, informācija par uzľēmumiem u.c.  Salīdzinot ar 

Business Source Premier, kas pieejama jau abonēto EBSCO datu bāzu 

paketē, jaunajā datu bāzē ir pieejami daudz vairāk zinātniski recenzētu 

biznesa ţurnālu pilnie teksti, tā ir papildināta un daudz plašāka. Papildus 

pilnu tekstu ţurnāliem datu bāzē pieejami finansu dati, monogrāfijas, 

uzziľu izdevumi, konferenču materiāli, daţādi ziľojumi un pētījumi, 

SVID analīzes, informācija par uzľēmumiem u.c. visās biznesa nozarēs 

(menedţments, mārketings, finanses, ekonomika, grāmatvedība u.c.)  

 

 ebrary  
Pilnu tekstu e-grāmatu datubāze ebrary Academic Complete versija satur vairāk 

kā 33 000 e-grāmatas daţādās zinātľu nozarēs no gandrīz 300 pasaules 

vadošajām zinātniskajām izdevniecībām: Elsevier, Emerald, Sage, Wiley, 

Oxford University Press, Springer, Karger, Taylor & Francis, Blackwell, Royal 

Society of Chemistry utt.  

Ebrary iekļautās grāmatas ir angļu valodā, PDF formātā, pieejama grāmatu 

meklēšana pēc vairākiem kritērijiem un pārlūkošana pa nozarēm. 

Pieeja datubāzei nodrošināta visā LU (Lanet) datortīklā, kā arī pieslēdzoties ar 

VPN ārpus LU telpām. Lai piekļūtu grāmatu pilnajiem tekstiem nepieciešams 

instalēt ebrary Reader 

 

 Latvijas Vēstnesis  
Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tiešsaistes versija. 

Datu bāze piedāvā informācijas meklēšanu un pārlūkošanu arhīvā no 1993.gada. 

Pieejami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā pielikumos  publicēto 

likumdošanas aktu un rakstu pilnie teksti. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) 

datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 

http://site.ebrary.com/lib/latvia
http://site.ebrary.com/lib/anysite/Download


 LETA  

Latvijas nacionālās ziľu aģentūras  DB.  Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) 

datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 

 

 

 Letonika  
Letonika ir latviska uzziľu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir 

sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziľu un tulkošanas informāciju. Letonika 

ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un 

skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture un interneta 

lappušu norādes. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc 

IP adresēm. 

 

 LURSOFT laikrakstu bibliotēka 
datu bāze  ir pieejama Informācijas centrā  (Kalpaka bulv. 4), Laikrakstu arhīvs 

pieejams no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” - no 2000.gada. 

 

 NAIS  
Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo aktu 

kopumu, kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija 

pieejama LU Centrālajā Bibliotēkā (Kalpaka bulv.4), Ekonomikas zinātľu 

bibliotēkā (Aspazijas bulv.5) un Juridisko zinātľu bibliotēkā (Raiľa bulv.19). 

 

 Oxford Reference Online: Premium Collection – ap 170 daţādu nozaru 

Oxford enciklopēdiju (t. sk. Izglītībā, psiholoģijā un mākslā)  pilnie teksti. Datu 

bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 

 ProQuest  
ProQuest ir daudznozaru pilnu tekstu un anotāciju datubāze pētniekiem un 

studentiem. Proquest savās datubāzēs piedāvā meklēt periodiskos 

izdevumus, disertācijas un citu zinātnisko informāciju no vairāk kā 9 000 

izdevējiem no visas pasaules. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, 

autorizācija pēc IP adresēm. 

 

 RUBRICON - universāla uzziľu izdevumu pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi 

apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākājās Krievijas  enciklopēdijās, 

vārdnīcās, rokasgrāmatās un saistītajos  Interneta resursos. Datu bāze pieejama 

visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 

 SAGE Journals Online 
Izdevniecības SAGE pilnu tekstu ţurnālu datubāze piedāvā rakstus no vairāk kā 

400 ţurnāliem. Datubāzē pārstāvētas daţādās zinātnēs - humanitārās zinātnes, 

zinātnes par dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c.  

SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa 

nozarēm un ţurnālu pārlūkošanu pēc nosaukuma alfabēta secībā. 

 

 SpringerLink  

SpringerLink ir viena no lielākajām tiešsaistes datu bāzēm zinātnē, tehnikā un 

medicīnā. Tajā pieejami izdevniecības Springer ţurnālu un grāmatu pilnie teksti 

biomedicīnā, dzīvības zinātnē, klīniskajā medicīnā, fizikā, inţenierzinātnē, 

matemātikā, datorzinātnē, humanitārajās zinātnēs un ekonomikā. SpringerLink 

http://proquest.umi.com/login
http://online.sagepub.com/


pašlaik piedāvā vairāk kā 500 ţurnālus un vairāk kā 2000 grāmatas. Datu bāze 

pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 

 Wiley InterScience  

Wiley InterScience datubāzē iekļauti vairāk kā 700 izdevniecības Wiley ţurnāli, 

no kuriem ~ 2/3 pieejami rakstu pilnie teksti. Wiley InterScience piedāvā 

ţurnālus daţādās zinātnēs: bizness, ķīmija, datorzinātne, zemes un vides zinātne, 

izglītība, inţenierzinātne, tiesību zinātne, zinātnes par dzīvību, matemātika un 

statistika, medicīna un veselības aprūpe, fizika un astronomija, polimēru un 

materiālu zinātne, psiholoģija un sabiedriskās zinātnes. 

 

 

 

 

LU BIBLIOTĒKAS PPMF  bibliotēka 

 

 

LUB PPMF bibliotēka ir LU Bibliotēkas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir 

nodrošināt akadēmiskās un profesionālās izglītības, kā arī zinātniskās pētniecības darba 

bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.  

  

LUB PPMF   bibliotēkas darbības galvenie uzdevumi:  

 

1. Bibliotēkas krājuma veidošana un uzturēšana: 

1.1. tematiska bibliotēkas krājuma komplektēšana atbilstoši akreditētajiem studiju 

programmām  LU pedagoģijā, skolotāju izglītībā, psiholoģijā, mākslā un mākslas  

zinībās, sadarbībā ar PPMF mācību spēkiem, 

1.2. krājuma statistiskās uzskaites un analīzes nodrošināšana, iespieddarbu eksemplāru 

informācijas nodrošināšana un aktualizēšana elektroniskajā kopkatalogā, iespieddarbu 

tehniskā apstrāde. 

2. Lasītāju apkalpošana: 

2.1. lietotāju apkalpošanas darba organizēšana abonementā un lasītavā, 

2.2. lasītāju reģistrācija un datu rediģēšana bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500; 

2.3. bibliogrāfisko uzziľu sniegšana, lasītāju informatīvā apkalpošana, apmācība 

darbam ar elektronisko katalogu un datubāzēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interscience.wiley.com/


PPMF bibliotēkas 

 pasūtīto periodisko izdevumu saraksts 2010.gadam 

 

LAIKRAKSTI: 

1. Diena – www.diena.lv  

2. Dienas bizness - www.db.lv  

3. Бизнес  Балтия - www.bb.lv  

4. Вести сегодня - www.ves.lv  

 

ŢURNĀLI: 

 

Nr. ISSN        NOSAUKUMS 

1.  Deko 

2.  Diena 

3.  Izglītība un kultūra 

4. 0132-6295 Karogs 

5. 1019-5351 Kentaurs XXI                          

6.  Kultūras Forums 

7. 1691-0982 

1691-1709 

Psiholoģija mums + Psiholoģija ģimenei 

un skolai 

8. 1691-0435 Psiholoģijas pasaule 

9.  1407-804X Veselība 

10.  Burda (Rus) 

11.  Verena Stricken (Ger) 

12. 0969-5893 Clinical psychology: science and practice 

13.  Domus 

14. 1362-5276 English teaching professional 

15. 0018-2753 History today 

16.  Icon 

17. 1367-4587 Journal of in-service education 

(Professional development in education) 

18. 1740-6943 Knitting 

19. 0894-4105 Neuropsychology 

20.  P.M.History 

21.  Patchwork neu Professional 

22. 1524-0657 Studies in gender and sexuality 

23. 0736-0770 Visual arts research 

24.  Директор школы 

25.  Ручная работа 

26.  Дефектология 

27.  Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития 

28.  Логопед 

29.  Управление ДОУ 

30.  Ребенок в детском саду 

31.  Дошкольная педагогика 

32.  Дошкольное воспитание 

http://www.diena.lv/
http://www.db.lv/
http://www.bb.lv/
http://www.ves.lv/


33. 0016-9862 Gifted child quarterly 

34. 0957-588X BBC Good Food 

35.  Architectural  Record 

36.  HOW 

37.  ID Magazine 

38.  Shots 

39.  Picture 

40.  Wallpaper 

Grāmatu saraksts (izlases kartība) un eksemplāru skaits LU Bibliotēkā un LUB 

Izglītības zinātľu un psiholoģijas bibliotēkā 

Nr.p.k.. Autors Nosaukums Izdevējs Gads Eks. 

sk. 

LUB 

Eks. LUB : 

Izgl.zin. un 

psihol. bibl. 

1. Albrehta, 

Dzidra 

Didaktika RaKa 2001 84 82 

2. Albrehta, 

Dzidra  

Pētīšanas 

metodes 

pedagoģijā 

Mācību 

grāmata 

1998 66 64 

3. Anspaks, J. Mākslas 

pedagoģija. 

1.d. 

RaKa 2004 72 70 

4. Anspaks, J. Mākslas 

pedagoģija. 

2.d. 

RaKa 2006 12 10 

5. Balsons, 

M.  

Kā izprast 

klases 

uzvedību 

Lielvārds 1995 

1996 

17 

10 

16 

3 

6. Beļickis, I. Izglītības 

alternatīvās 

teorijas 

RaKa 2001 

1997 

23 

52 

22 

49 

7. Ēriksons, 

E. H.  

Identitāte : 

jaunība un 

krīze 

Jumava 1998 15 10 

8. Geidţs, N. 

L.  

Pedagoģiskā 

psiholoģija 

Zvaigzne 

ABC 

1999 26 19 



 

9. Geske, A. Izglītības 

pētniecība 

LU 

Akadēmiskais 

apgāds 

2006 49 41 

10. Gombrihs, 

E. H. 

Mākslas 

vēsture 

Zvaigzne 

ABC 

1997 

[b.g.].  

31 

13 

17 

13 

11. Goulmens, 

D.  

Tava 

emocionālā 

inteliģence 

Jumava 2001 42 42 

12. Gudjons, 

H. 

Pedagoģijas 

pamatatziľas 

Zvaigzne 

ABC 

1998 

2007 

28 

2 

22 

2 

13. Kačalova, 

T. 

Mākslas 

vēstures 

pamati 

Zvaigzne 

ABC 

2005 20 16 

14. Kavacs, 

Valdis 

Mākslas 

valodas 

pamati 

Zvaigzne 

ABC  

1999 9 9 

15. Komenskis, 

J.A. 

Lielā 

didaktika 

Zvaigzne 1992 13 6 

16. Kūle, M., 

Kūlis R.  

Filozofija Zvaigzne 

ABC 

1998 74 20 

17. Ķestere, I. Pedagoģijas 

vēsture 

Zvaigzne 

ABC 

2005 30 24 

18.  Mācīšanās ir 

zelts 

:ziľojums, ko 

Starptautiskā 

Komisija par 

izglītību 

divdesmit 

pirmajam 

gadsimtam 

sniegusi 

UNESCO 

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

2001 5 3 



 

19.  Mācīšana un 

mācīšanās - 

ceļš uz 

izglītotu 

sabiedrību 

:baltā 

grāmata par 

izglītību un 

apmācību 

[Akadēmisko 

programmu 

aģentūra] 

[1998] 4 3 

20. Nīmante, 

D. 

Klasvadība Zvaigzne 

ABC 

2007 11 10 

21. Reľģe, V. Personības 

psiholoģija 

Zvaigzne 

ABC 

2000 57 17 

22. Reľģe, V. Sociālā 

psiholoģija 

Zvaigzne 

ABC 

2002 92 41 

23. Students, J. 

A. 

Vispārīgā 

paidagoģija. 

1. , 2. d. 

RaKa 1998 115 9 

24. Rubana, I. 

M. 

Mācīties 

darot 

RaKa 2004 58 56 

25. Špona, A. Audzināšanas 

process 

teorijā un 

praksē 

RaKa 2004 

2006 

29 

21 

28 

20 

26. Vorobjovs, 

A.  

Vispārīgā 

psiholoģija 

Izglītības soļi 2000 44 20 

27. Zelmenis, 

V. 

Pedagoģijas 

pamati 

RaKa 2000 43 37 

28. Ţogla, I.  Didaktikas 

teorētiskie 

pamati 

RaKa 2001 45 39 

29. Ţukovs, L.  Ievads 

pedagoģijā 

RaKa 1997 24 21 

30. Ţukovs, L.  Pedagoģijas 

vēsture 

RaKa 1999 

2001 

41 

14 

39 

12 



PPMF bibliotēkas statistiskie rādītāji. 

2006.g. 

 Krājuma ienākuši :  975 nosaukumi un  2 617 eksemplāri.  

12 datubāzes  

Finansējums : 24 824 59  Ls 

Periodikas pasūtīšanai :  5 825  Ls 

Grāmatu iegādei : 15 999 59  Ls 

PsycArticl datubāze 3  000  Ls 

Lietotāju skaits:  2 122 

Izsniegums  : 21 000      

Apmeklējums : 40 000  

 Ieľēmumi : 3 759 65 Ls  (kopēšana, printēšana, kavējuma nauda)  

2006.g. tiek izveidota lasītava, brīvpieejā 5 tūkstoši nosaukumi, jaunākie   preses 

izdevumi.  

2006.g Latvijas Universitātes bibliotēkā  sāk darboties informācijas resursu 

elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana. 

 

2007.g.  

 Krājumā ienākuši : 1 000 nosaukumi, eksemplāri  1 800 

  Finansējums : 28 800 00 Ls 

19 datubāzes 

datubāze  : PsycArticles 3 000 Ls 

Periodikai :  2 500 Ls 

 Grāmatu iegādei : 21 780   Ls 

Lietotāju skaits : 2 621 

Apmeklējums : 70 000 

Izsniegums : 25  000 

 Fakultātes bibliotēkā 2007.g. tika uzstādīti elektroniskie drošības vārti, kas ļauj 

veikt korektu apmeklējuma uzskaiti 

Bibliotēkas ienākumi : 6 490 66  Ls (kopēšana, printēšana, nokavējuma nauda, 

ssba pakalpojumi, nozaudētie dokumenti)  

2007.g. bibliotēkā tika uzstādīti  15 jauni datori 

 

2008.g.  

Krājuma ienākuši  : 1205 nosaukumi,  4253 eksemplāri  

Finansējums ;  34 600 00 Ls 

20 datubāzes  

Grāmatu iegādei : 20 271 53 Ls 

Periodikas iegādei :   9 341 67 Ls 

E-resursu iegādei :  3 957 38 Ls 

Lietotāju skaits :  2 333  

Izsniegums :  21 985 

Apmeklējums : 75 000 

Bibliotēka ieľēmumi : 7569 12 Ls (kopēšana, printēšana, nokavējuma nauda, 

suvenīri)  

2008.g. tika uzsākta un  nodrošināta dokumentu krāsainā izdruka  un  krāsainā 

kopēšana, kas sevišķi aktuāli ir mākslas vēstures un vizuālās mākslas skolotāja 

specialitāšu studentiem.   

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, latviešu valodas kā otrās valodas 

skolotāja,  angļu/ vācu valodas skolotāju  specialitāšu literatūras nodrošinājumam tika 

novirzīti 5,600 Ls.  



2008.g.  mājturības, kultūras vēstures, mākslas vēstures un vizuālās mākslas 

specialitātēm no piešķirtā finansējuma  specialitāšu kursu programmu nodrošinājumam   

tika piekomplektēta periodika angļu valodā - Good Food, Decorative Arts, Domus,How, 

IOCN, i –DISCO, Knitting, Picture, Shots, Visual art research, Wallpaper, vācu valodā  

- Verena, krievu valodā  - Burda, Ручная работа.  

 

2009.g.  

Krājumā ienākuši : 1 309  nosaukumi   un  2 175 eksemplāri   

Finansējums : 14 790  Ls 

Grāmatu iegādei :   7 363 09 Ls 

Periodikas iegādei : 3 415 94 Ls 

E-resursu iegādei :  4 020 00 Ls 

Lietotāju skaits  : 1 500 

Izsniegums :  31 506 

Apmeklējums : 104 603 

Bibliotēkas ieľēmumi :  7957 44 Ls  

Mājturības, kultūras vēstures, mākslas vēstures un vizuālās mākslas 

specialitātēm iespieddarbu iegādei  no piešķirtā finansējuma tika novirzīti 3 400 Ls.  

Specialitātēm – speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds  tika 

piekomplektēta periodika krievu valodā - Логопед : научно-методический журнал, 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, Дефектология.  

 

2010.g.  

            Līdzekļu izlietojums (01.01.2010 – 30.09.2010) 

 

Krājumā ienākuši : 703 eksemplāri   

Finansējums : 15 000  Ls 

Grāmatu iegādei :   5 144.34 Ls 

Periodikas iegādei : 3 415.94 Ls 

E-resursu iegādei :  6 439.72 Ls 

Lietotāju skaits  : 1 500 

Izsniegums :  15 506 

Apmeklējums : 45 603 

 

 

2010g. iegadato grāmatu saraksts  un eksemplāru skaits LUB Izglītības zinātľu un 

psiholoģijas bibliotēkā 

 Nosaukums Autors ISBN gads 

V
a

lo
d

a
 

S
k

a
it

s 

Izdevējs 

1. 9 The Cyberspace Handbook Jason Whittaker 9780415168366   eng 1 Routledge 

2. 9 Ģēnija dienasgrāmata S. Dalī     lav 2 Jumava  

3. 9 Krāsas uztvere un iedarbība Ozola E.     lav 10 Jumava  

4. 9 Nozīme valodā: lingvistiskie un 

ekstralingvistiskie aspekti 

Nītiľa D. Iļjinska 

R. Platonova M. 9789984328430   lav 15 RTU Izd.   

5. 9 
poligrāfija materiāli paīrs Norīte,Valda 9984764451   lav 10 

poligrāfijas 

inforcentrs 

6. 9 
Digitālā fotogrāfija 

Bergijs Haginss, 

Ians Proberts 9789984406060   lav 2 

zvaigzne 

ABC 

7. 9 
Latvijas Kino Kainaizis 9984360709   lav 5 

zvaigzne 

ABC 



8. 9 
Dokumentāls logs uz Eiropu 

Matīsa K. 

Redovičs A. 9789984812052   lav 3 mansards 

9. 9 
 Fundamentals of Photography Drew Helen  2884790500    eng 2 

AVA 

Publishing 

10. 9 
Digital Illustration.A Master 

Class in Creative Image-Making Zeegen Lawrence  2880467977    eng 1 

RotoVisio

n  

11. 9 
150 Best House Ideas 

Canizares Ana G. 9780060780005   eng 2 

Collins 

Design 

12. 9 
Materials for Architectural 

Design 
Bell V.B., Rand 

Patrick 1856694801   eng 1 

Laurence 

King 

13. 9 
Zaļš, Balts, Zils + CD Mednis Jānis, 

Tiguls Raimonds 9984196224   lav 1 

 

Kolkasrags 

14. 9 
 Big Book of Interiors 

Losantos Agata 0060833432   eng 1 

Collins 

Design 

15. 9 

Architecture of Rīga eight 

hundred years mirroring 

European  

Spārītis Ojārs, 

Krastiľš Jānis 9789984262215   lav 2 

Nacionālai

s apgāds 

16. 9 

Interior design course 

Tangaz Tomris 500285985   eng 1 

Thames 

and 

Hudson 

17. 9 
Schritte 2 , Lehrerhandbuch   

978-3-19-

021705-2    ger 2 Hueber 

18. 9 

Forms, Folds, and Size Poppy E.    

 

9781592534616   eng 3 

Rockport 

Publishers, 

USA 

19. 9 

Academic Vocabulary in Use     

McCarthy 

Michael, O'Dell 

Felicity   0521689392   eng 2 

Cambridge 

University 

Press  

20. 9 Art History. A very Short 

Introduction Dana Arnold   9780192801814   eng 1 

Oxford 

university 

press  

21. 9 
Geschichte der Kunst Kemp, M.    9783832190255   ger 1 

Kunst 

Verlag 

22. 9 
Schritte 4 , Lehrerhandbuch   

978-3-19-

021807-3   ger 2 Hueber 

23. 9 
Wheel Deutsch - Unregelmazige 

Verben      9195467   ger 1 Hueber 

24. 9 
Drawing the landscape     Sullivan, C.   0471430358     eng 5 

John Wiley 

and Son 

25. 9 
Adīšana   

978-9934-0-

0441-4   lav 2 

zvaigzne 

ABC 

26. 9 Valoda un politika  Dţozefs Dţ. Ē. 9,78998E+12   lav 5 Zinātne 

27. 9 

History of modern Design Raizman, D.   9781856696944   eng 4 

Laurence 

King 

Publischin

g 

28. 9 Reklāmas psiholoģija Veide M.     lav 15 Jumava  

29. 9 
Fotografēšana Hedţko, Dţ. 9789984377209   lav 1 

zvaigzne 

ABC 

30. 9 

Medieval Architectural drawing Pacey, A.    9780752444048   eng 1 

Academic 

Book 

Collection 

31. 9 Fremdsprache Deutsch. Heft Nr. 

38, 08, 39,08, 37,07       ger 1 Hueber 

32. 9 
Modern House     Welsh, J.    0714828890    eng 5 

Phaidon 

Press 



33. 9 
The style of the century Hilier, B.   

978-

0906969656   eng 2   

34. 9 
Mīlēdama   Ārija Elksne    

978-9984-40-

944-3   lav 2 

zvaigzne 

ABC 

35. 9 
Latviešu valodas gramatika: 

koncepcija, prospekti, atsevišķu 

nodaļu pirmvarianti atb. Ilga Jansone       lav 3 

LU 

Latviešu 

valodas 

institūts 

36. 9 
Schritte 3 , Lehrerhandbuch   

978-3-19-

021806-6   ger 2 hueber 

37. 9 
The new graphic design school Alan, Swann   9780471288343   eng 1 

Wiley 

Publishing 

38. 9 Designing with type : the 

essential guide to typography   James Craig   0823014134   eng 3 Watson 

39. 9 
Design: Key Concept 

Mc. Dermott 

Catherine 9780415320153   eng 1 

Carlton 

Books 

40. 9 Watercolors techniques and 

color Parramon, J. M.    9780764162961   eng 4   

41. 9 
No ģermānismiem līdz 

superlatīvam.      Bušs O.    9789984742434   lav 10 

LU 

Latviešu 

valodas 

institūts 

42. 9 
Mākslas vēsture Gombrich, E.H.       lav 1 

zvaigzne 

ABC 

43. 9 
Latviešu mākslas terorijas 

vēsture Pelše, Stella       lav 3 Ulma 

44. 9 
Panti Elsbergs J. 

9789984807331

    lav 1 neputns 

45. 9 Menschen Werke Epochen   Christoph Parry    0014989   ger 1 Hueber 

46. 9 Handbook of Human Factors in 

Web Design 

Robert W. 

Proctor, Kim-

Phuong   9780805846126   eng 1 Lawrence 

47. 9 
Contemporary Graphic Design   9783836521369   eng 1 

Taschen 

Verlag 

48. 9 
Plein Air Painting in Watercolor Burdick Scott.   9781560107255   eng 3 

Walter 

Poster 

49. 9 

Latviešu valodas apguve 

mazākumtautību izglītībā: 

tendences, attīstība, ietekmes   

Lazdiľa S. , 

Šalme A.    9789984815176   lav 5 LVAVA 

50. 9 
Geschäftskommunikation, 

besser    9783191015879   ger 1 Hueber 

51. 9 
Vārds un tā pētīšanas aspekti : 

rakstu krājums. 2001; 2002; 

2003; 2008, 2009       lav 2 

Liepājas 

Pedagoģija

s 

augstskola 

52. 9 
Creativity for Grafhic Designers Oldach, M. 9781581800555   eng 1 

North 

Light Book 

53. 9 Latgalīšu-latvīšu-krīvu sarunu 

vuordineica.      

978-9984-815-

22-0   lav 2 LVAVA 

54. 9 
Čardašs. Mīlas lirika   Ojārs Vācietis   

978-9934-0-

0028-7   lav 2 

Zvaigzne 

ABC 

55. 9 

Sprachen Lerner. Europaisches 

Sprachenportfolio fur 

Erwachsene     9783190029631   ger 1 hueber 

56. 9 

Valodas labirinti : latviešu 

valoda 8. klasei : skolotāja 

grāmata   Vīduša, Iveta   9789934000256   lav 10 

zvaigzne 

ABC 

57. 9 Mindful Education for ADHD   9781441179937   eng 1 Continuum 



Students   

58. 9 
Ideju krātuve pirmsskolai, 2. 

Rotaļnodarbības 2-5 gadus 

veciem bērniem      

978-9934-0-

0514-5   lav 5 

zvaigzne 

ABC 

59. 9 Help Your Child Develop 

Emotional Literacy   Rudd Betty   9781855394674   eng 1 Continuum 

60. 9 Muzicēšana - labākā 

intelektuālo spēju attīstītāja   

Jānis Imants 

Birzkops   

978-9934-0-

0335-6   lav 10 

zvaigzne 

ABC 

61. 9 Gifted and Talanted Education   9780415465984   eng 1   

62. 9 School management and multiI- 

professional partnerships   9780826494658   eng 1 Continuum 

63. 9 Educational Assessment in the 

21st Century   9781402099632   eng 2 

Springer-

Verlag 

64. 9 
Theory and Practice of 

Education David Turner 9780826441706   eng 1 Continuum 

65. 9 Meeting the Needs of 

Disaffected Students   9780826434654   eng 1 Continuum 

66. 9 

Qualitative Research methods in 

Education and Educational 

technology Jerry, W. 9781930608542    eng 2 IAP 

67. 9 

The Collected Works of Ed 

Diener : Defining and 

Measuring Subjective Well-

Being E. Diener 9789048123537   eng 1 

Springer-

Verlag 

68. 9 
Values Education and Quality   

Lovat T. R. 

Toomey   9781402099618   eng 2 

Springer-

Verlag 

69. 9 Teachers Carrer Trajectories 

and Work Lives Bayer, M. 9789048123575   eng 1 

Springer-

Verlag 

70. 9 Dyslexia in the Digital Age Ian, Smythe  9780826438836   eng 1 Continuum 

71. 9 Bērns starp pieaugušajiem. 

Rokasgrāmata skolotājiem   Alla Plaude   

978-9934-0-

0103-1   lav 2 

zvaigzne 

ABC 

72. 9 
Twenty-First Century Design 

Fairs Marcus 1844422690   eng 1 

  Carlton 

Books 

73. 9 Literatūra 7. klasei Mācību 

grāmata 

Aija Kalve, Ilze 

Stikāne 9789984332956   lav 8 Pētergailis 

74. 9 Literatūra 7. klasei Skolotāja 

grāmata 

Aija Kalve, Ilze 

Stikāne 9789984332963   lav 8 Pētergailis 

75. 9 Literatūra 7. klasei Darba 

burtnīca 

Aija Kalve, Ilze 

Stikāne 9789984332970   lav 8 Pētergailis 

76. 9 
Raksti. Dzeja Gunārs Saliľš 9984768708   lav 2 

Valters un 

Rapa  

77. 9 
Praktiskā ĒTika  Rubenis, A.  9984044475 1996 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

78. 9 
Culinaria. European 

Specialities    3895082341    eng 1 

Konemann

  

79. 9 
Saldais Ziemassvētku cienasts  Šelvaha, L. 

9789934004179 

  2008 lav 3 

Zvaigzne 

ABC 

80. 9 
Pikantais šefpavārs   Dţeimijs Olivers  

9789934000331 

  2008 lav 2 

Zvaigzne 

ABC 

81. 9 
Hand Lettering  Marci Donley  9781600594724 2009  eng 1 

Craft 

Book  

82. 9 Декоративные поверхности. 

Энциклопедия.   Скиннер К.  

9785979400273

    rus 1 Rapa  

83. 9 
Mājas remonts : rokasgrāmata   

9789984222530

    lav 1 

Zvaigzne 

ABC 



84. 9 

Iekšējās apdares darbi : grīdas, 

sienas un griesti : praktiski 

padomi  Martins Kurcs  

9789984386188

    lav 1 Jumava  

85. 9 
Теория и практика 

домоведение    5160027076  2006 rus 2   

86. 9 

Культура дома  

Кульбацкий Е М. 

Короткова. А.В. 

Рябова И.Ю.     2007 rus 3 

Москва. 

Форум  

87. 9 Burkānu ēdieni ikdienai un 

svētkiem  Šelvaha, L.  

9789934005602

  2009  lav 3 

Zvaigzne 

ABC 

88. 9 
Svētku cienasts   Šelvaha, L.   

9789934004001 

  2008 lav 3 

Zvaigzne 

ABC 

89. 9 
Klasiska mājas virtuve  Mērija Berija   9984370879   2005 lav 2 

Zvaigzne 

ABC 

90. 9 
Universālā pavārgrāmata   

Hedviga Marija 

Štūbere 

9789984403335 

  2007 lav 2 

Zvaigzne 

ABC 

91. 9 

Feltique  

Nikola Davidson 

and Brookelynn 

Morris  9780307406996 2009 eng 2 

Craft 

Book  

92. 9 
Making Mechanical Cards  Sheila Sturrock  9781861086358   eng 1 

Craft 

Book  

93. 9 

Thank You Notes   

Jan Stepehenson 

Kelly  

978-

1600593192 2009 eng 1 

Craft 

Book  

94. 9 
Creative paper Quilts   Terri Stegmiller 9781600593123 2009 eng 1 

Craft 

Book  

95. 9 
Surface and Finish by Liz 

Wilhide   

9781844005086

    eng 1   

96. 9 Vizuālā māksla. 6. klase Mācību 

grāmata  

Ilze Briška, Daiga 

Kalēja-

Gasparoviča  9789984460208   lav 5 Raka   

97. 9 
Mākslas vēsture   Gombrich, E.H.    1997 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

98. 9 Rundāles pils  I. Lancmanis  9789984386348 2009 lav 1 Jumava  

99. 9 
Poster-art. Innovation in Poster 

Design  Rivers Charlotte  294036155X  2007 eng 1 

RotoVisio

n  

100. 9 Krāsas modernā interjerā. 

Rokasgrāmata  Stārmere Anna  9984375994  2006 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

101. 9 
Teksta un grafikas dizains soli 

pa solim   Sallija Hjūsa  9984111881   2003 lav 10 Lielvārds 

102. 9 
Latviešu valodas patskaľu 

sistēmas akustisks un auditīvs 

raksturojums.   Grigorjevs J.   

9789984742380

  2008  lav 5 

LU 

Latviešu 

valodas 

institūts 

103. 9 Mājturība un tehnoloģijas. 1.Ц4. 

klase   Laila Meluškāne       lav 2 Raka   

104. 9 Vizuālā māksla. 6. klase 

Skolotāja grāmata  

Ilze Briška, Daiga 

Kalēja-

Gasparoviča  9789984460215   lav 10 Raka   

105. 9 Tēlotāja ģeomterija  Čukurs, J.     2004 lav 10 Raka   

106. 9 Нарушения чтения у младших 

школьников  Русецкая. М. А.  5898158596  2007 rus 2 

Санктпете

рбург. 

Каро  

107. 9 
Zinatne un patiesiba  Vedins, I.  

9789984800639

  2008 lav 5 Avots  



108. 9 
Uzvedības atkarības  

Aleksejs 

Jegorovs  9789984460550 2009 lav 3 Raka   

109. 9 
Audzināšana. Pašaudzināšana.  

Ausma Špona, 

Inta Čamane  

9789984460840

  2009 lav 10 Raka   

110. 9 Введение в нейропсихологию 

детского возраста  

Семенович. А.В. 

  

9785985631364

  2008  rus 2 

Москва. 

Генезис  

111. 9 Special Educational Needs, 

Inclusion and Diversity  

Frederickson, N,. 

Cline, T.  0335204023  2003 eng 2 

Open 

University 

Press  

112. 9 A history of psychology : main 

currents in psychological 

though  Leahey T, H.   130112860 2000 eng 5 

Upper 

Saddle 

River 

(New 

Jersey)  

113. 9 

Individuālpsiholoģija skolā : 

lekcijas skolotājiem un 

audzinātājiem  Adlers  9984222713 2001 lav 7 

Zvaigzne 

ABC 

114. 9 
Ievadlekcijas psihoanalīzē   Zigmunds Freids  9984377393   2007 lav 5 

Zvaigzne 

ABC 

115. 9 

Mākslas terapija : teorija un 

prakse : rakstu krājums   K. Martinsone  9789984798974 2009 lav 5 

SIA 

"Drukātava

", Inita 

Bukava 

20018757   

116. 9 
Rotaļas ar burtiem  Aija Jerkina   

9789984460192

    lav 5 Raka   

117. 9 Mūzikas leksikons  Ludvigs Kārkliľš  9984158039    lav 2 Raka   

118. 9 Literatūra 12. klasei. Skolotāja 

grāmata    Inese Auziľa   9789934001581   2010 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

119. 9 

Literatūra 11. klasei    

Daina Auzāne, 

Dace Lūse, Mārīte 

Maurmane, 

Mārīte M   9789934007729   2010 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

120. 9 

Literatūra 11. klasei. Darba 

lapas   

Daina Auzāne, 

Dace Lūse, Mārīte 

Maurmane, 

Mārīte M   9789984405162   2010 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

121. 9 

Literatūra 10. klasei    

Ieva Dubiľa, Lita 

Silova, Aldis 

Vēvers, Vīduša, I.   9789934007309   2009 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

122. 9 
Literatūra 10. klasei. Darba 

lapas    

Ieva Dubiľa, Lita 

Silova, Aldis 

Vēvers, Vīduša, I.   9789934007378   2009 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

123. 9 Pārbaudes darbi literatūrā 10.-

12. klasei   Inese Ruberte   9789934000942   2009 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

124. 9 Latviešu valoda vidusskolām. 1. 

daļa Skolotāja grāmata   

Iluta Dalbiľa, 

Inese Lāčauniece   

978-9984-46-

074-1   2009 lav 10 Raka   

125. 9 Paklāju un gobelēnu tehnikas 

Teorija. Pieredze. Prakse   Ligita Ozolniece   

978-9984-46-

077-2     lav 3 Raka   

126. 9 Literatūra 12. klasei. Darba 

lapas   

Inese Auziľa, 

Dace Dalbiľa   9789934000027   2010 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 



127. 9 

Literatūra 11. klasei. Skolotāja 

grāmata    

Daina Auzāne, 

Dace Lūse, Mārīte 

Maurmane, 

Mārīte M   9789934007743   2010 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

128. 9 
Literatūra 10. klasei. Skolotāja 

grāmata    

Ieva Dubiľa, Lita 

Silova, Aldis 

Vēvers, Vīduša, I.   9789934008054   2010 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

129. 9 
Praktiskā latviešu valoda    

Mārīte Milzere, 

Ināra Pāvila   9789934004674   2009 lav 5 

Zvaigzne 

ABC 

130. 9 Pārbaudes darbi latviešu valodā. 

2. daļa. Morfoloģija   Ausma Zeltkalna   

978-9984-46-

113-7   2009 lav 5 Raka   

131. 9 
Sešas domāšanas cepures   Edvards de Bono    9789934010309 2009 lav 5 

Zvaigzne 

ABC 

132. 9 Piemiľas paradoksi   Grīnuma G.    998450591X    2009 lav 2 Karogs   

133. 9 

Letonikas pētījumi, 2005-2009      9789984954271 2009 lav 3 

Latvijas 

Zinātľu 

akadēmija   

134. 9 
Fantāzijas gramatika   Dţanni Rodari   9789934005763   2009 lav 6 

Zvaigzne 

ABC 

135. 9 
Kas ar tevi notika, Anna?   Aidi Vallika   9789934010101   2009 lav 2 

Zvaigzne 

ABC 

136. 9 Latviešu valoda vidusskolām. 1. 

daļa Mācību grāmata   

Iluta Dalbiľa, 

Inese Lāčauniece    

978-9984-46-

072-7   2009 lav 10 Raka   

137. 9 Latviešu valoda vidusskolām. 1. 

daļa Vingrinājumu burtnīca   

Iluta Dalbiľa, 

Inese Lāčauniece   

978-9984-46-

073-4   2009 lav 10 Raka   

138. 9 Latviešu valodas pareizruna un 

pareizrakstība Mācību līdzeklis   

Vaira Strautiľa, 

Dzintra Šulce   

978-9984-46-

082-6   2009 lav 4 Raka   

139. 9 Vizuālā māksla. 5. klase 

Skolotāja grāmata   

Ilze Briška, Daiga 

Kalēja   

978-9984-15-

919-5      lav 4 Raka   

140. 9 

Pagājušo gadu Latvija 1945-

1990 : kā dzīvojām, no kā 

iztikām, ko apsmējām   

Grava-Kreituse, 

Ilga   9789984402253 2009 lav 1 

Zvaigzne 

ABC  

141. 9 
Zinātnes un augstskolu sākotne 

Latvijā   Stradiľš J.    9789984824130 2009 lav 2 

Latvijas 

vēstures 

institūta 

apgāds   

142. 9 
Latviešu zvēri   

Inese Zandere, 

Mārtiľš Grauds      2009 lav 2 

Liels un 

mazs   

143. 9 
Rokasgrāmata latviešu valodā    

Skaidrīte 

Urţevica   9789984409849      lav 5 

Zvaigzne 

ABC 

144. 9 
Latviešu interpunkcija    Aina Blinkena   9789984405162   2010 lav 10 

Zvaigzne 

ABC 

145. 9 

Pārbaudes darbi latviešu valodā. 

1. daļa. Fonētika. Leksika 

Mācību līdzeklis   Ausma Zeltkalna   

978-9984-46-

076-5   2009 lav 4 Raka   

146. 9 Literatūra vidusskolām. 1. daļa 

Mācību grāmata   Anita Skalberga   

978-9984-46-

089-5   2010 lav 10 Raka   

147. 9 
Vizuālā māksla vidusskolām 

Mācību grāmata  1.daļa 

Ilze Briška, Ilze 

Kadiķe, Daiga 

Kalēja-

Gasparoviča   

978-9984-46-

078-9   2009 lav 10 Raka   



148. 9 Vizuālā māksla. 5. klase Mācību 

grāmata   

Ilze Briška, Daiga 

Kalēja, Maija 

Rudovska   

978-9984-15-

918-8      lav 4 Raka   

149. 9 To mēs nezinām : sarunas ar 

Imantu Ziedoni    M. Zālīte   9789984847016 2009 lav 2 

Dienas 

Grāmata   

150. 9 Letonikas trešā kongresa 

zinātniskie raksti       9789984954264 2009 lav 3 

Latvijas 

Zinātľu 

akadēmija   

151. 9 Skolēni un mācību disciplīna 

Teorija. Pieredze. Prakse   Linda Daniela   

978-9984-46-

083-3   2009 lav 5 Raka   

152. 9 Augusts Milts: patība un ētika 

(cietos vākos)      

978-9984-15-

944-7   2008 lav 3 Raka   

153. 9 

 A dictionary of education   Susan Wallace   9780199212064   2008 eng 1 

Oxford 

university 

press  

154. 9 Garīgā inteliģence: meklējumi 

un attīstība    

Aina Ozoliľa-

Nucho, Māra 

Vidnere   

978-9984-46-

085-7      lav 5 Raka   

155. 9 

Riti dziemu kamolīti. 

Mājdzīvnieki. Meţa dzīvnieki. 

6. daļa  Zelmene, Māra  

9789984461151

  2010  lav 5 RaKa  

156. 9 Literatūra 7. klasei. Skolotāja 

grāmata  

Kalve, Aija, 

Stikāne, Ilze  

9789984332963

  2010  lav 5 Pētergailis  

157. 9 
The sewing book  Alison, Smith  978140533555  2009  eng 1 

Great 

Britain  

158. 9 
Circles and dots   Hampshire, M.  2940361169    eng 1 

Roto 

Vision  

159. 9 
squares, checks and grids    

978-

2940361823   eng 1 

Roto 

Vision  

160. 9 Riti dziesmu kamolīti. Tēvzeme, 

daba. 4. daļa  Zelmene, Māra  

9789984460819

  2009  lav 5 Raka  

161. 9 Simbolu vārdnīca : tradicionālie 

un neparastie tēli un simboli   Tresidder, Jack.   

9789984401522

  2010  lav 1 

Zvaigzne 

ABC  

162. 9 
Literatūra 12. klasei  Auziľa, Inese  

9789934000010

  2010  lav 5 

Zvaigzne 

ABC  

163. 9 

Ērihs Marija Remarks. 

Biogrāfija "It kā viss būtu 

pēdējo reiz" 

fon Šternburgs, 

Vilhelms  

9789934007262 

  2010  lav 2 

Zvaigzne 

ABC  

164. 9 Riti dziemu kamolīti. Darbs. 

Prieks par padarīto. 5. daļa  Zelmene, Māra  

978-9984-46-

109-0   2010  lav 5 RaKa  

165. 9 Desmit mazi pirkstiľi. 

Pirkstiľspēles bērna attīstībai  Īviľa, Dace  

9789984387499

  2010  lav 2 Jumava  

166. 9 Riti dziemu kamolīti. Putniľi, 

kukaiľi. 7. daļa   Zelmene, Māra  

9789984461168 

  2010  lav 5 Raka  

167. 9 
Sievietes un vīrieši Latvijā 

(LV/EN)       2010  lav 1 

LR 

Centrālā 

statistikas 

pārvalde   

168. 9 
Психологическая помощь 

детям и подросткам с 

расстройствами в поведении.  

Мамайчук, И. И., 

Смирнова, М.И.  

9785926808278

  2010  rus 2 Речь  

169. 9 Mana grāmatiľa (3-4. gadi). 

Skolotāja grāmata, 4. daļa  

Irbe, Inita, 

Timermane, 

Anda  

9789984461120

  2010  lav 1 RaKa  

170. 9 
Matemātika spēlēs un rotaļās  

Krastiľa, Elfrīda, 

Draviľa, Dace  

9789934010286

  2010  lav 3 

Zvaigzne 

ABC  



171. 9 
Vecāki nosaka robeţas  Rogge, Jan-Uwe  

9789984387048

  2010  lav 3 Jumava  

172. 9 
Nepārejoši  Laukmane, Maija 

9789984387406 

  2010 lav 1 Jumava  

173. 9 
Lizete, dzejnieka lemtā  Bauere Inguna  

978-9984-827-

48-3 2009 lav 3   

174. 9 

Psiholoģiskā tipoloģija un 

māksla  Jung, C. G.   9984405249  2009  lav 2 

Zvaigzne 

ABC  

175. 9 

Ētika. Viduslaiku izglītība, 

antropoloģija un ētika  Rubenis, A.  

978-9984-37-

796-4  2007  lav 6 

Zvaigzne 

ABC  

176. 9 Rīga staro gaismu    

978-9984-49-

110  2010  lav 1 

Rīgas 

balvas 

biedrība  

177. 9 Būvdarbi. Jumiķu darbi, 7. daļa  Noviks, Juris  9984490823   2010  lav 1 

Tehniskā 

grāmata   

178. 9 Renesanses kultūra  Avotiľa, Austra  

978-9934-0-

0363-9  2009  lav 3 

Zvaigzne 

ABC  

179. 9 Skaisti adījumi  

Hamerškūga 

Paula, Vinsente 

Ēva   9984-31-278-1  2010  lav 2 Madris  

180. 9 

Sakrālās arhitektūras un mākslas 

mantojums Valmieras rajonā  Kalnačs Jānis   

978-9984-807-

65-2   2010  lav 1 Neputns  

181. 9 

Latviešu valodas slenga 

vārdnīca  

Ojārs Bušs, 

Vineta Ernstsone  

978-9934-0-

0704-0  2009  lav 2 

Zvaigzne 

ABC  

182. 9 Rono  Roţkalne, Anita  

9789984333052

  2010  lav 1 Pētergailis  

183. 9 Rīgas jūgendstils. Interjers  Banga, Vita  

9789984387574

  2010  lav 1 Jumava  

184. 9 Sāļie un saldie pīrāgi  Eliasone, Ingrida   

9789934011412 

  2010  lav 1 

Zvaigzne 

ABC   

185. 9 100 labākās pasaules filmas    

978-9934-0-

1124-5   2010  lav 2 

Zvaigzne 

ABC  

186. 9 Pasaules kultūra  

Makdonalda, 

Fiona  

978-9984-36-

520-6  2007  lav 1 

Zvaigzne 

ABC  

187. 9 Senā kultūra  Avotiľa, Austra  

9789934006470

  2009  lav 5 

Zvaigzne 

ABC  

188. 9 

Skatījums. Valoda, sabiedrība, 

politika  Druviete, I.  

9789984451572

  2010  lav 2 

LU 

Akadēmisk

ais apgāds  

189. 9 Anatomija. 2 daļa  Eglīte, K.  

9789984451527 

(2)   2010  lav 5 

LU 

Akadēmisk

ais apgāds  

190. 9 Laikmets un personība, 12. sēj.     9984154785(4)   2010  lav 2 Raka  

191. 9 Senais lībiešu ciems Kolka  Šuvcāne, Baiba  

9789984388168

  2010  lav 1 Jumava  

192. 9 Ideju krātuve pirmsskolai, 3    

978-9934-0-

0932-7   2010  lav 5 

Zvaigzne 

ABC  

193. 9 Es to protu  Pitamika, Maija  

9789984805351

  2008  lav 1 

Valters un 

Rapa  

194. 9 Burtu ornamenti  Geka, Sarma   

978-9984-33-

310-6   2010  lav 3 Pētergailis  

195. 9 Anatomija. 1. daļa  Eglīte, K.   

9984770494 (1) 

  2004  lav 5 

LU 

Akadēmisk

ais apgāds  



196. 9 

Ievads dabaszinību mācību 

metodikas vēsturē (1774 Ц 

1940)  

Eleonora Terēzija 

Vaivode    2010  lav 1 Lielvārds  

197. 9 

Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē: rakstu krājums Nr. 1- 

15   14074729   lav 5 

Liepājas 

Universitāt

e 
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   Filozofijas pamati  

       

VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - neapmierinoši)     

          

  
Vidējais Moda * 

Moda 

%** 

Nevar pateikt 

***  
 

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 

apguvei un kursa programmu 1,67 1 49% 1  
 

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,68 1 51% 1   

Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,52 1 56% 1   

Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,41 1 64% 3   

Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 2,10 1 33% 2   

Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 2,28 3 30% 1   

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,93 1 44% 1   

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,65 1 39% 9  
 

Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 2,03 1 38% 0   

Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,80 1 43% 2   

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 

problēmas 2,00 1 31% 9  
 

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 

izpratni 2,29 3 28% 3  
 

Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,84 1 48% 0   

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus 

(kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. variantu, ja 

pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 2,53 5 44% 27  
 

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,52 1 57% 0   

Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,48 1 59% 1   

Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,41 1 64% 2   

Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 

apguvei 3,39 4 41% 15 

mazāk kā 

2h 
 

Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 2,34 3 33% 5   

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,05 1 95% 0   

Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,38 1 69% 1   

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,62 1 54% 0   

Bija iespējams saľemt pasniedzēja konsultāciju 1,24 1 75% 3   

Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 2,00 1 36% 4   

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,51 2 44% 0   

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,31 1 77% 0 100-75%  

*moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

Aptaujāti 61 respondenti   2007.gada  pavasaris   

       

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

Iepazīšanās ar kursa saturu 1,68        

Pasniedzēja sagatavotība 1,85        

Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,99        

Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,46        

       

Kursa grūtības pakāpe grūts        

       

 



       

  Vispārīgā psiholoģija  

       

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - neapmierinoši)    

          

    
Vidējais Moda * 

Moda 

%** 

Nevar 

pateikt ***  

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 

apguvei un kursa programmu 1,00 1 100% 0  

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,00 1 100% 0  

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,00 1 100% 0  

4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,00 1 100% 0  

5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,11 1 89% 0  

6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,11 1 89% 0  

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,11 1 89% 0  

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,22 1 78% 0  

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,11 1 89% 0  

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,00 1 100% 0  

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 

problēmas 1,00 1 100% 0  

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 

izpratni 1,22 1 78% 0  

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,00 1 100% 0  

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 

līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 

variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 1,13 1 78% 1  

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,22 1 78% 0  

16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,00 1 100% 0  

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,33 1 78% 0  

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 

apguvei 3,00 4 33% 3 

mazāk 

nekā 2h 

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,67 1 56% 0  

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,11 1 89% 0  

21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,00 1 100% 0  

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,33 1 78% 0  

23 Bija iespējams saľemt pasniedzēja konsultāciju 1,38 1 56% 1  

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,33 1 78% 0  

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,78 3 56% 0  

26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,00 1 100% 0 100-75% 

*moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 9 respondenti   2007.gada pavasaris  

       

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,00       

 Pasniedzēja sagatavotība 1,07       

 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,08       

 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,23       

       

 Kursa grūtības pakāpe piemērots     



       

  Bērna attīstība  

       

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - neapmierinoši)   
 

          

    
Vidējais Moda * 

Moda 

%** 

Nevar 

pateikt ***  

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 

apguvei un kursa programmu 1,00 1 100% 0  

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,00 1 100% 0  

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,00 1 100% 0  

4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,00 1 100% 0  

5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,00 1 100% 0  

6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,00 1 100% 0  

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,00 1 100% 0  

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,00 1 90% 1  

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,00 1 100% 0  

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,00 1 100% 0  

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 

problēmas 1,11 1 80% 1  

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 

izpratni 1,10 1 90% 0  

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,00 1 90% 1  

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 

līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 

variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 1,22 1 70% 1  

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,30 1 70% 0  

16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,20 1 80% 0  

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,40 1 70% 0  

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 

apguvei 3,40 5 50% 5 

nevar 

pateikt 

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,56 1 50% 1  

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,00 1 100% 0  

21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,00 1 100% 0  

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,10 1 90% 0  

23 Bija iespējams saľemt pasniedzēja konsultāciju 1,00 1 100% 0  

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,10 1 90% 0  

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,67 3 60% 1  

26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,00 1 90% 1 100-75% 

       

 Aptaujāti 10 respondenti   2007.gada pavasaris  

       

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,00       

 Pasniedzēja sagatavotība 1,00       

 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,03       

 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,04       

       

 Kursa grūtības pakāpe piemērots     

 

 



   Audzināšanas teorija un metodika 
 

       

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - neapmierinoši)   
 

          

    
Vidējais Moda * 

Moda 

%** 

Nevar 

pateikt ***  

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 

apguvei un kursa programmu 1,16 1 84% 0  

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,13 1 87% 0  

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,19 1 81% 0  

4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,23 1 74% 1  

5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,13 1 87% 0  

6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,19 1 81% 0  

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,03 1 97% 0  

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,40 1 58% 1  

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,16 1 84% 0  

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,26 1 77% 0  

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 

problēmas 1,29 1 74% 0  

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 

izpratni 1,23 1 81% 0  

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,21 1 77% 2  

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 

līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 

variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 1,92 2 35% 5  

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,45 1 58% 2  

16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,43 1 61% 1  

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,34 1 68% 2  

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 

apguvei 3,44 4 45% 4 

mazāk 

nekā 2h 

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,33 1 74% 1  

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,10 1 90% 0  

21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,10 1 90% 0  

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,32 1 71% 0  

23 Bija iespējams saľemt pasniedzēja konsultāciju 1,21 1 74% 2  

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,20 1 77% 1  

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 3,06 3 68% 0  

26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,10 1 90% 0 100-75% 

*moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam    

       

 Aptaujāti 31 respondenti   2007.gada pavasaris  

       

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,15       

 Pasniedzēja sagatavotība 1,16       

 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,21       

 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,18       

       

 Kursa grūtības pakāpe piemērots     

       

 



       

  Pedagoģiskā psiholoģija  

       

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - neapmierinoši)    

          

    
Vidējais Moda * 

Moda 

%** 

Nevar 

pateikt ***  

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 

apguvei un kursa programmu 1,07 1 93% 0  

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,07 1 93% 0  

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,21 1 73% 1  

4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,71 2 40% 1  

5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,21 1 80% 1  

6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,07 1 87% 1  

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,36 1 67% 1  

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,21 1 73% 1  

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,20 1 80% 0  

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,20 1 80% 0  

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 

problēmas 1,60 1 60% 0  

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 

izpratni 1,47 1 60% 0  

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,43 1 60% 1  

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 

līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 

variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 2,08 2 27% 3  

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,53 1 53% 0  

16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,33 1 67% 0  

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,50 1 60% 1  

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 

apguvei 3,25 4 40% 3 

mazāk 

nekā 2h 

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,14 1 80% 1  

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,27 1 80% 0  

21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,20 1 80% 0  

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,40 1 67% 0  

23 Bija iespējams saľemt pasniedzēja konsultāciju 1,33 1 53% 3  

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,36 1 67% 1  

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 3,07 3 80% 0  

26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,33 1 80% 0 100-75% 

*moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 15 respondenti   2007.gada pavasaris  

       

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,07       

 Pasniedzēja sagatavotība 1,31       

 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,32       

 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,31       

       

 Kursa grūtības pakāpe piemērots     

 



       

   Kompozīcija 
 

       

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - neapmierinoši)   
 

          

    
Vidējais Moda * 

Moda 

%** 

Nevar 

pateikt ***  

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 

apguvei un kursa programmu 1,27 1 73% 0  

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,33 1 67% 0  

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,79 1 47% 1  

4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,67 1 53% 0  

5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 2,13 2 67% 0  

6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 2,00 2 47% 1  

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,93 2 80% 0  

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,64 1 47% 1  

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,87 2 73% 0  

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 2,14 2 40% 1  

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 

problēmas 2,00 2 40% 3  

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 

izpratni 2,13 2 67% 0  

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,60 1 47% 0  

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 

līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 

variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 2,00 5 47% 7  

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,25 5 47% 7  

16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,13 5 47% 7  

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 2,27 2 33% 0  

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 

apguvei 2,57 3 53% 1 4-2h 

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,33 1 67% 0  

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,62 1 40% 2  

21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,73 2 60% 0  

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 2,20 2 67% 0  

23 Bija iespējams saľemt pasniedzēja konsultāciju 1,87 2 67% 0  

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 2,14 2 47% 1  

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,53 3 53% 0  

26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,40 1 67% 0 100-75% 

*moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 15 respondenti   2007.gada pavasaris  

       

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,30       

 Pasniedzēja sagatavotība 1,90       

 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,94       

 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,91       

       



 

KOPSAVILKUMS par Skolotāju programmām 2010  

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši) 
    

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,02 2 71% 8   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,93 2 64% 9  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,09 2 56% 27  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,33 2 34% 38  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,12 2 55% 29  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,07 2 56% 14  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,95 2 61% 8  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1,94 2 54% 17  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,19 2 43% 31  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,08 2 42% 10  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,08 2 47% 8  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,24 5 37% 135  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,28 5 38% 137  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,82 2 55% 11  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,01 2 58% 14  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,12 2 54% 63  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,34 2 46% 13  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,98 2 44% 23  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,20 2 44% 21  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,49 3 38% 51  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,79 2 46% 25 

20-10 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,07 2 70% 8  

       

 Aptaujāti 365 respondenti  2010.gada pavasarī   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,01      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,12      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,04      

 Studiju procesa organizēšana 2,16      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,22      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 19% 15% 4% 16% 45% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 34% 11% 7% 5% 43% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 30% 30% 12% 3% 24% 



       

 

 

 

 

Studentu aptauja 

Profesionālās studiju programmas „Skolotājs” novērtējums studentu anketās 

                               Rādītāji 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

4. & 5. 

kurss 

Studiju programmas saturs 2,01 2,04 2,15 2,01 

Studiju programmas piedāvātās 

iespējas 2,35 2,15 2,25 2,12 

Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,28 2,07 2,29 2,04 

Studiju procesa organizēšana 2,02 2,16 2,10 2,16 

Materiāli-tehniskais 

nodrošinājums 2,12 2,33 2,30 2,51 

 

 

Diagramma rāda  studentu anketu kopsavilkumu pa galvenajiem jautājumu 

blokiem.  Studiju programmas piedāvātās iespējas visaugstāk novērtēja 4 un 5.kursa 

studenti.. Attiecībā uz prasmju attīstīšanu studiju laikā ir tikai loģiski, ka 1.kursa 

studenti to vērtējuši viskritiskāk, jo anketēšanas laikā vēl ir pazīstami tikai ar teorētisko  

studiju  kursu  saturu. Tātad studējošie ir drīzāk apmierināti ar studiju programmas 

piedāvāto iespēju attīstīt profesionālās prasmes un iemaľas, strādāt ar informāciju, 

pielietot informācijas tehnoloģijas, diskutēt, izklāstīt informāciju, uzstāties. Lai uzlabotu 

studiju programmas realizāciju nepieciešams arī turpmāk veltīt vērību studējošo 

praktisko iemaľu  attīstīšanai un nostiprināšanai. 

 Pret studiju procesa organizēšanā  visiem studentiem ir  līdzīga attieksme, 

vienīgi piedejos gados studenti ir palikuši prasīgāki un kritiskāki. Būtiskākie iebildumi 

ir nodarbību plānojumam. Studenti  vēlas būt  nodarbības  un  vienlaicīgi  strādāt. Bet    



studentu  vēlmes  ir  tik daţādas  ka atrast kopsavilkumu  praktiski  nav iespējams. 

Jāatzīmē, ka pastāv studiju programmas loģika un akreditēta  studiju plānā secība. 

Joprojām pastāv kritiskais studentu novērtējums fakultātes materiāli – 

tehniskajai bāzei, kura pēdējos gados ir būtiski uzlabojusies (remontētas telpas, , 

pilnveidotas auditorijas, regulāri papildinās bibliotēkas fonds u.c.) un  vecāku kursu  

studenti atzinīgi  vērtē fakultātes  darbu šajā aspekta.   

 

 

Studentu aptauja 

Darbs specialitātē un studiju turpināšana 
 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4&5.kurss 

Vai Jūs plānojiet turpināt studijas LU? 15% 257% 47% 54% 

Vai Jūs strādājat darbu atbilstoši savai 

specialitātei? 

10% 17% 21% 69% 

Vai Jūs plānojat strādāt savā studiju 

specialitātē? 

33% 41% 50% 84% 
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Pozitīvi jāvērtē studentu viedokļa attīstība jautājumā par tālāku studiju 

turpināšanu. Ja tikai 15% 1.kursa studentu plāno tālāk studēt LU akadēmiskajās un 

profesionālajās studijās, tad 3.kursā šāds viedoklis jau ir 47% studentu, bet 4. un 5.kursā 

–  54% . tas nozīmē, ka vairāk kā puse studentu atzīst LU studiju programmu augsto 

līmeni. Lielāks strādājošo studentu īpatsvars 4. un 5.kursā salīdzinoši ar 1.un 2.kursa 

studentiem izskaidrojams ar to ka vīni jau  sāk  strādāt  skola izvelētāja  specializācija. 

Šie  dati pierada ka  skolotāju programmas studenti  vel mācoties jau strādā izvelēta 

virzienā. Atbildes uz 3.jautājumu par plānoto darbu specialitātē ir praktiski vienādas 

visu anketēto kursu studentiem. 4.&5. Kursu studenti   pārliecināti 84%  par savu  izvēli 

un  nākotni  un plāno strādāt specialitātē.  

 

 



 

 

Studentu aptauja 

Studiju programmas piedāvājuma novērtējums 
 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.&5.kurss 

Studiju kursu piedāvājums 2,02 2,04 2,11 2,19 

Studiju kursu saturs 1,93 1,96 2,11 2,14 

A daļas kursu saturs 2,09 2,11 2,11 2,15 

B daļas kursu saturs 1,91 1,96 2,08 2,10 
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3.kurss2

4.&5.kurss

 

 

Analizējot studentu aptaujās iekļautos  jautājumus, kas saistīti ar studiju 

programmas „Skolotājs” saturu, jāatzīmē, ka viedoklis par studiju kursu piedāvājumu 

kopuma ir pozitīvs. Kritiskākajās vērtējumu  tiek saľemts no 4.&5.kursu studentiem. 

Tas ir saistīts ar to, ka vecāko  kursu studenti demonstrē patstāvīgo kritisko  domāšanu. 

Līdzīga tendence ir vērojama arī jautājumā par studiju kursu saturu A un B daļas.  

 

 

 



LU PPMF 

ABSOLVENTU APTAUJA 

 

Laipni lūdzam piedalīties LU PPMF profesionālas studiju programmas 

„Skolotājs” novērtēšanā. 

 

 Pretī kritērijiem ierakstiet savu novērtējumu 10 baļļu sistēmā (1 – viszemākais 

novērtējums, 10 – visaugstākais). 

 Apvelciet atbilstošāko alternatīvo atbildi katram kritērijam. 

 Izmantojiet tukšās rindiľas starp kritērijiem, lai pievienotu savu komentāru. 

 

 

Studiju programmas pasniedzēju kompetence:  

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Iegūtās iemaľas  skolotāju darba  pielietošanai  

 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Vai studiju programma veicinājusi Jūsu karjeru  

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Prasme prezentēt un argumentēt savu viedokli   

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Komunikāciju prasmes saskarsmē  

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



Vai ir zināšanas, pēc kurām Jūs izjūtat vajadzību un kuras nepiedāvā 

profesionālo studiju programma?  

    Jā    Nē 

Ja jā, tad kādas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Vai kopumā esat apmierināts ar saľemto studiju kvalitāti?  

 

a) neesat apmierināts     b) esat daļēji apmierināts   c) esat pilnībā apmierināts          

Kā Jūs vērtētu absolvēto profesionālo studiju programmu „Skolotājs” kopumā?  

 

a) darbs ir neefektīvs b) darbs varētu būt efektīvāks c) darbs ir efektīvs 

 

Jūsu priekšlikumi programmas kvalitātes uzlabošanai 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Paldies par piedalīšanos aptaujā! 

 

 

Absolventu anketu rezultāti  

 

Kritērijs 

 

 

2006./07.ak.g. 

 

2007./08.ak.g 

 

2008./09.ak.g 

 

2009./10.ak.g 

Pasniedzēju 

kompetence 

8,1 8,00 8,8 8,1 

Iegūtās iemaľas 

skolotāju darba 

pielietošanai 

6,4 6,2 7,0 7,0 

Prasme prezentēt 

un argumentēt 

savu viedokli 

7,2 7,30 7,0 7,2 

Komunikāciju 

prasmes 

8,3 8,11 8,1 8,5 



 

Dati liecina, ka lielākā respondentu daļa ir apmierināta vai drīzāk apmierināta ar 

profesionālās programmas saturu un organizāciju, kā arī pilnībā apmierināta vai drīzāk 

apmierināta ar savu izvēli studēt „Skolotāja” programmā.  Absolventi augstu novērtē 

iegūtās iemaľas un komunikāciju prasmes, kā arī programmā iesaistīto pasniedzēju 

kompetenci un profesionalitāti. Absolventi norāda, ka programma sniedz gan teorētiskas   

zināšanas, gan dod iespēju attīstīt skolotāja profesijai nepieciešamas  praktiskas 

iemaľas. Absolventi, izsaka pozitīvu vērtējumu par informācijas tehnoloģiju esamību 

studiju programmā, par patstāvīgā darba organizācijas formām – iespēja uzstāties 

semināros, prezentēt sagatavotos referātus, mājās patstāvīgi izpildīt docētāju 

sagatavotos testus.  Visi absolventi atbildot uz jautājumu: „Vai studiju programma 

veicinājusi Jūsu karjeru?” atbild ļoti pozitīvi. Piemēram, 80% no aptaujātajiem 

absolventiem savu nākotni saista  ar darbu skola.  

 

 

Absolventu aptaujas rezultāti  iegūtie ar  LU izstrādāto tipveida anketu 

   
V

idējais 

S

t.nov. 

K

op.vērt. 

R

 

E 

S 

U 

R 

S 

I 

1 

Studijām atbilstošs materiāltehniskais 

(telpas, datoru un interneta pieejamība) 

nodrošinājums 

4.5 
1

.2 

4.

8 

2 
Zinošs un labvēlīgi noskaľots 

akadēmiskais personāls 
4.7 

1

.3 

3 
Atsaucīgs un pieejams administratīvais 

personāls 
4.8 

1

.4 

4 Noderīgi LU bibliotēkas piedāvātie resursi 4.7 
1

.4 

5 Laba studiju procesa organizācija 5.3 
0

.5 

P

 

R 

O 

6 
Kopumā apmierina studiju kursu 

piedāvājums, saturs un secība studiju programmā 
3.8 

1

.5 
 

7 Kopumā apmierina piedāvātie e-kursi 5 0 

8 Viegli pieejama nepieciešamā informācija 5 1 



C 

E 

S 

S 

par studiju procesu 

9 
Kopumā apmierina LUIS piedāvātās 

iespējas 
5.5 

0

.7 

1

0 

LU piedāvātās starptautiskās pieredzes 

iespējas studijās bija pietiekamas 
  

R

 

E 

Z 

U 

L 

T 

Ā 

T 

I 

1

1 

Studijās ieguvu labas teorētiskās un 

praktiskās zināšanas 
4.8 

1

.3 

5.1 

1

2 

Studijās attīstīju spēju pielietot zināšanas 

praktiskā darbībā 
5.3 

0

.5 

1

3 

Studijās attīstīju spēju pieľemt sareţģītus 

lēmumus, kritiski izvērtējot informāciju 
5.7 

0

.6 

1

4 

Studijās pilnveidoju savas komunikācijas 

prasmes (rakstīšana, prezentēšana, diskutēšana, 

darbs grupā) 

5 
0

.8 

1

5 

Studijās pilnveidoju savas 

vispārpielietojamās prasmes (svešvalodu, nozares 

datorprogrammatūras, spēju organizēt savu 

darbu) 

4.8 
0

.4 

 
1

6 

Kopumā esmu apmierināts, ka izvēlējos šo 

studiju programmu 
5 

1

.2 
 

 
1

7 

Studiju programmas grūtības pakāpe bija 

man piemērota 
5.5 

0

.7 
 

 
1

8 

Studiju programma sagatavoja tālākai 

karjeras izaugsmei 
4.5 

0

.7 
 

 

Studentu vērtējums par pieredzi darba tirgū: 

  
V

idējais 

S

t.nov. 

1 Strādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai 5 0 

2 
Darbā veicamie pienākumi un darba uzdevumi atbilst 

apgūtajai izglītībai 
5 0 

3 Darbā pielietoju studijās iegūtās zināšanas un prasmes 5 0 

4 Darbs netraucē (neatľem laiku) studijām 6 0 

5 
Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo izaugsmi un 

karjeru 
4.5 

0

.7 

6 Nākotnē plānoju strādāt atbilstoši savai izglītībai 4 
1

.4 

 

 Atbilţu varianti 

Vidējai

s nodarbību 

apmeklējums 

0

-10% 

1

0-24% 

2

5-39% 

40-

54% 

5

5-69% 

7

0-84% 

8

5-100% 

     
5

0% 

5

0% 

Patstāv

īgais darbs 

nedēļā ārpus 

studijām 

0

-4h 

5

-7h 

8

-10h 

11-

13h 

1

4-16h 

1

7-19h 

2

0<..h 

5

0% 
   

5

0% 
  



Šogad 

plāno turpināt 

studijas 

L

U savā 

nozarē 

L

U citā 

nozarē 

C

itā 

augstsk. 

nestu

dēšu 

n

ezinu 
  

    
1

00% 
  

Nodarb

inātības statuss 

S

trādā 

pilnā 

slodzē 

S

trādā 

nepilnā 

slodzē 

M

eklēju 

darbu 

Bērn

a kopšanas 

atvaļinājumā 

T

ikai 

studēju 

  

 
5

0% 
  

5

0% 
  

 

Skala:  1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu,  

4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6-pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu 

 

LU izstrādāta tipveida anketā, lai noteiktu, vai sniegtās atbildes ir ar pietiekamu 

ticamibas pakāpi, absolventiem bija jānorāda studiju laikā noklausīto lekciju īpatsvars. 

Aptaujātie apliecināja, ka apmeklējuši 50% nodarbību. Kopumā  ari šis aptaujas 

rezultāti liecina par to ka programma  novērtēta pozitīvi. Studiju programmas 

pasniedzēju zināšanas un kompetences vērtējums bija ļoti augsts – 4,7 balles. Aptaujātie 

absolventi domā, ka ir apmierināti ar saľemto studiju kvalitāti.  Absolventi augstu 

novērtē iegūtās izglītības konkurētspēju darba tirgū un komunikāciju prasmes, kā arī 

programmā iesaistīto pasniedzēju kompetenci un profesionalitāti. Absolventi norāda, ka 

programma sniedz labas  teorētiskas zināšanas, bet  praktisko iemaľu apgūšana vairāk ir  

saistīta  ar  praksi. Pozitīvi tomēr jānovērtē fakts, ka no visiem pēdējo divu gadu 

absolventiem  katru gadu aptuveni 10 cilvēki turpina studēt  PPMF  maģistra studiju 

programmās.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANKETA 

 

Cienījamie darba devēji! 

 

Šī anketa domāta, lai palīdzētu pilnveidot Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 

psiholoģijas  un mākslas fakultātē īstenojamās profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas (PAIBSP) „Skolotājs” saturu un struktūru, uzlabotu 

studiju procesu. Gaidām konkrētas un arī izvērstas atbildes un, protams, Jūsu 

komentārus. 

 

1. Vai Jūs esat informēti par PAIBSP „Skolotājs” saturu un struktūru? 

 Pilnā apjomā      Daļēji      Ne visai      Neesmu informēts(a) 

 

2. Kādas sadarbības formas starp darba devējiem un programmas realizētājiem 

Jūs ieteiktu? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Vai PAIBSP „Skolotājs” absolventu sagatavotības līmenis atbilst darba 

devēja prasībām? 

 Pilnīgi atbilst      Daļēji atbilst      Drīzāk neatbilst      Pilnīgi neatbilst 

 

4. Kādas atšķirības Jūs saskatāt starp dažādās augstskolās izglītotiem 

skolotājiem? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Kādai, Jūsuprāt, jābūt pedagoģiskās prakses formai un saturam, lai uzlabotu 

skolotāju izglītības procesa  kvalitāti. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Lūdzam novērtēt LU PPMF absolventu (jauno skolotāju) izglītības kvalitāti 

pēc sekojošiem parametriem: 

 

 ļ

oti 

zems 

z

ems 

v

idējs 

l

abs 

ļ

oti 

labs 

Sagatavotības līmenis savā priekšmetā      

Audzinātājdarbība      

Informācijas tehnoloģiju apguves līmenis 

un to izmantošana mācību procesā un 

profesionālajā darbībā 

     

Spēja iekļauties pedagoģiskajā kolektīvā 

un sadarboties ar kolēģiem 
     



Spēja prezentēt sevi un sava darba 

rezultātus 
     

Motivācijas līmenis profesionālajai 

pašizaugsmei 
     

Motivācija skolotāja darbam      

 

7. Kuriem jautājumiem skolotāju sagatavošanā studiju programmā būtu 

jāpievērš vairāk uzmanības?  

(atzīmējiet 3 svarīgākos jautājumus) 

 teorētiskajām zināšanām mācību priekšmetā 

 prasmei vadīt stundas mācību priekšmetā 

 bērnu vecuma īpatnībām 

 didaktikas jautājumiem 

 saskarsmes jautājumiem 

 audzināšanas jautājumiem 

 pedagoģiskajām praksēm 

 jauno tehnoloģiju apguvei 

 vērtību izpratnei  

 fiziskajai sagatavotībai 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 

8. Vai ir kas īpaši svarīgs, ko Jūs vēlētos sagaidīt no jaunā speciālista? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Paldies par atsaucību! 

 

 

 

LU PPMF 2010.                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba devēju aptauju rezultāti 

 

1. Sagatavotības līmenis savā priekšmetā  

 

 

 

2. Audzinātājdarbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Informācijas tehnoloģiju apguves līmenis un to izmantošana mācību 

procesā un profesionālajā darbībā 

 

 

 

 

 

4. Spēja iekļauties pedagoģiskajā kolektīvā un sadarboties ar kolēģiem  

0% 2%

21%

50%

27% ļoti zems

zems

vidējs

labs

ļoti labs

 

 

 

 

5. Spēja prezentēt sevi un sava darba rezultātus  

1%

8%

31%

51%

9% ļoti zems

zems

vidējs

labs

ļoti labs

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Motivācijas līmenis profesionālajai pašizaugsmei  

0%

12%

33%
43%

12% ļoti zems

zems

vidējs

labs

ļoti labs

 

 

7. Motivācija skolotaja darbam 

0%

10%

35%

39%

16% ļoti zems

zems

vidējs

labs

ļoti labs

 

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLIKUMS PAR PRAKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latvijas Universitāte 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

PRAKSES NOLIKUMS 
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma SKOLOTĀJS 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Pedagoģiskās prakses nolikums veidots pamatojoties uz: 

 Noteikumiem par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu (LR MK noteikumi Nr.481, 20.11.2001.). 26 

kredītpunktu praksi studiju plānā iekļauj obligāto kursu sadaļā (A 

daļa). 

 LU studējošo prakses organizēšanas kārtība (LU rīkojums Nr 1/86, 

16.04.2007.). 

 Skolotāja profesijas standarts. 

1.2. Pedagoģiskās prakses mērķis ir sagatavot kvalificētu un radošu skolotāju, 

veicinot teorētisko zināšanu saikni ar praktisko darbību un attīstot studentu 

vispārīgās pedagoģisko un priekšmetu specifiskās kompetences. 

1.3. Prakses nolikumā lietotie termini: 

 Prakse - ārpusfakultātes studiju forma – profesionālo prasmju un 

iemaľu apguve reālā profesionālā darbībā, prakses mērķiem atbilstīgā 

vidē. 

 Programmas prakses organizators – dekāna pilnvarots fakultātes 

pārstāvis. 

 Prakses vadītājs – fakultātes pārstāvis, kurš pārrauga prakses norisi 

konkrētajā prakses vietā. 

 Iestādes prakses vadītājs – prakses vietas vadītāja norīkots 

speciālists, kuram ir praktiskā darba pieredze. 

 

2. Pedagoģiskās prakses organizācija 

 

2.1. Pedagoģiskā prakse notiek izglītības iestādē ar kuru Latvijas 

Universitātei ir noslēgts sadarbības līgums atbilstoši „LU studējošo prakses 

organizēšanas kārtība” (LU rīkojums Nr 1/86, 16.04.2007.). 

2.2. Pedagoģiskās prakses 26 kredītpunkti tiek sadalīti atbilstoši katra studiju 

virziena studiju plānam. 

2.3. Pedagoģiskās prakses apjomu nosaka, ka 1 kredītpunkts atbilst 40 

stundām. 

2.4. Pedagoģiskās prakses vietas students izvēlas no piedāvātajām prakses 

vietām vai, izľēmuma gadījumā, piedāvā citu prakses vietu, ievērojot 

prasību, ka prakses vietā ir pedagogs ar atbilstošu izglītību. Prakses vieta 

jāsaskaľo ar programmas prakses organizatoru. Šajā gadījumā starp LU, 

prakses vietu un studējošo slēdz trīspusēju līgumu, kurā paredzēti visu pušu 

pienākumi un atbildība, atbilstoši „LU studējošo prakses organizēšanas 

kārtība” (LU rīkojums Nr 1/86, 16.04.2007.).  

2.5. Pedagoģiskās prakses vadība: 

2.5.1. Pedagoģisko praksi no LU vada studiju programmas prakses 

organizators un prakses vadītājs. 



2.5.2. Izglītības iestādē pedagoģisko praksi vada iestādes vadītāja norīkots 

speciālists (pedagogs), kuram ir praktiskā darba pieredze. 

2.6. Studiju programmas prakses organizatora pienākumi un tiesības: 

2.6.1. Organizē prakses vietas nodrošināšanu.  

2.6.2. Organizē līgumu slēgšanu un sadarbību ar prakses vietām.  

2.6.3. Organizē programmā reģistrēto studējošo prakšu norisi.  

2.6.4. Koordinē prakšu vadītāju darbu. 

2.6.5. Organizē iestādes prakses vadītāju darba samaksu atbilstoši „LU 

studējošo prakses organizēšanas kārtība” (LU rīkojums Nr 1/86, 

16.04.2007.).  

2.7. Pedagoģiskās prakses vadītāja tiesības un pienākumi: 

2.7.1. Pedagoģiskās prakses vadītāja pienākumi: 

2.7.1.1. Organizēt un vadīt prakses ievadkonferenci. 

2.7.1.2. Vadīt prakses programmas un individuālo uzdevumu 

izpildi izglītības iestādē. 

2.7.1.3. Konsultēt iestādes prakses vadītājus – skolotājus par 

pedagoģiskās prakses prasībām un norisi. 

2.7.1.4. Palīdzēt studentiem risināt aktuālas, ar prakses 

programmas izpildi saistītas problēmas izglītības iestādē. 

2.7.1.5. Konsultēt studentus – praktikantus. 

2.7.1.6. Apstiprināt studenta – praktikanta prakses plānus un 

piedalīties studenta – praktikanta vadītajās stundās, nodarbībās un 

pasākumos. 

2.7.1.7. Apkopot un analizēt prakses rezultātus un veidot 

atgriezenisko saikni ar studentiem un studiju programmā 

iesaistītiem docētājiem. 

2.7.1.8. Vērtēt studenta darbu prakses laikā.  

2.7.1.9. Novērtēt studenta pedagoģiskās prakses atskaiti. 

2.7.1.10. Organizēt un vadīt prakses noslēguma konferenci. 

2.7.2. Pedagoģiskās prakses vadītāja tiesības: 

2.7.2.1. Kontrolēt prakses programmas izpildi konkrētā izglītības 

iestādē. 

2.7.2.2. Pieprasīt studentam savlaicīgi iesniegt nepieciešamo 

prakses dokumentāciju. 

2.7.2.3.  Problēmu situācijās lūgt palīdzību fakultātes vadībai. 

2.8. Iestādes prakses vadītāja pienākumi un tiesības: 

2.8.1. Iestādes prakses vadītāja pienākumi: 

2.8.1.1. Vadīt prakses programmas un individuālo uzdevumu 

izpildi izglītības iestādē. 

2.8.1.2. Konsultēt studentus – praktikantus. 

2.8.1.3. Apstiprināt studenta – praktikanta prakses plānus un 

piedalīties studenta – praktikanta vadītajos pasākumos. 

2.8.1.4. Vērtēt studenta darbu prakses laikā.  

2.8.1.5. Rakstīt atsauksmi par studenta – praktikanta darbu prakses 

laikā, atspoguļojot tajā studējošā darba kvalitāti un darba 

disciplīnu, kā arī prakses vērtējumu.  

2.8.1.6. Vīzēt studenta – praktikanta prakses atskaiti. 

2.8.2. Iestādes prakses vadītāja tiesības: 

2.8.2.1. Savlaicīgi saľemt prakses nolikumu, prakses 

rokasgrāmatu. 

2.8.2.2. Saľemt konsultācijas par  par pedagoģiskās prakses 

prasībām un norisi. 



2.8.2.3. Saľemt samaksu par studējošo prakses vadīšanu, atbilstoši 

noslēgtajam darba līgumam. 

2.9. Studenta tiesības un pienākumi: 

2.9.1. Studenta – praktikanta tiesības: 

2.9.1.1. Izvēlēties prakses vietu, kura atbilst prakses mērķiem; 

izvēlēties prakses vietu no LU piedāvātajām vai izľēmuma 

gadījumā, piedāvājot pašizvēlētu prakses vietu, ievērojot prasību, 

ka prakses vietā ir speciālists ar atbilstošu skolotāja kvalifikāciju 

un praktiskā darba pieredzi. 

2.9.1.2. Savlaicīgi ierosināt prakses vietas maiľu. 

2.9.1.3. Saľemt prakses pagarinājumu, iesniedzot prakses 

organizatoram dokumentu, kas pamato šādu nepieciešamību. 

2.9.1.4. Saľemt konsultācijas un palīdzību prakses jautājumos. 

2.9.1.5. Prakses nesekmīgas realizācijas gadījumā, veikt to 

atkārtoti.  

2.9.1.6. Izteikt priekšlikumus prakses programmas pilnveidei. 

2.9.1.7. Vienu gadu pēc prakses programmas izpildes saľemt 

vērtēšanai iesniegto prakses atskaiti. 

2.9.1.8. Konflikta gadījumā vērsties pēc palīdzības pie prakses 

vadītāja, studiju programmas direktora, fakultātes vadības. 

2.9.2. Studenta – praktikanta pienākumi: 

2.9.2.1. Piedalīties prakses ievada un noslēguma konferencē. 

2.9.2.2. Izpildīt prakses uzdevumus. 

2.9.2.3. Ievērot pedagoģiskās prakses vietas iekšējās kārtības un 

darba drošības noteikumus. 

2.9.2.4. Iesniegt prakses atskaiti norādītajā termiľā. 

2.9.2.5. Savlaicīgi informēt prakses vadītāju, ja slimības vai citu 

iemeslu dēļ students – praktikants nevar ierasties praksē plānotajā 

laikā. 

2.9.2.6. Informēt prakses vadītāju par novērotajiem trūkumiem un 

pārkāpumiem prakses laikā. 

 

3. Pedagoģiskās prakses saturs 

 

3.1. Katras pedagoģiskas prakses saturu nosaka: 

3.1.1. Studiju kursa apraksts. 

3.1.2. Prakses rokasgrāmata, kurā tiek norādīti: pedagoģiskajā praksē 

veicamie uzdevumi; sagaidāmie rezultāti, prasības kredītpunktu 

iegūšanai, prasības pedagoģiskās prakses atsaitei. 

3.2. Pirms katras pedagoģiskās prakses studenti tiek iepazīstināti ar prakses 

saturu prakses ievadkonferencē. 

 

4. Pedagoģiskās prakses materiālu noformēšana un glabāšana 

 

4.1. Pedagogiskās prakses atskaite noformējama izdrukātā formā.  

4.2. Pedagoģiskās prakses atskaite iesniedzama studiju programmas prakses 

organizatoram ne vēlāk kā nedēļu pirms prakses noslēguma konferences. 

4.3. Pedagoģiskās prakses atskaitei jāpievieno iestādes prakses vadītāja 

rakstīta atsauksme par studenta – praktikanta darbu prakses laikā un prakses 

vērtējums. 

4.4. Pedagoģiskās prakses atskaiti paraksta students un iestādes prakses 

vadītājs. 

4.5. Pedagoģiskās prakses atskaiti vienu gadu glabā fakultātē. 



4.6. Pedagoģiskās prakses atskaiti izsniedz studentam  gadu pēc prakses 

beigām, bet studentu neizľemtos pedagoģiskās prakses materiālus iznīcina  

LU noteiktā kārtībā. 

 

5. Pedagoģiskās prakses vērtēšana 

 

5.1. Pedagoģiskās prakses vērtējums ir 10 ballu sistēmā. 

5.2. Pedagoģiskās prakses vērtējumu veido: 

5.2.1. Pedagoģiskās prakses sekmīga realizācija izglītības 

iestādē. 

5.2.2. Pedagoģiskās prakses atskaites izstrādāšana. 

5.2.3. Izglītības iestādes vērtējums. 

5.2.4. Studenta pašvērtējums. 

5.2.5. Prezentācija prakses noslēguma konferencē. 

5.3. Galīgo vērtējumu prakses noslēgumā apstiprina studiju programmas 

prakses organizators. 

5.4. Pedagoģiskās prakses novērtējuma kritēriji, tiek ietverti pedagoģiskās 

prakses kursa aprakstā, atbilstoši pedagoģiskās prakses mērķim un 

uzdevumiem, norādot katra vērtējuma kritērija apjomu procentos un prakses 

rokasgrāmatā. 

5.5. Prakses novērtējuma kritēriji: 

5.5.1. Prasme izvēlēties informācijas ieguves veidu. 

5.5.2. Prasme apkopot iegūto informāciju. 

5.5.3. Prasme analizēt iegūto informāciju. 

5.5.4. Prasme analizēt un izvērtēt vēroto mācību stundu. 

5.5.5. Prasme veidot mācību stundas plānu. 

5.5.6. Prasme izvēlēties atbilstošas mācību metodes un tās 

izmantot. 

5.5.7. Prasme izvēlēties atbilstošus mācību līdzekļus un tos 

izmantot. 

5.5.8. Prasme īstenot plānoto mācību un audzināšanas procesu. 

5.5.9. Prasme veikt mācību stundas un audzināšanas pasākumu 

pašanalīzi. 

5.5.10. Prasme plānot un īstenot audzinātājdarbību. 

5.5.11. Prasme analizēt un izvērtēt mācību un audzināšanas 

procesu, iegūtos rezultātus. 

5.5.12. Prasme veikt pašvērtējumu. 

5.5.13. Prakses dienasgrāmatas vērtējumā: 

 prasme fiksēt un analizēt savas izjūtas, pārdomas, veiksmes, 

neveiksmes; 

 prasme izteikties lakoniski. 

5.5.14. Ziľojumā par praksi: 

 prasme loģiski izteikties; 

 prasme atbildēt uz jautājumu pēc būtības; 

 valodas prasme; 

 laika izjūta. 

Katrā konkrētajā pedagoģiskajā praksē izmantotos novērtējuma kritērijus 

norāda prakses rokasgrāmatā. 

5.6. Pedagoģiskās prakses vērtējums ir zemāks par „4” (neieskaita), ja kādā 

no prakses galīgā vērtējuma komponentiem (5.2.1. – 5.2.5.) saľemts negatīvs 

vērtējums.  



5.7. Ja pedagoģiskās prakses novērtējums ir zemāks par „4”, tad studenta 

atkārtota nosūtīšana praksē iespējama nākošajos semestros, izslēdzot iespēju 

vienlaicīgi veikt divu vai vairāku pedagoģisko prakšu uzdevumus. 

5.8. Katru nākamo pedagoģisko praksi studentam atļauts veikt tikai tad, ja 

sekmīgi nokārtotas iepriekšējās pedagoģiskās prakses. 

 

6. Pedagoģiskās prakses finansēšana un apmaksa 

 

6.1. Pedagoģiskās prakses finansējums ietver Latvijas Universitātes docētāju 

un izglītības iestāţu pedagoģisko darbinieku darba samaksu. 

6.2. LU docētājiem prakses vadīšana iekļauta docētāju darba slodzē. Stundu 

skaitu nosaka atbilstoši LU normatīviem. 

6.3. Izglītības iestāţu pedagoģisko darbinieku darba samaksa par 

pedagoģiskās prakses vadīšanu tiek veikta no fakultātes budţeta līdzekļiem 

saskaľā ar apmaksas normām, kuras apstiprinātas fakultātes Domē.  

6.4. Iestādes prakses vadītājam darba samaksa tiek veikta atbilstoši 

noslēgtajam darba līgumam starp LU un iestādes prakses vadītāju. 
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LĪGUMI AR PRAKŠU VIETĀM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE 

SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS NODAĻA 

PRAKSES SKOLAS, AR KURĀM IR NOSLĒGTI DIVPUSĒJIE PRAKŠU 

LĪGUMI: 

Āgenskalna ģimnāzija 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija 

Iļģuciema vidusskola 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 

Jelgavas Valsts ģimnāzija 

Jūrmalas 1. ģimnāzija 

Rīgas Klasiskā ģimnāzija 

Majoru pamatskola 

Natālijas Draudziľas ģimnāzija 

Rīgas 13. vidusskola 

Rīgas 19. vidusskola 

Rīgas 2. vidusskola (Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija) 

Rīgas 3. vidusskola (Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija) 

Rīgas 25. vidusskola 

Rīgas 31. vidusskola 

Rīgas 41. vidusskola 

Rīgas 47. vidusskola 

Rīgas 64. vidusskola 

Rīgas 92. vidusskola 

Rīgas 93. vidusskola 

Rīgas 85. vidusskola 

Rīgas Angļu ģimnāzija 

Rīgas Centra humanitārā vidusskola 

Rīgas Hanzas vidusskola 

Rīgas Imantas vidusskola 

Rīgas Juglas vidusskola 

Rīgas Lietuviešu vidusskola 

Rīgas Mūzikas internātvidusskoīa   

Rīgas Rīnūţu vidusskola 

Rīgas Teikas vidusskola 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 

Zolitūdes ģimnāzija 

Valdemārpils vidusskola 

Ziemeļvalstu ģimnāzija 

Pārskatīts: 03.09.2010. Vec. lietv.: Karīna Šarova 

 

 



 

 

Sadarbības līguma par studējošo prakšu nodrošināšanu paraugs 

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. S76 

par studējošo prakšu nodrošināšanu 

Rīgā, 2010 .gada 

Latvijas Universitāte, reģ. Nr.334,1000218, Raiľa bulv.19, Rīga, LV-1586, 

 ________________________________________________________ fakultātes 

dekāna __________________________________________________ personā 

(turpmāk - LU), no vienas puses, un (Iestādes nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) 

 ________________________________________________________  personā 

(turpmāk - Iestāde), no otras puses, kopā auktas Puses, noslēdz šo līgumu. 

1.   Līguma priekšmets 

Puses vienojas par sadarbību studējošo prakses vietu nodrošināšanā un prakses 

organizēšanas (turpmāk - prakses) procesu _________________________________  

programmas studentiem. 

2. LU apľemas: 

2.1. Laikus - ne vēlāk kā  ____  dienas pirms prakses sākuma - saskaľot ar 

Iestādi prakses laiku un praksē norīkoto studentu skaitu. 

2.2. Iepazīstināt Iestādi ar prakses nolikumu, prakses mērķiem, uzdevumiem 

un saturu pirms studentu nosūtīšanas praksē. 

2.3. Nodrošināt studenta nepieciešamo iepriekšējo sagatavotību un iepazīstināt 

ar viľa pienākumiem un tiesībām prakses laikā. 

2.4. Nodrošināt studentam prakses vadītāju (-us) - LU pārstāvi (-jus), kas veic 

prakses uzraudzību. 

2.5. Uzturēt regulārus kontaktus (ne retāk kā ____________ ) ar prakses 

vadītāju Iestādē un risināt problēmsituācijas ar Iestādes administrāciju. 

3. Iestāde apľemas: 

3.1. Nodrošināt studentiem praktizēšanās iespējas atbilstoši prakses 

nolikumam, kā arī darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri 

higiēniskajām normām atbilstošus darba apstākļus. 

3.2. Nodrošināt studentiem prakses vadītāju ar praktiskā darba pieredzi, kurš 

slēdz darba līgumu ar LU, ja nepieciešams. 

3.3. Nodrošināt studentu instruēšanu par iekšējās kārtības, darba drošības 



noteikumiem Iestādē un uzraudzīt to ievērošanu. 

3.4. Nodrošināt studentu pieeju Iestādes rīcībā esošajai informācijai, kas 
nepieciešama prakses uzdevumu veikšanai. 

3.5. Nekavējoties ziľot LU, ja students noteiktajā termiľa nav ieradies Iestādē, 

pārkāpis Iestādes iekšējās kārtības vai darba drošības noteikumus vai nepilda 

prakses vadītāja vai Iestādes administrācijas rīkojumus. 

3.6. Prakses nobeigumā sniegt LU studenta prakses vērtējumu un prakses vadītāja 

atsauksmi. 

(LU04.06.2010. rīkojumaNr. 1/141 redakcijā) 

4. Līguma termiľš, tā grozīšanas un laušanas kārtība 

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīţa un ir spēkā nenoteiktu laiku. 

4.2. Jebkura no Pusēm var lauzt šo Līgumu, vismaz trīs mēnešus iepriekš par to 

rakstiski brīdinot otru Pusi. 

4.3. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt ar Pušu rakstisku vienošanos, 

kas kļūst par šī Līguma neatľemamu sastāvdaļu. 

5. Noslēguma noteikumi 

5.1. Jautājumus   par  prakses   finansiālo   nodrošinājumu   līgumslēdzējas   Puses   

risina, pamatojoties uz savstarpēju papildu vienošanos. 

5.2. Katra no Pusēm ir atbildīga par šī Līguma saistību izpildi un Latvijas 

Republikas likumos noteiktajā kārtībā kompensē zaudējumus, ko radījusi otrai 

Pusei, neizpildot Līgumā paredzētās saistības. 

5.3. Visus strīdus par līgumsaistībām Puses risina sarunās. Ja Puses nespēj 

vienoties, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

5.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros un pa vienam glabājas pie katras Puses. 

6. Pušu paraksti: 

LU vārdā:   

                                                                                                               

atšifrējums 

 

Iestādes vārdā:         

                                _____________________________________  

                                                                                                           atšifrējums 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMA PIELIKUMA PARAUGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Reģ. Nr. 3341000218 

Raiľa bulvāris 19. Rīga. Latvija. LV-1586: tālr. +371-67034301. +371-67034320: fakss +371-

67034513: e-pasts 

lu@lanet.lv 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, 

zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums 

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 (Diploma sērija XX E Nr. XXXX ) 

1. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Uzvārds:  

1.2. Vārds:  

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods:  

2. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un Vizuālās mākslas skolotājs, mākslas 

vēstures skolotājs 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas 

iegūšanai: 

Izglītības zinātnes, vizuālā māksla 

           Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): Latviešu 

3. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

 



3.1. Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds; piektais 

profesionālās kvalifikācijas līmenis, skat. 6.1.punktu 

 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS 

kredītpunkti, 04.09.2006. - 04.07.2010. 

3.3. Uzľemšanas prasības: 

Vispārējā vidējā izglītība vai 4 gadu vidējā profesionālā izglītība 

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: Pilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības: 

- apgūt studiju kursus pedagoģijā, psiholoģijā, vizuālajā mākslā, mākslas 

vēsturē un mācību metodikās; - apgūt un nostiprināt vizuālās mākslas skolotāja 

un mākslas vēstures skolotāja praktiskās prasmes pedagoģiskajā praksē (26 

kredītpunkti); - nokārtot valsts eksāmenu (2 kredītpunkti), izstrādāt un aizstāvēt 

diplomdarbu (10 kredītpunkti) -pētnieciska un praktiska rakstura darbu, kurā 

aprakstīts un pamatots pētījums, tā rezultāti, secinājumi. 

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 

A DAĻA (OBLIGĀTA DAĻA) 

Kursa nosaukums Kredītpun

kti 

ECTS 

kredīti 

Vērtējums 
Vispārīgā pedagoģija 2 3 9 (teicami) 
Filozofijas pamati 4 6 9 (teicami) 
Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija 2 3 7 (labi) 
Vispārīgā psih oloģija 2 3 7 (labi) 
Pasaules kultūras vēstures pamatproblēmas 2 3 9 (teicami) 
Informātika izglītībā (I) 2 3 7 (labi) 
Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija 2 3 7 (labi) 
Bērna attīstība 2 3 7 (labi) 
Sociāla psiholoģija 2 3 6 (gandrīz labi) 
Pedagoģiskā psih oloģija 2 3 7 (labi) 
Audzināšanas teorija un metodika 2 3 7(īabi) 

Vizuālās mākslas mācību metodika I 2 3 7 (labi) 
Vizuālās mākslas mācību metodika II 2  7 (labi) 
Didaktika  3 7 (labi) 
Ievads speciālajā pedagoģijā 2 3 9 (teicami) 
Informātika izglītībā (II) 2 3 7 (labi) 
Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes 

izglītībā 

2 3 6 (gandrīz labi) 
Pedagoģijas vēsture 2 3 7 (labi) 
Ievads sociālajā pedagoģijā 2 3 8 (ļoti labi) 
Mākslas vēstures mācību metodika I 2 3 7 (labi) 

B DAĻA (IEROBEŽOTĀS IZVĒLES DAĻA) 

Kursa nosaukums Kredītpun

kti 

ECTS 

kredīti 

Vērtējums 
Mākslas vēsture 4 6 7 (labi) 



Zīmēšana I 2 3 7 (labi) 
Zīmēšana II 2 3 8 (ļoti labi) 
Zīmēšana III 2 3 9 (teicami) 
Zīmēšana IV 2 3 9 (teicami) 

Zīmēšana V 2 3 7 (labi) 
Zīmēšana VI 2 3 6 (gandrīz labi) 
Zīmēšana VII 2 3 8 (ļoti labi) 
Kompozīcija I 2 3 7 (labi) 
Kompozīcija II 2 3 8 (ļoti labi) 
Kompozīcija III 2 3 7 (labi) 
Kompozīcija IV 2 3 5 (viduvēji) 
Kompozīcija V 2 3 10 (izcili) 
Gleznošana I 2 3 10 (izcili) 
Gleznošana II 2 3 9 (teicami) 
Gleznošana III 2 3 10 (izcili) 
Gleznošana IV 2 3 9 (teicami) 
Gleznošana V 2 3 8 (ļoti labi) 
Saskarsmes un uzvedības kultūra 2 3 8 (ļoti labi) 
Angļu valoda III Lasīšana un komunikācija 2 3 6 (gandrīz labi) 
Tekstils I 2 3 10 (izcili) 
Rietumeiropas mākslas vēsture I 2 3 7 (labi) 
Rietumeiropas mākslas vēsture II 2 3 8 (ļoti labi) 
Tālo Austrumu māksla 2 3 9 (teicami) 
Latvijas kultūras vēsture 2 3 9 (teicami) 
Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana 2 3 6 (gandrīz labi) 
Jauno laiku mākslas vēsture I 4 6 7 (labi) 
Jauno laiku mākslas vēsture II 2 3 7 (labi) 
Kompozīcija datorgrafikā 2 3 7 (labi) 
Mākslas vēsture un teorija V 2 3 8 (ļoti labi) 
Mākslas pedagoģija I 2 3 8 (ļoti labi) 
Mākslas pedagoģija II 2 3 7 (labi) 
Mūsdienu mākslas vēsture 2 3 7 (labi) 
Grafika 2 3 9 (teicami) 
Latvijas mākslas vēsture 2 3 8 (ļoti labi) 

 C DAĻA (BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA) 

Kursa nosaukums Kreditpun

kti 

ECTS 

kredīti 

Vērtējums 
Civilā aizsardzība 1 1.5 ieskaitīts 
Estētika 2 3 8 (ļoti labi) 
Oratora māksla 2 3 8 (ļoti labi) 
Plastiskā anatomija I 2 3 8 (ļoti labi) 

PRAKSE 

Mācību prakse - muzeju 2 3 8 (ļoti labi) 
Novērošanas prakse 2 3 9 (teicami) 
Mācību prakse - plenērs 2 3 10 (izcili) 
Pedagoģiskā prakse I \          8 12 8 (ļoti labi) 
Pedagoģiskā prakse II 8 12 9 (teicami) 
Pedagoģiskā prakse III 4 6 6 (gandrīz labi) 

VALSTS PĀRBAUDĪJVMI 

Diplomdarbs 10 
1         15

 7 (labi) 
Tēmas nosaukums: Koks kā ainavas elements mākslas skolas nodarbībās 
Valsts eksāmens 2 3 7 (labi) 
Kopējā atzīme   7 (labi) 



4.4. Atzīmju sistēma un informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 

 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šis 
programmas studentu vidū 

10 (izcili) 7% 
9 (teicami) 18% 
8 (ļoti labi) 28% 

7 (labi) 25% 
6 (gandrīz labi) 13% 

5 (viduvēji) 6% 
4 (gandrīz viduvēji) 3% 

3-1 (negatīvs vērtējums) 0% 

Kvalifikācijas īpašnieka svērta vidējā atzīme: 7.714 

4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta" 

Kvalifikācijas klases "Standarta"piešķiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā. 

5. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju 
programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves 

5.2. Profesionālais statuss: 

Dod tiesības strādāt vidējās izglītības skolotāja profesijā 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija PD E Nr. 3823. 

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 

Latvijas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
"Skolotājs" ir akreditēta no 14.12.2005. līdz 31.12.2011. 

Papildinājums punktam 4.4 

kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av - svērtā 
vidēja atzīme, a -studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu,/- šā 
kursa apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5 

Kvalifikācijas klases "Standarta"piešķiršanas kritēriji: izpildītas visas programmas 

prasības. 



Piektais kvalifikācijas līmenis 

- noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī 
zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē 

. 

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Latvijas Universitāte, 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija LV-1586, fakss: 7225039; 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 

Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-67225155, fakss: +371-67221006, 

e-pasts: diplomi@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 15.06.2010. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ______________________  

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Zinātņu prorektors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
 

UNIVERSITY OF LATVIA 

Reg. Nr. 3341000218 

Raina bulv. 19. Riga. Latvia. LV-1586: phone +371-67034301. +371-67034320; fax +371-67034513; e-mail lu(g),lanet.lv 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and 

UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient independent data to improve the 

international "transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 

degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the 

studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification 

to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements 

or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is 

not provided, the reason should be explained. 

DIPLOMA SUPPLEMENT (Diploma series PD E Nr. 3823 ) 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION: 

1.1. Family name:  

1.2. Given name:  

1.3. Date of birth (day/month/year):  

1.4. Student identification number or code (if available): ep06011 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION: 

2.1. Name of the qualification and (if applicable) the title conferred (in original language):  

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un Vizuālās mākslas skolotājs, mākslas vēstures 

skolotājs 

2.2. Main field(s) of study for the qualification: 

Educational sciences, visual art 

2.3. Name (in original language) and status of the awarding institution: 

Latvijas Universitāte, state-accredited (06.08.1999.), state-founded, university 

2.4. Name (in original language) and status of the institution administering the studies: the same 

as in item 2.3. 

2.5. Language(s) of instruction/examination: Latvian 

 



3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION: 

3.1. Level of qualification: First (undergraduate) professional degree; 5th professional 
qualification level, see point 6.1. 

3.2. Official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 

4 years of full-time studies, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits, 
04.09.2006. - 04.07.2010. 

3.3. Access requirements: 

General secondary education or four-year secondary vocational education 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1. Mode of study: Full-time 

4.2. Programme requirements: 

- to master courses in pedagogy, psychology, didactics, visual art, history of arts; to learn 
and acquire practical skills of visual arts teacher and history of arts teacher during 
pedagogical practice (26 credit points); to pass State examination which includes state 
exam (2 credit points), and written and defended diploma paper (10 credit points) - a 
practical research with theoretical and practical part where research methods, research 
results, its analysis and conclusions are presented. 

4.3. Programme details and the individual grades/marks/credits obtained: 

 

COMPULSORY PART (A) 

Course title Credit 

points 

ECTS 

credits 

Grade 
General Pedagogy 2 3 9 (excellent) 
Introduction to Philosophy 4 6 9 (excellent) 
Foreign Language I English for Studies 2 3 7 (good) 
General Psychology 2 3 7 (good) 
The basic problems of the history of world culture 2 3 9 (excellent) 
Information and Communication Technologies in 

Education (I) 

2 3 7 (good) 
Foreign Langauge II English for Profession 2 3 7 (good) 
Children Psychology 2 3 7 (good) 
Social Psychology 2 3 6 (almost good) 
Educational Psychology 2 3 7 (good) 
Theory and Methodic of Education 2 3 7 (good) 
Art Teaching Methods I 2 3 7 (good) 
Art Teaching Methods II 2 3 7 (good) 
Didactics 2 3 7 (good) 
Introduction to Special Education 2 3 9 (excellent) 
Information and Communication Technologies in 

Education (II) 

2 3 7 (good) 
Methodology and scientific research in education 2 3 6 (almost good) 
History of Pedagogy 2 3 7 (good) 
Introduction to Social Pedagogy 2 3 8 (very good) 
Teaching Methods of Art History I 2 3 7 (good) 



LIMITED ELECTIVE PART (B) 

Course title Credit 

points 

ECTS 

credits 

Grade 
History of Art 4 6 7 (good) 
Drawing I 2 3 7 (good) 
Drawing II 2 3 8 (very good) 
Drawing III 2 3 9 (excellent) 
Drawing IV 2 3 9 (excellent) 
Drawing V 2 3 7 (good) 
Drawing VI 2 3 6 (almost good) 
Drawing VII 2 3 8 (very good) 
Composition I 2 3 7 (good) 
Composition II 2 3 8 (very good) 
Composition III 2 3 7 (good) 
Composition IV 2 3 5 (satisfactory) 
Composition V 2 3 10 (with 

distinction) Painting I 2 3 10 (with 

distinction) Painting II 2 3 9 (excellent) 
Painting III 2 3 10 (with 

distinction) Painting IV 2 3 9 (excellent) 
Painting V 2 3 8 (very good) 
The Culture of Communication and Behavior 2 3 8 (very good) 
Foreign Language HI Academic English 2 3 6 (almost good) 
Textile I 2 3 10 (with 

distinction) Art History of Western Europe I 2 3 7 (good) 
Art History of Western Europe II 2 3 8 (very good) 
History of world culture: Art forms of the Far East 2 3 9 (excellent) 
The History of Latvian Culture 2 3 9 (excellent) 
Foreign Language IV English for Presentations 2 3 6 (almost good) 
A History of Art I 4 6 7 (good) 
The History of Ninteenth century Art 2 3 7 (good) 
Composition in Computer Graphics 2 3 7 (good) 
Art History and Theory V 2 3 8 (very good) 
Art Education I 2 3 8 (very good) 
Art Education II 2 3 7 (good) 
History of Contemporary Art 2 3 7 (good) 
Printmaking 2 3 9 (excellent) 
Latvian Art History 2 3 8 (very good) 

FREE ELECTIVE (C) 

Course title Credit 

points 

ECTS 

credits 

Grade 
Civil Protection 1 1.5 passed 
Aesthetics 2 3 8 (very good) 
Oratory 2 3 8 (very good) 
Anatomy for artists I 2 3 8 (very good) 

PRACTICAL TRAINING 

Practice in Museums 2 3 8 (very good) 
Observation Practice 2 3 9 (excellent) 
Practice - Plenary 2 3 10 (with 

distinction) Pedagogical practice I 8 12 8 (very good) 
Teaching Practice II 8 12 9 (excellent) 
Pedagogical Practice III 4 6 j    6 (almost 

good) STA TE EXAMINA TIONS 

Diploma Work 10 15 7 (good) 
Title: A tree as a landscape element in art school classes 



State Examination 2 3 7 (good) 
Total grade   7 (good) 

4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: 

 

Grade (meaning) Frequency of the grade among 
the graduates of the programme 

in question 10 (with distinction) 7% 
9 (excellent) 18% 
8 (very good) 28% 

7 (good) 25% 
6 (almost good) 13% 
5 (satisfactory) 6% 

4 (almost satisfactory) 3% 
3-1 (unsatisfactory) 0% 

 

The holder of the qualification weighed average grade: 7.714 

4.5. Overall classification of the qualification (in original language): "Standarta" 

Classification "Standarta" awarding criteria see p. 6.1. 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION: 

5.1. Access to further studies: 

Access to Master studies or Second level Professional education after Bachelor degree 

5.2. Professional status: 

Provides access to the profession of a secondary school teacher 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1. Additional information: 

This diploma supplement is valid with the diploma series PD E No 3823. 

University of Latvia bachelor's degree of higher professional education programme "Teacher" is accredited 

from 14.12.2005 till 31.12.2011. 

Appendix for item 4.4 

weighed average grade of the holder of the qualification is calculated as: av=sum(a*f)/sum(f), where: av -

weighed average grade, a - grade in each course of A and B part of the programme, f- course workload in 

credit points. 

Appendix for item 4.5 

Classification "Standarta" awarding criteria: The programme requirements are fulfilled. 

The fifth level of qualification 



- the highest qualification of a specialist of a branch, which enables to plan and carry out scientific research 

in the respective branch. 

 

6.2. Further information sources: 

University of Latvia, 

Raiľa bulvāris 19, Riga, LatviaLV-1586, fax: 7225039; 

Academic Information Centre (ENIC/NARJC in Latvia), 

Vainu iela 2, Riga, Latvia, LV-1050, telephone: +371-67225155, fax: +371-67221006, 

e-mail: diplomi@aic.lv 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

Date: 15.06.2010. 

Signature:  

Capacity: Vice rector 

Official stamp or seal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIJAS  STANDARTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Skolotāja profesijas standarts 
APSTIPRINĀTS 

ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

2003.gada 27.02. 

rīkojumu Nr.116 

Profesijas standarts 

Reģistrācijas numurs       PS 0238 

Profesija:                          Skolotājs 

                                         (vispārējais apraksts) 

Kvalifikācijas līmenis:     5  

Nodarbinātības apraksts:  
Darbība saistīta ar izglītības programmu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem vai programmām, 

nodrošina pozitīvu un atbalstošu saskarsmi audzēkņu zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai, organizē 

un vada mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai, analizē un vērtē audzēkņu iegūtās 

zināšanas un prasmes, veido audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību izglītības procesā, sadarbojas ar audzēkņu 

ģimenēm/aizbildņiem, izvēlas vai izstrādā metodiskos materiālus mācību un audzināšanas procesa īstenošanai, atbild 

par sava darba kvalitāti.  

Pienākumi un uzdevumi: 

 PIENĀKUMI  UZDEVUMI 

Plānošanas posmā  Sagatavoties 

pedagoģiskajam procesam 

 Iepazīt atbilstoša 

vecumposma audzēkņu 

attīstības un mācīšanās 

īpatnības  

 Izvirzīt pedagoģisko mērķi 

darbā ar noteikta vecuma un 

attīstības līmeņa 

audzēkņiem, saskaņā ar 

izglītības programmām; 

 Piedalīties izglītības iestādes 

izglītības programmas 

izstrādē un/vai pārzināt to 

 Izvēlēties vai izstrādāt 

mācību priekšmetu 

programmas  

 Plānot darbu mācību 

stundām/ nodarbībām un 

ārpusklases nodarbībām. 

 Pārzināt mācību un 

audzināšanas saturu 

 Iepazīt jaunākās atziņas 

mācību un audzināšanas 

saturā un metodikā 

 Apzināt labāko pedagoģisko 

pieredzi 

 Izvērtēt mācību priekšmeta 

vietu un uzdevumus, saskaņā 

ar izglītības standartiem, 

programmām. 



 PIENĀKUMI  UZDEVUMI 

 Organizēt drošu un 

atbalstošu izglītojošo vidi 

 Ievērot audzēkņu tiesības un 

pienākumus 

 Rūpēties par audzēkņu 

drošību un veselību  

 Veidot pozitīvu un 

audzēkņus atbalstošu 

saskarsmi 

 Ievērot profesionālo ētiku  

 Ievērot higiēnas prasības un 

sanitārās normas un darba 

drošību  

Darbības posmā  Nodrošināt audzēkņa 

personības izaugsmi 

 Nodrošināt intelektuālās, 

emocionālās un sociālās 

attīstības vienotību 

 Sekmēt audzēkņu personības 

tikumisko īpašību attīstību, 

kas nepieciešamas reālai 

dzīvei  

 Veicināt audzēkņu 

līdzdalību, sadarbību un 

atbildību pedagoģiskajā 

procesā 

 Sekmēt audzēkņu 

vērtībizglītību 

 Veidot izpratni par darba 

dzīvi un karjeras plānošanu 

 Veidot runas un uzvedības 

kultūru 

 Rosināt audzēkņu zinātkāri 

un izziņas intereses, veidot 

mācīšanās prasmes 

 Motivēt audzēkņu mācīšanos 

 Veicināt audzēkņu sociālo 

un mācību prasmju 

veidošanos  

 Dažādot mācību metodes, 

formas un tehnoloģijas, 

saskaņā ar audzēkņu spējām, 

mācīšanās stiliem 

 Izvēlēties mācību aktivitātes, 

kas padziļina izziņas interesi 

un izpratni  

 Nodrošināt audzināšanas un 

mācību procesu  

 Vadīt mācību stundu/ 

nodarbību/ ārpusklases 

nodarbību 

 Skaidri izklāstīt mācību 

saturu 

 Īstenot atbilstību starp 

mācību stundas/ nodarbības 

mērķiem, izmantotiem 

līdzekļiem un sasniegtajiem 

rezultātiem 

 Ievērot toleranci 

pedagoģiskā procesa 

diferenciācijā un 

individualizācijā, atbilstoši 

audzēkņu spējām, 

vajadzībām un interesēm  

 Aktivizēt audzēkņu 

pašizglītošanās darbību  

 Organizēt un vadīt 

patstāvīgo darbu ar 

audzēkņiem 



 PIENĀKUMI  UZDEVUMI 

 Organizēt sadarbību ar 

vecākiem, skolotājiem, 

citiem speciālistiem un 

sabiedrību 

 Informēt un konsultēt 

vecākus/ aizbildņus mācību 

un audzināšanas jautājumos  

 Iesaistīt vecākus/ aizbildņus, 

speciālistus un sabiedrību 

pedagoģiskajā procesā  

Novērtēšanas posmā  Izvērtēt audzēkņu 

sasniegumus 

 Vērtēt audzēkņu mācību 

sasniegumus, to dinamiku 

 Veidot un attīstīt audzēkņu 

pašvērtējuma prasmes 

 Vērtēt audzēkņu personību 

izaugsmi  

 Izvērtēt savu profesionālo 

darbību 

 Analizēt izvēlēto mācību 

līdzekļu (metožu, formu u.c.) 

atbilstību audzēkņu spējām 

un izglītības mērķiem 

 Analizēt savu sadarbību ar 

audzēkņiem un tās rezultātus 

 Izvērtēt un pilnveidot savu 

profesionālo meistarību   

 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: 

 Saskarsme ar audzēkņiem; 

 Saskarsme ar citiem skolotājiem; 

 Saskarsme ar citiem pedagoģiskajiem darbiniekiem un speciālistiem; 

 Saskarsme ar vecākiem/aizbildņiem un sabiedrību; 

 Nepieciešama radoša darbība;  

 Darba režīms pakļauts mācību un audzināšanas darba organizācijas plānojumam; 

 Darbs notiek kontaktstundu laikā un arī ārpus tām (starpbrīžos, gatavojoties stundām, labojot un vērtējot 

audzēkņu rakstu darbus utt., apmeklējot audzēkņus mājās, vadot audzēkņus pārgājienos u.c. ārpusklases un 

ārpusskolas aktivitātēs).  

 

Īpašās prasības uzdevumu veikšanai: 

Nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība specialitātē (Izglītības likuma 48.un 49.pants) un gatavība 

nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm profesijā vienotajā 

Eiropas izglītības telpā. 

Prasmes  

Kopīgās prasmes nozarē Vispārējās prasmes/spējas 

Prasme plānot savu un 

audzēkņu darbu 

 Prasme izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu; 

 Prasme iegūt, analizēt un atlasīt informāciju un izmantot to; 

 Prasme izstrādāt vai izvēlēties mācību programmas; 

 Prasme izvēlēties mācību un audzināšanas līdzekļus 

(saturu, metodes, formas u.c.); 

 Prasme izvēlēties vai veidot mācību metodiskos materiālus; 

 Prasme organizēt mācību vidi; 

 Prasme noteikt audzēkņu individuālās īpatnības. 

 

Prasme organizēt mācību un 

audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem 

 Saskarsmes prasmes; 

 Prasme strādāt komandā; 

 Spēja radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu; 

 Prasme izmantot dažādus mācību un audzināšanas 

līdzekļus, tai skaitā informācijas tehnoloģiju līdzekļus; 

 Prasme noteikt un risināt problēmsituācijas; 

 Prasme sadarboties ar vecākiem, kolēģiem, citiem 

speciālistiem un sabiedrību;  

 Prasme motivēt un vadīt audzēkņu darbu; 

 Prasme pētīt audzēkņu personību attīstību; 

 Prasme veicināt audzēkņu atbildību; 

 Prasme mācīt mācīties. 

 



Kopīgās prasmes nozarē Vispārējās prasmes/spējas 

Prasme izvērtēt un veicināt 

audzēkņa izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti 

 

 Prasme veikt pedagoģiskās darbības analīzi; 

 Prasme pilnveidot savu profesionālo meistarību  

 Prasme pamatot savu un respektēt citu viedokli; 

 Prasme informēt par sava darba rezultātiem; 

 Prasme izstrādāt radošus projektus, veikt pētniecisko 

darbību  

 Prasme izvērtēt audzēkņu personību izaugsmi; 

 Prasme novērtēt audzēkņu mācību sasniegumus; 

 Prasme attīstīt audzēkņu pašnovērtēšanas prasmes. 

 

 

Specifiskās prasmes profesijā 

(raksturīgas attiecīgās izglītības pakāpes mācību priekšmetu un citu specializāciju skolotājiem) 

 

Pirmsskolas izglītības skolotājam 

 prasme veicināt audzēkņa attīstību kopumā; 

 prasme palīdzēt audzēknim adaptēties jaunā sociālajā un lietu vidē, balstoties uz rotaļu kā 

pamatmetodi; 

 prasme saskatīt un izvērtēt katra audzēkņa individuālo attīstību, veicinot pozitīva “Es” tēla 

veidošanos; 

 prasme strādāt ar pirmsskolas izglītības iestādes dokumentāciju. 

 

Pamatizglītības skolotājam 

 prasme veidot iespējas vērtību apguvei, pašizpausmei un pašdisciplīnai; 

 prasme sniegt informāciju par profesijas un karjeras izvēles iespējām;  

 prasme palīdzēt audzēkņiem adaptēties jaunajā sociālajā vidē; 

 prasme noteikt audzēkņu dotības un veicināt talantu attīstību. 

 

Vispārējās vidējās izglītības skolotājam 

 prasme veidot iespējas audzēkņu patstāvīgai darbībai; 

 prasme motivēt audzēkņus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei; 

 prasme vadīt audzēkņu pētniecisko darbību; 

 prasme veicināt audzēkņu prasmi patstāvīgi izvērtēt problēmas un tās risināt. 

 

Profesionālās izglītības skolotājam 

 prasme sadarboties ar darba devējiem profesionālajā jomā; 

 prasme saistīt mācību procesa teorētisko un praktisko daļu, teoriju ar praktisko darbību nozarē; 

 prasme atsegt saikni starp karjeras izaugsmes iespējām un apgūstamo izglītības programmu izvēlētajā 

nozarē. 

 

Speciālās izglītības skolotājam 

 prasme adaptēt mācību programmas noteiktai audzēkņu grupai ar īpašām vajadzībām; 

 prasme atpazīt, novērot, pētīt audzēkņu attīstības traucējumu pedagoģiski psiholoģiskās izpausmes; 

 prasme veikt individuālo korekcijas darbu; 

 prasme izmantot alternatīvas komunikācijas līdzekļus; 

 prasme sekmēt sociālo un pedagoģisko integrāciju. 

 

Interešu izglītības skolotājam 

 prasme ieinteresēt savas kompetences jomā; 

 prasme atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu; 

 prasme palīdzēt audzēkņiem apgūt nacionālās kultūras vērtības un tradīcijas; 

prasme palīdzēt bērnam nodrošināt emocionālo, intelektuālo, ētisko un estētisko labklājību. 

Zināšanas 

Zināšanas Zināšanu līmenis 

Priekšstats  Izpratne  Lietošana  



Valsts izglītības 

sistēmas un skolotāju 

darbību 

reglamentējošie 

dokumenti un darba 

likumdošana (LR un 

ES likumi, dokumenti 

un normatīvie akti) 

 

  

 

Bērnu tiesību 

aizsardzība 

 

 

  

Pedagoģija un 

psiholoģija  

 Mācīšanās un mācīšanas teorija 

un metodika 

 Audzināšanas darbība jeb 

klasvadība  

 Mācību organizācija (mācību 

metodes, mācību stunda, 

mācību programma) 

 Sasniegumu vērtēšana un 

pašnovērtējuma veikšana 

 Mācību vides organizācija 

 Saskarsmes un sadarbības 

veicināšana (sociālo attiecību 

veidošana) 

 Pedagoģisko pētījumu metodes 

 Psiholoģija (vispārīgā, 

attīstības, personības, sociālā) 

 Speciālā pedagoģija 

 Nozaru pedagoģija 

 Vecumposmu fizioloģija  

   

Mācību priekšmetam 

atbilstošā zinātnes 

nozare 

 Mācību priekšmets 

 Mācību priekšmeta didaktika 

 Mācību satura integrācijas 

pamati 

   

Valodas un 

komunikācija 

 Informācijas tehnoloģijas 

 Valsts valoda un svešvalodas  

 Saskarsmes psiholoģija 

   

Sociālās zinības  Ētika 

 Izglītības vadība 

 Loģika 

 Kultūras vēsture  

 Vēsture 

 Filozofija 

 Ekonomikas pamati 

 Vides un veselības izglītība  

 

   

Veselīgs dzīves veids   Sports 

 Veselīgs uzturs  

 Personīgā higiēna  

 Atkarību profilakse 

   

 

 



 

Profesijas standarta darba grupas sastāvs (vārds, uzvārds, darbavieta, amats): 

Tatjana Koķe, darba grupas vadītāja, LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts; profesore,  Dr.hab.paed.; 

Oskars Zīds, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, asoc.prof.; 

Rudīte Andersone, Latvijas Pedagogu Dome, priekšsēdētāja vietniece; LU Pedagoģijas un psiholoģijas 

institūts, docente, Dr.paed; 

Jānis Čakste, Izglītības un zinātnes ministrija, Augstākās izglītības un zinātnes departaments, direktors; 

Brigita Preisa, Latvijas Izglītības Vadītāju Arodbiedrības locekle; Jelgavas vakara (maiņu) vidusskola, 

direktore; 

Elita Rītere, Rīgas Hanzas vidusskola, direktora vietniece; 

Ārija Bērziņa, Izglītības un zinātnes ministrija, Vispārējās izglītības departaments, Izglītības darbinieku 

nodaļas vadītāja. 

Profesijas standarta eksperti (vārds, uzvārds, darbavieta, amats): 

M.Apinis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Izpildbiroja speciālists vispārējās 

izglītības jautājumos; 

J.Eglītis, Arodbiedrība „Latvijas izglītības vadītāju asociācija”; 

A.Bankavs, Latvijas Pedagogu dome; 

A.Freidenfelde, Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums, direktores vietniece mācību darbā. 



Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 
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Studiju kursi (KP) 
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Valsts izglītības sistēmas 

un skolotāju darbību 

reglamentējošie 

dokumenti un darba 

likumdošana (LR un ES 

likumi, dokumenti un 

normatīvie akti) 

   Izglītības un mācību programmu veidošana(2) 

Izglītības vide (2) 

Izglītības tiesiskie pamati Latvijā (2) 

Informācijas sistēmu drošība (2) 

Logopēdiskā darba organizēšana (2) 
Latviešu valodas didaktika (3) 

Latviešu literatūras didaktika (3)  

Latviešu kā otrās valodas didaktika (2) 

Pedagoģiskā darba organizēšana speciālajā skolā (2) 

Angļu/vācu/franču valodas aspektu mācību metodika 

(2) 

Skolotāju profesionālā ētika un kompetence(2) 

Kvalitātes vadība pirmsskolas izglītības  iestādē(2) 

Projektu izstrāde un vadība pirmsskolas izglītībā(2) 

Metodiskā darba vadība pirmsskolas izglītības 

iestāde(2) 

Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati(2) 

Bērnu tiesību aizsardzība 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Izglītības vide (2) 

Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Valsts eksāmens (2) 

Informātika izglītībā (2) 

Modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā (2) 

Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība (2) 
Bērnu veselīga attīstība skolā (2) 

Skolotāju profesionālā ētika un competence(2) 

Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati(2) 

Pedagoģija un 

psiholoģija 

Mācīšanās un mācīšanas 

teorija un metodika 

 

 

 

 

 

 

   Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Personības attīstība socializācijas procesā (2) 

Informātikas mācību metodika pamatskolā un 

vidusskolā (2) 

Ārpusklases darbs informātikā (2) 

E-mācības izglītībā (4) 

Angļu/vācu/franču valodas aspektu mācību metodika 

(2) 

Angļu/vācu prasmju mācību metodika (2) 



Zināšanas 

Zināšanu 
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Studiju kursi (KP) 
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Audzināšanas darbība jeb 

klasvadība 

 

 

Angļu/vācu valodas mācību metodes (2) 

Angļu/vācu valodas mācību modeļi (2) 

Latviešu valodas didaktika (5) 

Krievu valodas didaktika (5) 

Matemātikas didaktika (5) 

Dabaszinību mācību saturs un metodika (4) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 

Mūzika un tās mācību metodika (3) 

Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika 

(3) 

Vizuālā māksla un tās mācību metodika (3) 

Sporta didaktika skolā (2) 

Bērnu literatūra un folklora pamatizglītības (1.-4. kl.) 

mācību kontekstā (4) 

Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana 

mājsaimniecībā un mājturībā (2) 

Mājsaimniecības un mājturības mācību saturs (2) 

Mācību metodika un saturs veselības mācībā I(2),II 

(2),III (2),IV (2) 

Sociālo zinību mācību metodika I (2), II (2), III (2) 

Stundu, nodarbību vadīšana un metodika I (2), II (2). 
Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana (2) 

Mācību stundu modelēšana (2) 

Vispārīgā pedagoģijaI(2) 

Vispārīgā pedagoģija II(2) 

Didaktika(2) 

Mūzikas pedagoģija un muzikālās audzināšans 

metodikaI(2) 

Pirmsskolas sākumskolas pedagoģija I(2) 

Pirmsskolas sākumskolas pedagoģija II(2) 

Pirmsskolas sākumskolas pedagoģija III(2) 

Adaptācijas process pirmsskolā (2) 

Apdāvināta bērna attīstība pirmsskolā(2) 

Audzināšanas teorija un metodika(2) 
Rokdarbu teorija un metodika(2) 

Dzimtās valosas mācīšanas metodika(2) 

Konstruktīvā darbībā(2) 

Vispārīgā psiholoģija(2) 

 

Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 



Zināšanas 

Zināšanu 

līmenis 

Studiju kursi (KP) 
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Mācību organizācija 

(mācību metodes, mācību 

stunda, mācību 

programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāja pētnieciskā darbība (2) 

Uzvedības kultūras teorija un prakse (2) 

Bērni ar PAA un mācīšanās grūtībām (2) 

Angļu/vācu valodas mācību modeļi (2) 

Skolotāja pētnieciskā darbība (2) 

Ģimenes pedagoģija (2) 

Skolēnu izpētes metodika  (2) 

Sporta aktivitātes skolā un ģimenē (2) 
Mācību stundu modelēšana (2) 

Vispārīgā pedagoģijaI(2) 

Vispārīgā pedagoģija II(2) 

Didaktika(2) 

Mūzikas pedagoģija un muzikālās audzināšans 

metodikaI(2) 

Pirmsskolas sākumskolas pedagoģija I(2) 

Pirmsskolas sākumskolas pedagoģija II(2) 

Pirmsskolas sākumskolas pedagoģija III(2) 

Audzināšanas teorija un metodika(2) 
Mazbērna audzināšana(2) 

 

 

 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Izglītības un mācību programmu veidošana (2) 

Pedagoģijas vēsture (2) 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Logopēdiskā darba organizēšana (2) 

Pedagoģiskā darba organizēšana speciālajā skolā (2) 

Angļu/vācu/franču valodas aspektu mācību metodika 

(2) 

Angļu/vācu prasmju mācību metodika (2) 

Angļu/vācu valodas mācību metodes (2) 

Angļu/vācu valodas mācību modeļi (2) 

Latviešu valodas didaktika (5) 

Krievu valodas didaktika (5) 

Matemātikas didaktika (5) 

Dabaszinību mācību saturs un metodika (4) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 

Mūzika un tās mācību metodika (3) 

Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika 

(3) 

Vizuālā māksla un tās mācību metodika (3) 
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Sasniegumu vērtēšana un 

pašnovērtējuma veikšana 

 

 

 

 

Sporta didaktika skolā (2) 

Bērnu literatūra un folklora pamatizglītības (1.-4. kl.) 

mācību kontekstā (4) 

Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana 

mājsaimniecībā un mājturībā (2) 

Mājsaimniecības un mājturības mācību saturs (2) 

Sporta teorija (2) 

Mācību metodika un saturs veselības mācībā I(2),II 

(2),III (2),IV (2) 

Sociālo zinību mācību metodika I (2), II (2), III (2) 

Stundu, nodarbību vadīšana un metodika I (2), II (2). 

Sporta veidu mācību metodika (kopā 28 KP) 
Latviešu valodas didaktika (3) 

Latviešu literatūras didaktika (3)  

Latviešu kā otrās valodas didaktika (2) 

Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana (2) 
Daiļdarba interpretācija un analīze skolā (2) 

Bērnu literatūra (3) 

Ārzemju literatūra skolā (2) 
Mācību stundu modelēšana (2) 

Kritiskā domāšana (2) 

Domrakstu mācību metodika (2) 

Rokdarbu teorija un metodika(2) 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamatiI(2) 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamatiII(2) 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamatiIII(2) 
Mūzikas pedagoģija un muzikālās audzināšans 

metodikaI(2) 

Audzināšanas teorija un metodika(2) 
Didaktika(2) 

Matemātisko priekšstatu veidošana(2) 

Pedagoģiskā procesa plānošana(2) 

Bērna sagatavošana skolai(2) 

 

 

 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Metodoloģija  un zinātniski pētnieciskas  metodes 

izglītībā (2) 

Testu sagatavošanas sistēmas (4) 

Testēšana izglītībā (6) 



Zināšanas 

Zināšanu 
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Studiju kursi (KP) 
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Mācību vides organizācija 

 

 

Praktikums diagnostikā III (2) 

Angļu/vācu/franču valodas aspektu mācību metodika 

(2) 

Angļu/vācu prasmju mācību metodika (2) 

Latviešu valodas didaktika (5) 

Krievu valodas didaktika (5) 

Matemātikas didaktika (5) 

Dabaszinību mācību saturs un metodika (4) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 

Mūzika un tās mācību metodika (3) 

Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika 

(3) 

Vizuālā māksla un tās mācību metodika (3) 

Sporta didaktika skolā (2) 

Bērnu literatūra un folklora pamatizglītības (1.-4. kl.) 

mācību kontekstā (4) 

Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana 

mājsaimniecībā un mājturībā (2) 

Mājsaimniecības un mājturības mācību saturs (2) 

Stundu, nodarbību vadīšana un metodika I(2), II (2) 
Latviešu valodas didaktika (3) 

Latviešu literatūras didaktika (3)  

Latviešu kā otrās valodas didaktika (2) 

Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana (2) 

Daiļdarba interpretācija un analīze skolā (2) 

Bērnu literatūra (3) 
Domrakstu mācību metodika (2) 

Kritiskā domāšana (2) 

Mācību stundu modelēšana (2) 

Pedagoģiskā procesa plānošana(2) 

Skolotāja profesionālā ētika un kompetence(2) 

Audzināšanas teorija un metodika(2) 
Rokdarbu teorija un metodika(2) 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamatiI(2) 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamatiII(2) 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamatiIII(2) 
Mūzikas pedagoģija un muzikālās audzināšans 

metodikaI(2) 

Matemātisko priekšstatu veidošana(2) 

 

Izglītības vide (2) 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Pedagoģiskā prakse (26) 
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Saskarsmes un sadarbības 

veicināšana (sociālo 

attiecību veidošana) 

Diplomdarbs (10) 

Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Skolotāja pētnieciskā darbība (2) 

Datori skolvadībā (2) 

Datortīkli I (2) 

Elektroniskās saziņas rīki (2) 

E-mācības izglītībā (4) 

Praktikums diagnostikā IV (2) 

Modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā (2) 

Latviešu valodas didaktika (5) 

Krievu valodas didaktika (5) 

Matemātikas didaktika (5) 

Dabaszinību mācību saturs un metodika (4) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 

Mūzika un tās mācību metodika (3) 

Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika 

(3) 

Vizuālā māksla un tās mācību metodika (3) 

Sporta didaktika (3) 

Izglītības vides drošība (2) 

Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana 

mājsaimniecībā un mājturībā (2) 

Mājsaimniecības un mājturības mācību saturs (2) 

Veselības veicināšana skolā (2) 

Dzīvesvide (2) 

Higiēna un paškontrole (2) 
Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana (2) 

Daiļdarba interpretācija un analīze skolā (2) 
Domrakstu mācību metodika (2) 

Kritiskā domāšana (2) 

Mācību stundu modelēšana (2) 

Konstruktīvā darbība(2) 

Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves 

norisēm(2) 

Bērna sagatavošana skolai(2) 

 

 

 

 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Vispārīgā psiholoģija (2) 

Saskarsmes un uzvedības kultūra(2) 
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Pedagoģisko pētījumu 

metodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psiholoģija (vispārīgā, 

attīstības, personības, 

sociālā) 

 

 

 

 

Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Valsts eksāmens (2) 

Izglītības tiesiskie pamati Latvijā (2) 

Komunikācija II (Komunikācijas teorijas) (2) 

Sociālā rehabilitācija bērniem ar smagiem attīstības 

traucējumiem (2) 

Sociālo prasmju veidošana bērniem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem (2) 

Angļu/vācu valodas mācību metodes (2) 

Angļu/vācu valodas mācību modeļi (2) 

Profesionālās svešvalodas mācību metodika (2) 
Sociālo zinību mācību metodika I (2), II (2), III (2) 

Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana (2) 
Daiļdarba interpretācija un analīze skolā (2) 
Mācību stundu modelēšana (2) 

Kritiskā domāšana (2) 

Sociolingvistika (2) 

Multikulturālās izglītības pamati (2) 

Valoda un komunikācija (2) 

Starpkultūru izglītība (2) 

Sociālo prasmju apguve(2) 

 

 

 Metodoloģija un zinātniski pētnieciskas  metodes 

izglītībā (2) 

Informātika izglītībā II (2) 

Testēšana izglītībā (6) 

Skolotāja pētnieciskā darbība (2) 

Pedagoģisko pētījumu angļu/vācu/franču rakstu 

valoda I, II, III (2) 
Mācību stundu modelēšana (2) 

Skolēnu izpētes metodika  (2) 

Pedagoģisko pētījumu process un metodesI(2) 
 

 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Izglītības vide (2) 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Vispārīgā psiholoģija (2) 

Dažādība skolas pedagoģiskajā procesā (2) 

Personības attīstība socializācijas procesā (2) 

Speciālā psiholoģija (2) 
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Speciālā pedagoģija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozaru pedagoģija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecumposmu fizioloģija 

 

 

 

 

Sociālā psiholoģija (2) 

Ģimenes psiholoģija (2) 

Attīstības psiholoģija (2) 

Personības psiholoģija (4) 

 

 

 Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Izglītības vide (2) 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Dažādība skolas pedagoģiskajā procesā(2) 

Speciālā pedagoģija I (2) 

Speciālā pedagoģija II (2) 

Vairāki studiju kursi speciālajā pedagoģijā un 

logopēdijā 

 

Lietišķo programmu paketes izglītībā I (4)  

Dažādība skolas pedagoģiskajā procesā(2) 

Informātikas mācību metodika pamatskolā un 

vidusskolā (2) 

Ievads kibernētikā (2) 

Vairāki studiju kursi speciālajā pedagoģijā un 

logopēdijā 

Angļu/vācu/franču valodas aspektu mācību metodika 

(2) 

Angļu/vācu prasmju mācību metodika (2) 

Angļu/vācu valodas mācību metodes (2) 

Angļu/vācu valodas mācību modeļi (2) 

Daudzvalodība(2) 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamatiI(2) 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamatiII(2) 

Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamatiIII(2) 
Mūzikas pedagoģija un muzikālās audzināšans 

metodikaI(2) 

 

 

 Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Speciālā psiholoģija (2) 
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 Psihes bioloģiskie pamati I(2) 

Kognitīvā psiholoģija II(2) 

Attīstošās vides organizēšana(2) 

Attīstības psiholoģija(2) 

Bērnu anatomija un fizioloģija(2) 

Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna(2) 

Adaptācijas process pirmsskolā(2) 

Bērna sensorā attīstība(2) 

Mācību priekšmetam 

atbilstošā zinātnes 

nozare 

 Mācību priekšmets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Augstākās matemātikas pamati informātikā (4) 

Diskrētā matemātika informātikā (2) 

Datorsistēmu uzbūve I (2) 

Datorsistēmu uzbūve II  (2) 

Ievads programmēšanas valodās (2) 

Sistēmanalīzes pamati I (2) 

Sistēmanalīzes pamati II (2) 

Pamatalgoritmi (2) 

Ārpusklases darbs informātikā (2) 

Logopēdijas teorijas (2) 

Speciālā pedagoģija I (2) 

Speciālā pedagoģija II (2) 

Vairāki studiju kursi speciālajā pedagoģijā un 

logopēdijā 

Integrētais kurss angļu/vācu/franču valodas 

skolotājiem 4 vai 2 

Praktiskā angļu/vācu/franču valoda skolotājiem I, II, 

III, IV (katrs 2) 

Angliski/vāciski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem I,II,III (katrs 2) 

Leksiski stilistiskā /vācu/franču valodas tekstu 

interpretācija skolotājiem I,II,III (katrs 2) 

Angliski/vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, 

kultūrvēsture un izglītība (2) 

Angļu/vācu/franču valodas gramatika skolotājiem 

I,II,III  (katrs 2) 

Anglijas/Francijas/Vācijas kultūrvēsture skolotājiem 

(2) 

Literatūra un māksla Frankofonijas valstīs (2) 

Angļu/vācu/franču valodas praktiskā fonētika 

skolotājiem (2) 

Angļu/vācu/franču valodas teorētiskā fonētika 

skolotājiem (2) 

Angļu/franču/vācu valodas fonētika skolotājiem (2) 
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Vizuālas mākslas profesionālas specializācijas kursi 

(40) 

Ētika (2) 

Valodas kultūras pamati (2) 

Ekonomikas pamati (2) 

Matemātikas pamati (2) 

Kritiskā domāšana (2) 

Latviešu valodas gramatikas pamati (2) 

Krievu valodas gramatikas pamati (2) 

Bērnu literatūra un folklora pamatizglītības (1.-4. kl.) 

mācību kontekstā (4) 

Uzturmācība I (2) 

Uzturmācība II (2) 

Uzturmācība III (2) 

Etnogrāfija un latviešu tautas māksla 1 (2) 

Etnogrāfija un latviešu tautas māksla 2 (2) 

Patērētājzinības (2) 

Mājsaimniecības organizēšana un vadīšana (2) 

Dabas materiālu kompozīcija 1 (2) 

Lietišķā keramika (2) 

Kompozīcija un papīra plastika (2) 

Tehniskās grafikas elementārkurss (2) 

Tehniskā grafika I (2) 

Tehniskā grafika II (2) 

Mašīnmācības un elektrodrošības pamati (2) 

 Materiālmācība (Tekstils) (2) 

 Materiālmācība (Koks) (2) 

 Tekstilmateriāli un apģērbs (2) 

 Mācību metodiskā prakse (Muzeju prakse) (2)  

Mācību metodiskā prakse (dabas materiālu 

kompozīcija) (2) 

Mācību prakse-plenērs 

Politikas zinātne I valsts un demokrātija (2) 

Sporta teorija (2) 

Veselības izglītība (2) 

Sociālās zinības (2) 
Mūsdienu latviešu valoda (16) 

Latviešu literatūras vēsture (20) 

Vispārīgā valodniecība (4) 

Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā (4) 

Literatūras teorija (2) 

Latviešu folklora (2) 

Bērnu literatūra (2) 
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Mācību priekšmeta 

didaktika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antīkās kultūras pamati (2) 

Ārzemju literatūra skolā (2) 

Raiņa un O.Vācieša dzeja literatūras mācību kontekstā (2) 

Kontrastīvā valodas psiholoģija (2) 

Latviešu  un krievu valodas kontrastīvā gramatika (2) 

Runas kļūdu būtība (2) 
Sociolingvistika (2) 

Valoda un komunikācija (2) 

 

Programmēšanas praktikums I-IV (8) 

Datortīkli I (2) 

Datortīkli II (2) 

Datortīkli III (2) 

Informātikas praktikums (4) 

Lietišķo programmu paketes izglītībā I (4) 

Lietišķo programmu paketes izglītībā II (2) 

Lietišķo programmu paketes izglītībā III (2) 

Tīmekļa tehnoloģijas I (2) 

Datorgrafika (4) 

Informātikas mācību metodika pamatskolā un 

vidusskolā (2) 

Latviešu valodas speciālā metodika (2) 

Matemātikas speciālā metodika (2) 

Vizuālās mākslas speciālā metodika (2) 

Darbmācības speciālā metodika (2) 

Vairāki studiju kursi speciālajā pedagoģijā un 

logopēdijā 

Angļu/vācu/franču valodas aspektu mācību metodika 

(2) 

Angļu/vācu prasmju mācību metodika (2) 

Angļu/vācu valodas mācību metodes (2) 

Angļu/vācu valodas mācību modeļi (2) 

Profesionālās svešvalodas mācību metodika (2) 
Mākslas pedagoģija (2) 

Mācību metodika volejbolā (2) 

Latviešu valodas didaktika (5) 

Krievu valodas didaktika (5) 

Matemātikas didaktika (5) 

Dabaszinību mācību saturs un metodika (4) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 

Mūzika un tās mācību metodika (3) 

Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika 

(3) 
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Mācību satura integrācijas 

pamati 

Vizuālā māksla un tās mācību metodika (3) 

Sporta didaktika (3) 

Bērnu literatūra un folklora pamatizglītības (1.-4. kl.) 

mācību kontekstā (4) 

Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana 

mājsaimniecībā un mājturībā (2) 

Mājsaimniecības un mājturības mācību saturs (2) 

Metālapstrāde un tās mācību metodika I-III (2) 

Kokapstrāde un tās mācību metodika I- III (2) 

Tekstils un tā mācību metodika I-VIII (2) 

Kombinētie darbi un to mācību metodika (2) 

Sporta veidu mācību metodika (28 kopā) 

Sociālo zinību mācību metodika I (2), II (2) 

Mācību metodika un saturs veselības mācībā I(2), II 

(2), III (2), IV (2) 
Latviešu valodas didaktika (3) 

Latviešu literatūras didaktika (3)  

Latviešu kā otrās valodas didaktika (2)  

Daiļdarba interpretācija un analīze skolā (2) 
Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana (2) 
Ārzemju literatūra skolā (2) 
Mācību stundu modelēšana (2) 

Domrakstu mācību metodika (2) 

 

 

 Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Informātikas mācību metodika pamatskolā un 

vidusskolā (2) 

Vairāki studiju kursi speciālajā pedagoģijā un 

logopēdijā 

Angļu/vācu/franču valodas aspektu mācību metodika 

(2) 

Angļu/vācu prasmju mācību metodika (2) 

Angļu/vācu valodas mācību metodes (2) 

Angļu/vācu valodas mācību modeļi (2) 

Modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā (2) 

Profesionālās svešvalodas mācību metodika (2) 

Kritiskā domāšana (2) 

Dabaszinību mācību saturs un metodika (4) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 
Latviešu valodas didaktika (3) 
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Latviešu literatūras didaktika (3)  

Latviešu kā otrās valodas didaktika (2)  

Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana (2)  
Mācību stundu modelēšana (2) 

 

Valodas un 

komunikācija 

Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas 

 

 

 

 

 

 

 

   Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Lietišķo programmu paketes izglītībā I (4) 

Alternatīvā komunikācija (2) 

Komunikācija II (Komunikācijas teorijas) (2)  

Modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā (2) 

Valodas kultūras pamati (2) 

Latviešu valodas gramatikas pamati (2) 
Krievu valoda (2) 

Sociolingvistika (2) 

Multikulturālās izglītības pamati (2) 

Valoda un komunikācija (2) 

Mūsdienu latviešu valoda (16) 

Dzimtās valodas kultūras pamti(2) 

Valsts valoda un 

svešvalodas 

 

 

 

 

 

 

   Pedagoģiskā prakse (26) 

Diplomdarbs (10) 

Svešvaloda (2) 

Integrētais kurss angļu/vācu/franču valodas 

skolotājiem 4 vai 2 

Praktiskā angļu/vācu/franču valoda skolotājiem I, II, 

III, IV (katrs 2) 

Angļu/franču/vācu valodas mutvārdu runas prakse 

(katrs 2) 

 

 

Sociālās zinības 

Ētika 

 

 

 

 

 

Izglītības vadība 

 

 

 

   Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Uzvedības kultūras teorija un prakse (2) 
Ētika (2) 

Estētika (2) 

Morālā izglītība(2) 

Mūsdienu ētikas problēmas (2) 

Skolotāja profesionālā ētika un kompetence(2) 

 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Izglītības un mācību programmu veidošana (2) 

Izglītības vide (2) 

Izglītības vadība un uzņēmējdarbība (2) 

Datori skolvadībā (2) 
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Loģika 

 

 

 

 

 

Kultūras vēsture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēsture 

 

 

 

 

 

Logpēdiskā darba organizēšana (2) 

Pedagoģiskā darba organizēšana speciālajā skolā (2) 
Projektu vadīšana izglītībā  (2) 

Kvalitātes vadība pirmsskolas izglītības iestādē(2) 

 

Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Sistēmanalīzes pamati I (2) 

Sistēmanalīzes pamati II (2) 

Kritiskā domāšana (2) 

 

Informātika izglītībā  (2) 

Izglītības tiesiskie pamati Latvijā (2) 

Angliski/vāciski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem I,II,III (katrs 2) 

Angliski/vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, 

kultūrvēsture un izglītība (2) 

Anglijas/Francijas/Vācijas kultūrvēsture skolotājiem 

(2) 

Literatūra un māksla Frankofonijas valstīs (2) 
Mākslas vēsture (4) 

 

Pedagoģijas vēsture (2) 

Bērnu literatūra un folklora pamatizglītības (1.-4. kl.) 

mācību kontekstā (4) 

Fiziskās audzināšanas, sporta un olimpiskās kustības 

vēsture (2) 
Latviešu literatūras vēsture (20) 

Ārzemju literatūra skolā (2) 

Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā (4) 

Latviešu folklora (2) 

Bērnu literatūra (2) 

Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā (4) 

Pedagoģiskā doma Latvijā un tautas pedagoģija(2) 

 

 

Latvijas kultūras vēsture (2) 
Latviešu literatūras vēsture (20) 

Latviešu folklora (2) 

Bērnu literatūra (2) 

Ārzemju literatūra skolā (2) 

Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā (4) 

Sociolingvistika (2) 

Multikulturālās izglītības pamati (2) 
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Filozofija 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas pamati 

 

 

 

 

Starpkultūru izglītība (2) 

Pedagoģijas vēsture(2) 

Pedagoģiskā doma Latvijā un tautas pedagoģija(2) 

 

 

Filozofijas pamati (2) 

Mācīšanās: teorija un prakse (2) 
Dzīvesvide (2) 

Kulturoloģija I (2) 

Kulturoloģija II (2) 

Filozofijas modernās tendences(2) 

Izglītības tiesiskie pamati Latvijā (2) 

 

 

Izglītības vadība un uzņēmējdarbība (2) 

Projekti izglītībā (2) 

Ekonomikas pamati (2) 

Mājsaimniecības organizēšana un vadīšana (2) 

Pamatnostādnes ekonomikas mācībās (2) 

 

Vides un veselības 

izglītība 

   Izglītības vide (2) 

Personības attīstība socializācijas procesā (2) 

Elektroniskās saziņas rīki (2) 

Modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā (2) 

Dabaszinību mācību saturs un metodika (4) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 

Patērētājzinības (2) 

Vide un dzīvesveids (2) 

Veselības izglītība (2) 

Veselības veicināšana skolā (2) 
Bērnu literatūra (2) 

Dabaszinību pamati pirmsskolā(2) 

 

Veselīgs dzīves veids 

Sports 

 

 

 

 

 

 

   Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Sporta didaktika skolā (2) 

Funkcionālā anatomija (6) 

Sporta veidu mācību metodika (kopā28) 

Sporta aktivitātes skolā un ģimenē (2) 

Sporta darba organizācija un struktūra (2) 

Sporta slodžu un ekstremālu situāciju fizioloģija (2) 

Fiziskās audzināšanas teorija un metodikaI(2) 

Fiziskās audzināšanas teorija un metodikaII(2) 
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Veselīgs uzturs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personīgā higiēna 

 

 

 

 

Atkarību profilakse 

Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Dabaszinību mācību saturs un metodika (4) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 

Uzturmācība I (2) 

Uzturmācība II (2) 

Uzturmācība III (2) 

Mācību metodika un saturs veselības mācībā (2) 

Dabaszinību pamati pirmsskolā(2) 

 

 

Sporta didaktika skolā (2) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 

Higiēna un paškontrole (2) 

Mācību metodika un saturs veselības mācībā (2) 

 

 

Personības attīstība socializācijas procesā (4) 

Informācijas sistēmu drošība (2) 

Elektroniskās saziņas rīki (2) 
Mācīšanās: teorija un prakse (2) 

Tiesību zinātnes pamati (2) 

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (2) 

Mācību metodika un saturs veselības mācībā (2) 

Higiēna un paškontrole (2) 
Bērnu literatūra (2) 

Bērnu literatūra un tās mācīšanas metodika(2) 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALĪDZINĀŠANAI  IZMANTOTĀS 

 STUDIJU PROGRAMMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stokholmas Universitāte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Daugavpils Universitāte 

 



Liepājas Universitāte 

2. pielikums. Studiju satura un īstenošanas apraksts 

Uzņemšanas nosacījumi: 
Vispārējā vidējā izglītība. 

Uzņemšanas prasības: 
CE latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā vai atzīmes latviešu valodā un literatūrā (gada 

vidējā atzīme) vai valsts valodā (gada atzīme) un pirmajā svešvalodā (gada atzīme). 

Studiju ilgums: 4 gadi pilna laika klātienes studijas; 4,5 gadi nepilna laika neklātienes 

studijas. 

Programmas apjoms kredītpunktos: 160 KRP 

Programmas struktūra: 
2.1īmeņa profesionālā bakalaura izglītības programma ,,Skolotājs" tiek realizēta 

atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 (2001.20.11., protokols Nr.57 9), kas izdoti saskaņā 

ar  Izglītības likuma 14. un 19. pantu. 

.

tabula Studiju programmas ,,Skolotājs" struktūra 

Studiju kursi Prakse Valsts 

pārbaudījumi 

Vispārizglītojošie 

studiju kursi 

Nozares 

teorētiskie 

pamatkursi 

Informacijas 

tehnoloģiju 

kursi 

Nozares 

profesionālās 

specializācijas 

kursi 

Bnvas 

izvēles 

kursi 

  

Adaļa Bdaļa Cdaļa Bdaļa Bdaļa 

20 KRP 34KRP 2KRP 60KRP 6KRP 26KRP 12KRP 

160 KRP 

Iegustamais profesionalais grads un kvalifikacija: 
Grāds - profesionalais bakalaura grāds izglītībā 

Kvalifikāciia -  skolotājs un pamatizglītības skolotājs vienā mācību priekšmetā 

Iegūstamais augstākās izglītības diploms: skolotāja diploms 

Prasības profesionālā grāda un kvalifikācijas ieguvei: 
Profesionālā bakalaura grādu izglītībā un skolotāja diplomu saņem izglītojamais, kurš: 

1) sekmīgi apguvis studiju programmā iekļautos obligātās izvēles A daļas studiju 

kursus 56 

KRP apjomā un spēj izmantot apgūtās zināšanas savā studiju jomā, 

2) sekmīgi apguvis obligātās izvēles B daļas studiju kursus 60 KRP apjomā, 

apliecinot 

savas pedagoģiski profesionālās kompetences, 

3) sekmīgi apguvis brīvās izvēles C daļas studiju kursus 6 KRP apjomā, 

4) veicis praksi 26 KRP apjomā un pilnveidojis savu profesionālo meistarību, 

5) izstrādājis un aizstāvējis bakalaura  darbu   10  KRP  apjomā un  sekmīgi  

nokārtojis 

kvalifikācijas eksāmenu. 

 

 



-/I                

 -/E 
 

Tipveida plāns: Studiju programma  SKOLOTĀJS  

                

Nr. 
Studiju kursa 

nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 1. 2. 3. 4. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 

  
Obligātās izvēles kursi A 

daļa 
47                         47 

  
Vispārizglītojošie un 

nozares teorētiskie kursi 
                            

1. Ievads studijās 1 1   I/ -                   1 

2. Modulis "Valoda" 3                         3 

2.1. 
Latviešu valodas 

kultūra 
    2  -/E                     

2.2. Logopēdijas pamati     1  -/I                     

3. Modulis "Pedagoģija" 3                         3 

3.1. 

Pedagoģiskās domas 

attīstība pasaulē un 
Latvijā 

  1   I/ -                     

3.2. Vispārīgā pedagoģija   2   E/ -                      

4. Sports pedagoģijā 2 2   E/ -                    2 

5. Modulis "Psiholoģija" 5     E/ -                    5 

5.1. 

Vispārīgā psiholoģija 

un attīstības 
psiholoģijas teorijas 

  3                         

5.2. 

Saskarsmes 

psiholoģija un 

konfliktu risināšana 

  2                         

6. 
Modulis "Globālā 

izglītība" 
3     E/ -                    3 

6.1. 
Ilgtspējīgas izglītības 

filozofija 
  1                         

6.2. Iekļaujošā izglītība   1                         

6.3. Starpkultūru izglītība   1                         

7. 
Svešvaloda 
specialitātē 

4 2 2 I/E                   4 

8. 

Modulis "Izglītības 
iestādes darba 

plānošana un vadība" 

6                         6 

8.1. 

Likumdošana 
izglītības sistēmā un 

bērnu tiesību 

aizsardzība 

  2   E/ -                      

8.2. 
Projektu vadība 
izglītībā 

  1   I/ -                     

8.3. 
Izglītības iestādes 

vadība 
  1   I/ -                     

8.4. Uzņēmējdarbība                     2   E/ -    

9. 
Kultūras mantojums 
mūsdienu izglītībā 

2   2  -/E                   2 



10. 
Audzināšanas teorija 
un metodika 

2   2  -/E                   2 

11. 
Filozofija un 
profesionālā ētika 

2   2  -/E                   2 

12. 

Modulis "Pētījumu 

metodoloģija un datu 
apstrāde" 

4           E/ -              4 

12.1. 
Pedagoģisko pētījumu 
metodoloģija 

        2                   

12.2. 

Informāciju 

tehnoloģijas un 

pedagoģiski 
pētniecisko datu 

apstrāde 

        2                   

13. 

Modulis "Mācību 

procesa pedagoģiskie 

un psiholoģiskie 

pamati" 

5           E/ -              5 

13.1. 
Pedagoģiskā 

psiholoģija 
        2                   

13.2. 

Didaktika un 

pedagoģiskās 
tehnoloģijas izglītībā 

        3                   

14. 
Modulis "Kreativitāte 

izglītībā" 
3            -/E             3 

14.1. 
Kreativitātes 
pedagoģiskie pamati 

          1                 

14.2. Māksla izglītībā           1                 

14.3. Mūzika izglītībā           1                 

15. Pieaugušo izglītība 2                   2   E/ -  2 

KOPĀ 47 20 11   9 3   0 0   4 0   47 

  

Nozares teorētiskie 

pamatkursi 

kvalifikācijām 
                            

  
Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 
                            

1. 

Modulis"Pirmsskolas 

nozares teorētiskie 
kursi" 

5                 E/ -        5 

1.1. 
Kopveseluma pieeja 
pirmsskolā 

              1             

1.2. 
Sasniegumu 

motivācija 
              2             

1.3. 
Bērnu emocionālā 

audzināšana 
              2             

2. Integratīvā pedagoģija 2       2   E/ -              2 

3. Bērnu literatūra  2         2  -/E             2 

KOPĀ 9 0 0   2 2   5 0   0 0   9 

  
Pamatizglītības 

izglītības skolotājs 
                            

1. 
Modulis "Pārejas 
posmu vadība" 

3                         3 

1.1. 

Izglītības pārejas 
posmu pedagoģiskā 

koncepcija 

        1   I/ -               

1.1. 
Bērna sagatavošana 

skolai 
                    2   E/ -    

2. 
Alternatīvās izglītības 

teorijas 
2   2  -/E                   2 

3. 
Mācīšanās stili 

sākumskolā 
2       2   E/ -              2 



4. Bērnu literatūra 2   2  -/I                   2 

KOPĀ 9 0 4   3 0   0 0   2 0   9 

  
Speciālās izglītības 

skolotājs 
                            

1. 

Modulis "Speciālā 

pedagoģija un 
psiholoģija" 

                            

1.1. 
Ievads speciālajā 

pedagoģijā 
2   2  -/E                   2 

1.2. 

Speciālā pedagoģija 

bērniem ar garīgās 

attīstības 
traucējumiem 

2       2   E/ -              2 

1.3. 
Speciālās pedagoģijas 
vēsture 

1       1   I/ -             1 

1.4. 
Integratīvā 

pedagoģija 
2                   2   E/ -  2 

1.5. Speciālā psiholoģija I 2       2   E/ -              2 

KOPĀ 9 0 2   5 0   0 0   2 0   9 

  
Sporta un deju 

skolotājs 
                            

1. 
Cilvēka anatomija un 

fizioloģija 
3   3  -/E                     

2. Kustību māksla 3       3   E/ -                

3. Sporta vēsture 1   1  -/I                     

4. Sporta psiholoģija 1       1   I/ -               

5. 

Sporta izglītības 

aktualitātes Latvijā un 
pasaulē 

1   1  -/I                     

KOPĀ 9 0 5   4 0   0 0   0 0   0 

  Mūzikas skolotājs                             

1. Dators mūzikā 2             2   E/ -        2 

2. Mūzikas psiholoģija 2         2  -/E             2 

3. Mūzikas pedagoģija 2   2  -/E                   2 

4. 
Latviešu mūzika 

kultūrvēstures aspektā 
2       2   E/ -              2 

5. 
Mūzikas terapija 
izglītībā 

1                   1   I/ - 1 

KOPĀ 9 0 2   2 2   2 0   1 0   9 

  Psiholoģijas skolotājs                             

1. Pieaugušo psiholoģija 2                   2   E/ -  2 

2. Psiholoģijas vēsture 2         2  -/E             2 

3. 
Kritiskās domāšanas 

attīstība 
2   2  -/E                   2 

4. 
Metodoloģija 

psiholoģijā 
1       1   I/ -             1 

5. Kognitīvā psiholoģija 2         2  -/E             2 

KOPĀ 9 0 2   1 4   0 0   2 0   9 

KOPĀ 56                         56 

  
* Pelēkā kolonna 

atspoguļo Studiju gada 

semestru pārbaudes 

formas.                             

                
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUT FÜR 

SCHULPÄDAGOGIK 
 

 Direktor: Prof. Dr. phil. Antonius Hansel (e-mail) 
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PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS  
 

IKGADĒJIE PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMI 

  

par 2005./2006. akadēmisko gadu 

par 2006./2007. akadēmisko gadu 

par 2007./2008. akadēmisko gadu 

par 2008./2009. akadēmisko gadu 

par 2009./2010. akadēmisko gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

 
PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Latviešu valodas un literatūras skolotājs vai Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs vai 

Angļu/vācu valodas skolotājs vai Mājturības un mājsaimniecības skolotājs vai 

Kultūras vēstures skolotājs vai Mākslas vēstures skolotājs vai  

Vizuālās mākslas skolotājs vai Veselības mācības un sporta skolotājs vai 

Lietišķās informātikas skolotājs (kods: 42141 04) vai  

Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) (kods: 42141 02) vai 

Speciālās izglītības skolotājs (kods: 42141 05)  

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
par 2005./ 2006. akadēmisko gadu 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju programmas direktors: 

asoc. prof. V. Kincāns 

 

 

 

 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē  18. 10. 2006  Protokola Nr. 22 

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 



 

 

 

 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis 

pašnovērtēšanas periodā (2005.-2006. gads) nav mainījies: studiju programmas īstenošanas 

mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo kvalifikāciju. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek 

realizēta 10 studiju virzienos : 

 

 Angļu / vācu valoda;  

 Kultūras vēsture; 

 Latviešu valoda un literatūra; 

 Latviešu valoda kā otrā valoda;  

 Lietišķā informātika; 

 Mājturība  un mājsaimniecība; 

 Pamatizglītība (1.-4. klase) ;  

 Speciālā izglītība; 

 Veselības mācība un sports; 

 Vizuālā māksla.   

   

 Pašnovērtēšanas periodā sakarā ar profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Skolotājs” akreditēšanu 2005. gada 14. decembrī, visu virzienu 1. un 2. kursa pilna un 

nepilna laika studenti pārgāja no profesionālās studiju programmas “Skolotājs” (5 un 5,5 gadu 

studijas) uz profesionālā bakalaura studiju programmu “Skolotājs” (4 un 4,5 gadu studijas). 

 Profesionālās studijas programmas “Skolotājs” 3., 4., 5. un 6. kursa studenti turpināja 

studēt profesionālajā studiju programmā (5 un 5,5 gadi) šādos virzienos, lai iegūtu atbilstošu 

kvalifikāciju: 

 

 „Latviešu valodas un literatūras skolotājs”; 

 “Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs”; 

 “Angļu / vācu valodas skolotājs”; 

 “Mājturības/ mājsaimniecības un  kultūras vēstures skolotājs”; 

 “Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs”; 

 “Veselības mācības un fiziskās audzināšanas skolotājs”; 

 “Lietišķās informātikas skolotājs”; 

 “Sākumskolas skolotājs”; 

 “Kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotājs”; 

 “Speciālās izglītības skolotājs”. 

  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek 

realizēta pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju 

formā. 

 Detalizēta informācija par studiju programmas atsevišķiem virzieniem atrodama 

virzienu pašnovērtējuma ziľojumos (sk. Pielikumu Nr.2) 

 



 

 

 

1.1. izmaiņas studiju programmas saturā (t. sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā 

(t. sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 

 
Studiju programmas struktūra 2005./2006.akad. gadā 

 
Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 
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Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 



 Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2005./2006. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KRP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri izvēlējušies 

profesionālo studiju programmu Skolotājs. Studējošie A daļā apgūst 17 studiju kursus. 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KRP (46%). B daļā studējošiem tiek piedāvāti 18-

26 studiju kursi atkarībā no studiju virziena. 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KRP (4%). 

Studijas programmā noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kas ietver darba izstrādi, 

aizstāvēšanu un eksāmenu. Eksāmenā tiek pārbaudītas teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās 

iemaľas. 

Studiju programmas saturs un studiju plāna uzbūve atbilst katra konkrētā virziena 

mērķiem un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem un 

praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu izglītībā, 

kā arī iegūt atbilstošas kvalifikācijas. 

Studiju plāns veidots un regulāri tiek precizēts atbilstoši programmas un virzienu 

mērķiem un uzdevumiem. Pašnovērtēšanas periodā studiju plāna studiju kurss „Pedagoģijas 

vēsture” no 2. semestra tika pārcelts uz 5. semestri un studiju kurss „Sociālā psiholoģija” no 5. 

semestra tika pārcelts uz 2. semestri. 

 Sakarā ar 2. kursa studentu pāriešanu  no 5, 5,5-gadīgas programmas uz 4, 4,5-gadīgo 

profesionālo bakalaura studiju programmu bija nepieciešamība vairākus studiju kursus docēt 

vienlaikus 1. un 2. studiju gada studentiem, kas radīja  sareţģījumus  docētājiem, jo 

studentiem sagatavotības līmenis bija daţāds. 

Notikusi arī studiju kursu docēšanas e-kursu formā pilnveide. Tika izstrādāti no jauna 

vai pilnveidoti un paplašināti mācību materiālu komplekti. Ieviesta mācību materiālu 

izplatīšana elektroniskā formā. 

Notiek darbs pie studiju plāna uzlabošanas attiecībā uz pedagoģiskās prakses 26 

kredītpunktu apjomā sadalīšanu pa semestriem.  

 

 

 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

 Programmas saturs un praktiskā realizācija kopumā studentus apmierina. Par to liecina 

arī studentu aptaujas rezultāti par programmu( vērtējuma skala 1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši): 

 Studiju programmas saturs                                    - 1,97 

 Studiju programmas piedāvātās iespējas               - 2,23 

 Prasmju attīstīšana studiju laikā                            - 2,09 

 Studiju procesa organizēšana                                - 2,25 

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums                    - 2,42 

 Vai jūs plānojat turpināt studijas?                         - 41,5% 

       Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? - 60% 

           Ja studentus kopumā programmas saturs apmierina, tad vairākums programmas 

realizācijā iesaistīto docētāju izjūt stundu trūkumu sava studiju kursa izklāstam. Visi docētāji 

un arī daļa studentu atzīmē, ka praktiskajiem darbiem ir ļoti maz kontaktstundu. Būtu vēlams 

ilgāks laiks vairāku studiju kursu apguvei, bet, ievērojot kopējā studiju ilguma samazināšanos 

no 5 uz 4 gadiem, tas  nav iespējams. Tas nozīmē, ka studiju procesa optimizācijai  rezerves ir 

jāmeklē  metodisko paľēmienu izmaiľā un daţādošanā. Bet,  no otras puses, analīze liecina,  

ka docētāju metodiskais arsenāls nebūt nav neatbilstošs. Tieši otrādi,  studiju procesā tiek 

pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba formas, bet arī daţādas metodes un 



paľēmieni, kas rosina studentus līdzdarboties - grupu darbs, diskusijas, problēmsituāciju 

analīzes, dokumentu un tekstu analīzes u.c. Studenti tiek rosināti publiski uzstāties savā kursā, 

prezentējot patstāvīgos darbus. Studenti piedalās vērtēšanas darbā, proti, tiek rakstītas 

savstarpējas recenzijas un kopīgi analizēti testu rezultāti. Tādejādi tiek uzlabota gan testu 

kvalitāte, gan to atbilstība sniegtajām zināšanām. Šāda pieeja ir būtiska, jo studenti ne tikai 

aktīvi darbojas līdzi studijām, bet arī apgūst metodiku, kuru turpmāk varēs pielietot skolā, 

ľemot vērā skolotāja profesijas standartā paredzētās prasības. 

Mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka gan katra virziena īpatnība, 

gan katra studiju kursa specifika. Piemēram, vizuālās mākslas un mājturības/ mājsaimniecības 

skolotāju sagatavošanas specifika ir tāda, ka visbieţāk izmantotā metode ir praktiskie darbi, 

jo, lai varētu attīstīt prasmes un iemaľas, tad skolotājam pašam ir šīm prasmēm jābūt. 

Praktiskajos studiju kursos (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, tekstils) studentiem tiek dota 

iespēja iepazīties ar visu studentu darbiem. Pēc eksāmena studentiem ir iespēja kopīgi 

apspriest eksāmena rezultātus, saľemt paskaidrojumus un saprast savu darbu trūkumus un 

pozitīvos momentus. Kā atzīst paši studenti, atbildot uz aptaujas anketas jautājumiem, studiju 

process ar to kļūst saistošāks un interesantāks. Svešvalodnieki organizē studentu starptautiskas 

konferences. Veselības mācības un sporta virziena studenti piedalās sporta pasākumu 

organizēšanā, fiziskās sagatavotības testu izstrādē. 

 Studenti, būdami vismobilākā sabiedrības daļa, saprot studiju laiku kā iespēju tikties 

ar citu kultūru pārstāvjiem, piedalīties daţāda veida apmaiľas programmās, ceļot, organizēt 

pašiem un ľemt  dalību daţāda veida pasākumos. Šajā ziľā programmai ir rezerves un nākotnē 

vajadzētu tās efektīgāk izmantot. 

Studiju procesa organizēšanā ir vairāki aspekti, kas prasa papildus uzmanību no visiem 

programmas realizācijā iesaistītiem darbiniekiem, tai skaitā LU un PPF administrācijas puses. 

LUIS neregulāra funkcionēšana sagādā gan studentiem, gan metodiskajam personālam stresu 

un sareţģījumus darbā un studijās. Lielu darbu noteikti prasīs apgūto studiju kursu 

pielīdzināšana studentiem, kas atjauno studijas un līdz ar to nonāk jaunajā programmā. 

Neskatoties uz to, ka LU ir pieľemta vienota studiju kursu pielīdzināšanas forma,  līdz šim 

brīdim  ne  visi studiju virzieni to izmanto.  

Nepārprotami programmas  vadības uzmanības  centrā bija un paliek jautājums par  

nodarbību saraksta izveidošanu. Šis jautājums īpaši sāpīgs nepilna laika studiju studentiem. 

Pasniedzēji plānotājam daţreiz izvirza tādus nosacījumus, ka izveidot normālu sarakstu 

praktiski nav iespējams. Nereti pasniedzēji par izmaiľām brīdina metodiķus un plānotājus 

pēdējā brīdī, kad veikt  labojumus  LUIS ievietotajā  nodarbību sarakstā   nav iespējams. 

 Pašnovērtēšanas periodā tika konstatēts, ka novērošanas prakses organizācija bija 

nepilnīga un saturs prasa korekcijas. Sakarā ar to 2006./07. mācību gadā ir plānots, ka  

atbildību par novērošanās prakses  organizāciju un saturu  uzľemas katra virziena prakses 

vadītājs. 

Atskaites periods izgaismoja tādu problēmu kā sadarbības trūkums starp PPF nodaļām. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” veiksmīga 

realizācija nav iespējama bez visu PPF nodaļu aktīvas līdzdalības. Programmas realizācijai 

traucē arī tādi līdz galam nenostrādāti jautājumi kā: virziena vadītājs nav PPF pamatdarbā, 

virzienam ir divi vadītāji, par programmas virzieniem atbild daţādas PPF struktūrvienības. 

            Visvairāk studentus, kā arī pašus docētājus neapmierina programmas materiāli - 

tehniskais nodrošinājums. Neizremontētas telpas, datortehnikas stāvoklis, multimediju iekārtu 

hroniskais trūkums veido negatīvu fonu attieksmē pret programmu. Bet, neskatoties uz to, 

studenti turpina studijas. Eksmatrikulēto studentu skaits ir niecīgs pret imatrikulēto studentu 

skaitu. Studentu eksmatrikulācija galvenokārt notiek nesekmības dēļ, nevis programmas 

organizācijas trūkumu dēļ, vai vāja materiāli tehniskā stāvokļa dēļ. 60% aptaujāto studentu 

plāno saistīt savu nākotni ar skolu. Tādi studentu plāni nesakrīt ar priekšstatu par to, ka mūsu 

beidzēji neiet strādāt skolā. Un, ja tā tas nereti arī notiek, tad iemeslus būtu jāmeklē  ne jau 



programmas uzbūvē un realizācijā. Vai studentu cēlai iecerei ir lemts piepildīties dzīvē, 

pamatā ir atkarīgs no Latvijas valsts izglītības politikas prioritātēm un nostādnēm. 

       Virzienu vadītāju atdeve un pienesums pašnovērtējuma ziľojuma sagatavošanā ļoti 

nevienmērīgs. Pašnovērtējuma jēga ir ne tikai atskaite LU administratīvajam departamentam, 

bet galvenokārt padarītā apzināšana un plāna izstrādāšana programmas realizācijai nākotnē.  

   



 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju 

procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības 

veicināšanai u.c.) 

 

         Profesionālās studijas programmas “Skolotājs” 1. un 2. kursa studenti, kuri sāka studēt 5. 

gadīgajā programmā, izteica vēlēšanos turpināt studijas jaunajā studiju programmā. Ar 2006. 

gada februāri 1. un 2. kursa studenti pārgāja studēt Profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmā „Skolotājs”.  

        Atsevišķo virzienu vadītāji (pamatizglītības skolotājs, vizuālās mākslas, kultūras 

vēstures, mājturības/mājsaimniecības u.c.) katra semestra laikā tiekas ar  studentiem, lai 

pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un problēmas. Virzienu 

vadītājiem ir iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt neskaidros jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, atsevišķos virzienos ir izstrādāti metodiskie 

norādījumi studiju programmas apgūšanai. Studiju sākumā katrs students saľem brošūru ar 

informāciju par studiju programmu. Tāds informatīvi – metodiskais materiāls ļauj studentiem 

labāk orientēties studiju programmā un prasībās, kuras viľiem vajag izpildīt. 

Ľemot vērā, ka studiju kursu prasību izpildīšana pieprasa arī patstāvīgu darbu, 

studentiem ir iespēja strādāt datoru telpās un mācību darbnīcās brīvajā laikā. Pēc studentu 

priekšlikuma LU PPF noslēdza vienošanos ar mākslas muzejiem par vizuālās mākslas un 

kultūras vēstures virzienu studentu iespēju apmeklēt izstādes un muzeja ekspozīcijas bez 

maksas. 

Akreditācijas gaitā sākumskolas skolotāja kvalifikācija tika nomainīta uz 

pamatizglītības skolotāja (1.- 4. klase) kvalifikāciju, kas izraisīja no vecāko studiju kursu 

studentu puses pamatotus jautājumu par iegūstamās kvalifikācijas nosaukumu. 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

         Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada noslēgumā, 

izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa 

norisi, problēmām, sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze 

rāda, ka kopumā studenti pozitīvi vērtē studiju programmu un studiju procesa norisi. Studentu 

aptaujā par programmu 2005./2006.akad.gadā minētie galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu ideju 

savam darbam skolā (NN); 
 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā tiek 

veidotas kā labvēlīgi noskaľotas diskusijas. 

Studentu komentāri un atbildes uz LU piedāvātas tipveida anketas jautājumiem neļauj 

atslābināties un rosina meklēt optimālākos risinājumus studiju procesa uzlabošanai.  

 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 



 fakultātes bibliotēkā grāmatu iegāde sareţģīts un brīţiem laikietilpīgs process, līdz ar to ne 

vienmēr studentiem ir iespējas izmantot aktuālākos informācijas avotus; 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; 

 nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam;  

 pasniedzējiem jābūt saprotošākiem pret neklātnieku specifiku; 

 izdales un metodiskā materiāla pamaz (NN); 

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 

 dārga ēdnīca, nesakārtotas tualetes; 

 nesakārtota vide apkārt fakultātei; 

 starpbrīţu laikā ārpus auditorijas nav kur apsēsties; 

 neapmierina novērošanas prakses organizācija un norise;  

 neklātienes studenti ar pedagoģiskā darba pieredzi ierosina domāt par citu prakses saturu 

un organizāciju.  

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos 

apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi (sk. anketēšanas rezultātus Pielikumā Nr.1). 

Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, 

prasmes un iemaľas. No aptaujas rezultātu analīzes var konstatēt, ka programmas saturs 

sniedz studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā, 

pedagoģiskajā darbā. Neviens no aptaujātajiem neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz 

programmas uzbūvi. Attiecībā uz mācību saturu daudzi aptaujātie velējās samazināt 

pedagoģijas studiju kursu daudzumu un palielināt studiju priekšmetu apjomu obligātajā 

izvēles blokā. Tādus atzinumus dzirdēt no topošo skolotāju puses visnotaļ sāpīgi. Tas liek vēl 

rūpīgāk strādāt pie studiju procesa pilnveidošanas un praktiskas realizācijas, kā arī domāt par 

skolotāju izglītības stratēģiju un koncepciju. Paradoksāli, bet tāda veida piezīmes neizslēdz 

studentu pozitīvo attieksmi pret pasniedzējiem. Tieši otrādi, aptaujātie konkrēti minēja to 

pasniedzēju uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. Docētāji ir ieinteresēti sava studiju 

kursa īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret auditoriju, cenšas izprast strādājošo 

studentu problēmas. Daudzi aptaujātie pieľem pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu 

atzinumiem ir diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs. 

Aptaujas rezultāti  liecina arī  par studentu izteikto domu  pretrunīgumu. Piemēram, no  vienas  

puses, viľi vēlas apgūt  studiju kursus elektroniski, bet  no otras puses raksta, ka 

kontaktstundu ir pamaz, lai attīstītu nepieciešamās praktiskās iemaľas. 

 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

           Aptaujas par studiju kursiem pašnovērtēšanas periodā netika veiktas. Daţu virzienu 

vadītāji informāciju par studiju kursu saturu un to docēšanu ieguva pārrunu formā, tiekoties ar 

katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti augsti novērtē pasniedzēju 

kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu panākumos, pieejamību gan 

konsultāciju laikos, gan ārpus lekciju laika, kā arī komunikācijas iespējas, izmantojot e – 

pastu.  

 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

absolventu aptaujas rezultāti netiek pievienoti sakarā ar to, ka programma tika akreditēta 

2005. gada 14. decembrī, un otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Skolotājs” absolventu aptaujas rezultāti tika atspoguļoti akreditācijai 

iesniegtajos materiālos. 



3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

 

 Skolotāja studiju programmas realizācijā iesaistīti 118 mācībspēki: 14 profesori, 4 

asociētie profesori, 18 docenti, 50 lektori, 7 asistenti, 25 stundu pasniedzēji un 18 darbinieki 

no administratīvā personāla puses. No visiem mācībspēkiem 40 ir ar doktora vai habil. doktora 

grādu un 98 ar maģistra grādu. Studiju programmas „Skolotājs” īstenošanā 2005./2006. 

akadēmiskajā gadā bija iesaistīts akadēmiskais personāls ar daţādiem akadēmiskajiem 

amatiem, kā arī daţādiem zinātniskajiem un akadēmiskajiem grādiem.  

        Akadēmiskā un administratīvā personāla kvalifikācija ir atbilstoša Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

        Studiju programmas obligātās daļas studiju kursus, t.i., nozīmīgākos pedagoģijas un 

psiholoģijas kursus docē galvenokārt profesori, asociētie profesori un docenti. Akadēmiskais 

personāls ar maģistra grādiem pārsvarā docē obligātās izvēles daļas kursus, kuru mērķis ir 

attīstīt studējošo profesionālās prasmes. Obligātās izvēles daļas kursus docē arī stundu 

pasniedzēji, kuru lielākā daļa ir augsta līmeľa praktizējoši speciālisti savā nozarē.  

      Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek atbilstoši programmas mērķiem un 

uzdevumiem, saskaľā ar LU noteikto kārtību par vēlēšanām akadēmiskajos amatos, kā arī 

ievērojot studentu aptauju analīzes rezultātus. 

      Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē īstenotās doktora programmas dod iespēju jaunajiem 

lektoriem un asistentiem turpināt studijas, gan nākotnē programmas īstenošanā iesaistīt jaunus 

mācībspēkus no doktorantu grupas. 2005./2006. akad. gadā doktora programmās studēja 10 

studiju programmas „Skolotājs” mācībspēku.  

        3 asociētie profesori ievēlēti par LU profesoriem. 4 docenti ir ievēlēti par asociētiem 

profesoriem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

docētāji piedalās arī profesionālās pilnveides kursos, pie tam, gan kā dalībnieki, gan kā 

docētāji. 8 docētāji apguvuši profesionālās pilnveides programmu Augstskolu mācībspēku 

pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība (4 

krp.). Tas ļāvis paaugstināt studiju zinātnisko līmeni, pilnā mērā nodrošinot iespēju izglītot 

studentus profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. 

        Mirusi lektore Maija Arāja, viľas slodzi pārľēmuši citi docētāji. 

        Divi kolēģi ir aizgājuši pensijā. 

        Bērna kopšanas atvaļinājumā atradušās 2 docētājas.  

        Konsekventi tiek domāts par stundu docētāju skaita samazināšanu, taču pilnībā bez tiem 

nav iespējams iztikt - lai nodrošinātu studiju augstu profesionālo kvalitāti, nepieciešams 

iesaistīt labus speciālistus. 2005./2006. akad. gadā studiju programmas „Skolotājs”  realizācijā 

bija iesaistīti  22 stundu pasniedzēji. 

        Lielu loma studiju procesa organizēšanā un programmas realizācijā ir palīgpersonālam. 

Programmas realizāciju nodrošina 12 studiju metodiķi: ar maģistra izglītību - 5, mācās 

maģistrantūrā - 2, ar augstāko izglītību – 5, un lietveţi - 2, tehniskais personāls - 3. 

2005./2006. akad. gadā studiju programmā „Skolotājs” nomainījās 3 studiju metodiķi. Ne 

pēdējā loma darbinieku nomaiľā ir atalgojumam. Jaunu profesionālo speciālistu sagatavošana 

ir dārgs un laika ietilpīgs process. Studiju metodiķi un lietveţi ir pirmā instance, pie kā grieţas 

studenti un docētāji pēc palīdzības to vai citu jautājumu risināšanai. Bieţi vien studiju 

metodiķi labāk par citiem programmas realizācijā iesaistītiem cilvēkiem redz vājās vietas 

studiju procesa organizēšanā. Viľu pieredze un ieteikumi ir nenovērtējams ieguldījums 

programmas stabilai attīstīšanai. 

 

 



        3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 

studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu  

 

         Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” docētāji 

nepārtraukti īsteno savu profesionālo pilnveidi. Visi studiju programmas īstenošanā iesaistītie 

docētāji paralēli akadēmiskajam darbam aktīvi piedalās zinātniski pētnieciskajās aktivitātēs. 

Vizuālas mākslas un mājturības/mājsaimniecības studiju virzienu docētāji paralēli 

zinātniskajam darbam rīko izstādes un piedalās ar saviem darbiem daţāda līmeľa 

mākslinieciski radošos projektos. Docētāji 2005./06. m.g. veikuši 23 zinātniskos pētījumus 

gan pētnieciskos projektos (LZP, IZM u.c.), gan individuālu tēmu ietvaros.  

          Atskaites periodā publicēti 78 zinātniskie raksti Latvijas un ārzemju izdevumos. Studiju 

programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls piedalījās ar referātiem 40 

zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs. Kvantitatīvie dati par personāla pētniecisko 

darbību apskatāmi attiecīgā tabulā pašnovērtējuma ziľojuma beigās. Pilna apjoma pārskatu 

par profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” docētāju 

publikācijām, darbību projektos, piedalīšanos konferencēs un starptautisko sadarbību var iegūt 

LU Akadēmiskajā departamentā no docētāju zinātniskajām atskaitēm.  

          Apkopojot pārskatus par akadēmiskā personāla zinātnisko un metodisko darbību, 

līdzdalību projektos un konferencēs, var secināt, ka `programmas  realizācija balstās uz 

stingriem  zinātniskiem pamatiem, un satur sevī lielu  zinātniski praktisko potenciālu. 

 

 

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiņas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

 

            Pašreizējo materiāli tehnisko nodrošinājumu var uzskatīt par nosacīti pietiekamu 

studiju programmas sekmīgai īstenošanai. Auditoriju, darbnīcu, laboratoriju, metodisko 

kabinetu, akadēmiskā personāla darba telpu, kā arī daţādu palīgtelpu skaits un platība 

pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. Daţu virzienu vadītāji nav apmierināti ar mācību 

telpu stāvokli, videoprojektoru, multimediju iekārtu, datoru un citas tehnikas trūkumu. Kaut 

gan studiju programmas un virzienu realizācijai finansiālo iespēju robeţās regulāri tiek 

iegādāti kancelejas piederumi, papīrs, tiek uzturēti printeri, kopētāji un datori, ka ari tiek 

iegādāta jauna tehnika. 

            Sakarā ar to, ka PPF kopā ar Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu „Skolotājs” tiek realizētas arī daudzas citas programmas, tad brīţiem stundu 

saraksta veidošanā ir problēmas ar auditoriju telpām. Liela cerība tiek likta uz nepabeigto 

korpusu remontu, kas pilnībā nodrošinātu studiju programmu „Skolotājs” ar nepieciešamajām 

telpām. 

             Atskaites periodā pēc studiju programmas virzienu akadēmiskā personāla 

priekšlikumiem  fakultātes bibliotēka  ir  iegādājusies mācību un zinātnisko literatūru 27 800 

Ls apmērā. Piemēram, ar mākslu, kultūras vēsturi un mākslas pedagoģiju saistītiem 

jautājumiem iespieddarbu saraksts palielinājās par 38 pozīcijām. Izvērtējot datus par 

bibliotēkas apmeklējumu, jāsecina, ka fondu uzlabošana un resursu palielināšana veicina 

lielāku apmeklētāju skaitu.  

 

 



4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi.       
         

            Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

finansējumu veido Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes rīcībā nodotie LU budţeta līdzekļi. 

Programmas finansiālo avotu veido valsts dotācija, kas tiek aprēķināta pēc budţeta vietu 

skaita (298 vietas), un studentu studiju maksas. Kopumā programmā tikai 16,5% studentu 

mācās par valsts budţeta līdzekļiem. 

           Pēc 2004.gadā veiktiem aprēķiniem studiju izmaksas uz vienu studentu gadā ir 830-

990Ls pilna laika studijās atkarībā no studiju virziena. Maksa par studijām studiju programmā 

tiek noteikta katru gadu atbilstoši LU noteiktajai kārtībai. 

Studiju maksas 2005/2006 mācību gada bija: 

                 pilna laika studiju studentiem  

                 1. un 2. kursā - 500 Ls/gadā,  

           3. , 4. un 5. kursā - 450 Ls/gadā; 

                 nepilna laika studiju studentiem 

                 1. un 2. kursā - 400 Ls/gadā,  

           3. , 4. un 5. kursā - 480 Ls/gadā. 

          Studiju programmas izmaksas un reālais stāvoklis liecina, ka profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” finansējums ir uz iztikas minimuma. 

Ľemot vēra PPF SIN rīcībā esošos līdzekļus, var nodrošināt tikai programmas realizācijā 

iesaistīto docētāju un palīgpersonāla atalgojumu, kā arī iegādāties visnepieciešamāko  mācību 

procesa norisei. Ierobeţotais finansējums ir šķērslis  PPF un programmas attīstīšanai. Docētāju 

piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un personāla attīstība daudzos gadījumos tiek bremzēta 

finansiālas nabadzības dēļ. Pedagoģiskās prakses veiksmīga norise  lielā mērā arī ir atkarīga 

no pienācīgas apmaksas gan prakses vadītājiem no programmas puses, gan prakses vadītājiem 

skolās. Skolas pārstāvji nav ieinteresēti uzľemt  praksē studentus savās skolās. Stundu skaits 

slodzēs (proti, samaksa) par prakses vadīšanu un reālais laika ieguldījums ir viens no 

apstākļiem, kādēļ prakses zaudē savu efektivitāti. Daudzos gadījumos veiksmīga prakses 

norise balstās vienīgi uz pasniedzēja entuziasma un godprātīgas attieksmes pret saviem 

profesionāliem pienākumiem. Kā piemēru var minēt mācību praksi-plenēru vizuālās mākslas 

virziena ietvaros. Prakses apjoms ir 2 krp. (slodzē 1 stunda par studentu, grupā 15 studenti). 

Reāli docētājs ar studentu grupu 10 dienu garumā strādā un dzīvo prakses vietā (piem., 

2005./06. m.g. Talsu mākslas skolā).  

         Studiju programmas veiksmīgākai realizācijai būtu nepieciešamas jaunas telpas. 

Nepieciešams remonts vairākās auditorijās un darbnīcās. Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams 

modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu studentu pamatotas prasības attiecībā uz izglītības 

kvalitāti. Modernizāciju pieprasa datorklašu aprīkojums. Pastāvīgu uzmanību pieprasa  

bibliotēkas fondu atjaunošana. Pašnovērtēšanas periodā PPF bibliotēka ir iegādājusies 

literatūru aptuveni 27.800 Ls apmērā. Jauno grāmatu iegādi ir pozitīvi novērtējuši arī studenti, 

bet tomēr eksemplāru skaits ne vienmēr ir pietiekams. 

          Profesionālās studiju programmas īpatnība ir tāda, ka kvalitatīvas studijas prasa krietni 

lielāku finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet skaidrs ir arī tas, ka straujas studiju maksas 

palielinājums samazinās studentu skaitu mūsu programma. Šī dilemma norāda uz  to, ka 

programmas normāla funkcionēšana ir  lielā mērā saistīta ar valsts politiku izglītības jomā un,  

it īpaši, skolotāju  sagatavošanas stratēģiju, kā arī LU vadības interesi par PPF un tajā realizēto 

programmu  attīstību.  

 

 

 

 

 



5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek caur viľu piesaistīšanu valsts pārbaudījumu 

komisiju sastāvā. Pedagoģiskās prakses notiek sadarbībā ar skolu administrāciju un  

skolotājiem. Skolas administrācija, skolotāji un metodiskie darbinieki kopā ar LU docētājiem 

strādā pie metodisko jautājumu risināšanas. Neskatoties uz to, ka profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmu „Skolotājs”  vēl nav beidzis neviens students,   saikne 

ar  potenciāliem  darba devējiem  tiek dibināta jau  tagad, iesaistot  darba devējus  un 

profesionālās organizācijas kopējos projektos. 

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām 

 

Virziena docētāji, piedaloties konferencēs, izstādēs un radošās darbnīcās un tiekoties ar 

kolēģiem, kuri strādā līdzīgu programmu un virzienu realizācijā citās augstskolās, dalās ar 

zināšanām un pārľem veiksmīgo mācību formu pieredzi. Citu struktūrvienību docētāji 

piedalās mūsu programmas īstenošanā. Pedagoģijas studiju programmu padomē kopā ar 

kolēģiem  no citām fakultātēm tiek apspriesti studiju programmas realizācijas organizatoriskie 

un  saturiskie jautājumi.  

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālistiem. Tas dod iespēju LU īstenoto 

programmu salīdzināt ar līdzīgām studiju programmām citās augstskolās un 

nepārtraukti to pilnveidot; 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem, kuri deleģē savu pārstāvi 

valsts pārbaudījuma komisijā; 

 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Talsu mākslas skolu, Rīgas 

Juglas vidusskolu, Rīgas 47.vidusskolu, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, Rīgas 

2.vidusskolu, Ziemeļvalstu ģimnāziju u.c.), iesaistot to skolotājus gan mācību 

procesā, gan valsts pārbaudījuma komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu 

pedagoģisko prakšu vietas; 

 ar mācību grāmatu izdevniecībām (RaKa, Mācību grāmata, Pētergailis); 

 ar skolotāju metodiskajām apvienībām; 

  ar LZP; 

 ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru. 

Sadarbību ar daţādam organizācijām un institūcijām tiek plānots attīstīt arī nākotnē. 

 

 



6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās 

ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu 

izvirzīto uzdevumu izpilde) 

 

      Gatavojoties akreditācijai , tika ľemta 5 iepriekšējo gadu „Skolotāja” programmas 

īstenošanā pieredzētais un konstatētais, kā arī vērtētāju ieteikumi un citu līdzīgu programmu 

(Liepājas Pedagoģiskajā Akadēmijā, Daugavpils Universitātē) pieredze. Šajā programmas 

īstenošanas etapa – pašā sākumā – tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie uzdevumi izpildīti. 

Saskaľā ar ekspertu ieteikumiem, profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programma „Skolotājs” salīdzinot ar 5-gadīgo profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmu, vairāki studiju kursi ar 1 krp. apjomu tika apvienoti , 

lai novērstu sadrumstalotību. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

     Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” stiprās 

puses:  

 programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki savā darbā izmanto nepieciešamās 

mācības metodes piešķiramās kvalifikācijas iegūšanai. Mācību darbā izmantotās 

interaktīvās metodes ļauj sasniegt augstu efektivitāti; 

 programmas realizācijā ir iesaistīti vadošie mācībspēki no LU PPF, par ko liecina 

akadēmiskā personāla CV, zinātnisko publikāciju skaits un mākslinieciskā 

jaunrade; 

 akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, semināros Latvijā un 

ārvalstīs veicina studiju programmas „Skolotājs” zinātniskuma un praktiskās 

realizācijas līmeľa nepārtrauktu paaugstināšanos. 

 

     Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” vājās 

puses. 

Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību 

priekšmetos, kas traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un uzdevumus; 

 maz budţeta vietas; 

 studenti paralēli studijām spiesti strādāt; 

 studentu svešvalodu zināšanas ir absolūti neapmierinošas. 

Studiju process: 

 par maz tiek attīstītas pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaľas; 

 ne visos studiju kursos ir iespējams panākt visu studentu nodrošinājumu ar 

mācību pamatliteratūru, kā arī kvalitatīviem metodiskajiem materiāliem; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 prakses jautājums ir viena no vājākām vietām programmas realizācijā; 

 praktiskajiem studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits;  

 LU un PPF esošie mācībspēku slodzes uzskaites principi neļauj aprēķināt patieso 

docētāja darba apjomu (piem, eksāmenam 30 studentu grupai tiek plānotas 15 

stundas slodzē, bet reāli situācija stipri atšķiras), pēc kā arī būtu jāvadās 

atalgojuma jautājumos. 

Pārējie faktori: 

 sakari ar darba devējiem ir nestabili un neregulāri. Sakari ar darba devējiem tiek 

dibināti nepieciešamības dēļ. Darba devēji nav motivēti uzturēt patstāvīgus 

kontaktus ar topošiem skolotājiem. 



 sadarbība ar ārzemju augstskolām mācībspēku un studentu apmaiľā nav 

pietiekoša; 

 nav regulāras sadarbības ar līdzvērtīgam programmām. 

 

           Paveiktā darba, studiju procesa norises un programmas analīze dod ierosinājumus un 

idejas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” turpmākai 

attīstībai un iespējamo draudu novēršanai. 

 

Ilgtermiľa attīstība ir saistīta ar šādiem pasākumiem: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais un mākslinieciskais potenciāls ļauj pilnveidot aktīvos 

studiju kursus un izstrādāt jaunus studiju kursus atbilstoši darba tirgus izmaiľām. Studiju 

kursu piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 programmas attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniski praktiskās kvalifikācijas 

paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas programmās; 

 sadarbība ar līdzvērtīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu visnotaļ vērtīgs impulss 

šo programmu uzlabošanai un attīstībai, kas kopumā uzlabotu skolotāju izglītības situāciju 

Latvijā; 

 programmas attīstību varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrības diskusija par skolotāju izglītības 

problēmām. 

Īstermiľa pasākumi paredz: 

      pastiprināt sadarbību ar citām LU PPF struktūrvienībām;  

      intensificēt mācībspēku un studentu apmaiľu ar ārvalstu augstskolām; 

      studiju kursu aprakstus ir nepieciešams papildināt ar jaunāko literatūru,   

vienlaicīgi nodrošinot šīs literatūras pieejamību LU bibliotēkā; 

 nodrošināt studentiem pilnvērtīgus studiju apstākļus (labiekārtotas mācību un 

palīgtelpas, mācību literatūras un moderno tehnisko līdzekļu pieejamību); 

 panākt potenciālo darba dēvēju aktīvāku dalību studiju procesa realizēšanā un 

pilnveidošanā; 

 uzlabot studiju materiālu sagatavošanu un izdošanu nepilna laika studiju 

formas studentiem. 

 

 8 kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju periodā, 

papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  379 366 333 344 289 87 1798 1364 120 224* 

 

* dati no https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1 laikā 1/09/2005-1/09/2006 

 

 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1


2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju 

kursiem: 
aptaujāto 

studiju kursu 

skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
1
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32 97 84 77 - - - 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 

Profesori 14 

Asociētie profesori 4 

Docenti 18 

Lektori: 50 

t.sk:       ar doktora grādu  1 

ar maģistra grādu  48 

citi* 1 

Asistenti: 7 

t.sk:       ar doktora grādu   

ar maģistra grādu  7 

citi*  

Akadēmiskais personāls KOPĀ 93 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 

Viesprofesori 
 

Viesdocenti 
 

Vieslektori: 
 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 
25 

t.sk:       ar doktora grādu  6 

ar maģistra grādu  15 

citi* 4 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 25 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

                                                 
1
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 

Studē doktorantūrā 10 

Ieguvuši doktora grādu  

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
8 

Akadēmiskajā atvaļinājumā  3 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

23 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  
40 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 
78 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
38 

 



 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

  

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2 

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

  

  

  

Studējošo 

apmaiľa 

  

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Vācija 5 

Francija 1 

Portugāle 1 

Īrija 1 

Austrija 2 

Dānija 2 

Anglija 1 

No ārvalsts uz 

Latviju 

  

  

  

 



Pielikums Nr. 1 

Studentu aptauju rezultātu kopsavilkums 
 

Kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotājs (kopā)  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)      

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,15 2 71% 2   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,38 2 46% 3  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,21 2 51% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,49 3 40% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,24 2 54% 6  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,19 2 37% 3  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,13 2 49% 4  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,00 2 43% 3  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,80 3 31% 5  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,73 1 46% 2  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,85 2 49% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,36 5 60% 21  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,43 5 34% 12  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,00 1 34% 3  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,41 2 34% 3  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,36 2 31% 10  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,73 3 40% 2  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,88 3 34% 10  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,56 5 29% 10  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,60 5 43% 15  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,61 2 43% 7 20-10 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,41 2 57% 1  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 35 respondenti  2006.gada jūnijā   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,24      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,27      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,16      

 Studiju procesa organizēšana 2,34      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,68      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 20% 23% 9% 34% 14% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 31% 6% 11% 0% 51% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 26% 34% 14% 6% 20% 



 

 Latviešu valodas un literatūras skolotājs (kopā)   
        
 

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 
              

 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

 1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,13 2 65% 2   

 2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,96 2 46% 1  

 3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,17 2 42% 3  

 
4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,36 1 27% 1  

 5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,42 2 38% 2  

 
6 

Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,64 2 38% 1  

 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,12 2 65% 0  

 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,83 1 38% 2  

 
9 

Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 3,00 3 54% 2  

 
10 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,38 2 50% 2  

 11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,15 2 46% 0  

 12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,33 2 35% 8  

 13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,94 5 31% 8  

 14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,04 2 62% 1  

 15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,08 2 38% 2  

 16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,29 2 46% 5  

 17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,54 2 42% 2  

 
18 

Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,88 3 38% 2  

 19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,54 2 35% 2  

 
20 

Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,55 2 31% 6  

 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,81 2 42% 5 
10 - 20 

h 

 
22 

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,15 2 77% 0  

  Aptaujāti 26 respondenti  2006.gada jūnijā   
        
 Aptaujas rezultātu kopsavilkums      
  Studiju programmas saturs 2,09      
  Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,48      
  Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,33      
  Studiju procesa organizēšana 2,28      
  Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,66      

 
 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 

LU citā 
noz. citā augstsk. nestudēs 

  % 8% 23% 8% 35% 27% 

 
 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 

vairāk 
jā vairāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

  % 38% 15% 15% 0% 31% 

 
 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 

drīzāk 
jā drīzāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

  % 19% 38% 12% 8% 23% 



Mājturības un kultūras vēstures skolotājs (kopā)   
 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar 
pateikt ***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,09 2 75% 3    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,07 2 57% 4   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,20 2 49% 13   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,88 1 38% 7  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,15 2 57% 8   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,31 2 47% 8  

 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,00 2 67% 6  

 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,01 2 48% 10  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,66 3 38% 9  

 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,60 2 39% 6  

 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,20 2 51% 5   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,82 5 35% 28   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,41 5 35% 28   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,16 2 47% 5   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,32 2 51% 5   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,40 2 46% 14   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,32 2 53% 6   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,55 3 34% 17  

 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,49 3 42% 6   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,11 2 33% 13  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,96 2 58% 5 10-20h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,21 2 70% 4  

 

        

 Aptaujāti 79 respondenti  2006.gada jūnijā    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,12       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,18       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,32       

 Studiju procesa organizēšana 2,41       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,38       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 28% 8% 16% 19% 29%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 27% 19% 9% 5% 41%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 29% 20% 15% 1% 34%  

Sākumskolas skolotājs (kopā)   
 



        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar 
pateikt ***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,31 1 69% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,30 1 69% 1   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,21 1 76% 2   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,35 1 64% 2  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,32 1 67% 1   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 1,73 2 58% 1  

 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,57 2 51% 1  

 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,52 1 47% 3  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,19 2 51% 2  

 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,28 1 69% 2  

 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,30 1 67% 2   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,10 5 78% 35   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 4,00 5 91% 41   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,63 2 56% 2   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,90 2 53% 3   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,64 2 60% 3   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,36 2 51% 1   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,63 2 53% 4  

 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,89 2 73% 1   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,37 2 44% 4  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,17 1 67% 9 
vairāk kā 20 

h 

 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,44 1 53% 2  

 

        

 Aptaujāti 45 respondenti  2006.gada jūnijā    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 1,27       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,00       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,64       

 Studiju procesa organizēšana 2,06       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,96       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 44% 27% 4% 9% 16%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 27% 0% 0% 0% 73%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 58% 36% 0% 0% 7%  



 

Veselības mācības un fiziskās audzināšanas skolotājs (kopā)   

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 
             

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,71 2 64% 3   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,98 2 69% 2  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,83 2 52% 5  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,35 3 31% 10  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,00 2 55% 8  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,21 2 48% 11  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,04 2 43% 12  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,11 2 38% 11  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,33 2 40% 10  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,52 1 53% 2  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,69 2 52% 6  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,69 3 40% 22  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,71 5 59% 34  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,06 2 55% 5  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,00 2 62% 5  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 55% 10  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,50 2 40% 4  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,53 2 34% 7  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,45 2 41% 3  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,48 2 40% 8  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,65 2 48% 7 10-20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,84 2 72% 1  

 Aptaujāti 58 respondenti  2006.gada jūnijā   
       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,84      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,27      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,00      

 Studiju procesa organizēšana 2,18      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,49      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 9% 19% 16% 10% 47% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 57% 7% 2% 2% 33% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 33% 19% 7% 2% 40% 



 

Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs (kopā)   

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 
             

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,11 2 73% 2   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,20 2 45% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,00 2 56% 7  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,22 2 41% 8  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,17 2 61% 4  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,05 2 50% 7  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,94 2 61% 5  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,08 2 52% 8  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,51 3 36% 10  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,99 2 43% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,90 2 45% 5  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,50 5 44% 45  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,40 5 40% 41  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,90 2 56% 2  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,03 2 46% 9  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,17 2 42% 21  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,60 3 43% 4  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,48 2 30% 20  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,36 3 38% 13  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,41 2 31% 20  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,89 2 44% 13 10-20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,15 2 68% 1  

 Aptaujāti 103 respondenti  2006.gada jūnijā   
       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,10      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,15      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,13      

 Studiju procesa organizēšana 2,24      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,42      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 20% 19% 11% 22% 27% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 38% 6% 19% 7% 30% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 26% 29% 20% 7% 17% 



Pielikums Nr. 2 

 

 

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

studiju virzienu 

nodotie pašnovērtējuma ziľojumi: 

 

 

 
1. Latviešu valodas un literatūras skolotājs  

Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 

2. Vizuālās mākslas skolotājs  

3. Mājturības/ mājsaimniecības skolotājs 

4. Veselības mācības un sporta skolotājs 

5. Kultūras vēstures skolotājs  

6. Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)  

7. Lietišķās informātikas skolotājs 

8. Speciālās izglītības skolotājs 

9. Angļu/vācu valodas skolotājs 

 



Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs”  

virziens “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 

Kvalifikācija 

 latviešu valodas un literatūras skolotājs (LL), kods – 2320 01, kvalif. kods – 

45141401,  

 latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs (L2), kods – 2320 01, kvalif. kods - 

45141406 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMS  

11..  ppaarr  22000055..//22000066..  aakkaaddēēmmiisskkoo  ggaadduu  

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Programmas mērķis – nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko izglītību un piektā līmeľa 

profesionālo kvalifikāciju “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” vai “Latviešu valodas kā 

otrās valodas skolotājs”, kas ļauj kvalitatīvi un radoši strādāt par latviešu valodas un 

literatūras skolotāju Latvijas Republikā, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā. 

Uzdevumi –  

 sniegt studējošajiem akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes un 

iemaľas pedagoģijā, psiholoģijā un mācību metodikā; 

 nodrošināt studējošajiem akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju un 

iemaľu apguvi latviešu valodā un literatūrā,  

 nodrošināt latviešu valodas un literatūras skolotāja un latviešu valodas kā otrās 

valodas skolotāja praktiskās pedagoģiskās pieredzes veidošanos studējošajiem 

kompetentu un kvalificētu docētāju un skolotāju vadībā; 

 radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja – personības viengabalainai attīstībai 

un darbībai demokrātiskā sabiedrībā, veidot pašizglītības vajadzības, sekmējot 

tālākās studijas un mūţizglītību.  

Izmaiľas studiju programmas saturā   

Tā kā programmas īstenošana sākta no jauna pēc akreditācijas, tad, salīdzinot ar veco 

programmu, bijis jāievieš daudz izmaiľu tieši 1. un 2.studiju gadā. 1.studiju gada studenti 

uzreiz sākuši studēt pēc jaunās programmas, un to, ka tie ir jauni vai pa jaunam organizēti 

studiju kursi, izjutuši galvenokārt docētāji. 2.studiju gada studenti izteica vēlēšanos pāriet uz 

jauno programmu tūlīt pēc tās akreditācijas, un bija jāveic liels darbs, pielīdzinot viľu iepriekš 

paveikto jaunās programmas prasībām un veidojot turpmāko studiju plānu. Programmā docēti 

pilnībā jauni kursi: “Antīkās kultūras pamati”, “Bērna attīstība”, “Vispārīgā valodniecība I”, 

jaunā veidā organizēta “Novērošanas prakse”. Pārstrādātā variantā docēti kursi “Latviešu 

literatūras didaktika”, “Latviešu kā otrās valodas didaktika”, “Bērnu literatūra”, “Daiļdarba 

interpretācija un analīze skolā”, “Latviešu literatūras vēsture II, III, VI, VII”, “Valoda un 

komunikācija”, “Informātika izglītībā” u.c. Jaunajā programmā vairs netiek docēts kurss 

“Mūsdienu latviešu valoda I: propedeitika”, jo tajā tiek atkārtotas skolā apgūtās zināšanas.  

Studiju programmas struktūra bijusi pilnībā identiska akreditētajam variantam. 

Izmaiľas studiju programmas realizācijā  

Bija nepieciešamība vairākus studiju kursus docēt vienlaikus 1. un 2.studiju gada studentiem, 

tas radīja nelielas grūtības docētājiem, jo studentiem nebija vienāds priekšzināšanu līmenis. 

Grūtības radīja arī pēkšľa nepieciešamība mainīt vairāku kursu – Mūsdienu latviešu valoda 

III: leksikoloģija, Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I, Mūsdienu latviešu valoda VI: 

morfoloģija II (abi - nepilna laika stud.), Literatūras teorija, Latviešu literatūras vēsture II, III - 

docētājus (sakarā ar lektores Maijas Arājas nāvi un lektores Ēvijas Mitjkovas bērna kopšanas 

atvaļinājuma pagarināšanu). 



Notikusi vairāku studiju kursu docēšanas e-kursu formā pilnveide – Mūsdienu latviešu valoda 

IV: morfēmika un vārddarināšana, Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I, Mūsdienu 

latviešu valoda VI: morfoloģija II (asoc.prof. A.Vulāne), Latviešu valodas pareizrunas mācību 

metodika (prof. D.Markus), e-kursu izstrāde turpinās. Palielinājusies iespēja docētājiem 

lekcijās izmantot grafoprojektorus un multimediju iekārtas un arvien vairāk docētāju tos arī 

izmanto (prof. J.Valdmanis, asoc.prof. A.Vulāne, I.Stikāne, M.Gavriļina, doc. I.Vītola, lekt.L 

Jurģīte, Ā.Zaiceva, E.Papule, asist.E.Stikute u.c.) 

Vairākiem studiju kursiem izstrādāti no jauna vai pilnveidoti un paplašināti mācību materiālu 

komplekti (Mūsdienu latviešu valoda III, IV, V, VI, Latviešu literārās valodas vēsture, 

Latviešu folklora, Bērnu literatūra u.c.) Ieviesta mācību materiālu izplatīšana elektroniskā 

formā. 

Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Jaunās studiju programmas saturs pirmajos divos studiju gados atbilst programmas mērķim un 

uzdevumiem. Būtu vēlams ilgāks laiks vairāku studiju kursu apguvei, bet, ievērojot kopējā 

studiju ilguma samazināšanos no 5 uz 4 gadiem, tas vērtējams kā samērā optimāls. Jāpārdomā 

iespēja kursu “Mūsdienu latviešu valoda I: propedeitika” piedāvāt kā izvēles (C daļas) kursu, 

jo tas labi noderētu tiem, kas latviešu valodas pamatus apguvuši vājāk.  

Var secināt, ka jaunās programmas ieviešana notikusi sekmīgi, visas grūtības veiksmīgi 

parvarētas.  

Nākamajā akadēmiskajā gadā  

jāturpina programmas ieviešana 3.studiju gadā, lielu darbu noteikti prasīs apgūto studiju 

kursu pielīdzināšana studentiem, kas atjauno studijas un līdz ar to nonāk jaunajā 

programmā; 

docētājiem jāturpina savu studiju kursu pārstrāde atbilstoši mazākam apjomam (daudzos 

gadījumos jaunajā programmā), pilnveidojot studentu patstāvīgā darba vadīšanas un 

kontroles formas; 

jāveic aptauja tieši 1., 2. un 3.kursa studentiem (jo tie studē jaunajā programmā). 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

Studenti jaunās programmas izstrādi un akreditāciju uznēmuši atzinīgi, jo vispirms tā ir 

iespēja par 1 gadu ātrāk sasniegt iecerēto rezultātu. Visaktīvāk studiju procesa pilnveidošanā 

un daţādu grūtību risināšanā iesaistījās 2.kursa studenti, kuri pārgāja uz jauno programmu 

mācību gada vidū. Ar viľiem tika saskaľota pavasara semestra studiju plāna izveide, ľemta 

vērā viľu piekrišana klausīties vairākus kursus kopā ar jaunāka studiju gada studentiem. 

Ľemta vērā 1.kursa pilna un nepilna laika studentu neapmierinātība ar “Novērošanas prakses” 

(2.sem.) organizēšanu, un turpmāk prakses vadība pilnībā tiks nodota katra virziena kādam 

docētājam. 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Aptaujāti 26 3., 4. un 5.studiju gada studenti, kuri vēl studē vecajā, piecgadīgajā, programmā. 

Kopumā studenti ar studiju programmu un tās organizāciju ir apmierināti – 2,15 (vērtējuma 

skala: 1- ļoti labi, 2 – labi, 3 – apmierinoši, 4 – neapmierinoši). 

Vidēji studentu viedoklis vairumā aptaujas jautājumu svārstās ap 2 (labi) ± 0,5. 

Pamatjautājumos tas ir sekojošs: 

studiju programmmas saturs – 2,09 

studiju programmas piedāvātās iespējas – 2.48 

prasmju attīstīšana studiju laikā – 2,33 

studiju procesa organizēšana – 2,28 

materiāli tehniskais nodrošinājums – 2,66 



Visaugstāk tiek vērtētas studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (1,83), studiju 

programmā piedāvāto kursu saturs (1,96), fakultātes personāla attieksme pret studentiem 

(2,08). Augstu vērtētā iespēja klausīties lekcijas pie vieslektoriem (2,04) drīzāk gan jāsaprot 

otrādi – studentus apmierina, ka tādu iespēju ir maz.  

Daţādi tiek vērtēta iespēja apgūt kursus WEB-CT vidē - vidēji 2,94, bet vērtējums svārstās no 

1 – 4, un šis ir visvairāk neatbildētais jautājums. Tas liecina, ka studenti kopumā vēl nav 

pieraduši darbam šādā reţīmā.  

Studentus mazāk apmierina 

studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli (3); 

studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums (2,88);  

literatūras pieejamība LU bibliotēkās (2.55) 

LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus (2,54). 

Secinājumi un priekšlikumi turpmākajam darbam:  

jāpalielina semināru skaits, kuros studenti mutiski izklāsta un pamato savu viedokli, 

diskutē (tas jau ľemts vērā vairākos studiju kursos); 

jāturpina un jāpilnveido kursu docēšana WEB-CT vidē, nodrošinot arī ārpus lekcijām 

studentiem plašas iespējas strādāt ar datortehniku (ľemts vērā); 

jāpaplašina C daļas kursu piedāvājums, lai tie vairāk atbilstu studentu vēlmēm un 

interesēm (iespēju robeţās tiek darīts); 

jāturpina darbs materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai; 

vairāk jāiesaista studenti studiju programmas satura un īstenošanas aktuālu jautājumu 

risināšanā. 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Aptauja par studiju kursiem nav veikta, jo programma tikko uzsākta īstenot, un pašlaik ļoti 

daudzi studiju kursi tiek docēti vai nu no jauna, vai tiek pārveidoti, papildināti, pilnveidoti. 

Uzskatām, ka lietderīgi šādu aptauju veikt tad, ja kurss tiek docēts vismaz otro gadu. 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā (personāla atlases un 

atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai) 

Mirusi lektore Maija Arāja, viľas slodzi pārľēmuši citi docētāji. Bērna kopšanas atvaļinājumā 

atradušās 2 docētājas, un sakarā ar slodzes normas apjoma palielināšanos LU, gandrīz visa 

viľu slodze (izľemot studiju kursu “Literatūras teorija”) sadalīta pārējo docētāju vidū. 

2 docētājas turpinājušas studijas doktorantūrā (lekt. L.Jurģīte un asist. E.Stikute) 

3 asociētās profesores ievēlētas par LU profesorēm (M.Gavriļina, I.Stikāne, A.Vulāne). 

3 docētājas apguvušas LU organizēto profesionālās pilnveides programmu Augstskolu 

mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba 

vadība (4 kpt.)(doc.M.Āboltiľa, I.Vītola, lekt. Ā.Zaiceva). 

Konsekventi tiek domāts par stundu docētāju skaita samazināšanu, taču pilnībā bez tiem vēl 

nav iespējams iztikt - lai nodrošinātu studiju augstu kvalitāti, nepieciešams iesaistīt labus 

speciālistus. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (tās ietekme uz studiju 

programmu). 



Visi docētāji paralēli akadēmiskajam darbam veic zinātnisko darbu. Pētījumu tematika cieši 

saistīta ar studiju programmas saturu, ar katra docētāja akadēmiskajiem kursiem, ir aktuāla un 

nozīmīga ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā.  

Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos galvenokārt notikusi kursadarbu un 

diplomdarbu izstrādes procesā (III un V kursā).   

Tas nodrošina līmeni, kad studiju kursos allaţ iekļauti jaunākie zinātnes atzinumi un aktuālā 

problemātika. 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā. 

Pastāvīgi kļuvuši pieejami un lekcijās izmantojami 2 grafoprojektori, 1 iekārta Power Point 

prezentācijām, dators ar interneta pieslēgumu un izdrukas iekārtu docētāju lietošanai, CD 

atskaľotājs, jauns kopētājs. 

Iegādātas jaunas mācību grāmatas, vārdnīcas, daiļliteratūra, kas tieši izmantojama lekcijās un 

citās nodarbībās. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 

secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Pamazām stāvoklis uzlabojas, bet vēl joprojām trūkst gan aprīkojuma auditorijās (piem, 

ekrāna 409.a.), gan iespēju vienlaicīgi izmantot tehniskos līdzekļus vairākās auditorijās. Darbs 

materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai jāturpina. 

5. Ārējie sakari 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām  

Mainījusies sadarbība ar prakšu skolām - daļa prakšu vadības uzdevumu uzticēti speciāli 

sagatavotiem skolotājiem – mentoriem, un, tā kā samazinātas docētāju slodzes normas 

pedagoģisko prakšu vadīšanā līdz 3 stundām par 1 studentu, tad docētājam praktiski 

neiespējami regulāri apmeklēt studentus prakses skolās un sadarbība ar skolām kļuvusi vairāk 

formāla. 

Sadarbība ar IZM ISEC: darbs IZM ISEC konsultatīvajās padomēs (as.prof. M.Gavriļina, 

A.Vulāne) un par ārštata metodiķiem (as.prof. M.Gavriļina); darbs skolu mācību grāmatu 

izstrādē un recenzēšanā (asoc.prof. M.Gavriļina, I.Stikāne, A.Vulāne, doc. M.Āboltiľa, lekt. 

Ā.Zaiceva, E.Stikute). 

Sadarbība ar mācību grāmatu izdevniecībām (RaKa, Mācību grāmata, Pētergailis). 

Sadarbība ar skolotāju metodiskajām apvienībām. 

Sadarbība ar LZP: līdzdalība projektos (prof. I.Druviete, J.Valdmanis, A.Vulāne). 

Sadarbība ar LU Latviešu valodas institūtu: docētāju līdzdalība institūta Domē (prof. 

I.Druviete), konferencēs. 

Sadarbība ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu: gadskārtējas studentu ekskursijas 

uz Folkloras krātuvi, studentu iesaistīšanās mūsdienu folkloras vākšanā (vad. as.prof. 

I.Stikāne).  

Sadarbība ar Valsts valodas aģentūru: docētāju līdzdalība projektos, (prof. J.Valdmanis, 

I.Druviete, A.Vulāne, M.Gavriļina, doc. I.Vītola), Eiropas Valodu dienas pasākumos un 

vairākās konferencēs. 

Sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru: docētāji (asoc.prof. 

I.Stikāne) un studenti regulāri izmanto centra potenciālu (informācija, grāmatas, datu bāzes, 

sarīkojumi) savu uzdevumu izpildei.. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām. 

Studiju kursu docēšana citās augstskolās – LPA (as.prof. A.Vulāne ), Daugavpils universitāte 

(as.prof. A.Vulāne), RPIVA (prof. A.Vulāne, lekt. L.Jurģīte), SPPA (as.prof. A.Vulāne, doc. 



M.Āboltiľa, lekt. L.Jurģīte), atsevišķu semināru vadīšana Daugavpils universitātē (prof. 

I.Druviete). 

Eksperta darbs citās augstskolās – LPA Promocojas pasomē (as.prof. A.Vulāne). 

Akadēmiskā lekcija un latviešu valodas nodarbība Prāgas Kārļa universitātes Baltistikas 

studentiem 2006. gada 3. maijā (prof. I.Druviete) 

Kvalifikācijas paaugstināšana ārzemēs (prof. J.Valdmanis - Edinburgas universitātē 1 mēn.). 

Dalība Eiropas Moderno valodu centra (Grācā) rīkotajā seminārā (doc. I.Vītola) 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Ārējie sakari ir visnotaļ plaši un daudzveidīgi, turpmāk vēlams paplašināt ārzemju sadarbības 

augstskolu loku. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu 

izpilde). 

Gatavojot akreditācijai jauno programmu, ticis ľemts vērā viss iepriekšējās programmas 

īstenošanā pieredzētais un konstatētais, kā arī vērtētāju ieteikumi un citu līdzīgu programmu 

(Liepājas Pedagoģiskajā Akadēmijā, Daugavpils Universitātē) pieredze. Šajā programmas 

īstenošanas etapa – pašā sākumā – tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie uzdevumi izpildīti. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze. 

Programmas stiprās puses: 

- aktuāla programma, kas dod iespēju īstenot tai izvirzīto mērķi un 

uzdevumus; 

- studiju programmā iekļauti jauni aktuāli kursi - piemēram, 

Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana, Ārzemju literatūra skolā, Saziľas 

teorija un prakse, Vērtēšanas metodika; 

- profesionāli, augsti kvalificēti un pozitīvi noskaľoti docētāji, 

- studiju laikā iespējams gūt plašu informāciju un attīstīt daţādas 

prasmes, 

- studijas nodrošinātas ar literatūru un kvalitatīviem mācību materiāliem, 

- ir pieeja datoriem un internetam, 

- pieaug mācību materiālu izplatīšanas iespējas elektroniskā formā. 

Programmas vājās vietas (saistībā arī ar studiju nodrošinājumu un resursiem): 

- studiju kursos par maz tiek dota iespēja studentam mutiski paust savu 

viedokli, diskutēt, 

- C daļas kursu piedāvājums pašaurs; 

- pedagoģisko prakšu vadītājiem nav iespējams pilnvērtīgi tās vadīt, ja 

par 8 nedēļu prakses vadīšanu slodzē skaita tikai 3 stundas uz 1 studentu; 

- mācību materiāli parasti jākopē studentiem pašiem, un ne vienmēr to 

iespējams ātri izdarīt; 

- atsevišķās auditorijās nav ekrāna ( A409),  

- neremontētas auditorijas ar slikti aizveramiem logiem (A 409, A 410, A 

411, A 413). 

Iespējas attīstībai un programmas pilnveidei: 

- studiju kursu seminārus veidot, vairāk dodot iespēju studentam mutiski 

paust savu viedokli, diskutēt, 

- izstrādāt jaunus interesantus C daļas kursus; 

- izstrādāt un izplatīt vairāk studiju materiālu elektroniskā formā; 

- izstrādāt jaunus kursus WEB-CT vidē, 

- nepieciešams precīzāks nodarbību plānojums nepilna laika studentiem; 

- vairāk piesaistīt vieslektorus, 

- izstrādāt adekvātus slodţu normatīvus pedagoģisko prakšu vadīšanai, 

- vēlams paplašināt sadarbību ar ārzemju augstskolām. 



1.1.1. Realizācijas grūtības (draudi): nekādi īpaši draudi nav pamanīti, visas grūtības, 

kas bija saistītas ar programmas ieviešanu, pārvarētas.  

 



 

2.8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati 

uz 

atskai

tes 

gada 

1. 

oktob

ri 

1. 

gadā 

imatri-

kulēto 

studen

tu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma

-

trikulēt

o 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 

22..  PPKK  

LL –19 

L2 –8 
 

33..  NNNN  

LL –6 
L2 –5 

   

 

44..  PPKK  

LL –19 

L2 –9 

 

55..  NNNN  

LL –8 

L2 –5 
   

  

5.1 PK 

LL –16 

L2 –5 

 

66..  NNNN  

LL –22 

L2 –5 
 

 

77..  PPKK  

LL –25 

L2 –10 

 

88..  NNNN  

LL –13 

L2 –3 
 

 

8.1. PK 

LL –21 

L2 –9 

 

99..  NNNN  

LL –21 

L2 –3 
 

 

1100..  PPKK  

LL –13 

L2 –9 

 

1111..  NNNN  

LL –14 

L2 –9 
 

 

 

1122..  NN

NN  

LL –18 

L2 –9 
 

 

1133..  PPKK  

LL –94 

L2 –42 

 

1144..  NNNN  

LL –96 

L2 –34 
 

 

1155..  PPKK  

LL –50 

L2 –12 

 

1166..  NNNN  

LL –96 

L2 –34 
 

 

1177..  PPKK  

LL – 

L2 – 

 

1188..  NNNN  

LL – 

L2 – 
 

  

u.t.t.            

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
2
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.   15 6 5  - - 

u.t.t.         

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. u.t.t. u.t.t. 

Profesori 
4   

Asociētie profesori 
4   

Docenti 
2   

Lektori: 
4   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
3   

citi* 
1   

                                                 
2
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



Asistenti: 
1   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
1   

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
15   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. u.t.t. u.t.t 

Viesprofesori 
   

Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

4   

t.sk:       ar doktora grādu  
1   

ar maģistra grādu  
3   

citi* 
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
4   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 u.t.t. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
2   

Ieguvuši doktora grādu 
   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

3   

Akadēmiskajā atvaļinājumā  
   

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

12   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

31   



Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

24   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

38   
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis 

pašnovērtēšanas periodā (2005./2006. māc.gads) nav mainījies: studiju programmas 

īstenošanas mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo kvalifikāciju 

(Vizuālās mākslas skolotājs ), kas ir pamats skolotāja pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību pilna 

un nepilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes, 

iemaľas un jaunrades pieredzi; 

radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un radošai 

darbībai demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo attieksmju 

izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.3. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju 

kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t.sk. 

ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

 

Pašnovērtēšanas periodā sakarā ar profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

akreditēšanu 2005. gada 14. decembrī, Vizuālas mākslas un mākslas  vēstures 1. un 2. kursa 

pilna un nepilna laika studenti pārgāja no profesionālās studiju programmas “Skolotājs”(5 un 

5,5 gadu studijas) uz profesionālā bakalaura studiju programmu “Skolotājs” (4 un 4,5 gadu 

studijas) virzienu “Vizuālā māksla”. Profesionālās studiju programmas “Skolotājs” 3., 4., 5. un 

6. kursa studenti turpināja studijas profesionālajā studiju programmā (5 un 5,5 gadi).  

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies. Studiju plāna studiju kurss „Pedagoģijas vēsture” no 2. semestra tika pārcelts uz 

5. semestri un studiju kurss „Sociālā psiholoģija” no 5. semestra tika pārcelts uz 2. semestri. 

 

Studiju programmas struktūra 2005./2006. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (Vizuālā māksla un māksla 

vēsture vai mājturība vai kultūras vēsture vai informātika) 
60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2005./2006. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri izvēlējušies 

profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst vizuālas mākslas skolotāja 

kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 



Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst vizuālās mākslas studiju virziena mērķiem un 

uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem un praktiskiem 

kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt 

vienu no sekojošam kvalifikācijām: „Vizuālās mākslas un mājturības/mājsaimniecības 

skolotājs”, „Vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotājs”, „Vizuālās mākslas un mākslas 

vēstures skolotājs”, „Vizuālās mākslas un  lietišķās informātikas skolotājs”. 

1.4. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba formas: 

lekcijas un semināri, notiek arī praktiskās nodarbības, ko nosaka apgūstamās specialitātes 

specifika, bet arī daţādas metodes un paľēmieni, kas rosina studentus līdzdarboties - grupu 

darbs, diskusijas, problēmsituāciju analīzes, dokumentu un tekstu analīzes, u.c. Studenti tiek 

rosināti publiski uzstāties savā kursā, prezentējot patstāvīgos darbus, izteikt pašvērtējumu un 

vērtēt citu studentu darbus. Skatēs un starpskatēs studenti saľem pasniedzēju komentārus un 

ieteikumus, redz un vērtē savu kursa biedru darbus, uzdod jautājumus un paši piedalās 

vērtēšanas procesā. Kā atzīst paši studenti, atbildot uz aptaujas anketas jautājumiem, studiju 

process ar to kļūst saistošāks un interesantāks. 

Šāda pieeja ir būtiska, jo studentiem ne tikai pašiem aktīvi jādarbojas līdzi studijās, bet 

arī labi jāapgūst tā metodika, kuru turpmāk varēs pielietot skolā vizuālas mākslas mācību 

stundās, ľemot vēra skolotāja standartā paredzētas prasības. 

Protams, mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka katra studiju 

kursa specifika. Docētāji izmanto grafoprojektoru, videoaparatūru, datorus, tādējādi papildinot 

lekcijas un praktiskās nodarbības ar pašu sagatavoto materiālu, mācību materiālu 

demonstrējumu. Liels klāsts mācību materiālu ir mākslas vēstures,  pasaules kultūras vēstures 

tematikā utt. Kultūras mantojuma un mūsdienu mākslas apguvei docētāji izmanto ekskursijas 

uz muzejiem (Latvijas Brīvdabas muzejs, Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs, Latvijas pilis 

u.c.) un izstādēm.  

Vizuālas mākslas skolotāju sagatavošanas specifika ir tāda, ka visbieţāk izmantotā 

metode ir praktiskie darbi, jo, lai varētu attīstīt prasmes un iemaľas, tad skolotājam pašam ir 

šīm prasmēm jābūt. Visi docētāji un arī lielākā daļa studentu atzīmē, ka praktiskajiem darbiem 

ir ļoti maz kontaktstundu.  

Analizējot novērtēšanas metodes un procedūru, nepieciešams atzīmēt, ka studiju kursu 

novērtēšana notiek atbilstoši paveiktā studiju darba apjomam – kredītpunktos un kvalitātei – 

desmit ballu sistēmā. Vērtēšana studiju procesā norit gan izvērtējot studentu zināšanas un 

prasmes semestra laika nodarbībās (semināros, starpskatēs ), gan arī nobeidzot kursu un 

kārtojot eksāmenus (skates). 

 Studenti tiek informēti par studiju kursu vērtēšanas principiem katra semestra sākumā, 

saľemot obligāto prasību aprakstu un pārbaudījumu kalendāro plānu. 

Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīciju eksāmenos un vērtēšanā ir iesaistīti visi šo 

studiju kursu docētāji, kas dod iespēju objektīvāk novērtēt studentu darbus. Studentiem tiek 

dota iespēja iepazīties ar visu studentu darbiem. Pēc eksāmena (skatēm) studentiem ir iespēja 

kopīgi apspriest eksāmena rezultātus, saľemt paskaidrojumus un saprast savu darbu trūkumus 

un pozitīvos momentus. Veicot regulāras starpieskaites, studenti saľem vērtējuma 

pamatojumu. Teorētiskos kursos studenti tiek aicināti piedalīties vērtēšanas darbā, proti, tiek 

rakstītas savstarpējas recenzijas un kopīgi analizēti testu rezultāti. Tādejādi tika uzlabota gan 

testu kvalitāte, gan to atbilstība sniegtajām zināšanām. 

   Studiju procesa laikā notiek nepārtrauktā vērtēšana, t.i. docētāji vērtē studentu darbu 

semināros, starpskatēs, kā studenti izpilda uzdotos uzdevumus un patstāvīgos darbus. Studentu 

darbu vērtēšanā tiek izmantota individuālā pieeja. Semestra noslēgumā atbilstoši studiju kursa 

aprakstā paredzētajam prasībām notiek pārbaudījumi (skates).      



 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju 

procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības 

veicināšanai u.c.) 

 

1. un 2. kursa studenti, kuri sāka studēt 5. gadīgajā programmā izteica vēlēšanos pāriet uz 

jauno studiju programmu un ar 2006. gada februāri pārgāja studēt profesionālā bakalaura 

studiju programmā „Vizuālās mākslas skolotājs”. Vizuālas mākslas virziena vadītājs vismaz 2 

reizes semestrī tiekas ar katra kursa studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan 

organizatoriskos jautājumus un problēmas. Virzienu vadītājam ir iknedēļas konsultācijas, 

kurās studenti var pārrunāt neskaidros jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, virziena vadītājs kopā ar docētājiem izstrādāja 

metodiskos norādījumus studiju programmas apgūšanai. Studiju sākumā katrs students saľem 

brošūru ar informāciju par studiju programmu (prakses uzdevumi, skates nolikums, prasības 

diplomdarbam, studiju plāns, atsauču un izmantotās literatūras noformējums utt). Tāds 

informatīvi – metodiskais materiāls ļauj studentiem labāk orientēties studiju programmā un 

prasībās, kuras viľiem vajag izpildīt.  

Ľemot vērā, ka studiju kursu prasību izpildīšana pieprasa arī patstāvīgu darbu, 

studentiem ir iespēja strādāt mācību darbnīcās brīvajā laikā. Pēc studentu priekšlikuma LU 

PPF noslēdza vienošanos ar Rīgas mākslas muzejiem par iespēju apmeklēt izstādes un muzeja 

ekspozīcijas bez maksas. 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada noslēgumā, 

izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa 

norisi, problēmām, sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze 

rāda, ka kopumā studenti pozitīvi vērtē studiju programmu un studiju procesa norisi. Studentu 

aptaujā par programmu 2005./2006.akad.gadā minētie galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu ideju 

savam darbam skolā (NN); 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā tiek 

veidotas kā labvēlīgi noskaľotas diskusijas. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 fakultātes bibliotēkā grāmatu iegāde sareţģīts un brīţiem laikietilpīgs process, līdz ar 

to ne vienmēr studentiem ir iespējas izmantot aktuālākos informācijas avotus; 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; nodarbību 

skaits neatbilstošs kursa saturam;  

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 

 novērošanas prakses organizēšana un norise; 

 dārga ēdnīca, nesakārtotās tualetes. 

 

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos 

apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi. Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem 



sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaľas. No aptaujas rezultātu analīzes 

var konstatēt, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuras viľi 

var tieši izmantot savā praktiskajā, pedagoģiskajā darbā. Neviens no aptaujātajiem neizteica 

kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas uzbūvi, mācību saturu un pasniedzēju darbu. Tieši 

otrādi, aptaujātie konkrēti minēja to pasniedzēju uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. 

Docētāji ir ieinteresēti sava studiju kursa īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret 

auditoriju, izprot strādājošo studentu problēmas. Visi aptaujātie bija vienprātīgi attiecībā uz 

pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu atzinumiem ir diezgan augsts. Pietiekošs ir arī 

mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs.  

Studiju virziens darbojas tikai vienu gadu, bet jau tagad var secināt, ka programmas 

struktūra un uzbūve kopumā ir relatīvi veiksmīga un spējīga nodrošināt IZM prasībām 

atbilstošu vizuālās mākslas speciālistu sagatavošanu.  

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā  tiekoties ar katru 

akadēmisko grupu, kā arī izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. Pārrunās tika konstatēts, 

ka studenti augstu novērtē pasniedzēju kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību 

studentu panākumos, pieejamību gan konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī komunikācijas 

iespējas izmantojot e – pastu.  

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  

absolventu aptaujas rezultāti netiek pievienoti sakarā ar to, ka programma tika akreditēta 

2005. gada14. decembrī, un otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs” absolventu aptaujas rezultāti tika 

atspoguļoti akreditācijai iesniegtajos materiālos. 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 10 docētāji un 2 studiju metodiķi.   Mācībspēku 

raksturojums: 

kopējais skaits –10 docētāji, no tiem 6 ir LU PPF pamatdarbā, 3 docētāji strādā pēc 

darba līguma, 1 docētājs strādā kā stundu pasniedzēji; 

ar doktora grādu - 1 docētājs; 

ar maģistra grādu - 9 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 1 asociētais profesors. 

2 docētāji – A Avotiľa un I. Vītola strādā pie doktora disertācijas. Ilze Vītola 

2005./2006. m. g. rudens semestrī atradās radošajā atvaļinājumā, veicot zinātniski pētniecisko 

darbību Helsinkos (Somija). Lektoram O. Ķengam 2007. gada pavasarī ir paredzēta 

promocijas darba aizstāvēšana. A. Auziľa un V. Zvirgzdiľa pavasara semestrī piedalījās 

mākslinieku radošajā darbnīcā Liepājā. 

 

 

 

 



3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

 

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar 

mākslas izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un izpratnes problēmām. 

Mācībspēki veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, izstādēs, veido 

metodiskus mācību līdzekļus. Docētāju pētījumu, publikāciju un referātu tēmas konferencēs 

veltītas galvenokārt daţādiem mākslas skolotāju sagatavošanas jautājumiem.  

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 

 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto programmu, 

raksturo šādi dati: 

 zīmēšanas darbnīcas (20 darba vietas) - 2, 

 gleznošanas darbnīcas (15 darba vietas) - 2, 

 kompozīcijas un tekstila darbnīca (15 darba vietas) - 1, 

 grafikas darbnīca ( 15 darba vietas) – 1, 

 zāle izstāţu rīkošanai, 

 auditorijas , datorklases, 

 datortelpa šīs specialitātes studentiem (8 darba vietas ar INTERNET pieslēgumu), 

 bibliotēka (pēc aptaujas rezultātiem studenti ir apmierināti ar bibliotēkas resursiem). 

 Pēc studiju programmā iesaistīto docētāju ierosinājuma un atbilstoši programmas 

vajadzībām, turpinās nepieciešamās specializētās literatūras iegāde fakultātes bibliotēkā. 

Regulāri tiek uzturēta materiālā bāze zīmēšanas, gleznošanas un grafikas darbnīcās. Zīmētavās 

mācību procesa uzlabošanai tika uzstādītas ţalūzijas. Gleznošanas darbnīcām tika iegādāti 

jauni molberti. INTERNETa pieslēgums ir gan docētāju darba telpās, gan studentu datortelpā. 

Datortelpā tika uzstādīta signalizācija.  

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

Studiju virziena finansējums ir apmierinošs, ľemot vēra PPF SIN esošos līdzekļus. 

Nepieciešams remonts vairākās darbnīcās un auditorijās. Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams 

modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu studentu prasības attiecībā uz izglītības kvalitāti. 

Vizuālās mākslas virziena īpatnība ir tāda, ka kvalitatīvas studijas prasa krietni lielāku 

finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet skaidrs ir arī tas, ka straujas studiju maksas palielinājums 

samazinās studentu interesi par mūsu studiju virzienu. Gribētos, lai no LU centralizēta 

finansējuma regulāri tiktu piešķirti līdzekļi vismaz datortehnikas un programmatūras iegādei, 

ka arī būtu atbalstītas mūsu docētāju radoši mākslinieciskas aktivitātes, kuras ir ne tikai viľu 

profesionālās izaugsmes veids, bet arī LU tēla spodrināšana.  

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek caur viľu piesaistīšanu valsts pārbaudījumu 

komisiju sastāvā. Mācību prakses (plenērs) notiek Latvijas skolās. Skolas administrācija un 

vietējie pasniedzēji kopa ar LU docētajiem strādā pie metodisko jautājumu risināšanas.  



5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji, piedaloties konferencēs, izstādēs, radošās darbnīcās un tiekoties ar 

kolēģiem, kuri piedalās līdzīgu programmu un virzienu realizācija citās augstskolās, dalās ar 

zināšanām  un pārľem  veiksmīgo mācību formu pieredzi. 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC vizuālas mākslas speciālisti I.Kupču. I. 

Kupča ir pamatizglītības standarta vizuālajā mākslā un vizuālās mākslas  

programmas līdzautore. Tas dod iespēju LU virzienu salīdzināt ar līdzīgām studiju 

programmām citās augstskolās un nepārtraukti to pilnveidot; 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem, kuri deleģē savu pārstāvi 

valsts pārbaudījuma komisijā; 

 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Talsu mākslas skolu u.c.) 

iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma komisijā, gan 

izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu 

izpilde) 

 

Saskaľā ar ekspertu ieteikumiem, profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programma „Skolotājs”, salīdzinot ar 5-gadīgo profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmu vairāki studiju kursi, kas bija  ar 1 krp tika apvienoti , lai 

novērstu sadrumstalotību. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Vizuālās mākslas studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie mācībspēki savā pasniegšanas darbā izmanto nepieciešamās 

apmācības metodes piešķiramās kvalifikācijas iegūšanai. Pasniegšanas darbā 

izmantotās interaktīvās metodes ļauj sasniegt augstu apmācības efektivitāti; 

 Virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie mācībspēki no LU PPF, par ko liecina 

akadēmiskā personāla CV, zinātnisko publikāciju skaits un mākslinieciskā 

jaunrade; 

 akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, semināros Latvijā un 

ārvalstīs veicina vizuālas mākslas skolotāja programmas praktiskās realizācijas 

līmeľa nepārtrauktu paaugstināšanos. 

 

Vizuālās mākslas studiju virziena vājās puses: 

Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību 

priekšmetos, kas traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un uzdevumus; 

  maz budţeta vietas. 



 

Studiju process: 

 par maz tiek attīstītas pētnieciskā darba iemaľas; 

 ne visos virziena studiju kursos ir iespējams panākt visu studentu nodrošinājumu 

ar mācību pamatliteratūru, kā arī kvalitatīviem metodiskajiem materiāliem; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 nenotiek pasniedzēju lekciju hospitēšana un savstarpēja apspriešana; 

 prakses jautājums ir visvājākā un sasāpējusi vieta virziena realizācijā; 

 docētāju slodzes ir ne tikai atalgojuma jautājums, bet arī darba uzskaites un 

funkciju sadalīšana; 

 praktiskajiem studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits; 

 

Pārējie faktori: 

 nav regulāru sakaru ar darba devējiem; 

 nav sadarbības ar ārzemju augstskolām kā mācībspēku, tā studentu apmaiľā; 

 nav regulāras sadarbības ar līdzvērtīgam programmām. 

 

 Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā studentu aptauja dod 

ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais un mākslinieciskais potenciāls ļauj pilnveidot 

aktīvos studiju kursus un izstrādāt jaunus studiju kursus atbilstoši darba tirgus 

izmaiľām. Studiju kursu piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniski praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas 

programmās; 

 sadarbība ar līdzvērtīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu visnotaļ 

vērtīgs impulss šo programmu uzlabošanai un attīstībai, kas kopumā uzlabotu 

mākslas izglītības situāciju Latvijā; 

 virziena attīstību varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrības diskusija par 

humanitārajām, mākslas vērtībām un mākslas pedagoģijas problēmām, nosakot 

mākslas pedagoga lomu šo vērtību izkopšanā. 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju periodā, 

papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Vizuālas mākslas virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  40 26 - - - - 66 52 - 5 

NLN  39 31 - - - - 70 70 - 10 

 

 

 

 



8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Skolotājs, 

Vizuālas mākslas un mākslas vēstures studiju virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - - 30 22 18 - 70 33 17 13 

NLN  - - 20 18 25 18 81 81 6 14 

 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
3
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 43  31 15 14    

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 

Profesori - 

Asociētie profesori 1 

Docenti - 

Lektori: 5 

t.sk:       ar doktora grādu  - 

ar maģistra grādu  5 

citi* - 

Asistenti: - 

t.sk:       ar doktora grādu  - 

ar maģistra grādu  - 

citi* - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 6 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. 

Viesprofesori - 

Viesdocenti - 

Vieslektori: 3 

                                                 
3
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 
1 

t.sk:       ar doktora grādu  - 

ar maģistra grādu  1 

citi*  

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 4 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 

Studē doktorantūrā - 

Ieguvuši doktora grādu - 

Apguvuši profesionālās pilnveides programmu - 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 1 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos 

(projektu skaits) 
- 

Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču 

skaits) /(izstādes) 
14/9 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits 10 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 
- 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 

Mācībspēku apmaiľa   

No Latvijas uz ārvalsti 

  

  

  

No ārvalsts uz Latviju 

- - 

  

  

Studējošo apmaiľa   

No Latvijas uz ārvalsti 

Portugāle 1 

  

  

No ārvalsts uz Latviju 
- - 
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       Studiju programma akreditēta  
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Studiju programmu virzienu vadītājas: 

             doc. Dr. paed. Astrīda Raţeva 

 doc. Dr. paed. Māra Urdziľa - Deruma 

 

 

 

 

Apstiprināts 
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padomes sēdē ........ . ......... . 2006.  

Protokola Nr. ............................... 

Padomes priekšsēdētājs 

................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā ......................2006. 

 

 

 

 

 



Pārskata periodā sakarā ar profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

akreditēšanu 2005. gada 14. decembrī, mājturības/ mājsaimniecības un kultūras 

vēstures 1. un 2. kursa pilna un nepilna laika studenti pārgāja no profesionālās 

studiju programmas “Skolotājs”(5 un 5,5 gadu studijas) uz profesionālā bakalaura 

studiju programmu “Skolotājs” (4 un 4,5 gadu studijas) virzienu “Mājturības un 

mājsaimniecības skolotājs”. Akreditēta tika arī profesionālā studiju programma 

“Skolotājs” un 3., 4., 5. un 6. kursa studenti turpināja studēt profesionālajā studiju 

programmā (5 un 5,5 gadi). Tādēļ tiks analizētas abas programmas. 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju 

kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t.sk. ieviesti 

e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

 

Profesionālās studiju programmas saturu veidoja:  

- A daļa – 80 KP,  

- B daļa – 100 KP, 

- C daļa – 20 KP, (studenti var iegūt tos jebkurā studentu interesējošā jomā daţādās 

LU fakultātēs), kas ļāva piešķirt kvalifikāciju Mājturības un mājsaimniecības un 

kultūras vēstures skolotājs.  

Bet, atbilstoši MK noteikumiem pārskata periodā tika izveidota un akreditēta profesionālā 

bakalaura studiju programma, kuras struktūru veido: 

Vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP). 

Nozares teorētiskie kursi (36 KP). 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 KP):  

40 KP - Mājturības un mājsaimniecības studiju kursi , 

20 KP - kultūras vēstures, mākslas vēstures, vizuālās mākslas, lietišķās informātikas 

studiju kursi atkarībā no studenta izvēles. 

Brīvā izvēle- 6 KP 

 Prakse – 26 KP  

Valsts pārbaudījumi – 12 KP, kas ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu izglītībā, kā 

arī kvalifikācijā Mājturības un mājsaimniecības un kultūras vēstures vai mākslas 

vēstures vai vizuālās mākslas vai lietišķās informātikas skolotāja kvalifikāciju. 

Lai praktiski realizētu jauno studiju programmu, tika sagatavoti jauni vai pilnveidoti 

esošie kursu apraksti. 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Mājturības un mājsaimniecības studiju kursu realizācijai docētāji izmanto daudzveidīgas 

studiju metodes, tādas kā: lekcijas, seminārus, grupu darbus, praktiskos darbus, ekskursijas, 

laboratorijas darbus u.c. 

Lekcijās, informācijas sniegšanai docētāji izmanto kodoskopu, video materiālus, power point 

programmu, pašizgatavotus un studentu darbu paraugus, materiālu paraugus, gatavus tekstila, 

koka, metāla u.c. darbus, pašu uzľemtas fotogrāfijas, ko nosaka mājturības priekšmeta 

specifika, jo runājot par vizuāli uztveramām lietām, tās ir jāredz. Pasniedzēji daudz izmanto 

demonstrējumu, lai studenti varētu izprast jaunās apgūstamās tehnoloģijas. Zināšanu un 

prasmju nostiprināšanai docētāji izmanto seminārus, grupu darbus. Kultūras mantojuma un 

mūsdienu lietišķās mākslas apguvei docētāji izmanto ekskursijas uz muzejiem (Latvijas 

Brīvdabas muzejs, Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs u.c.), izstādēm, materiālmācības 

(tekstils) apguvei tika organizēta ekskursija uz rūpnīcu „Larelini”, lai studenti uzskatāmi 

redzētu kā no lina šķiedras top audumi un iepazītos ar uzľēmuma raţoto produkciju. 



Docētāji J. Leitāns, B. Vaivare, D. Pudāne studentus iesaistīja modes skates organizēšanā, kas 

bija fakultātes mēroga pasākums, kā arī izstāţu iekārtošanā. 

Tā kā mājturības priekšmeta specifika ir 75 % praktiskie darbi, tad arī sagatavojot mājturības 

un mājsaimniecības skolotājus, visbieţāk izmantotā metode ir praktiskie darbi, jo lai varētu 

attīstīt prasmes un iemaľas, tad skolotājam pašam ir šīm prasmēm jābūt. Visi docētāji un arī 

lielākā daļa studentu atzīmē, ka praktiskajiem darbiem ir pārāk maz kontaktstundas.  

Apgūtās informācijas radošai lietošanai, tiek doti uzdevumi veidot tematiskos plānus, modelēt 

mācību stundas, veidot mācību uzdevumus utt. 

Docētāji studentu apgūtās zināšanas un prasmes vērtē nepārtraukti, it īpaši praktisko darbu 

veikšanas laikā, gan to veicot individuāli, gan grupās, gan visiem kopā. Praktisko studiju 

kursu rezultāti tiek vērtēti darbu skatēs. Galīgo vērtējumu izliekot, tiek ľemti vērā visi 

semestra laikā veiktie uzdevumi. 

Studenti apgūst vērtēšanas teoriju un praksi studiju kursā Priekšmetu mācību metodika. 

Mācību sasniegumu vērtēšana. 

Studentu mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā gan semestra laikā, gan arī sesijā. 

Vienlaicīgi tiek veicinātas studentu pašnovērtēšanas prasmes, kā arī prasmes vērtēt citu 

studentu darbus. Tiek izstrādāti kritēriji, pēc kuriem studenti var izprast vērtēšanas sistēmu, ar 

kuriem docētāji iepazīstina studiju kursa sākumā. 

Teorijas apguves novērtēšanai docētāji izmanto rakstiskus pārbaudes darbus, tajā skaitā 

uzdevumus, kuros jārisina problēmsituācijas, mutiskas intervijas, esejas, grupu darbus. Lai 

veicinātu prasmi vākt, apkopot, sistematizēt informāciju, studenti izstrādā referātus, kuri ir 

jāprezentē. Vērtēts tiek gan referāts, gan tā prezentācija. Tiek vērtēti un analizēti visi studentu 

praktiskie darbi gan studiju procesā, gan darbu skatē. 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju 

procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības 

veicināšanai u.c.) 

1. un 2. kursa studenti, kuri sāka studēt 5. gadīgajā programmā izteica vēlēšanos pāriet uz 

jauno studiju programmu un ar 2006. gada februāri pārgāja studēt profesionālā bakalaura 

studiju programmā virzienā mājturības un mājsaimniecības skolotājs. Studiju programmu 

virziena vadītājs vismaz 2 reizes semestrī tiekas ar katru studentu grupu, lai pārrunātu gan 

studiju saturiskos, gan organizatoriskos aspektus. Virzienu vadītājām ir iknedēļas 

konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt neskaidros jautājumus. 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada noslēgumā, 

izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. 

1. kursa studenti lielākoties izteica apmierinātību ar studiju programmas izvēli, 

taču izteica vēlmi pēc lielāka profesionālās specializācijas kursu īpatsvara 

studiju plānā, īpaši praktisko darbu mājturībā . Studenti izteica apmierinātību ar 

nodarbību plānojumu pa nedēļas dienām, ka ir iespēja piektdienā veikt studijas 

bibliotēkā. Studenti izteica vēlmi apgūt C daļas kursus jau 1. kursā. 

2. kursa studenti, neskatoties uz to, ka netika rosināti pārejai uz jauno studiju 

programmu, bet to veica pašiniciatīvas veidā un saľēma fakultātes atbalstu, 

vēlāk izteica neapmierinātību ar lielo studiju uzdevumu apjomu, kas radās 

pārejot no piecgadīgās programmas uz četrgadīgo programmu, jo daudzi no 

kursiem, kuri jaunajā programmā plānoti pirmajos 3 semestros, vecajā 



programmā nebija paredzēti vai arī būtu bijuši vēlāk, savukārt vecajā studiju 

programmā tika apgūti studiju kursi, kuri jaunajā studiju programmā nav. 

Pārrunās 1. kursa studenti izteica viedokli, ka novērošanas praksei bija pārāk daudz 

kredītpunktu un tā rezultātā tika koriģēts studiju plāns, atstājot novērošanas praksei 2 

KP, un ieviešot mācību metodisko praksi – plenēru 2 KP apjomā. 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Aptaujas par studiju kursiem kopumā notika pārrunu formā programmu virziena vadītājām 

tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti augsti novērtē 

pasniedzēju kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu panākumos, pieejamību 

gan konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī komunikācijas iespējas izmantojot e – pastu. 

Studenti vēlētos turpmāk saľemt bezmaksas izdales materiālus katrā studiju kursā, kas nav 

pašlaik iespējams finansiālu apsvērumu dēļ. Būtisks ir arī studentu priekšlikums par 

kopēšanas un printēšanas iespējām, izmantojot speciālās elektroniskās kredītkartes.   

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Absolventu aptaujas rezultāti netiek pievienoti sakarā ar to, ka 2005. gada jūnijā tika iesniegta 

programma akreditācijai, un absolventu aptaujas rezultāti tika atspoguļoti akreditācijai 

iesniegtajos materiālos. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla 

attīstībai 

Lektore Daina Celma aizstāvēja Dr. oec. Un tika ievēlēta par docenti Izglītības zinātľu 

nodaļā. Docente B. Kaļķe tika ievēlēta par asoc. prof. Līga Jermolajeva uzsāka studijas 

doktorantūrā Rīgas Stradiľa universitātē Sociālo zinātľu jomā. Andrejs Mūrnieks 

ieguva maģistra grādu izglītības zinātnēs. Ieva Margeviča atradās radošajā 

atvaļinājumā, veicot zinātniski pētniecisko darbību. 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

 

Daudzi docētāji: L. Šelvaha, M. Urdziľa-Deruma, D. Pudāne, B. Vaivare, J. Leitāns, G. 

Treimane ir ieguvuši IZM ISEC ārštata mājturības metodiķa statusu. 

LU ikgadējās konferences ietvaros pirmo reizi notika mājturības mācību metodikas 

sekcija, kurā docētāji un arī sadarbības partneri –mājturības skolotāji no Latvijas 

vispārizglītojošajām skolām nolasīja referātus par aktuālām problēmām.  

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 

Daļēji uzlabojumi ir panākti mācību darbnīcās SIA BALDZES izmantotās telpās, jo 

nodarbības tika pārceltas uz jauno kompleksu Dzirnieku ielā 16 Rīgas rajonā, tādējādi 

studentiem radās iespēja izmantot mūsdienīgus rokas instrumentus, kā arī strādāt pie 

moderniem kokapstrādes darbgaldiem. Tika pilnveidota jaunā tekstildarbnīca 

Anniľmuiţā (A5). 



Tika papildināti bibliotēkas fondi ar jaunāko zinātnisko, metodisko un mācību 

literatūru, kā arī preses izdevumiem. 

Pasniedzēji M. Urdziľa – Deruma, G. Treimane un citi docētāji ir bagātinājuši izdales 

un uzskates materiālu klāstu. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Nepieciešams remonts rasētavā un rokdarbu/šūšanas darbnīcā. 

Nepieciešams arī atjaunot materiālu klāstu: audumus, dzijas, tekstilkrāsas.  

Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt ar jaunām šujmašīnām un citām 

iekārtām. Jāturpina papildināt bibliotēkas fondus. 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā 

Sadarbībā ar Latvijas Mājturības pedagogu biedrību tika izstrādāts nolikums 5. 

alternatīvajai mājturības olimpiādei, kura notiks fakultātē 2006. gada nogalē. 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumi 

studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Ā. Raţeva bija AIKNC eksperte Rēzeknes Augstskolas līdzīgas studiju programmas 

izvērtēšanā. 

2006. gada 14. -18. maijam M. Urdziľa –Deruma piedalījās starptautiskā konferencē 

Umea, Zviedrijā, kurā tika nodibināti kontakti ar zviedru un somu docētājiem ar mērķi 

sadarboties nākotnē. 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC mājturības speciālisti A.Kampusi. A.Kampuse 

ir pamatizglītības standarta  mājturībā (rokdarbos) un programmas līdzautore,. Tas dod 

iespēju LU programmu salīdzināt ar līdzīgām studiju programmām citās augstskolās 

(piem., LLU, Rēzeknes Augstskolā u.c.) un nepārtraukti to pilnveidot. 

Jau 2. reizi Valsts Mājsaimniecības/mājturības olimpiāde (13.) notika fakultātes telpās un 

mājturības docētāji organizēja, izstrādāja uzdevumus un veica darbu novērtēšanu. 

Docētāji izstrādāja uzdevumus rajonu mājsaimniecības un mājturības olimpiādei. 

Nākamajā gadā sadarbība šādā veidā turpināsies. 

 ar Latvijas Mājturības skolotāju biedrību, kura deleģē savu pārstāvi valsts 

pārbaudījuma komisijā . 

 ar daudzām skolām, piemēram, Rīgas Puškina liceju, Rīgas Juglas vidusskolu,  Rīgas 

47.vidusskolu, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, Rīgas 2.vidusskolu, Ziemeļvalstu 

ģimnāziju, u.c., iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma 

komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

 Arvien ciešāka kļūst sadarbība Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un sporta 

departamentu. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu 

izpilde) 



Saskaľā ar ISEC mājturības speciālistes ieteikumu jaunajā programmā tika iekļauts līdz šim 

nebijis studiju kurss Mājsaimniecības organizēšana un vadīšana. 

Saskaľā ar ekspertu ieteikumiem, jaunajā studiju programmā vairāki studiju kursi, kas bija 

vecajā ar 1KP tika apvienoti , lai novērstu sadrumstalotību. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Stiprās puses: 

1. pasniedzēju kvalifikācija un ilggadēja pieredze studiju programmas realizācijā, kā arī 

tālākizglītība programmu realizācijā mājturības skolotājiem. 

2. ilggadēja sadarbība ar prakses vietām; 

3. sadarbība ar IZM ISEC mājturības speciālisti A. Kampusi, skolu pārvaldēm, metodisko 

apvienību vadītājiem. 

4. kvalitatīvi un radoši izstrādāti daudzi diplomdarbi. 

Vājās puses: 

1. pārāk mazs kontaktstundu skaits praktiskajiem studiju kursiem; 

2. samazinās reflektantu skaits; 

3. nepieciešams atjaunot materiālo bāzi, tās augstās izmaksas; 

4. atsevišķas darbnīcas tiek izmantotas kā lekciju telpas. Daudzās auditorijās un darbnīcās 

nepieciešams remonts; 

5. līdz šim nav studentu un docētāju apmaiľa; 

6. tā kā virziena vadītāja rīcībā netiek nodoti finansu līdzekļi, tad programmas attīstību 

ilgtermiľā nav iespējams plānot.  



8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

 

 

8.1. Studējošo skaits: Mājturības un mājsaimniecības virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  15 - - - - - 15 2 - 2 

NLN  12 - - - - - 12 12 - 4 

 

 

 

8.2. Studējošo skaits: Mājturības un kultūras vēstures virziens (meitenes) 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - 8 16 20 14 - 58 17 13  

NLN  - 10 12 8 15 10 55 55 12  

 

 

 

 

8.3. Studējošo skaits: Amatu mācības un kultūras vēstures virziens (zēni) 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - 6 6 6 6 - 24 4 5  

NLN  - 10 9 5 2 2 28 28 1  

 

 

 

 

 



2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
4
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.         

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 

Profesori 
3 

Asociētie profesori 
4 

Docenti 
9 

Lektori: 
20 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
20 

citi* 
- 

Asistenti: 
6 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
6 

citi* 
- 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
42 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. 

Viesprofesori 
- 

Viesdocenti 
1 

Vieslektori: 
5 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

6 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
5 

citi* 
1 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
17 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

                                                 
4
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 

Studē doktorantūrā 
9 

Ieguvuši doktora grādu 
- 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

3 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

5 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

42 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- 

 



2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 

Mācībspēku apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Dānija 2 

Lietuva 2 

Spānija 1 

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - 

  

  

Studējošo apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

- - 

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - 

  

  

 

 

 

 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. u.t.t. u.t.t. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2   

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

Studējošo apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



Veselības mācības un sporta skolotāja 

studiju virziena 

pašnovērtējuma ziľojums par 2005./2006.. studiju gadu. 

 

 

2.1.1. 

 Studiju programmas saturā nekādas izmaiľas nav veiktas. Realizējot programmu, 

mācībspēki izmanto visas jaunākās mācību formas, studiju metodes (problēmsituāciju analīzi, 

projektu izstrādes, grupu darbu u.c.) Nepilna laika studijās tiek piedāvāti jauni metodiskie 

līdzekļi un izdales materiāli. 

 

2.1.2. 

 Studiju procesa laikā notikusi kursu satura pilnveidošana. Veikta docēto kursu analīze. 

Arvien vairāk no mācībspēkiem ienāk priekšlikumi par to, ka vairāk laika vajadzētu veltīt 

kvalifikācijas kursu apguvei, sevišķi skolas populārākajos sporta veidos – futbolā, volejbolā, 

basketbolā. Lielāka uzmanība pievērsta darbam, nosakot studējošo patstāvīgā darba 

uzdevumus un palīdzot to realizācijā. 

 

2.2.1. 

 Studentu līdzdalība studiju procesā notiek, kopīgi nosakot un analizējot zinātniski 

pētniecisko darbu. Studenti piedalās sporta pasākumu organizēšanā, fiziskās sagatavotības 

testu izstrādē, rezultātu apstrādē un analīzē. 

 

2.2.2. 

 Studentu aptaujas rezultāti par mācību programmu ir pozitīvi, studējošie ir apmierināti 

ar programmas izvēli, kursu izkārtojumu, plānojumu. Arī studentu priekšlikumi ir: vairāk laika 

programmas realizācijā veltīt daţādo sporta veidu mācību metodikai, konkrētu darbību 

apguvei, kā arī patstāvīgā darba izskaidrošanai. 

 

2.2.3. 

 Turpmāk lielāka uzmanība jāpievērš materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un 

modernizēšanai (sevišķi vieglatlētikā un vingrošanā). 

 

2.2.4. 

 Absolventu aptaujās secināts, ka, uzsākot darbu zināšanas ir pietiekamas, bet 

praktiskajā stundu vadīšanā un disciplīnas nodrošināšanā mācību stundās viľi jūtas nedroši. 

 

2.3.1. 

 Kolektīvā turpmāk nestrādās divi kolēģi, kas aizgājuši pensijā – Baiba Bērziľa un 

Mārtiľš Cīrulis. Akadēmiskais personāls papildināts ar vienu stundu pasniedzēju. 

 

2.3.2 

 Ik gadu notiek mūsu oganizētās VSI nodaļas  zinātniskās konferences. Pētnieciskais 

darbs virzīts divos virzienos 1.- sporta vēstures un personību izpēte un 2.- studentu veselības, 

aktīva dzīvesveida kvalitātes izpēte. Minētajos virzienos studentiem tiek piedāvatas kursa 

darbu un diplomdarbu tēmas. Pagājušā gada konferencē piedalījās mācībspēki ar 11 

referātiem. Zinātniski raksti publicēti Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes recenzētajā 

izdevumā „Izglītības zinātne un pedagoģija mūsdienu pasaulē”, ka arī Rīgas Tehniskās 

universitātes zinātniskajos rakstos „Humanitārās un sociālās zinātnes”,  7. starptautiskās 

Baltijas Psiholoģijas konferences tēzēs, 10.Eiropas Sporta zinātnes kongresa materiālos.. 

 Zinātniskie raksti publicēti arī LSPA un Liepājas Augstskolas rakstu krājumos. 

Mācībspēki uzstājušies starptautiskajās konferencēs Vācijā, Ungārijā, Krievijā, Igaunijā., 



nolasīti referāti mūsu valsts augstskolās – Dz.Grundmane, A.Golubeva, M.Zībarts, 

I.Ābeļkalns, J.Melbārdis. 

 Divi projekti iesniegti zinātnisko darbu konkursam LU Zinātľu daļā, kuru tēmu 

izstrādē paredzēta arī studentu līdzdalība. 

 

2.4.1. 

 Sakarā ar programmas mazo finansējumu, materiāli tehniskajā nodrošinājumā 

izmaiľas ir niecīgas, taču zinātniskajam darbam līdzekļi ir izdalīti – daļēji segti 5 

komandējumi lektoriem uz zinātniskajām konferencēm. Ir veikti pasūtījumi laboratorijas 

izveidei. 

 

2.4.2. 

Prognozēts sagatavot un izdot metodiskos līdzekļus sporta spēlēs, vingrošanā, 

pedagoģiskajām praksēm. Pagaidām neapmierina materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 

2.5.1. 

 Notikusi sadarbība ar sporta veidu federācijām, ar Latvijas Olimpisko Akadēmiju, 

organizējot seminārus studentiem, kā arī piedaloties Latvijas Augstskolu studentu savienības 

organizētajā universiādē.  

 

2.5.2. 

 Iepriekšējo gadu absolventu - tagadējo sporta skolotāju darbs skolu direktoru aptaujā, 

Ogres privātskolā, Rīgas Humanitārajā ģimnāzijā, Rīgas 64.vidusskolā, Rīgas Hanzas 

vidusskolā, Rīgas Komercģimnāzijā ir novērtēts atzinīgi, uzsverot spējas radoši organizēt 

mācību un audzināšanas darbu, veiksmīgi sadarbojoties ar skolēniem un kolēģiem. Vairāki 

studenti jau pedagoģiskās prakses laikā tiek iesaistīti darbā skolā. 

 

2..5.3. 

 Studiju virziena vadītājs piedalās kā eksperts līdzīgu sporta programmu analīzē, ir LU 

Pedagoģijas  un psiholoģijas fak. Akadēmiskās komisijas pārstāvis. 

 

2.5.4. 

 Veidojot programmas studiju kursus, tika izmantota  Čehijas, Ungārijas, Lietuvas 

augstskolu pieredze. 

 

2.6. 

 Studiju programmas attīstībai izvirzīti uzdevumi: 

- izstrādāt vairāk mācību metodiskos līdzekļus un norādījumus, 

- studentu zinātnisko darbu izstrādi, kas saistīta ar diplomdarbu izstrādi, tuvināt nodaļas 

zinātnisko tēmu izstrādei, 

- piedāvāt tēmas diplomdarbu un kursa darbu izstrādei 

2.7. 

 Iespējas – celt mācībspēku kvalifikāciju un zinātnisko potenciālu. 

 Draudi – sporta bāţu, inventāra trūkums zemā materiāli tehniskā nodrošinājuma dēļ. 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 



2005. 38 36 19 26 23 21  

 

115 57 19 14 

u.t.t.            

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
5
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 15 6 17 7 6  4  

2004./2005.        11 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. u.t.t. u.t.t. 

Profesori 
4   

Asociētie profesori 
2   

Docenti 
7   

Lektori: 
15   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
15   

citi* 
   

Asistenti: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
   

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
   

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

 

Amats  2005. u.t.t. u.t.t 

Viesprofesori 
   

Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
1   

Studiju kursu docētāji (stundu 
   

                                                 
5
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



pasniedzēji) 

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
   

citi* 
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
   

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 

 2005 u.t.t. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
4   

Ieguvuši doktora grādu 
1   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

3   

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
   

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

2 neapstiprināti   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

6 ,referātu skaits 

17 

  

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

12   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

4 -7   

 



 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura  

studiju programmas „Skolotājs”, kods 4214104 

virziena 

„Kultūras vēstures skolotājs” 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 

par 2005./2006. akadēmisko gadu 

 

 
 

 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju virziena vadītājs: 

Lektore mg. paed. Austra Avotiľa 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē …………Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 
....................................................... 

 

 

 



 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Pārskata periodā sakarā ar profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

akreditēšanu kultūras vēstures 1. un 2. kursa nepilna laika studenti pārgāja no 

profesionālās studiju programmas “Skolotājs”(5,5 gadu studijas) virziena „Kultūras 

vēstures un mākslas vēstures skolotājs”uz profesionālā bakalaura studiju programmu 

“Skolotājs” (4,5 gadu studijas) virzienu “Kultūras vēstures skolotājs” ar tiesībām 

mācīt vēl vienu priekšmetu, izvēloties papildkvalifikāciju. Akreditēta tika arī 

profesionālā studiju programma “Skolotājs” un 3., 4., 5. un 6. kursa studenti 

turpināja studēt profesionālajā studiju programmā (5,5 gadi).  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis 

novērtēšanas periodā (2005.-2006. mācību gads) nav mainījies: studiju programmas 

īstenošanas mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo kvalifikāciju, kas ir 

pamats skolotāja pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību nepilnā 

laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes un iemaľas; 

radīt apstākļus studentu – topošo skolotāju personību vispusīgai attīstībai un radošai 

darbībai demokrātiskā sabiedrībā; 

attīstīt studentu sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo attieksmju 

izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.1. Studiju programmas struktūra atbilstošajā novērtēšanas periodā nav 

mainījusies. Studija plāna studiju kurss „pedagoģijas vēsture” no 2. semestra tika pārcelts uz 

5 semestri un studiju kurss „sociāla psiholoģija” no 5. semestra tika pārcelts uz otro semestri. 

Studiju programmas struktūra 2005./2006.akad. gadā 
Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi „Kultūras vēsture” (kā arī 

papildkvalifikācijai –„Vizuālās mākslas skolotājs” vai ”Māksla vēstures 

skolotājs” vai ”Mājturības/ mājsaimniecības skolotājs”) 

40 + 20 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

Kursu sadalījums A, B un C daļās programmas īstenošanai 2005./2006. akad. gadam ir 

šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri izvēlējušies 

profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst kultūras vēstures skolotāja 

kvalifikācijas un papildkvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 



Lai praktiski realizētu jauno studiju programmu, tika pilnveidoti un papildināti visi 

esošie kursu apraksti. 

 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Kultūras vēstures skolotāju sagatavošanas specifiku ietekmē neklātienes apmācības 

forma, kurā tiek nodrošināta tikai ¼ no programmā paredzētajām kontaktstundām. Tas prasa 

ļoti lielu atbildības sajūtu un perfektu darba organizāciju. 

Analizējot novērtēšanas metodes un procedūru nepieciešams atzīmēt, ka, studiju kursu 

novērtēšana notiek atbilstoši paveiktā studiju darba apjomam – kredītpunktos un kvalitātei – 

desmit ballu sistēmā. Ierobeţoto kontaktstundu daudzums ietekmē arī studentu zināšanu un 

prasmju izvērtēšanu, kas notiek, galvenokārt, sesijas laikā, kārtojot eksāmenus, kad nereti 

atklājas problēmas, kuras nav iespējams prognozēt semestra laikā. 

Studenti tiek informēti par studiju kursu vērtēšanas principiem katra semestra sākumā, 

saľemot obligāto prasību aprakstu un pārbaudījumu kalendāro plānu. 

Protams, mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka katra studiju 

kursa specifika. Docētāji izmanto daţādu vizuālās prezentācijas aparatūru, datorus un 

internetu, tādējādi papildinot lekcijas un seminārnodarbības ar speciāli sagatavotu mācību 

materiālu demonstrējumu. Liels klāsts vizuālu mācību materiālu ir mākslas vēstures un 

pasaules kultūras vēstures tematikā. Kultūras mantojuma un mūsdienu mākslas apguvei 

docētāji organizē mācību ekskursijas uz lielākajām mākslas krātuvēm Eiropā (Itālijā un 

Vācijā), uz Latvijas muzejiem (Nacionālās mākslas muzejs, Dizaina mākslas muzejs u.c.) un 

kultūrvēsturiskiem objektiem, izstādēm.  

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

Otrā kursa studenti, pēc programmas akreditācijas izteica vēlēšanos pāriet uz jauno 4,5-gadīgo 

studiju programmu un ar 2006. gada februāri turpināja studijas profesionālā bakalaura 

programmā „Kultūras vēstures skolotājs”. Šī virziena vadītāja reizi katrā semestrī tikās ar 

katra kursa studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus 

un problēmas. Liela atsaucība ir arī iknedēļas konsultācijām, kad studējošajiem pieejami visi 

docētāji un ir iespējams pārrunāt neskaidros jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, virziena vadītāja kopā ar docētājiem izstrādāja 

metodiskos norādījumus studiju programmas apgūšanai. Studiju sākumā katrs students saľem 

informācijas bukletu par studiju programmu (studiju plāns, prakses uzdevumi, studiju darbu 

prasības, diplomdarba nolikums, patstāvīgo darbu noformēšanas prasības, atsauksmju un 

izmantotās literatūras noformējums u.c.). Tāds informatīvi – metodiskais materiāls ļauj 

studentiem labāk orientēties studiju programmā un prasībās.  

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, 

vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, mācību gada beigās tika veikta konkrētajā virzienā 

studējošo aptauja. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa norisi, problēmām, 

sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze rāda, ka kopumā 

studenti pozitīvi vērtē studiju programmu un studiju procesa norisi. Studentu aptaujā par 

programmu 2005./2006.akad.gadā minētie galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 



 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu ideju 

savam darbam skolā (NN); 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, atzinīgi vērtējot iespēju diskutēt 

nelielās grupās. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 kā galveno trūkumu studenti min pedagoģisko priekšmetu mūsdienām un praktiskajām 

vajadzībām neatbilstošo saturu, tā kvalitāti un pārlieku lielo apjomu; 

 kā trūkums tiek minēts arī profilkursu pārāk mazais apjoms; 

 fakultātes bibliotēkā grāmatu iegāde sareţģīts un brīţiem laika ietilpīgs process, līdz ar 

to ne vienmēr studentiem ir iespējas izmantot aktuālākos informācijas avotus; 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; nodarbību 

skaits neatbilstošs kursa saturam;  

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 

 dārga ēdnīca, nesakārtotās tualetes. 

 novērošanas prakses organizēšana un norise 

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos 

apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi. Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem 

sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaľas. No aptaujas rezultātu analīzes 

var konstatēt, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuras viľi 

var tieši izmantot savā praktiskajā, pedagoģiskajā darbā. Neviens no aptaujātajiem neizteica 

kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas uzbūvi, mācību saturu un pasniedzēju darbu. Tieši 

otrādi, aptaujātie konkrēti minēja to pasniedzēju uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. 

Docētāji ir ieinteresēti sava studiju kursa īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret 

auditoriju, izprot strādājošo studentu problēmas. Visi aptaujātie bija vienprātīgi attiecībā uz 

pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu atzinumiem ir diezgan augsts. Pietiekošs ir arī 

mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs.  

Studiju virziens darbojas tikai vienu gadu , bet jau tagad var secināt, ka programmas 

struktūra un uzbūve kopumā ir relatīvi veiksmīga un spējīga nodrošināt IZM prasībām 

atbilstošu vizuālās mākslas speciālistu sagatavošanu.  

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti  

Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā tiekoties ar katru 

akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti augsti novērtē pasniedzēju 

kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu panākumos, pieejamību gan 

konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī komunikācijas iespējas izmantojot e–pastu.  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Absolventu aptaujas rezultāti netiek pievienoti sakarā ar to, ka pirmais izlaidums 

notiks tikai 2006. gada janvārī.  

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

Studiju virziena B daļas realizāciju nodrošina 5 docētāji un 2 studiju metodiķi.  

Mācībspēku raksturojums: 

kopējais skaits – 12 docētāji, no tiem 5 ir LU PPF pamatdarbā, 6 docētāji strādā pēc 

darba līguma, 1 docētājs strādā kā stundu pasniedzējs; 

ar doktora grādu - 4 docētāji; 

ar maģistra grādu - 8 docētāji;  



profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 1 asociētais profesors. 

2 docētāji – A.Avotiľa un I.Vītola strādā pie doktora disertācijas. Ilze Vītola 

2005/2006 rudens semestrī atradās radošajā atvaļinājumā, veicot zinātniski pētniecisko 

darbību. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība 

pētniecības projektos u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar 

mākslas izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un izpratnes problēmām. 

Docētāji ir grāmatu autori, veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, veido 

metodiskus mācību līdzekļus. Viľu pētījumu, publikāciju un referātu tēmas konferencēs 

veltītas galvenokārt daţādiem skolotāju izglītības jautājumiem. Pētniecisko darbu saraksts 

pievienots. Pielikumā Nr.2. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Pēc studiju programmā iesaistīto docētāju ierosinājuma un atbilstoši programmas 

vajadzībām, turpinās nepieciešamās specializētās literatūras iegāde fakultātes bibliotēkā. 

INTERNETa pieslēgums ir gan docētāju darba telpās, gan studentu datortelpā, kur tika 

uzstādīta signalizācija. Pozitīvi, ka regulāri pieejami vizuālās prezentācijas līdzekļi.  

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Studiju virziena finansējums nav apmierinošs. Neapmierina divu, galvenokārt lietoto – 

214. V un 315. V auditorijas iekārtojums (arī katastrofālais stāvoklis, jo auditorijas nav 

remontētas). Lai apmierinātu studentu prasības un nodrošinātu konkurētspējīgu izglītības 

kvalitāti, nepieciešams regulāri modernizēt materiāli tehnisko bāzi. Virziena vadītājai un 

docētājiem nav savas telpas, kurā būtu iespējams pieľemt studentus. 

5. Ārējie sakari 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem realizējas valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā un 

mācību prakses laikos, kas notiek skolās. Docētāji piedalās izglītības normatīvo 

dokumentu izstrādē un pilnveidē. 

5.2. Darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji dalās zināšanās un pārľem veiksmīgāko pieredzi sadarbojoties ar 

pieaicinātajiem lektoriem no citām augstskolām, kā arī konferencēs un semināros 

tiekoties ar kolēģiem. 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālisti Spodru Austrumu. Tas dod 

iespēju regulāri iegūt jaunāko informāciju par norisēm metodiskajās apvienībās, 

nodrošina sadarbību ar skolām un stimulu nepārtrauktai satura pilnveidei. 



 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem būtu jāpilnveido sadarbība, 

jo pašlaik tā ir nepilnīga – nav sadarbības olimpiāţu rīkošanā, netiek ľemti vērā 

teorētiski atzinumi par standarta satura uzlabojumiem; 

 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Rīgas 28. vidussloku, 

Kultūru vidusskolu, Rīnūţu vidusskolu u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību 

procesā, gan valsts pārbaudījumu komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu 

pedagoģisko prakšu vietas. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

o Saskaľā ar ekspertu ieteikumiem un lai novērstu sadrumstalotību profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Skolotājs” vairāki studiju kursi, 

kas bija ar 1kp tika apvienoti, bet vairāki citi apvienoti 4 kredītu blokos. 

o Ir koordinēti brīvās izvēles kursu piedāvājumi, nepilna laika studentu vajadzību un 

interešu nodrošināšanai. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

7.1.Kultūras vēstures studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie docētāji savā pasniegšanas darbā izmanto piešķiramajai 

kvalifikācijai atbilstošas pedagoģiskās metodes; 

 mācību darbā izmantotās interaktīvās metodes, ļauj sasniegt augstu apmācības 

efektivitāti; 

 virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie LU PPF docētāji, par ko liecina akadēmiskā 

personāla CV un zinātnisko publikāciju skaits; 

 pieaicinātā akadēmiskā personāla dalība virziena realizācijā nodrošina augstu 

teorētiski-specializētu kvalitāti; 

 dalība starptautiskās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs veicina virziena 

praktisko realizāciju un sabiedrības interese pieaugumu; 

 kā vājā puse jāuztver fakts, ka nav dienas nodaļas studentu, kas mazina interesi par 

šo virzienu. 

7.2.Kultūras vēstures studiju virziena vājās puses 

7.2.1.Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību 

priekšmetos, kas traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un uzdevumus; 

 studentu svešvalodu zināšanas ir absolūti neapmierinošas. 

7.2.2.Studiju process: 

 pārāk mazas ir iespējas attīstīt studentu pētnieciskā darba iemaľas; 

 trūkst mācību pamatliteratūra, kā arī kvalitatīvi metodiskie materiāli; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 nenotiek pasniedzēju lekciju hospitēšana un savstarpēja apspriešana; 

 B daļas studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits; 

 nav pagaidām izstrādāts jauns mehānisms nodarbību plānošanā, kas 

nepieciešams virziena moduļiem. 

 

7.2.3.Pārējie faktori: 

 sakari ar darba devējiem ir nestabili un nav regulāri; 

 nav sadarbības līgumu ar ārzemju augstskolām nedz mācībspēku, nedz arī 

studentu apmaiľai; 

 nav sadarbības ar līdzvērtīgam programmām. 

 

 

 

 



7.3.Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā 

studentu aptauja dod ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais potenciāls ļauj pilnveidot aktīvos studiju 

kursus un izstrādāt jaunus atbilstoši darba tirgus izmaiľām. Studiju kursu 

piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniska un praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas 

programmās; 

 sadarbība ar līdzīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu vērtīgs impulss 

procesa uzlabošanai un attīstībai; 

 

 8. Kvantitatīvie dati 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Kultūras vēstures virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - - - - - - - - -  

NLN  13 28 - - - - 41 41 - 2 

8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Skolotājs, 

Kultūras vēstures virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - - - - - - - - - - 

NLN  - - 9 15 7 - 31 31 - 6 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
6
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. - 15 - 14 6 -   

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 

Profesori 
- 

Asociētie profesori 
1 

Docenti 
- 

                                                 
6
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



Lektori: 
5 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
5 

citi* 
- 

Asistenti: 
- 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
- 

citi* 
- 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
5 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats 2005. 

Viesprofesori 
- 

Viesdocenti 
- 

Vieslektori: 
- 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

7 

t.sk:       ar doktora grādu  
3 

ar maģistra grādu  
4 

citi* 
- 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
7 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 

Studē doktorantūrā 
- 

Ieguvuši doktora grādu 
- 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

- 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 

 

 

 

 

 

 



2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

- 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits) /(izstādes) 

14/9 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

10 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 

Mācībspēku apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

  

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - 

  

  

Studējošo apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

  

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

-  

  

  

 

 



LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 

 

 

 

 

 

 

 

 PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA 

STUDIJU PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (KODS 4214104) 

 

KVALIFIKĀCIJA 

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS ( 1. – 4. KLASĒ ) 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

PAR 2005./06. AKADĒMISKO GADU 

 

 

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS VIRZIENA VADĪTĀJA: 

LEKT. A. BERĶE 

 

 

Apstiprināts 

PEDAGOĢIJAS STUDIJU PROGRAMMU 

PADOMES SĒDĒ  

PROTOKOLA NR. ... 

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS: 

....................................... 

 

IESNIEGTS AKADĒMISKAJĀ DEPARTAMENTĀ: 

......................................... 



6. STUDIJU PROGRAMMAS PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA 

STUDIJU PROGRAMMA SKOLOTĀJS KVALIFIKĀCIJA PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS ( 1.-4. 

KLASE) PAŠVĒRTĒJUMS 

6.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS IR: 

STUDIJU PROGRAMMAS PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS KVALIFIKĀCIJA PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (1.-. KLASE). MĒRĶIS IR ĪSTENOJOT MŪSDIENU 

PRASĪBĀM ATBILSTOŠĀ LĪMENĪ ŠO STUDIJU PROGRAMMU, RADĪT STUDENTIEM IESPĒJU IEGŪT TEORĒTISKAS 

UN PRAKTISKAS ZINĀŠANAS SKOLOTĀJA DARBĪBAS VEIKŠANAI ATBILSTOŠI PROFESIJAS STANDARTAM. 

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI: 

 VEICINĀT TĀDU STUDENTU PERSONĪBAS ĪPAŠĪBU ATTĪSTĪBU, KURAS SEKMĒTU VIĽU PROFESIONĀLO 

DARBĪBU; 

 STUDIJU PROGRAMMAS APGUVES LAIKĀ NODROŠINĀT IEGŪTO TEORĒTISKO ZINĀŠANU, 

PEDAGOĢISKO PRASMJU UN ATTIEKSMJU IZMANTOŠANU PEDAGOĢISKAJĀ PRAKSĒ, PAAUGSTINOT 

PEDAGOĢISKO KOMPETENCI; 

 STUDIJU PROCESĀ ATTĪSTĪT PEDAGOGA PROFESIONĀLĀS SPĒJAS; 

 ROSINĀT KRITISKI IZVĒRTĒT PROFESIONĀLO KOMPETENCI UN VEICINĀT PROFESIONĀLO 

PAŠPILNVEIDOŠANOS; 

 SAGATAVOT SKOLOTĀJUS DARBAM PAMATIZGLĪTĪBĀ (1.-4.KLASE), NODROŠINOT KONKURĒTSPĒJU 

DARBA TIRGŪ. 

6.2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA: 

2001./2002. akad. gadā uzsākts studiju virziena Pamatizglītības skolotājs (1.-. klase) īstenošana. 

Studiju programma tiek realizēta Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrā, nepilna laika neklātienes 

formā. 

6.2.1. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRAS IZMAIĽAS. 

Studiju programmas struktūra veidota saskaľā ar LR MK Noteikumiem Nr. 481 “ Noteikumi par 

otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, Augstskolu likumu un Latvijas 

Universitātes Satversmes prasībām. Studiju programmas struktūra pašnovērtējuma periodā nav 

mainīta. 

6.2.2. STUDIJU PLĀNA ATBILSTĪBA. 

Nozares teorētiskie kursi ir 22,5% no kopējo kredītpunktu skaita, profesionālās 

specializācijas kursi ir 37,5% no kopējo kredītpunktu skaita, pedagoģiskās prakses ir 16% no kopējo 

kredītpunktu skaita, bet Valsts pārbaudījumi ir 7,5% no kopējo kredītpunktu skaita. 

STUDIJU PLĀNS 1. PIELIKUMĀ. 

 

6.3.STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA 



6.3.1. IZMANTOTĀS PASNIEGŠANAS METODES. 

Studiju procesā studenti, bez jau tradicionālām, studiju procesā izmantotajām mācību 

metodēm (lekcijas, semināri), strādā grupās, veic lielu patstāvīgā darba apjomu, analizē mācību 

līdzekļus, veic situāciju analīzi, izstrādā mācību materiālus un tos prezentē. 

Studiju kursā Sociālās zinības un to mācību metodika studenti izstrādā projektu.  

DOCĒTĀJI IZMANTO TEHNISKOS PALĪGLĪDZEKĻUS UN IZDALES MATERIĀLUS. 

6.3.2. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS UN CITU AR TO SAISTĪTO AKTIVITĀŠU IETEKME UZ 

STUDIJU DARBU. 

Docētāju publikācijas un piedalīšanās konferencēs saistītas ar pamatizglītības problēmām. 

 STIKĀNE I.VĒRTĪBU PASAULE LATVIEŠU BĒRNU LITERATŪRĀ. RĪGA: RAKA, 2005. 191 LPP. 

 VOCIŠA R. IZM ISEC SEMINĀRA PAR JAUNO PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU IEVIEŠANU 

ORGANIZATORE. 2005. GADĀ 

6.3.3. STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJOS PROJEKTOS. 

Tā kā studiju programma tika realizēta ceturto gadu, tad diplomdarbi vēl netika izstrādāti. 

Kursa darbi studiju programmā paredzēti sākot ar 2007./2008. akad. gadu. 

STUDENTI VEIC VIENA SKOLĒNA IZPĒTI UN RAKSTUROJUMA IZVEIDI, KURA PAMATOTA UZ 

IZPĒTES REZULTĀTĀ IEGŪTAJIEM MATERIĀLIEM. 

STUDIJU PROCESĀ STUDENTI IZSTRĀDĀ REFERĀTUS, KURUS, IESPĒJU ROBEŢĀS, PREZENTĒ 

STUDIJU LAIKĀ. 

6.4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA. 

6.4.1. IZMANTOTĀS NOVĒRTĒŠANAS METODES APRAKSTS, IZVĒLES PAMATOJUMS UN ANALĪZE. 

Studentu sasniegumi studiju kursos tiek novērtēti desmit ballu sistēmā, atbilstoši paveiktā 

studiju darba apjomam un kvalitātei. 

Par vērtēšanas formu un kritērijiem, katrs studiju kursa docētājs informē studentus studiju kursa 

sākumā un tie ir noformulēti studiju kursu aprakstos. 

Analizējot docētāju prasības studiju kursa gala vērtējuma iegūšanai, var secināt, ka šo 

vērtējumu visos studiju kursos sastāda vairāki komponenti. Docētāji šo komponentu 

nozīmīgumu gala vērtējumā izsaka procentuāli, vai formulē iesniedzamo darbu skaitu un 

tematiku.  

Pedagoģiskās prakses vērtēšanai izstrādāti prakses novērtējuma kritēriji un prasības prakses 

materiāliem, ar kuriem studenti tiek iepazīstināti pirms prakses sākuma. 

6.4.2. Novērtēšanas bieţums: apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 



Studentu vērtēšana notiek gan studiju procesā, kad studenti veic daţādus patstāvīgos darbus, 

gan studiju kursa nobeigumā, kad studenti kārto eksāmenu mutiskā vai rakstiskā formā. Šādas 

vērtējuma sistēmas nepieciešamību nosaka dotās studiju programmas realizācija forma, kurā 

studentiem ir ļoti liels patstāvīgā darba īpatsvars. 

STUDIJU PROCESĀ STUDENTI IZSTRĀDĀ REFERĀTUS, VEIC MĀCĪBU PROGRAMMU UN 

MĀCĪBU LĪDZEKĻU ANALĪZI, ATBILSTOŠI PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTA PRASĪBĀM; KĀ ARĪ CITUS 

PRAKTISKUS UZDEVUMUS, KURU KVALITĀTE TIEK VĒRTĒTA. 

Studiju kursu laikā izstrādātos materiālus studenti izmanto pedagoģiskajās praksēs, kas ļauj studentam labāk veikt sava darba pašvērtējumu. 

6.5. STUDENTI. 

6.5.1. STUDENTU LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ 

STUDIJU VIRZIENA PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA ( 1.-4. KLASE) STUDENTI AKTĪVI PIEDALĪJĀS 

STUDIJU PROGRAMMAS UN STUDIJU PROCESA IZVĒRTĒŠANĀ: 

 REIZI MĒNESĪ TIEKOTIES AR STUDIJU PROGRAMMAS DIREKTORU; 

 SADARBOJOTIES AR PIEAUGUŠO PEDAGOĢISKĀS IZGLĪTĪBAS CENTRA ADMINISTRĀCIJU; 

 IESNIEDZOT KONKRĒTUS PRIEKŠLIKUMUS STUDIJU PROCESA UZLABOŠANAI; 

 IZSAKOT SAVU VIEDOKLI ANKETĀS. 

6.5.2. STUDENTU APTAUJAS, ANALĪZE, REZULTĀTS 

STUDENTUS LŪDZA IZVĒRTĒT STUDIJU KVALITĀTI, DOCĒTĀJU SADARBĪBU AR STUDENTIEM UN 

STUDIJU PROCESA ORGANIZĀCIJU. STUDENTU ANKETĒŠANAS REZULTĀTU ANALĪZE LIECINA, KA: 

 81% STUDENTU STUDIJU KURSI APMIERINA PILNĪBĀ. 

 27% STUDENTU NORĀDA, KA NODARBĪBU SKAITS IR PĀRĀK MAZS STUDIJU KURSU SATURAM. 

 47% STUDENTU PATSTĀVĪGĀ DARBA APJOMU STUDIJU KURSU APGUVĒ VĒRTĒ KĀ LIELU. 

 89% STUDENTU UZSKATA, KA VIĽI SAVLAICĪGI TIKA INFORMĒTI PAR PRASĪBĀM KATRA STUDIJU 

KURSA APGUVEI. 

 VISI STUDENTI DOCĒTĀJU DARBU VĒRTĒ ATZINĪGI. ĪPAŠI AUGSTU TIEK VĒRTĒTS DOCĒTĀJU Z. 

ANSPOKAS, J.MENČA, R. VOCIŠAS, M.GAVRIĻINAS, O. FIĻINAS DARBS, VIĽU AUGSTĀS PRASĪBAS, 

SAGATAVOTĪBA NODARBĪBĀM UN ATTIEKSME PRET STUDENTIEM. 

KĀ TRŪKUMUS STUDENTI NORĀDA: 

 DAUDZ MATERIĀLU STUDENTIEM TIEK PIEDĀVĀTS KOPĒŠANAI, BET KOPĒTAVĀ IR LIELAS RINDAS 

UN TAS IR MAKSAS PAKALPOJUMS. 

 STUDIJU KURSOS, KUROS IR DAUDZ PRAKTISKO NODARBĪBU, NODARBĪBU SKAITS IR 

NEPIETIEKAMS. 



 PIEKTDIENĀS UN SESTDIENĀS STUDENTU SKAITS FAKULTĀTĒ IR TIK LIELS, KA GRŪTĪBAS SAĽEMT 

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMUS. 28% STUDENTU UZSKATA, KA NODROŠINĀJUMS AR LITERATŪRU 

BIBLIOTĒKĀ IR NEPIETIEKAMS. 

 TIKAI DAŢIEM DOCĒTĀJIEM KONSULTĀCIJAS IR PIEKTDIENĀS UN SESTDIENĀS, TAS APGRŪTINA 

SADARBĪBU AR DOCĒTĀJIEM UN VISAS KONSULTĀCIJAS STUDENTIEM JĀSARUNĀ INDIVIDUĀLI. 

6.5.3. STUDENTU ATBALSTA DIENESTI 

 STUDIJU PROCESĀ SVARĪGĀKIE ATBALSTS DIENESTI IR: 

 LUIS, KUR STUDENTI IEGŪST INFORMĀCIJU PAR STUDIJU NORISI (SEKMES, MAKSĀJUMI U.C.); 

 BIBLIOTĒKA. 

6.6.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

6.6.1.Akadēmiskā un administratīvā personāla skaita attiecības pret studentu skaitu studiju programmā 

 Administratīvais personāls ir mācību daļas vadītāja, studiju metodiķe un lietvede. 

6.6.2. Personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai 

6.6.3. Akadēmiskā personāla skaita attiecība pret akadēmisko personālu, kurš ir iesaistījies reģistrētu 

pētniecības projektu realizācijā 

6.6.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs: projektu vadīšana, vai piedalīšanās pētnieciskajos 

projektos, publikācijas, ekspertu darbs 

  Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā darbība saistīta ar: 

 krievu literatūras apgūšanas metodiku mūsdienu skolā (O. Fiļina); 

 krievu valodas apgūšanas metodika mūsdienu skolā (M. Gavriļina); 

 vērtības latviešu literatūrā bērniem (I. Stikāne); 

 latviešu valodas apgūšanas metodika skolā ( 1.-4. klasēs) (Z.Anspoka): 

 matemātikas mācīšanas metodiskās sistēmas pilnveidošana (J.Mencis); 

 sociālpedagoģiskās kompetences veidošana pedagoģiskajās praksēs (A.Berķe). 

Docētāji piedalījušies projektos gan kā projektu koordinatori vai vadītāji (I. Ivanova, I. 

Stikāne, J. Mencis), gan kā dalībnieki (I. Ivanova, Z. Anspoka), gan kā zinātniskie konsultanti 

(M. Gavriļina). 

Docētājas M. Gavriļina un O. Fiļina ir ekspertes LR IZM ISEC. 

6.6.5. Pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei 

Pamatdarbā strādā 18 docētāji, 2 docētāji strādā pamatdarbā citā augstskolā, bet viens 

docētājs strādā IZM. Pieaicinātie mācībspēki ir 14% no kopīgo mācībspēku skaita. 

6.6.6. Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

  Nozares profesionālās specializācijas kursu personāla atlasē tika ľemts vērā docētāju 

ieguldījums mācību metodiku izstrādē pamatskolas (1.-4. klasēs), izstrādātās mācību grāmatas 

un grāmatas skolotājiem, kā arī viľu profesionālā kompetence. Studentu aptaujas rezultāti 

liecina, ka šo docētāju izvēle ir bijusi pareiza. Tāpēc par docētāju atjaunošanu patreiz netiek 

domāts. 

 



6.7.Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

6.7.2. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

Studentiem tiek nodrošināta pieeja datoriem un INTERNETa pieslēgumam, taču 

materiāls pamatizglītības 1. – 4. klasēs ir neliels. Ar INTERNETa pieslēgumu nodrošināti arī 

visi datori docētāju darba telpās. 

Bibliotēkā papildināts literatūras skaits pamatizglītības (1. – 4. klašu) mācību un 

metodiskajā literatūrā, tomēr eksemplāru skaits ne vienmēr ir pietiekams. Bibliotēkas resursi 

studentus apmierina daļēji, par to liecina studentu aptaujas rezultāti. 

Nav pietiekams mācībspēku darbs studiju līdzekļu izstrādē, kas īpaši svarīgi nepilna 

laika neklātienes studiju formas studentiem. 

Tiek nodrošināta iespēja izmantot kopēšanas pakalpojumus. 

6.8.Ārējie sakari 

Studiju programmas izveides un realizācijas procesā tika ievērotas profesiju standarta prasības.  

Tā kā studiju programmu vēl nav beidzis neviens students, tad atgriezeniskā saikne no darba 

devējiem vēl nav iegūta. 

Nav studentu, kuri studētu ārzemēs un ārzemju studentu šajā studiju programmā. 

UZDEVUMI 2006./07. AK. GADAM: 

1. PAPILDINĀT STUDIJU KURSU APRAKSTUS AR JAUNĀKO LITERATŪRU, VIENLAICĪGI NODROŠINOT ŠĪS 

LITERATŪRAS PIEEJAMĪBU LU BIBLIOTĒKĀ. 

2. AKTIVIZĒT DOCĒTĀJUS STUDIJU MATERIĀLU IZVEIDEI STUDIJU KURSOS. 

3. UZLABOT STUDIJU MATERIĀLU SAGATAVOŠANU UN IZDOŠANU NEPILNA LAIKA STUDIJU FORMAS 

STUDENTIEM. 

4. MOTIVĒT DOCĒTĀJUS DAŢĀDOT SADARBĪBAS FORMAS UN LAIKUS OPTIMĀLAS SADARBĪBAS 

NODROŠINĀŠANAI AR NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDIJU FORMAS STUDENTIEM. 

5. IZSTRĀDĀT ANKETAS STUDENTU APTAUJĀM PAR PRAKSES, DIPLOMDARBA IZSTRĀDES NORISI.. 

 

      

 

2.8. PIELIKUMI (KVANTITATĪVIE DATI). KVANTITATĪVOS DATUS UZKRĀJ PA GADIEM VISĀ 

STARPAKREDITĀCIJU PERIODĀ, PAPILDINOT IEPRIEKŠĒJĀ ATSKAITES PERIODA DATUS. 

 

2.8.1. STUDĒJOŠO SKAITS: 

DATI UZ 

ATSKAITE

S GADA 1. 

OKTOBRI 

1. GADĀ 

IMATRI-

KULĒTO 

STUDEN

TU 

SKAITS 

STUDĒJOŠO SKAITS PA STUDIJU GADIEM 
KOPĀ 

MĀCĀS 

T.SK. 

PAR 

MAKS

U 

ABSOL

-

VENTU 

SKAITS 

EKSMA-

TRIKULĒ

TO 

SKAITS 

(ATBI-

RUMS) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  23 37      60 ---  

 

 



2.8.2. STUDĒJOŠO UN ABSOLVENTU APTAUJAS 

 APTAUJA PAR STUDIJU PROGRAMMU: 

APTAUJĀTO STUDENTU SKAITS 

SADALĪJUMĀ PA STUDIJU GADIEM 

APTAUJA PAR 

STUDIJU KURSIEM: 

APTAUJĀTO STUDIJU 

KURSU SKAITS 

ABSOLVENTU 

APTAUJA: 

APTAUJĀTO 

ABSOLVENTU 

SKAITS
7
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32     8 53 

 

2.8.3. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SASTĀVS (DATI UZ ATSKAITES GADA 1. OKTOBRI): 

AMATS (IEVĒLĒTS LU), GRĀDS 2005. 

PROFESORI 
1 

ASOCIĒTIE PROFESORI 
5 

DOCENTI 
5 

LEKTORI: 
5 

T.SK:       AR DOKTORA GRĀDU  
- 

AR MAĢISTRA GRĀDU  
4 

CITI* 
1 

ASISTENTI: 
2 

T.SK:       AR DOKTORA GRĀDU  
- 

AR MAĢISTRA GRĀDU  
2 

CITI* 
18 

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS KOPĀ 
 

* AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU (PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMĀM) 

 

2.8.4. PIEAICINĀTIE MĀCĪBSPĒKI (VIESPROFESORI, VIESDOCENTI, VIESLEKTORI) (DATI UZ 

ATSKAITES GADA 1. OKTOBRI) 

AMATS  2005. 

VIESPROFESORI 
- 

VIESDOCENTI 
- 

VIESLEKTORI: 
- 

STUDIJU KURSU DOCĒTĀJI 

(STUNDU PASNIEDZĒJI) 

3 

T.SK:       AR DOKTORA GRĀDU  
2 

AR MAĢISTRA GRĀDU  
1 

CITI* 
 

PIEAICINĀTIE MĀCĪBSPĒKI KOPĀ 
3 
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* AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU (PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMĀM) 

 

 

2.8.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ IZAUGSME: 

 2005 

STUDĒ DOKTORANTŪRĀ 
4 

IEGUVUŠI DOKTORA GRĀDU 
- 

APGUVUŠI PROFESIONĀLĀS 

PILNVEIDES PROGRAMMU 

- 

AKADĒMISKAJĀ ATVAĻINĀJUMĀ 
- 

 

 

2.8.6. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: 
 

 2005 

DALĪBA PĒTNIECISKOS UN 

AKADĒMISKOS PROJEKTOS 

(PROJEKTU SKAITS) 

4 

DALĪBA ZINĀTNISKĀS 

KONFERENCĒS (KONFERENČU 

SKAITS)  

9 

PĀRSKATA GADA LAIKĀ TAPUŠO 

PUBLIKĀCIJU SKAITS 

45 

STUDĒJOŠO IESAISTE 

PĒTNIECISKOS PROJEKTOS 

(STUDĒJOŠO SKAITS) 

- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Universitāte 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

PPIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākumskolas skolotāja studiju programmas 

Pašnovērtējuma ziņojums par 2005./2006. akadēmisko gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju programmas apakšvirziena vadītāja 

Lek. I.Šūmane 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1.1. izmaiņas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju 

kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t.sk. ieviesti e-

kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.); 

 

2005./2006. mācību gadā izmaiľas Sākumskolas skolotāja studiju programmas saturā 

netika veiktas taču turpinājām realizēt tās būtiskās izmaiľas studiju programmā, kas 

tika  veiktas  2004./2005. mācību gadā .  

 

1.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Aizvien Sākumskolas skolotāja studiju programma tiek realizēta LU PPF Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centrā, sadarbībā ar visām fakultātes nodaļām. Programmas  

realizācijā bija iesaistīti 10 Pedagoģijas nodaļas, 11 Skolotāju izglītības, 2 Psiholoģijas 

nodaļas,3 Izglītības vadības nodaļas docētāji, kā arī 1 Fizikas un matemātikas 

fakultātes asociētais profesors.  Protams, ka plašā sadarbība starp universitātes 

struktūrvienībām ir vērtējama pozitīvi, taču jāsaka, ka tam ir arī negatīvas iezīmes, 

piemēram, studiju procesa organizēšanā un sadarbībā starp docētājiem.  

2005./2006.mācību gadā 5.kursa studenti, pirmo reizi studiju programmas, realizācijas 

laikā, devās 2 aktīvajās pedagoģiskajā praksēs ( katra 8Krp). Studenti to veica daţādās 

Rīgas skolās - Ziepniekkalna sākumskolā, Rīgas 6. vidusskolā, Rīgas 77. K.Videnieka 

vidusskolā, Rīgas 84. vidusskolā, Rīgas 85. vidusskolā, sākumskolā ”Rīdze”, 

privātskolā ”Patnis”, Citviet Latvijā -Salaspils 1. vidusskolā, Pūľu pamatskolā, kā arī 

Starptautiskajā Eiropas skolā Briselē. Šī daţādo skolu pieredze un studentu darbs tajās 

devis lielu ieguldījumu teorētisko studiju un prakses saistībā. Arī studenti kā vienu no 

daudzajiem prakses ieguvumiem min prakšu noslēguma konferencēs pieredzes 

apmaiľa skolu pedagoģiskā procesa, aktualitāšu ziľā, parādot daudzveidību mūsu 

izglītības sistēmā. Te būtu jāpiemin, ka  prakšu vadītāji skolās un skolu amatpersonas 

pozitīvi vērtē studentu  teorētisko un metodisko sagatavotību, sniedzot augstus prakšu 

novērtējumus ballēs, kā arī  aprakstošajos studentu darba vērtējumos. 

Aktualizējot pedagoģiskās prakses vietu studiju procesā kopumā jāpiemin, ka 10. 

semestrī, dodoties aktīvajā praksē, studenti saľēma arī pētniecisko uzdevumu, kas 



saistīts ar izvēlēto tēmu diplomdarba izstrādei ar mērķi  nodrošināt kvalitatīvu 

diplomdarbu izstrādi 11. studiju semestrī.  Studentu veiktās iestrādes liecināja par 

plašu un interesantu tēmu izvēli, par rezultātiem varēsim spriest pēc rezultātiem 

nākamajā studiju gadā. 

Domājot par pedagoģiskās prakses pilnveides iespējām nozīmīgs bija  Starptautiskais 

darbseminārs, kurā piedalījās vairāki Sākumskolas skolotāju studiju programmā 

strādājoši docētāji „Pedagoģiskās prakses saturs un organizācija”,  kā arī viesi no 

Vācijas, Īrijas, Polijas, Lietuvas, Slovēnijas, Beļģijas, Somijas un Latvijas. Gūtās 

atziľas šajā seminārā būtu jāiedzīvina turpmāko prakšu organizēšanā. 

Kopumā analizējot studiju procesa norisi, jāsecina, ka aktīvāki un patstāvīgāki  ir 

kļuvuši studenti sava studiju procesa organizēšanā. Studenti vairāk izmanto 

INTERNET pakalpojumus gan mācību organizatoriskajos jautājumos, kontaktiem ar 

docētājiem, kā arī bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā un informācijas meklēšanā. 

Ir studenti, kas aktīvi iesaistījušies arī C kursu izvēlē,  drosmīgi piesakoties uz  studiju 

kursiem citās universitātes fakultātēs, kas nepilna laika studentiem nav nemaz tik 

raksturīgi. 

   

1.2. Studiju programmā studējošie 

1.2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju 

procesa uzlabošanai, vērā ņemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības 

veicināšanai u.c.); 

 Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  galvenokārt balstās uz 

studentu izteikto viedokli studentu aptaujās un savstarpējās sarunās.  Jāsaka, ka tajās 

galvenokārt dominē daţādu organizatorisku jautājumu temati, mazāk studiju satura 

jautājumi. Tiesa gan-  studenti lūdza, lai studiju programmā tiktu iekļauts tāds mācību 

priekšmets kā Sociālās zinības sākumskolā, jo skolu programmās tāds ir iekļauts. 

Tāpēc ar 2006./2007. gadu studentiem tāds tiks piedāvāts. 

 Studentiem vissāpīgākais jautājums pagājušajā mācību gadā bija studiju 

programmas nosaukuma maiľa, kā arī neskaidrības par iegūstamās kvalifikācijas 

nosaukumu. Jo vēl līdz šim nav skaidrs, kāpēc pārakreditējot programmu tika 

sašaurināts kvalifikācijas nosaukums - nevis sākumskolas skolotājs, bet gan 

pamatizglītības skolotās (1.-4.klases).  Tas loģiski neizriet no pamatizglītības sistēmas 

struktūras mācību standartos, kur pakāpes tiek dalītas 1.-3., 4.-6., 7.-9.klases, kā arī  

skolu tīkla aspektā – Latvijā ir daudz skolu, kuru nosaukumi iekļauj vārdu sākumskola, 

ietverot klašu komplektus no 1.-6.klasei. Jaunā nosaukuma piebilde – 1. -4. klase var 



sagādāt ierobeţojumus darba tirgū. Studenti aizvien vēl gaida skaidrojumu šajā 

jautājumā. 

Domājot par programmas tālāku attīstību, pamatojoties uz jaunās studiju programmas 

ideju, būtu jādomā par vismaz viena mācību priekšmeta mācīšanas tiesībām visām 

pamatskolā. 

 

1.2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ņemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam); 

  

 2006.gada jūnijā tika aptaujāti 45 respondenti.  Kopumā rezultāti liecina par 

augstu studentu apmierinātību ar studiju programmu un tās realizāciju. (studentu 

aptaujas rezultātu tabulas pievienotas pielikumā). Visaugstāk tiek vērtēts studiju 

programmas saturs un prasmju attīstīšana studiju laikā. Zemāk, bet arī ar vērtējumu – 

labi – studiju programmas piedāvātās iespējas un pati studiju procesa organizēšana. 

Viskritiskāk tiek vērtētas iespējas studiju kursus apgūt  elektroniski. Te jāatzīst, ka 

studentiem diemţēl netiek piedāvāti e- kursi, Tā varētu būt viena no jomām 

programmas pilnveides darbā. 

  

1.2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ņemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam); 

 

Nav apkopoti 

 

1.2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ņemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam).
8 

 

Absolventu šajā studiju programmā vēl nav. 
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1.3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

1.3.1. izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai; 

  Studiju programmas realizācijā 2005./2006. mācību gadā tika iesaistīti  34 

docētāji, no tiem  12 ar doktora grādu un vēl 6 studē doktorantūrā, kas liecina par 

akadēmiskā personāla attīstības iespējā. (Akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu 

skatīt pielikumā) 

1.3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 

studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu; 

 

 Kā liecina akadēmiskā personāla pētnieciskā darba atskaites, līdztekus studiju 

programmas nodrošināšanai, tiek veikts arī aktīvs pētnieciskais darbs. Docētāji 

iesaistīti vismaz 11 pētnieciskajos projektos, daţādu  konferenču organizēšanā, kā arī 

veikts plašs pētījumu publicitātes darbs, vismaz  38 publikācijas gan Latvijas, gan 

daţādos ārzemju avotos. Jāpiebilst, ka Sākumskolas skolotāju studiju programmas 

studentiem īpaši nozīmīga ir monogrāfija - Anspoka Z. Latviešu valodas didaktika 1.- 

4. klase (nodota publicēšanai izdevniec. Raka, apt. 350 lpp.; manuskripts ieguvis 

starptautisko L. Bērziľa prēmiju (2005.)  

Turpmāk aicinātu docētājus aktīvāk pētnieciskajos projektos iesaistīt arī studentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Augsts studentu vērtējums par 

studiju programmas saturu 

 Kvalificēts docētāju sastāvs 

 Studentu motivācija studijām 

 Studentu pieredze skolu praksē 

(daudzi strādājoši pedagogi) 

 Studentu neapmierinātība ar studiju 

procesa organizatoriskiem 

jautājumiem (docētāju 

nesasniedzamību, izmaiľām lekciju 

sarakstos, augsto mācību maksu 

u.c.) 

 Nepietiekams tehniskais 

nodrošinājums auditorijās 

 Nepieciešamās literatūras 

nepietiekamība bibliotēkās 

Iespējas Draudi 

 Studiju satura tālāka  pilnveidošana 

 Iespēja pārveidot studiju 

programmu, lai studenti iegūtu kāda 

konkrēta mācību priekšmeta 

mācīšanas tiesības pamatskolā  

 Pilnveidot sadarbību ar darba 

devējiem 

 Studentu prasmju pilnveide darbam 

ar modernajām tehnoloģijām, 

izmantojot tās studiju procesā 

 

 Docētāju un studentu (daudzi 

strādājoši pedagogi) pārslodze un 

izdegšana 

 Pārrāvums studiju programmas 

realizācijā, saistībā ar jaunās studiju 

programmas izveidi un 

neskaidrajiem organizatoriskajiem 

jautājumiem. 



 Pielikumi  

1.pielikums Kvantitatīvie dati 

 

1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. - 1- 1- 115 223 119 - - 57 57 - 7 

 

 

2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
9
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. - - 12 20 13 - - - 

 

3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 

Profesori 
1 

Asociētie profesori 
2 

Docenti 
7 

Lektori: 
14 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
14 

citi* 
- 

Asistenti: 
3 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
3 

citi* 
- 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
27 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

                                                 
9
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 

Viesprofesori 
- 

Viesdocenti 
- 

Vieslektori: 
- 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

7 

t.sk:       ar doktora grādu  
2 

ar maģistra grādu  
5 

citi* 
 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
7 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 

Studē doktorantūrā 
6 

Ieguvuši doktora grādu 
- 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

1 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 

 

 

6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

11 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

52 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

38 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- 

 



 

 

7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006.   

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Lietuva 2   

Somija 2   

Polija 1   

Igaunija 1   

Norvēģija 1   

Vācija 4   

Nīderlande 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. pielikumsStudentu aptaujas rezultāti 

Sākumskolas skolotājs (3.kurss)  

      

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

            

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,58 2 58% 0 

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,58 2 58% 0 

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,33 1 67% 0 

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,42 1 58% 0 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,18 1 75% 1 

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,17 2 67% 0 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,92 2 75% 0 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1,82 2 75% 1 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,36 2 42% 1 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,50 1 50% 0 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,55 2 50% 1 

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,67 5 75% 9 

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 4,00 5 83% 10 

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,73 2 67% 1 

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,00 2 58% 1 

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,75 2 75% 0 

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,58 3 58% 0 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,73 2 67% 1 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,91 2 83% 1 

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,20 2 50% 2 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,50 5 33% 4 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1,67 2 67% 0 

      

 Aptaujāti 12 respondenti  2006.gada jūnijā  

      

Aptaujas rezultātu kopsavilkums     

 Studiju programmas saturs 1,50     

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,10     

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,90     

 Studiju procesa organizēšana 2,31     

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,95     

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. 

 % 50% 17% 17% 8% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

 % 25% 0% 0% 0% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

 % 50% 33% 0% 0% 

 



Sākumskolas skolotājs (4.kurss)  

      

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

            

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,05 1 95% 0 

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,16 1 80% 1 

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,16 1 80% 1 

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,25 1 80% 0 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,45 1 55% 0 

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1,60 2 60% 0 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,35 1 65% 0 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1,20 1 80% 0 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,05 2 65% 0 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,10 1 90% 0 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,25 1 75% 0 

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,67 5 85% 17 

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 4,00 5 95% 19 

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,50 2 50% 0 

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,67 2 50% 2 

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,53 2 50% 1 

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,05 2 65% 0 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,50 2 50% 0 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,85 2 85% 0 

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,47 3 50% 1 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,12 1 75% 3 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1,33 1 60% 2 

      

 Aptaujāti 20 respondenti  2006.gada jūnijā  

      

Aptaujas rezultātu kopsavilkums     

 Studiju programmas saturs 1,12     

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,96     

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,43     

 Studiju procesa organizēšana 2,03     

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,94     

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. 

 % 35% 40% 0% 5% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

 % 30% 0% 0% 0% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

 % 65% 35% 0% 0% 

 

 



 

Sākumskolas skolotājs (5.kurss)  

      

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

            

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,46 1 54% 0 

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,23 1 77% 0 

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,17 1 77% 1 

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,45 1 46% 2 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,23 1 77% 0 

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1,50 2 46% 1 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,58 2 54% 1 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1,82 2 54% 2 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,25 3 38% 1 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,36 1 54% 2 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,17 1 77% 1 

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,25 5 69% 9 

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 4,00 5 92% 12 

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,75 2 54% 1 

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,15 2 54% 0 

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,73 2 62% 2 

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,67 3 46% 1 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,80 2 46% 3 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,92 2 46% 0 

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,33 2 46% 1 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,00 1 85% 2 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1,38 1 62% 0 

      

 Aptaujāti 13 respondenti  2006.gada jūnijā  

      

Aptaujas rezultātu kopsavilkums     

 Studiju programmas saturs 1,29     

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,99     

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,75     

 Studiju procesa organizēšana 1,99     

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,02     

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. 

 % 54% 15% 0% 15% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

 % 23% 0% 0% 0% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

 % 54% 38% 0% 0% 

 



Sākumskolas skolotājs (kopā)   

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

             

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,31 1 69% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,30 1 69% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,21 1 76% 2  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,35 1 64% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,32 1 67% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1,73 2 58% 1  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,57 2 51% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1,52 1 47% 3  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,19 2 51% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,28 1 69% 2  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,30 1 67% 2  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,10 5 78% 35  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 4,00 5 91% 41  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,63 2 56% 2  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,90 2 53% 3  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,64 2 60% 3  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,36 2 51% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,63 2 53% 4  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,89 2 73% 1  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,37 2 44% 4  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,17 1 67% 9 

vairāk kā 20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1,44 1 53% 2  

 Aptaujāti 45 respondenti  2006.gada jūnijā   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,27      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,00      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,64      

 Studiju procesa organizēšana 2,06      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,96      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 44% 27% 4% 9% 16% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 27% 0% 0% 0% 73% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 58% 36% 0% 0% 7% 

       

       

 



3. pielikums. Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts 
Nodaļa/ka

tedra/labor

at./profeso

ra 

grupa/u.c. 

Autors 

Uzvārds.V. 

Autors 

Uzvārds.V. 
Gads Nosaukums 

Izdevuma pilns nosaukums; 

Pilsēta, Izdevniecība, 

sējums, numurs. 

(Konferenču norises vieta un 

laiks) 

Pedagoģij

as nodaļa 

Kaļķe B.   2005 Latvijas tautskolotāji 1905.gada 

revolūcijā 

Informācija, Revolūcija, 

Reakcija 1905.-2005. 

Starptautiskās 

konferences materiālu 

krājums, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka.-R.: 

LNB 

Pedagoģij

as nodaļa 

Kaļķe B.   2005 Skolotāji - rakstnieki (1900-

1940) - Baltijas Skolotāju 

semināra absolventi 

LU Raksti. Pedagoģija. 

R.: LU  

Pedagoģij

as nodaļa 

Rubene Z.   2005. 

Universitäre Ausbildung: 

Förderung Kritischen Denkens 

an Universitäten Lettlands 

IZGLITIBA – BILDUNG. 

Bildungssysteme in 

Lettland und Deutschland 

im Vergleich. – Münster: 

Zentrum für 

Lehrerbildung, 

Pedagoģij

as nodaļa 

Rubene Z. Apsīte L. 2005. 

Философия образования.  

ГЛОБАЛИСТИКА. 

Международный 

энциклопедический 

словарь. Москва: 

Pedagoģij

as nodaļa 

Rubene Z.   2005. 

Проблемы образования в 

ситуации постмодерна. 

Европейский контекст. 

Философия и будущее 

цивилизации. Том 4. –

Москва:Современные 

тетради 

Pedagoģij

as nodaļa 

Stramkale L.   2005. The Multifunctionality of the 

Music Teacher 

Spring University, 

Changing Education an a 

Changing society.-

Klaipeda: Klaipedos 

Universitetas. 

Pedagoģij

as nodaļa 

Stramkale L.   2005. 20.gadsimta 20.-30.gadu 

Latvijas mūzikas metodiķu 

atziľu aktualitāte mūsdienu 

mūzikas pedagoģijā 

Problems in Music 

Pedagogy.-

Daugavpils:DU. 

Pedagoģij

as nodaļa 

Stramkale L.   2005. Die Moeglichkeiten der 

Wechselbeziehung zwischen 

Music und Kunst in der 

Musikpaedagogik 

The Problems of Efficient 

Artistic Educations.-

Vilnius:Vilnius 

Pedagoginis Universitetas 

Pedagoģij

as nodaļa 

Šūmane I.   2005. Gestaltung einer aktiven 

Lernumgebung in der Schule 

Sprachen- und 

Schulpolitik in 

multikulturellen 

Gesellschaft 

Pedagoģij

as nodaļa 

Tūbele S.   2005. The Study Course "Introduction 

to Special Need Education"  - A 

Necessary Curriculum in 

Teacher Education 

Sprachen- und 

Schulpolitik in 

multikulturellen 

Gesellschaft 

Psiholoģij

as nodaļa 

Maslovska K.  Upmane 

A.  

2005. Krīzes pārvarēšanas veidi 

Latvijas sievietēm ar tuva 

cilvēka nāves un ar šķiršanās 

pieredzi 

Latvijas Universitātes 

zinātniskie raksti. 2005. 

Psiholoģija.   

Psiholoģij

as nodaļa 

Bite I. Upmane 

A. 

2005. Attachment styles and coping 

strategies in adult women with 

expierence of loss or divorce 

Social work 



Psiholoģij

as nodaļa 

Upmane A.   2005

. 

Iekšējās saskaľotības izjūtas 

jaunākie pētījumi psiholoģijā   

LU  63. zinātniskā 

konference, Psiholoģijas 

sekcija, Rīga, 2005. gada 

februāris 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Auziľa Ausma   2005 Konteksta jēdziens mākslā 

LU 63. Zinātniskajā konferencē  

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Auziľa Anita   

2005. Svešvalodu skolotāja loma skolēnu 

sociokulturālās kompetences 

attīstīšanā. 
LU 63. konf. Rīgā 

09.02.2005. 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Auziľa A.   

2005. 

ELT Through Drama 

Incorporating ICC. 

Ogres rajona angļu 

valodas skolotāju 

seminārs Madlienā 20. – 

21. 06.2005. 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Auziľa A.   

2005. 

The Role of Globalisation in 

Today‟s Shool.  

LU PPF ALHE (Active 

Learning in Higher 

Education) Erasmus 

intensīvā Eiropas 

doktorantu vasaras skola 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Auziľa A.   

2005. 

The Role of Globalisation in 

Today‟s Shool: Context and 

Experience of Latvia.  

BIP, Erasmus intensīvā 

Eiropas doktorantu 

vasaras skola Adeniz 

Universitāte, Turcija. 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Stikāne I.   2005 "Nonsens"mūsdienu latviešu 

literārajā pasakā 
Starptautiska konference 

"Aktuālas problēmas 

literatūras zinātnē" (11.), 

Liepāja, LPA, 2005.g. 24. 

– 25. februārī 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Stikāne I.   2005 Vērtības jaunākajā latviešu 

fantāzijas literatūrā bērniem 

Starpt. konference 

"Baltistika kā dzimtā un 

svešā filoloģija"; Varšava, 

Varšavas universitāte, 

2005.g. 10.martā 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Stikāne I.   2005 

Fantāzijas ţanrs mūsdienu 

latviešu literatūrā bērniem  

Kr. Aktuālas problēmas 

literatūras zinātnē. Rakstu 

krājums. 10. LiePA, 

Liepāja 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Stikāne I.   2005 Vērtību pasaule latviešu bērnu 

literatūrā 

Rīgā, RaKa 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Stikāne I.   2005 

World Familiarization in Latvian 

Children‟s Poetry of the Soviet 

Period 

Kr. Sunny Side of 

Darkness: Children‟s 

Literature in Totalitarian 

and Post-totalitarian 

Eastern Europe. 

Collection of articles. 

TLÜ Kirjastus, Tallinn 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Stikāne I. Kalve A. 2005 

Latviešu literatūra 7. klasei. 

Lasāmā grāmata. 

Rīgā, LVAVA 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Stikāne I. Kalve A. 2005 

Latviešu literatūra 7. klasei. 

Skolotāja grāmata. 

Rīgā, LVAVA 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Stikāne I.   2005 

Naujoji latvių vaikų literatūra 

Rubinaitis. Ţurnalas apie 

vaikų knygas. Nr.3. (35)  

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Stikāne I.   2005 Fantāzijas ţanrs mūsdienu 

literatūrā bērniem  

 Kr. Bērnu literatūra: 

vērtējumi, pārdomas, 

atzinības, lasīšanas 

veicināšana. Garā pupa, 

Rīga 

http://www.gallup-europe.be/PositivePsychology/presentations.htm
http://www.gallup-europe.be/PositivePsychology/presentations.htm


Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Dambekalns L. Vītola Ilze 2005 Starptautiska sadarbība 

auditorijā: dialogi un pārdomas. 

LU 63. Konference, 

Mākslas izglītības sekcija 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Vītola Inita   2005. Eiropas Valodu portfeļa izstrāde 

un ieviešana Latvijā 

Ar VVA atbalstu VMC 

organizēts seminārs EVP 

"Eiropas Valodu portfelis 

pieaugušajiem 

starptautiskajā apritē un 

Latvijā" ar starptautiskā 

eksperta profesora D.Litla 

piedalīšanos, Rīgā, VMC, 

25.11.2005. 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Vītola Inita   2005. Eiropas Valodu portfeļa izstrāde 

un ieviešana Latvijā 

Ar VVA atbalstu VMC 

organizēta konference 

"Eiropas Valodu portfelis 

pieaugušajiem 

starptautiskajā apritē un 

Latvijā" ar starptautiskā 

eksperta profesora D.Litla 

piedalīšanos, Rīgā, VMC, 

26.11.2005. 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Vītola I.   2005. Europass Valodu pase un 

Eiropas Valodu portfelis: 

dokumentu lietojums 

Akadēmiskā informācijas 

centra organizēta 

starptautiska Europass 

ieviešanas Latvijā 

konference, Rīgā, 

01.12.2005. 

VSI 

nodaļa Ābeļkalns I.   2005 

Sporta darba vadība Latvijas 

augstskolās (Rīga LU 02.05.) 

VSI 

nodaļa Ābeļkalns I.   2005 

Studentu loma sporta pasākumu 

organizēšanā Latvijas 

Universitātē 

Students, sports, izgltība; 

Rīga,LSPA, (Rīga SELL, 

05.05.) 

VSI 

nodaļa Ābeļkalns I. Zībarts M 2005 

Student as a sports organization 

leader in the fakulty 

Book of abstracts; 

Belgrade, ECSS(13-16 

july 2005, Belgrade) 

VSI 

nodaļa Zībarts M. 

Ābeļkalns 

I. 2005 

Sports participation and 

education: invervention model at 

the University of Latvia 

Book of abstracts; 

Belgrade, ECSS(13-16 

july 2005, Belgrade) 

VSI 

nodaļa Ābeļkalns I. Zībarts M 2004 

Sporta izglītības sistēma un 

vadība Latvijas Universitātē 

(nodots publicēšanā) 

Liepāja, LPU, 10. 2004. 

VSI 

nodaļa Ābeļkalns I. Zībarts M 2005 

Sporta darba organizācija 

Latvijas augstskolās 

(nodots publicēšanā) 

Rīga, RTU, 10. 2005 

VSI 

nodaļa Golubeva A.     

The implementation of Study 

Program „Social  science 

Teacher in the Higher 

Educational Institutions of 

Latvia, success and problems 

Постдипломное 

образование в системе 

непрерывного 

образования. Санкт-

Петербург. СПбФППО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums. LU Akadēmiskajā departamentā nereģistrētie pētniecības projekti, kuros 

piedalās struktūrvienības personāls 

 

 

 

 

      

Nodaļa/ 

katedra/ 

laborat./ 

profesora 

grupa/ u.c. 

Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators vai 

līgumslēdzējs 

Projekta izpildes 

termiľš 

(dd.mm.gg. - 

dd.mm.gg.) 

Finansējuma avots 

(projekta 

pasūtītājs) 

Zin.nozares 

kods (pēc 

LR 

izgl.klasifik.) 

Pedagoģijas 

nodaļa 

Starptautiskā LU doktorantu 

un maģistrantu semināra 

organizēšana K.Adenauera 

fonda Izglītības centrā 

Vendgrēbenē un Leipcigas 

universitātē  

Krūze A. 1994-līdz šim 

(līgums 2000.) 

K.Adenauera fonds 

Vācijā 

  

Pedagoģijas 

nodaļa 

Pedagoģija Latvijā 

pēcpadomju periodā: 

salīdzinošā analīze 

Krūze A. 2004-2007 LZP 522 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Contemporary Art and Art 

teaching traditions 

A.Auziľa (dalībn.), 

Krappala M. 

(koordin.) 

23.01.05 -  

24. 01.05 

Somija,Latvija, 

Igaunija, Lietuva 

21 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Art here, there and 

everyvhere 

Auziľa A. (dalībn.) 26.05.05 - 

29.05.05 

Somija 21 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Aizbildľu apmācība Raţeva A. (koord) 15.09.04. - 

01.12.04. 

LR Bērnu un 

ģimenes lietu 

ministrija 

143 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Latviešu valodas 

standarta īstenošana 

pamatskolā 

A.Skalberga, vad., 

Ā.Zaiceva, 

dalībniece 

2002.-... (vēl 

turpinās) 

IZM 14 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Lasīšanas veicināšanas 

programma. Bērnu ţūrija. 

S.Tretjakova, vad., 

M.Āboltiľa, 

I.Stikāne, 

dalībnieces 

2002.- (vēl 

turpinās) 

LNB, 

Kultūrkapitāla 

fonds 

221 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Baltic Ring. Young 

people reading fantasy  

I.Stikāne, Latvijas 

darba grupas 

koordinatore 

10.2003.-09.2006. Eiropas Savienība, 

Jivaskilas 

universitātes 

(Somija) 

Mūsdienu kultūras 

pētījumu centrs 

221 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Jāľa Baltvilka balva 

bērnu literatūrā 

I.Stikāne, vad. 05.-08.2005. Kultūrkapitāla 

fonds 

221 

 



 

5.pielikums  Organizētās konferences, skolas, semināri u.c 

 
Atbildīga

is 

organizat

ors 

(Uzvārds 

V.) 

Zin.n

ozar

es 

kods 

(pēc 

LR 

izgl.

klasi

fik.) 

Organizētās konferences, skolas, semināri u.c.     Piedalīšanās izstādēs 

Nosaukums Pārējie 

organizat

ori 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 

(dd.mm.gg. 

- 

dd.mm.gg.) 

Fina

nsēj

uma 

avoti 

Nosauk

ums 

Norises 

vieta 

Norises laiks 

(dd.mm.gg. - 

dd.mm.gg.) 

Finansējuma 

avoti 

  Auziľa 

A. 

14 Valodas 

prasmes līmeľu 

sistēma Latvijā 

un Eiropā; 

Pašnovērtējuma 

prasmju 

attīstīšana 

valodu apguvē, 

izmantojot 

Eiropas Valodu 

Portfeli; 

Mijkultūru 

komunikatīvo 

kompetence un 

tās veicināšanu 

valodu 

nodarbībās.  

LVASA 

LU PPF 

15.01.05. LVA

SA 

        

Auziľa 

A. 

21 

  

SIN 

      

Izstāde 

"Small 

Talks" 

Latvija 

-Somija 

Pori/ 

Somija 

20.10- 20.11 Rīgas Domes 

Kultūras 

pārvalde 

Auziľa 

A. 

21 Seminārs 

republ. Mākslas 

skolu 

priekšmeta 

"Darbs 

materiālā", 

vadīšana   

Bolderāj

as BMS 20.04.05 

KM 

Kult

ūrizg

līt. 

centr

s         

Auziľa 

A. 

21 

  

  

    

LU Izstāde 

"Tādi 

esam" 

LU galerija 

"Bastejs" 

24.01.05 -

04.02.05 

LU  

Folkman

is V. 

  Valodas 

attīstības 

problēmu 

agrīna 

diagnostika un 

terapija 

Sociālās 

pediatrija

s centrs 

Rīga, 

Asara 

iela 5 

          

  

Vītola I. 141 Radošā 

darbnīca M. 

Bišofa 

personālizstādē 

"Bišofa skats" 

B-ba 

Mākslas 

izglītibas 

centrs 

"Trīs 

krāsas" 

Latvijas 

Nacionāl

ais 

Mākslas 

muzejs 

21.02.05. - 

13.03.05. 

VK

KF 

      

  

Golubev

a A. 

Peda

goģij

a 

Seminārs 

"Democratic 

Teaching and 

Learning for 

Pre- service 

and In- service 

teachers: A 

Development 

Approach, 

Assesment in a 

Democratic 

Classroom”.   

ASV 

Universit

y of 

Indiana, 

Universit

y of 

Georgia  

2005.gad

a 

21.aprīlis 

   

LU galerija 

"Bastejs" 

24.01.05 -

04.02.05 

LU 



Golubev

a A. 

Peda

goģij

a 

Piedalīšanās   

konferencē  

"5th 

international 

scientific- 

practical 

conference 

„Post Graduate 

Education in 

the system of 

constant 

education”, ST- 

Petersburg, 

April 12-13, 

2005  

 ST- 

Petersbur

g, April 

12-13, 

2005 

   

LU galerija 

"Bastejs" 

24.01.05 -

04.02.06 

LU 

Golubev

a A. 

Peda

goģij

a 

Piedalīšanās   

konferencē  

"An 

International 

Civic 

democracy 

Education in 

the of The 

Baltic States 

partners in 

CIVITAS. The 

mass Media 

and Civic 

Mission of 

Schools in 

Cintemporary 

democracies. 

Social Studies 

development 

Center, Jaan 

Tonisson 

Institute   

Estonia, 

April 17-

20, 2005  

   

Rīga 05.09.04.-

20.09.04. 

  

Golubev

a A. 

Peda

goģij

a 

IAC CIVITAS 

starptautisks 

seminārs 

„Jauno 

pedagogu 

sagatavošana 

un augstskolu 

sadarbība ar 

skolām; ASV 

pieredze”: 

Terrence 

C.Mason, 

Social Studies 

Center Indiana 

University; 

Lew Allen, 

League of 

Professional 

Schools  

 

Universit

y of 

Georgia, 

2005.g.2

0 aprīlis.  

   

    

  



Golubev

a A. 

Peda

goģij

a 

Konferences 

„Skola un 

incidenti”organ

izēšana, 

vadīšana, 

2005.g.11.maijs

, Brocēni. ( ES 

PHARE granta 

programmas 

„Pilsoniskās 

sabiedrības 

attīstība un 

stiprināšana” 

ietvaros ICĢS 

projekts „Skola 

un incidenti ”)  

 

2005.g.1

1.maijs, 

Brocēni. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pielikums. Starptautiskā sadarbība  

        

Katedra/nodaļa

/laborat./profes

ora grupa/u.c. 

Zin.nozare

s kods 

(pēc LR 

izgl.klasifi

k.) 

Personāla ārzemju vizītes 

Uzvārds 

V. 

Laiks (dd.mm.gg. - 

dd.mm.gg.) 

Valsts Iestāde Mērķis Finansējums 

Pedagoģijas 

nodaļa 

14 Stramkale 

L. 

05.05.2005-

08.05.2005 

Lietuva Klaipēdas 

Universitāte 

Pieredz LU 

Pedagoģijas 

nodaļa 

14 Stramkale 

L. 

03.11.2005-

05.11.2005 

Lietuva Viļľas 

Pedagoģijas 

universitāte 

Pieredz LU 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

21 Auziľa 

Ausma 

24.05-29.05 Somija   Līdzdal., 

pieredz. 

Rīgas Domes Kultūras 

pārvalde 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

221 Stikāne I. 9.03.2005.-

11.03.2005. 

Polija Varšavas 

universitāte 

Cits Latvijas 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

21 Vītola Ilze 01.09.05. - 31.12.05. Somija Helsinku 

mākslas un 

dizaina 

universitāte 

Dis Līdzdal 

Pieredz 

Ārzemju (CIMO) 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

21 Vītola Ilze 20.01.05. - 21.01.05. Igaunija Igaunijas 

Mākslas 

akadēmija 

Līdzdal LU 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

21 

Vītola Ilze 23.11.05 - 25.11.05. 

Norvēģij

a 

Oslo  

Universitāte Dis NorFA 

Psiholoģijas 

nodaļa 

  Upmane A. 24.11.2005. - 

30.11.2005. 

Nīderlan

de 

Vrijes 

Universitāte, 

Leidenes 

Universitāte 

Pieredz LU 



Lietišķās informātikas skolotāja pašnovērtējuma ziľojums. 
 

2.8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 8 8 5 6 9 24  52 15 18 2 

u.t.t.            

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
10

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.         

u.t.t.         

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. u.t.t. u.t.t. 

Profesori 
3   

Asociētie profesori 
   

Docenti 
1   

Lektori: 
1   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
1   

citi* 
   

Asistenti: 
1   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
1   

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
6   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

                                                 
10

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. u.t.t. u.t.t 

Viesprofesori 
   

Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

2   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
1   

citi* 
1   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
2   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 u.t.t. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
2   

Ieguvuši doktora grādu 
   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

   

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
   

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

5   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

5   

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

8   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

10   

 



 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. u.t.t. u.t.t. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

Studējošo apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Anglija 1   

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

PPF 

SIN 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju programmas „Skolotājs” 

apakšvirziena „Speciālās izglītības skolotājs” 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
PAR 2005./ 2006. AKADĒMISKO GADU 

 
 

 

 

 

 

 

Studiju programma akreditēta: 

 

 

 

 

Studiju programmas direktors: 

asoc. prof. V. Kincāns 

 

Apakšvirziena vadītāja: 

lektore S. Tūbele 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē   …………Protokola Nr. 1  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 



Speciālās skolas skolotāja (ar apakšvirzieniem) otrā līmeľa augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam speciālajās mācību 

iestādēs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un skolotājus logopēdus darbam ar 

bērniem, kam ir runas un valodas traucējumi, daţādās speciālajās un vispārējās izglītības 

iestādēs. 

Studiju programmas uzdevumi ir: 

 sniegt studentiem iespēju veidot izpratni par atšķirīgu skolēnu grupu daţādajām 

vajadzībām un attīstības iespējām, ľemot vērā mācīšanās un attīstības īpatnības; 

 dot iespēju veidot analītiskās prasmes, nosakot skolēnu vajadzības, izvērtējot atšķirīgas 

situācijas un rodot tām atbilstošus risinājumus; 

 dot iespēju attīstīt kritisko domāšanu, nosakot traucējumu veidu, izvēloties atbilstošus 

mācību materiālus un izmantojot teoriju praksei; 

 dot iespēju veidot prasmes izprast un izvērtēt daţādas teorijas, kas apskata bērnu ar 

speciālajām vajadzībām mācīšanas un audzināšanas problēmas; 

 dot iespēju aktivizēt, paplašināt un pilnveidot zināšanas par daţādu traucējumu 

izraisītajiem mācīšanās traucējumiem un to korekciju; 

 dot iespēju veidot prasmes plānot savas stundas, nodarbības un darbu daţādās 

izglītības jomās, vienlaikus rodot radošu pieeju daţādu jautājumu risināšanā; 

 dot iespēju studentiem veidot augstu profesionalitāti un kompetenci izvēlētajā 

apakšvirzienā, kas sekmētu bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanos Latvijas 

sabiedrībā; 

 rosināt studentus zinātniskiem pētījumiem, iekļaujot aktuālu tēmu aspektus pētāmo 

problēmu lokā. 

 

Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 Studiju programma 2005./06. akadēmiskajā gadā tika pārveidota atbilstoši 

akreditācijas dokumentiem, paredzot pāreju no 5 uz 4 studiju gadiem. 3., 4. un 5. kursus 

pārmaiľas neskāra, 1. kurss uzsāka studijas pēc jaunajiem studiju plāniem, bet 2. kursam tika 

meklētas iespējas plānot studijas atbilstoši jaunajiem plāniem. 

 Līdz ar to Domei tika iesniegts priekšlikums izmaiľām studiju plānos, kas arī tika 

apstiprinātas. Daļa studiju kursu tika pielīdzināti jaunajām prasībām, izmainīts sadalījums pa 

semestriem. 

 

 Studiju programmas praktiskā realizācija notika paredzētajā apjomā un tika organizēta 

līdzīgi kā iepriekšējos gados. Tiek izmantotas gan lekcijas un semināri, gan patstāvīgās 

(individuālais darbs) un komandas (grupu darbs) studijas: studiju programmas specifika prasa 

no studenta lielu atdevi un patstāvīgās studijas. Atsevišķos studiju kursos studenti apmeklē 

gan speciālās skolas, gan rehabilitācijas centrus ārpus prakses ietvariem.  Nepieciešama 

patstāvīgo darbu izstrāde, kas apliecina studenta gatavību veikt praktisku darbību, kas pēc tam 

arī tiek pārbaudīta praksē. 

Turpmākajā darbībā nepieciešams pievērst lielāku uzmanību prakses un patstāvīgo 

darbu izvērtēšanai un diplomdarbu izstrādei, jo nākamajā studiju gadā paredzams pirmais 

izlaidums. 

 

Studiju programmā studējošie 

Studenti ir tiesīgi un tiek aicināti izteikt savu viedokli par studiju procesu tālākai tā 

uzlabošanai. Notiek studentu anketēšana kopumā un arī atsevišķu studiju kursu ietvaros 

studenti tiek aicināti izvērtēt tā lietderīgumu un abpusējās sadarbības efektivitāti. 

Studiju kursu ietvaros docētāji paši izvērtē aptaujas rezultātus, domājot par sava kursa 

kvalitātes pilnveidi. Tiek ľemti vērā studentu ieteikumi par pārbaudes darbu organizāciju un 

norisi. Ľemot vērā iepriekšējo gadu aptaujas, ievērojami tika papildināti speciālās literatūras 



krājumi fakultātes bibliotēkā. Kopumā studenti aizpilda īpaši izstrādātu anketu, tās paraugs ir 

pielikumā, bet apkopotie rezultāti liecina, ka kopumā studiju process tiek vērtēts pozitīvi. 

Saľemtas 30 anketas, apkopotie dati pielikumā. 

 Absolventu studiju programmai vēl nav. 

 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 2005./06. akadēmiskajā gadā studiju  programmas realizācijā tika iesaistīti speciālisti, 

kas ir profesionāļi attiecīgajās speciālās pedagoģijas nozarēs, lai kvalitatīvi pilnveidotu studiju 

procesu. Tika domāts arī par speciālistiem, kas ir ar pedagoģijas doktora grādu un var docēt 

vairākus studiju kursus šajā programmā. 

 Nākamajā studiju gadā process turpināsies, un pieaugs docētāju ar doktora grādu 

skaits. 

 Atskaites gadā akadēmiskais personāls aktīvi ir piedalījies daţāda līmeľa konferencēs, 

semināros, pētniecības projektos, ir tapuši arī vairāki zinātniski raksti un publikācijas. Uzsākta 

studentu iesaistīšana pētījumos, bet tas tiks turpināts nākamajā studiju gadā, lai būtu 

kvalitatīvi pētījumi un iestrādes diplomdarbos. 

 

Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

 Būtisku izmaiľu studiju programmas materiāli tehniskajā nodrošinājumā nav, 

salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, bet nepārtraukti tiek papildināts metodisko materiālu 

klāsts (gan bibliotēkā, gan docētāju pārziľā esošie materiāli). 

 LU PPF ir nepieciešams labāk aprīkot auditorijas, lai visiem pasniedzējiem būtu bez 

problēmām iespējams izmantot informāciju tehnoloģijas savā ikdienas darbā ar studentiem. 

 

Ārējie sakari 

 Tiek uzturēti sakari ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām (Latvijas 

logopēdu asociāciju, Latvijas Speciālo skolotāju asociāciju, Portidţas asociāciju, Velku 

biedrību un citām), lai savstarpēji informētu par jauno gan profesionālajā jomā, gan studiju 

procesā. 

 Darba devēji atskaites gadā nav aptaujāti, jo vēl nav beidzēju. 

 Ārējo sakaru jomā ir iespējami būtiski uzlabojumi, meklējot sadarbību ar līdzīgām 

studiju programmām citur Latvijā un arī ārpus tās robeţām. Ir uzsāktas sarunas par studentu 

zinātnisko darbu konferencēm līdzīgās studiju programmās. 

 

 

 

Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

 Kopumā uzdevumi tiek veikti, ārējās ekspertīzes vērtējumā būtisku iebilţu nebija.  

 

Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši otrā 

līmeľa profesionālās austākās izglītības 

standartam un studiju programmas saturs atbilst 

skolotāja profesijas standartam un skolotāja 

logopēda un speciālā skolotāja darba 

paraugnoteikumiem 

 Studiju programmas nepieciešamību nosaka 

attiecīgo speciālistu trūkums darba tirgū 

 LU iegūtajai kvalifikācijai un diplomam ir augsts 

prestiţs 

 Studiju programmu realizē augsti kvalificēti 

 Nepilna laika studējošajiem ir saspringts darba 

grafiks un intensīvs studiju process 

 Stundu pasniedzēju lielais īpatsvars (kaut arī tam 

ir pamatojums) apgrūtina studiju procesa 

organizēšanu 

 Pedagoģiskās prakses lielā kopapjoma dēļ 

studējošajiem arī pašiem ir jāmeklē prakses vietas, 

kas nedod garantiju augstai prakses norises un 

apguves kvalitātei 

 Latviešu valodā ir maz speciālās literatūras un 

studentu svešvalodu prasmes ne vienmēr ir 



mācībspēki 

 Studiju programma dod iespēju studentiem ar 

iepriekšēju augstāko izglītību iegūt atbilstošu 

kvalifikāciju 

 Nepilna laika studijas ļauj apvienot darbu un 

mācības 

 Studiju procesa īstenošanai ir labs tehniskais 

nodrošinājums 

 Ir nodrošināta atgriezeniskā saikne starp 

studentiem un akadēmisko personālu, kas veicina 

studiju procesa uzlabošanos 

 Pedagoģiskās prakses organizēšana ir iespējama 

speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 

skolās, logopēdiskajos punktos, kas dod 

studentiem iespēju iepazīties ar darba specifiku 

pieredzējušu praktiķu vadībā 

pietiekamas attiecīgās literatūras studēšanai 

 

Iespējas Draudi 

 Studiju procesu ir iespējams  padarīt efektīvāku, 

vairāk nodrošinot sadarbību starp docētājiem, lai 

nedublētos tēmas studiju kursu saturā 

 Turpināt meklēt jaunus sadarbības veidus un 

iespējas ar ārzemēm 

 Veicināt studējošo interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību un rosināt to izmantot 

diplomdarbu izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā) 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar darba devējiem 

 Pilnveidot materiāli tehnisko un informatīvo bāzi 

(docētāju darbs mācību literatūras izveidē) 

 Studiju maksas pieaugums neatbilstoši studējošo 

maksātspējai 

 Konkurence daţādu augstskolu līdzīgu studiju 

programmu realizēšanā 

 Studējošo skaita samazināšanās demogrāfiskās 

situācijas skatījumā (iedzīvotāju skaita 

samazināšanās, dzimstības zemie rādītāji 80. gadu 

beigās un 90. gadu sākumā) 

 

 

Pielikumi 

 Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  13 20 6 11 13  63 63  - 

u.t.t.            

 

 

Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
11

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 2 11 - 9 8  12 Nav 

u.t.t.         

 

 

                                                 
11

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. u.t.t. u.t.t. 

Profesori 
1   

Asociētie profesori 
-   

Docenti 
1   

Lektori: 
3   

t.sk:       ar doktora grādu  
-   

ar maģistra grādu  
5   

citi* 
   

Asistenti: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
   

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
7    

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. u.t.t. u.t.t 

Viesprofesori 
-   

Viesdocenti 
1   

Vieslektori: 
3   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

11   

t.sk:       ar doktora grādu  
-   

ar maģistra grādu  
9   

citi* 
2   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
15   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 u.t.t. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
4   

Ieguvuši doktora grādu 
-   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

17   

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
-   

 

 



Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

14   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

7   

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

6   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

-   

 

 

 

Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. u.t.t. u.t.t. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 -   

 -   

 -   

No ārvalsts uz 

Latviju 

 -   

 -   

 -   

Studējošo apmaiľa  -   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 -   

 -   

 -   

No ārvalsts uz 

Latviju 

 -   

 -   

 -   

 



Studējošo anketēšanas apkopotie rezultāti 

1. Kā Jūs vērtējat studiju procesu kopumā? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

11   18   1  

 

2. Kāda ir sadarbība docētājs ↔ students? 

Laba  Gandrīz laba  Gandrīz slikta   Slikta 

 19   10   1 

 Vai varat minēt konkrētus piemērus? 

 

3. Kas veicināja teorētisko kursu apguvi? (Atzīmējiet visus vēlamos variantus!) 

Personīgā ieinteresētība   20 

Labs docētāja darbs   12 

Stingras prasības    2 

Pietiekams teorētisko materiālu klāsts 7 

Citi nosacījumi 

_______Vienkārši vajag; laba attieksme 

 

4. Kādi teorētiskie kursi sagādāja problēmas, kāpēc? 

_____filozofija; lingvistika; angļu valoda; 

 

5. Kuru docētāju darbs Jūs apmierināja, rosināja, kāpēc? 

Lapšāne – 10; Tūbele – 8; Miltuze – 7; Taube – 7; Kazia – 4 u.c. 

 

Kuru docētāju darbs Jūsuprāt varētu mainīties, kāpēc? 

 

6. Kā Jūs vērtējat praktisko nodarbību norisi (noslodze, darba organizācija, praktiskais ieguvums)? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 14   15   1   

 Ko vērtējat pozitīvi, ko Jūs ieteiktu uzlabot? 

 

7. Kā prakses laikā veidojās sadarbība: prakses vadītājs ↔ students ↔ bērns / skolēns? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 21   6   1   2 

Kas šo sadarbību traucēja, kas veicināja? 

 

8. Kāds ir nodrošinājums ar mācību materiāliem, literatūru u.c.? 

Labs  Gandrīz labs  Gandrīz slikti   Slikti 

 8   20         2 

 Kas vērtējams pozitīvi, ko varētu uzlabot? 

9. Kādi vēl būtu Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidei? 

Vairāk autobusu; izbūvēta stāvvieta 

 

 



  

 

 

Angļu/ vācu valodas skolotāja PSP 
 

 

Kvantitatīvie dati (indikatori): 
 

 KVANTITATĪVIE DATI 2005./2006. 

akad.g. 
Vidusskolas vācu 

valodas skolotājs 

2005./2006. 

akad.g. 
Vācu valodas 

skolotājs 

2005./2006. 

akad.g. 
Vidusskolas 

angļu valodas 

skolotājs 

2005./2006. 

akad.g. 
Angļu valodas 

skolotājs 

 19.1. Studējošo skaits 

 Pilna laika klātiene 

 Nepilna laika klātiene 

 Nepilna laika neklātiene 

86 9 178 43 

23 1 113 17 

0 0 0 0 

109 10 291 60 

 19.2. Mācībspēku raksturojums  

 kopējais skaits 

 ar doktora grādu vai h.dokt.grādu 

 profesoru īpatsvars akadēmiskajā 

personālā 

61 

22 

5 

 19.3. Studentu skaits uz 1 

akadēmisko personālu 

    

 19.4. Studiju finansējums 

 Studenti par valsts 

finansējumu 

 Studenti par daļēju 

personīgo maksu 

46 7 49 7 

63 3 242 53 

 19.5. Starptautiskā mācībspēku 

apmaiņa 

Vieslektori LU SIN: 5 vieslektori no Lielbritānijas, 

ASV, VFR, Kanādas, Latvijas. Nolasītas vairāk nekā  

10 lekcijas un novadīti 6 semināri. 

Personāla ārzemju vizītes: 

15 docētāji nolasījuši lekcijas, piedalījušies semināros, 

veikuši zinātniskās un pedagoģiskās pieredzes 

apmaiľu 10 valstīs (Dānija, Igaunija, Krievija, 

Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Norvēģija, 

Polija, Somija, Vācija). 

 19.6. Starptautiskā studentu 

apmaiņa 

Campus Europae: 

2005. g. – 4 studenti 

2006. g. – 11 studenti 

 

Socrates/Erasmus:  

2005.g.pavasara sem. – 8 studenti 

2005./2006. ak.g.  - 6 studenti (uz 2 sem.) 

 3 studenti (uz 1 sem.) 

 

Socrates/Comenius 2  

2005.gads: Valodu skolotāju asistenti – 12 

2006.gads: Valodu skolotāju asistenti – 18  

Pedagoģiskās prakses - 6 



 

 

 

 

 

 

 Studējošo skaits 
 

 Klātiene Neklātiene Kopā Budţets Maksa 2005./2006. 

akad.gada 

beidzēji 
Vidusskolas 

vācu valodas 

skolotājs 

86 23 109 46 63 28 

Vācu valodas 

skolotājs 
9 1 10 7 3 0 

Vidusskolas 

angļu valodas 
skolotājs 

178 113 291 49 242 36 

Angļu 

valodas 
skolotājs 

43 17 60 7 53 0 

Kopā 316 154 470 109 361 64 
 

 

 

 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs : projektu vadīšana vai piedalīšanās 

pētnieciskajos projektos, publikācijas, ekspertu darbs. 

 Svarīgākie projekti: 

• GILE - Starppaaudţu interkulturālās mācības Eiropā. I.Kangro, E.Meija, EK 

Socrates/Grundtvig, - 5900 EUR 

• Thematical Network Project in Area of Languages (TNP 3) Languages for enhanced 

opportunities on the European labour market. I.Kangro, EK Socrates/Erasmus. 

• „Austrija – IT is experience”. I.Kangro, EK Programma Leonardo da Vinči. – 17100 

EUR 

• Mentoring for Trainee Teachers of Foreign Languages: Implementation, Monitoring 

and Evaluation. A.Kačkere, I.Odiľa, EK Socrates/Comenius 

• PRESETT PARTNERSHIP: Towards a Coherent and Effective Partnership Between 

Universities and Schools in Pre-Service Teacher Education. A.Kačkere, I.Odiľa, Britu 

Padome. 

• Intercultural Communication Training in Teacher Education. A.Kačkere, moderno 

valodu centrs Grācā, Austrija. 

• 2.1. FISTE  - Future Way for In-Service Teacher Training Across Europe. 

S.Kalniľa,EK Socrates/ Comenius. 

 

 

 

 



2.8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  
Vidusskolas vācu 

valodas skolotājs 0 3 21 18 19 25 3 109 63 28  
Vācu valodas 

skolotājs 10 10 0 0 0 0 0 10 3 0  
Vidusskolas angļu 

valodas skolotājs 0 8 73 75 68 40 27 291 242 36  
Angļu valodas 

skolotājs 60 60 0 0 0 0 0 60 53 0  

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 u.t.t. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
1 (Anita Auziľa)   

Ieguvuši doktora grādu 
_   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

4 (Aina Kačkere, 

Indra Odiľa, Valentīna 

Sokolova, Lilita 

Linde) 

  

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 (Aina Kačkere)   

 

 

 

 

 

 



Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

 
PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Latviešu valodas un literatūras skolotājs vai Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs vai 

Angļu/vācu valodas skolotājs vai Mājturības un mājsaimniecības skolotājs vai 

Kultūras vēstures skolotājs vai Mākslas vēstures skolotājs vai  

Vizuālās mākslas skolotājs vai Veselības mācības un sporta skolotājs vai 

Lietišķās informātikas skolotājs  

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI  
un 

Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase) (kods: 42141 02) vai 

Speciālās izglītības skolotājs (kods: 42141 05)  

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI  

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
par 2006./ 2007. akadēmisko gadu 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju programmas direktors: 

asoc. prof. V. Kincāns 

 

 

 

 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē   …………Protokola Nr.   

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 



 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

 

Pašnovērtēšanas periodā 1.-3. kursa studenti  turpināja studijas profesionālā bakalaura studiju 

programmā “Skolotājs”. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis 

pašnovērtēšanas periodā (2006.-2007. gads) nav mainījies: studiju programmas īstenošanas mērķis ir 

radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo kvalifikāciju. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek realizēta 10 

studiju virzienos: 

 Angļu / vācu valoda;  

 Kultūras vēsture; 

 Latviešu valoda un literatūra; 

 Latviešu valoda kā otrā valoda;  

 Lietišķā informātika; 

 Mājturība  un mājsaimniecība; 

 Pamatizglītības (1.-4. klase) ;  

 Speciālā izglītība; 

 Veselības mācība un sports; 

 Vizuālā māksla.   

            Studiju  beigās studenti  iegūs  Profesionālā bakalaura grādu izglītībā un 

latviešu valodas un literatūras skolotājs  

vai latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs  

vai angļu/vācu valodas skolotājs 

 vai mājturības un mājsaimniecības skolotājs  

vai kultūras vēstures skolotājs  

vai mākslas vēstures skolotājs  

vai vizuālās mākslas skolotājs  

vai veselības mācības un sporta skolotājs 

 vai lietišķās informātikas skolotājs kvalifikācijas.  

   

Profesionālās studijas programmas “Skolotājs” 4, 5. un 6. kursa studenti turpināja studēt 

profesionālajā studiju programmā (5 un 5,5 gadi), lai iegūtu atbilstošu kvalifikāciju: 

 Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs; 

 Angļu / vācu valodas skolotājs; 

 Mājturības/ mājsaimniecības un  kultūras vēstures skolotājs; 

 Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs; 

 Veselības mācības un sporta skolotājs; 

 Lietišķās informātikas skolotājs; 

 Sākumskolas skolotājs; 

 Kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotājs; 

 Speciālās izglītības skolotājs. 

  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek realizēta pilna 

laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju formā. 

 Detalizēta informācija par studiju programmas atsevišķiem virzieniem atrodama virzienu 

pašnovērtējuma ziľojumos (sk. Pielikumu Nr. 1) 

 

 

 



 

1.1. izmaiņas studiju programmas saturā (t. sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju kursi, 

mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t. sk. ieviesti e-kursi, 

jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

 
Studiju programmas struktūra 2006./2007.akad. gadā 

 
Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 
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Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

 Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2006./2007. akad. gadam ir 

šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KRP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri izvēlējušies 

profesionālo studiju programmu „Skolotājs”. Studējošie A daļā apgūst 17 studiju kursus. 



B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KRP (46%). B daļā studējošiem tiek piedāvāti 18-26 

studiju kursi atkarībā no studiju virziena. 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KRP (4%). 

Studijas programmā noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kas ietver darba izstrādi, aizstāvēšanu 

un eksāmenu. Eksāmenā tiek pārbaudītas teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās iemaľas. 

Studiju programmas saturs un studiju plāna uzbūve atbilst katra konkrētā virziena mērķiem un 

uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem un praktiskiem kursiem. 

Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt atbilstošas 

kvalifikācijas. 

Studiju plāns ir izveidots un regulāri tiek precizēts atbilstoši programmas un virzienu mērķiem 

un uzdevumiem. 

Sakarā ar to, ka tika piešķirts finansējums PPF projektam pedagoģisko prakšu pilnveidei, tad 

pilna laika studentiem Novērošanas prakse (4 krp) tika pārcelta uz 2007./08.m. g. 3. semestri. 

 Vairākiem studiju kursiem izstrādāti no jauna vai pilnveidoti un paplašināti mācību materiālu 

komplekti („Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana”, „Latviešu valoda etniskās vēstures 

diskursā”, „Latviešu literatūras vēsture VIII” u.c.).  Paplašinās arī mācību materiālu izplatīšana 

elektroniskā formā. 

Notikusi arī studiju kursu docēšanas e-kursu formā pilnveide. 

 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi 

un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

 Programmas saturs un praktiskā realizācija kopumā studentus apmierina. Par to liecina arī 

studentu aptaujas rezultāti par programmu ( vērtējuma skala 1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - 

neapmierinoši) (Aptaujas rezultātu kopsavilkumus skat. Pielikumā Nr. 1, Virzienu ziľojumu 

pielikumos) : 

 Studiju programmas saturs                                    - 1,89 

 Studiju programmas piedāvātās iespējas               - 2,13 

 Prasmju attīstīšana studiju laikā                            - 2,07 

 Studiju procesa organizēšana                                - 2,25 

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums                    - 2,30 

 Vai jūs plānojat turpināt studijas?                         - 42% 

       Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? - 64% 

       Ja studentus kopumā programmas saturs apmierina, tad vairākums programmas realizācijā 

iesaistīto docētāju izjūt stundu trūkumu sava priekšmeta kvalitatīvam izklāstam. Visi docētāji un arī 

daļa studentu atzīmē, ka praktiskajiem darbiem ir ļoti maz kontaktstundu. Būtu vēlams ilgāks laiks 

vairāku studiju kursu apguvei, bet, ievērojot kopējā studiju ilguma samazināšanos no 5 uz 4 gadiem, 

tas  nav iespējams. Tas nozīmē, ka studiju procesa optimizācijai  rezerves ir jāmeklē  metodisko 

paľēmienu izmaiľā un daţādošanā. Bet,  no otras puses, analīze liecina,  ka docētāju metodiskais 

arsenāls nebūt nav neatbilstošs. Tieši otrādi,  studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās 

mācību metodes un darba formas, bet arī daţādas metodes un paľēmieni, kas rosina studentus 

līdzdarboties - grupu darbs, diskusijas, problēmsituāciju analīzes, dokumentu un tekstu analīzes u.c. 

Studenti tiek rosināti publiski uzstāties savā kursā, prezentējot patstāvīgos darbus. Studenti piedalās 

vērtēšanas darbā, proti, tiek rakstītas savstarpējas recenzijas un kopīgi analizēti testu rezultāti. 

Tādejādi tiek uzlabota gan testu kvalitāte, gan to atbilstība sniegtajām zināšanām. Šāda pieeja ir 

būtiska, jo studenti ne tikai aktīvi darbojas līdzi studijām, bet arī apgūst metodiku, kuru turpmāk varēs 

pielietot skolā, ľemot vērā skolotāja profesijas standartā paredzētās prasības. 

Mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka gan katra virziena īpatnība, gan 

katra studiju kursa specifika. Piemēram, vizuālās mākslas un mājturības/ mājsaimniecības studentiem 

ir iespēja kopīgi apspriest skates rezultātus, saľemt paskaidrojumus un saprast savu darbu trūkumus un 

pozitīvos momentus. Svešvalodu virziens organizē studentu starptautiskas konferences. Veselības 



mācības un sporta virziena studenti piedalās sporta pasākumu organizēšanā, fiziskās sagatavotības 

testu izstrādē. 

 Studenti, būdami vismobilākā sabiedrības daļa, saprot studiju laiku kā iespēju tikties ar citu 

kultūru pārstāvjiem, piedalīties daţāda veida apmaiľas programmās, ceļot, organizēt pašiem un ľemt 

dalību daţāda veida pasākumos. Šajā ziľā programmai ir rezerves un nākotnē vajadzētu tās efektīgāk 

izmantot. 

 

Studiju procesa organizēšanā ir vairāki aspekti, kas prasa papildus uzmanību no visiem 

programmas realizācijā iesaistītiem darbiniekiem, tai skaitā LU un PPF administrācijas puses. Lielu 

darbu pieprasa apgūto studiju kursu pielīdzināšana studentiem, kas atjauno studijas un līdz ar to nonāk 

jaunajā programmā. Neskatoties uz to, ka LU ir pieľemta vienota studiju kursu pielīdzināšanas forma,  

līdz šim brīdim  ne  visi studiju virzieni pieturas pie  šīs formas.  

 Pašnovērtēšanas periodā tika konstatēts, ka novērošanas prakses organizācija attiecība  pret  

iepriekšējo periodu tika uzlabota (novērošanās prakses  organizāciju un saturu  pārľēma katra virziena 

prakses vadītājs), bet ir  jāatzīst, ka gan  prakses  organizāciju, gan prakses saturu ir  iespējams  

uzlabot.   

Studiju programmas organizācija un praktiskās realizācijas pietrūkst sadarbības  starp PPF 

nodaļām. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” veiksmīga 

realizācija nav iespējama bez visu PPF nodaļu, un īpaši, Pedagoģijas nodaļas aktīvas līdzdalības.  

            Visvairāk studentus, kā arī pašus docētājus neapmierina programmas materiāli - tehniskais 

nodrošinājums. Datortehnikas stāvoklis, multimediju iekārtu hroniskais trūkums veido negatīvu fonu 

attieksmē pret programmu. Bet, neskatoties uz to, studenti turpina studijas. Eksmatrikulēto studentu 

skaits ir niecīgs pret imatrikulēto studentu skaitu. Studentu eksmatrikulācija galvenokārt notiek 

personīgu iemeslu, kā arī nesekmības dēļ, nevis programmas organizācijas trūkumu dēļ, vai vāja 

materiāli tehniskā stāvokļa dēļ. 64% aptaujāto studentu plāno saistīt savu nākotni ar skolu. Tādi 

studentu plāni nesakrīt ar priekšstatu par to, ka mūsu beidzēji neiet strādāt skolā. Un, ja tā tas nereti arī 

notiek, tad iemeslus būtu jāmeklē ne jau programmas uzbūvē un realizācijā. Vai studentu cēlai iecerei 

ir lemts piepildīties dzīvē, pamatā ir atkarīgs no Latvijas valsts izglītības politikas prioritātēm un 

nostādnēm. 

       Virzienu vadītāju atdeve un pienesums pašnovērtējuma ziľojuma sagatavošanā ir ļoti 

nevienmērīgs. Pašnovērtējuma jēga īstenībā nav tikai atskaite LU administratīvajam departamentam, 

bet galvenokārt padarītā apzināšanā un plāna izstrādāšanā programmas realizācijai nākotnē.  

   

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju procesa 

uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai 

u.c.) 

 

           Virzienu vadītāji katra semestra laikā tiekas ar studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, 

gan organizatoriskos jautājumus un problēmas. Virzienu vadītājiem ir iknedēļas konsultācijas, kurās 

studenti var pārrunāt neskaidros jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, atsevišķos virzienos ir izstrādāti metodiskie norādījumi 

studiju programmas apgūšanai. Studiju sākumā katrs students saľem brošūru ar informāciju par studiju 

programmu. Tāds informatīvi – metodiskais materiāls ļauj studentiem labāk orientēties studiju 

programmā un prasībās, kuras viľiem vajag izpildīt. 

       Ľemot vērā, ka studiju kursu prasību izpildīšana pieprasa arī patstāvīgu darbu, studentiem ir 

iespēja strādāt datoru telpās un mācību darbnīcās brīvajā laikā. Studentu līdzdalība studiju procesā 

izpauţas caur studentu aptaujām. Aptaujas rezultāti tiek izmantoti, vērtējot iepriekšējā gada darbu; 

studiju laikā studenti brīvi pauţ viedokli un priekšlikumus operatīvām izmaiľām. 

 



 

 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

         Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada noslēgumā, 

izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu ( atsevišķos virzienos tika piedāvāta pašu  izstrādātās 

anketas). Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa norisi, problēmām, sadarbību starp 

docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze rāda, ka kopumā studenti pozitīvi vērtē studiju 

programmu un studiju procesa norisi. Studentu aptaujā par programmu 2006./2007. akad. gadā minētie 

galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu ideju savam 

darbam skolā (NN); 
 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā tiek veidotas kā 

labvēlīgi noskaľotas diskusijas. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; 

 nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam;  

 pasniedzējiem jābūt saprotošākiem pret neklātnieku specifiku; 

 izdales un metodiskā materiāla pamaz (NN); 

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 

 nesakārtota vide apkārt fakultātei; 

 starpbrīţu laikā ārpus auditorijas nav kur apsēsties; 

 neklātienes studenti ar pedagoģiskā darba pieredzi ierosina domāt par citu prakses saturu un 

organizāciju.  

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos apmierina un 

kopumā tiek vērtēta pozitīvi (sk. anketēšanas rezultātus virzienu pašnovērtējumu ziľojumu 

pielikumos). Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, 

prasmes un iemaľas. No aptaujas rezultātu analīzes var konstatēt, ka programmas saturs sniedz 

studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā, pedagoģiskajā 

darbā. Neviens no aptaujātajiem neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas uzbūvi. 

Attiecībā uz mācību saturu daudzi aptaujātie velējās samazināt pedagoģijas studiju kursu daudzumu un 

palielināt studiju priekšmetu apjomu obligātajā izvēles blokā. Tādus atzinumus dzirdēt no topošo 

skolotāju puses visnotaļ sāpīgi. Tas liek vēl rūpīgāk strādāt pie studiju procesa pilnveidošanas un 

praktiskas realizācijas, kā arī domāt par skolotāju izglītības stratēģiju un koncepciju. Paradoksāli, bet 

tāda veida piezīmes neizslēdz studentu pozitīvo attieksmi pret pasniedzējiem. Tieši otrādi, aptaujātie 

konkrēti minēja to pasniedzēju uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. Docētāji ir ieinteresēti 

sava studiju kursa īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret auditoriju, cenšas izprast strādājošo 

studentu problēmas. Daudzi aptaujātie pieľem pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu 

atzinumiem ir diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs. Aptaujas 

rezultāti liecina arī par studentu izteikto domu  pretrunīgumu. Piemēram, no vienas puses, viľi vēlas 

apgūt studiju kursus elektroniski, bet, no otras puses, raksta, ka kontaktstundu ir pamaz, lai attīstītu 

nepieciešamās praktiskās iemaľas. 

 



 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

           Pašnovērtēšanas periodā tika veikta aptaujas par studiju kursiem (docētajiem). Aptauja par 

studiju kursiem tika veikta, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. Kopumā aptaujas rezultātā tika 

saľemta informācija par 57 studiju kursiem. Informācija par aptaujas rezultātiem ienāca no LU 

Akadēmiskā departamenta tad, kad atsevišķie pašnovērtējuma ziľojumi bija uzrakstīti un nosūtīti 

programmas direktoram. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties pašnovērtējuma ziľojuma Pielikumā 

Nr. 2. Kvalitatīvo aptaujas rezultātu apkopojumu un analīzi varēs veikt 2007./2008. mācību gadā. 

Ekspresanalīze liecina, ka studenti augstu novērtē pasniedzēju kompetenci studiju priekšmetos, 

ieinteresētību studentu panākumos, pieejamību gan konsultāciju laikos, gan ārpus lekciju laika, kā arī 

komunikācijas iespējas, izmantojot e – pastu.  

 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums. 

(vērtējuma skala : 1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 

4 - neapmierinoši) 

Iepazīšanās ar kursa saturu                    1,00 -2,19 

Pasniedzēja sagatavotība                       1,00- 2,06 

Pasniedzēja pasniegšanas stils               1,04- 1,98 

Pasniedzēja attieksme pret studentiem  1,08-2,12 

 Ir daţi pasniedzēji, kuriem šie rādītāji ir apmierinoši.  Situācijas uzlabošanai virzienu 

vadītajiem ir jādomā ko darīt. 

 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi 

turpmākajam darbam) 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” absolventu 

aptaujas 2006./2007. studiju gadā nebija paredzētas. Absolventu aptauja tika veikta apakšvirzienā 

Speciālās izglītības skolotājs (kods: 42141 05). Absolventu aptauja tika  

veikta  izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. 

 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums 

 

Studiju programmas saturs                         - 1,78 

 Studiju programmas piedāvātās iespējas   - 1,86 

 Prasmju attīstīšana studiju laikā                 - 1,82 

 Studiju procesa organizēšana                     - 1,93  

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums         - 2,36 

 

 

LU 

akad. 

LU 

prof. 

LU citā 

noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

Vai jūs plānojat turpināt studijas? 73% 9% 0% 9% 9% 

Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 

specialitātei? jā 

vairāk 

jā 

vairāk 

nē nē 

nevaru 

pateikt 

% 27% 9% 18% 9% 36% 

Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 

specialitātē? jā 

drīzāk 

jā 

drīzāk 

nē nē 

nevaru 

pateikt 

% 82% 9% 9% 0% 0% 



 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums  

Studiju programmas saturs 1,78    

Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,86    

Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,82    

Studiju procesa organizēšana 1,93    

Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,36    

Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

% 73% 9% 0% 9% 9% 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

% 27% 9% 18% 9% 36% 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 
specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

% 82% 9% 9% 0% 0% 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

 

 Skolotāja studiju programmas realizācijā iesaistīti 125 mācībspēki: 14 profesori, 5 asociētie 

profesori, 19 docenti, 35 lektori, 7 asistenti, 45 stundu pasniedzēji un 16 darbinieki no administratīvā 

personāla puses. No visiem mācībspēkiem 48 ir ar doktora vai habil. doktora grādu un 77 ar maģistra 

grādu. Studiju programmas „Skolotājs” īstenošanā 2006./2007. akadēmiskajā gadā bija iesaistīts 

akadēmiskais personāls ar daţādiem akadēmiskajiem amatiem, kā arī daţādiem zinātniskajiem un 

akadēmiskajiem grādiem.  

        Akadēmiskā un administratīvā personāla kvalifikācija ir atbilstoša Profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

        Studiju programmas obligātās daļas studiju kursus, t.i., nozīmīgākos pedagoģijas un psiholoģijas 

kursus docē galvenokārt profesori, asociētie profesori un docenti. Akadēmiskais personāls ar maģistra 

grādiem pārsvarā docē obligātās izvēles daļas kursus, kuru mērķis ir attīstīt studējošo profesionālās 

prasmes. Obligātās izvēles daļas kursus docē arī stundu pasniedzēji, kuru lielākā daļa ir augsta līmeľa 

praktizējoši speciālisti savā nozarē.  

       Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek atbilstoši programmas mērķiem un 

uzdevumiem, saskaľā ar LU noteikto kārtību par vēlēšanām akadēmiskajos amatos, kā arī ievērojot 

studentu aptauju analīzes rezultātus. 

       Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē īstenotās doktora programmas dod iespēju jaunajiem 

lektoriem un asistentiem turpināt studijas, gan nākotnē programmas īstenošanā iesaistīt jaunus 

mācībspēkus no doktorantu grupas. 2006./2007. akad. gadā doktora programmās studēja 10 studiju 

programmas „Skolotājs” mācībspēku.  

        1 lektors ir ievēlēts par docentu. 1 docents ir ievēlēts par asociēto profesoru. Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” docētāji piedalās arī profesionālās 

pilnveides kursos, pie tam, gan kā dalībnieki, gan kā docētāji. 10 docētāji apguvuši profesionālās 

pilnveides programmu Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības 

sistēmā/ Izglītības darba vadība (4 krp.). Tas ļāvis paaugstināt studiju zinātnisko līmeni, pilnā mērā 

nodrošinot iespēju izglītot studentus profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. 

            Konsekventi tiek domāts par stundu docētāju skaita samazināšanu, taču pilnībā bez tiem nav 

iespējams iztikt - lai nodrošinātu studiju augstu profesionālo kvalitāti, nepieciešams iesaistīt labus 

speciālistus. 2006./2007. akad. gadā studiju programmas „Skolotājs”  realizācijā bija iesaistīti  45 

stundu pasniedzēji. 

        Lielu loma studiju procesa organizēšanā un programmas realizācijā ir palīgpersonālam. 

Programmas realizāciju nodrošina 11 studiju metodiķi: ar maģistra izglītību - 5, mācās maģistrantūrā - 



3, ar augstāko izglītību – 3, un lietveţi - 3, tehniskais personāls - 2. 2005./2006. akad. gadā studiju 

programmā „Skolotājs” nomainījās 3 studiju metodiķi. 2006./2007. akad. gadā studiju programmā 

„Skolotājs” nomainījās 3 studiju metodiķi. Tik liela darbinieku maiľa negatīvi ietekmē programmas 

realizāciju. Ne pēdējā loma darbinieku nomaiľā ir atalgojumam. Jaunu profesionālu speciālistu 

sagatavošana ir dārgs un laikietilpīgs process. Studiju metodiķi un lietveţi ir tā pirmā instance, pie kā 

grieţas studenti un docētāji pēc palīdzības to vai citu jautājumu risināšanai. Bieţi vien studiju metodiķi 

labāk par citiem programmas realizācijā iesaistītiem cilvēkiem redz vājās vietas studiju procesa 

organizēšanā. Viľu pieredze un ieteikumi ir nenovērtējams ieguldījums programmas stabilai 

attīstīšanai. 

 

 

        3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 

organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu iesaiste 

pētniecībā u. c.), tās ietekme uz studiju programmu  

 

         Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” docētāji 

nepārtraukti īsteno savu profesionālo pilnveidi. Visi studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji 

paralēli akadēmiskajam darbam aktīvi piedalās zinātniski pētnieciskajās aktivitātēs. Vizuālas mākslas 

un mājturības/mājsaimniecības studiju virzienu docētāji paralēli zinātniskajam darbam rīko izstādes un 

piedalās ar saviem darbiem daţāda līmeľa mākslinieciski radošos projektos. Docētāji 2006./07. m. g. 

veikuši 19 zinātniskos pētījumus gan pētnieciskos projektos (LZP, IZM u.c.), gan individuālu tēmu 

ietvaros. Kā galvenos var minēt Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu “Pedagogu informāciju 

tehnoloģiju kompetenču paaugstināšana mācāmā priekšmeta kvalitātes uzlabošanā” līgums 

Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0077/0254. ESF projekts "MITS (Mentorings, IT, Supervīzija) - 

atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju programmas " Skolotājs" studentu praksei" līguma 

numurs VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0113/0063. Šis projekts ir tieši saistīts ar programmas  

realizāciju. Projekta ietvaros tika sagatavoti un iespiesti prakses materiāli: Prakses dienasgrāmatas un 

rokasgrāmatas studentiem. Prakses dienasgrāmatas un rokasgrāmatas mentoriem, tika nodrošināta 

prakses materiālu ievietošana WEB vidē. 

          Atskaites periodā publicēti 96 zinātniskie raksti Latvijas un ārzemju izdevumos. Studiju 

programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls piedalījās ar 92 referātiem zinātniskajās 

konferencēs Latvijā un ārzemēs. Kvantitatīvie dati par personāla pētniecisko darbību apskatāmi 

attiecīgā tabulā pašnovērtējuma ziľojuma beigās Pielikumā Nr. 3.. Pilna apjoma pārskatu par 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” docētāju publikācijām, 

darbību projektos, piedalīšanos konferencēs un starptautisko sadarbību var iegūt LU Akadēmiskajā 

departamentā no docētāju zinātniskajām atskaitēm.  

           

Apkopojot pārskatus par akadēmiskā personāla zinātnisko un metodisko darbību, līdzdalību 

projektos un konferencēs, var secināt, ka zinātnisko rakstu saturs un referātu  tēmas konferencēs ir  

saistītas ar programmas mērķiem  un  uzdevumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

4.1. izmaiņas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 



 

            Pašreizējo materiāli tehnisko nodrošinājumu var uzskatīt par nosacīti pietiekamu studiju 

programmas sekmīgai īstenošanai. Auditoriju, darbnīcu, laboratoriju, metodisko kabinetu, akadēmiskā 

personāla darba telpu, kā arī daţādu palīgtelpu skaits un platība pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies. Daţu virzienu vadītāji nav apmierināti ar mācību telpu stāvokli, videoprojektoru, 

multimediju iekārtu, datoru un citas tehnikas trūkumu. Kaut gan studiju programmas un virzienu 

realizācijai finansiālo iespēju robeţās regulāri tiek iegādāti kancelejas piederumi, papīrs, tiek uzturēti 

printeri, kopētāji un datori, kā arī tiek iegādāta jauna tehnika. Tika izremontētas trīs auditorijas, divas  

darbnīcas (zīmētavas). 

            Sakarā ar to, ka PPF kopā ar Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Skolotājs” tiek realizētas arī daudzas citas programmas, tad brīţiem nodarbību saraksta veidošanā ir 

problēmas ar auditoriju telpām. Liela cerība tiek likta uz nepabeigto PPF korpusu remontu, kas pilnībā 

nodrošinātu studiju programmu „Skolotājs” ar nepieciešamajām telpām. 

             Atskaites periodā pēc studiju programmas virzienu akadēmiskā personāla priekšlikumiem 

fakultātes bibliotēka ir  iegādājusies mācību un zinātnisko literatūru 28 000 Ls apmērā (2005./2006. m. 

g. 27 000Ls).  Piemēram, ar mākslu, kultūras vēsturi un mākslas pedagoģiju saistītiem jautājumiem 

iespieddarbu saraksts palielinājās par 38 pozīcijām. Izvērtējot datus par bibliotēkas apmeklējumu, 

jāsecina, ka fondu uzlabošana un resursu palielināšana veicina lielāku apmeklētāju skaitu. Tomēr no 

studentu puses  izskan sūdzības par  mācību literatūras  trūkumu, jo eksemplāru skaits ne vienmēr ir 

pietiekams. 

 

 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 

secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi.       
         

            Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” finansējumu 

veido Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes rīcībā nodotie LU budţeta līdzekļi. Programmas 

finansiālo avotu veido valsts dotācija, kas tiek aprēķināta pēc budţeta vietu skaita (298 vietas), un 

studentu studiju maksas. Kopumā programmā tikai 16,5% studentu mācās par valsts budţeta 

līdzekļiem. 

           Pēc 2005. gadā veiktiem aprēķiniem, studiju izmaksas uz vienu studentu gadā ir 1100-1250 Ls 

pilna laika studijās atkarībā no studiju virziena. Maksa par studijām studiju programmā tiek noteikta 

katru gadu atbilstoši LU noteiktajai kārtībai. 

Studiju maksas 2006/2007 mācību gada bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    700 -  650Ls                  

                 nepilna laika studiju studentiem 420 - 380Ls. 

          Studiju programmas izmaksas un reālais stāvoklis liecina, ka profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Skolotājs” finansējums ir uz iztikas minimuma. Ľemot vēra PPF SIN 

rīcībā esošos līdzekļus, var nodrošināt tikai programmas realizācijā iesaistīto docētāju un 

palīgpersonāla atalgojumu, kā arī iegādāties visnepieciešamāko  mācību procesa norisei. Ierobeţotais 

finansējums ir šķērslis  PPF un programmas attīstīšanai. Docētāju piedalīšanās zinātniskajās 

konferencēs un personāla attīstība daudzos gadījumos tiek bremzēta finansiālas nabadzības dēļ. 

Pedagoģiskās prakses veiksmīga norise lielā mērā arī ir atkarīga no pienācīgas apmaksas gan prakses 

vadītājiem no programmas puses, gan prakses vadītājiem skolās. Skolas pārstāvji bieţi vien nav 

ieinteresēti uzľemt praksē studentus savās skolās. Stundu skaits slodzēs (proti, samaksa) par prakses 

vadīšanu un reālais laika ieguldījums ir viens no apstākļiem, kādēļ prakses zaudē savu efektivitāti. 

Daudzos gadījumos veiksmīga prakses norise balstās vienīgi uz pasniedzēja entuziasmu un godprātīgu 

attieksmi pret saviem profesionāliem pienākumiem. Kā piemēru var minēt mācību praksi - plenēru 

vizuālās mākslas virziena ietvaros. Prakses apjoms ir 2 krp. (slodzē 1 stunda par studentu, grupā 15 

studenti). Reāli docētājs ar studentu grupu 10 dienu garumā strādā un dzīvo prakses vietā (piem., 

2006./07. m. g. Tērvetes mākslas skolā).  



         Studiju programmas veiksmīgākai realizācijai būtu nepieciešamas jaunas telpas. Neskatoties uz 

veiktiem remontdarbiem, remonts nepieciešams vairākās auditorijās un telpās. Materiāli tehnisko bāzi 

nepieciešams modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu studentu pamatotas prasības attiecībā uz 

izglītības kvalitāti. Modernizāciju pieprasa datorklašu aprīkojums. 

          Profesionālās studiju programmas īpatnība ir tāda, ka kvalitatīvas studijas prasa krietni lielāku 

finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet skaidrs ir arī tas, ka straujas studiju maksas palielinājums 

samazinās studentu skaitu mūsu programmā. Par ko liecina 2007./2008. mācību gada uzľemšanas 

rezultāti. Šī dilemma norāda uz to, ka programmas normāla funkcionēšana ir lielā mērā saistīta ar 

valsts politiku izglītības jomā un, it īpaši, skolotāju sagatavošanas stratēģiju, kā arī LU vadības interesi 

par PPF un tajā realizēto programmu attīstību.  

 

 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā 

 

Sadarbība ar darba devējiem notiek caur viľu piesaistīšanu valsts pārbaudījumu komisiju 

sastāvā. Pedagoģiskās prakses notiek sadarbībā ar skolu administrāciju un skolotājiem. Skolas 

administrācija, skolotāji un metodiskie darbinieki kopā ar LU docētājiem strādā pie metodisko 

jautājumu risināšanas. Neskatoties uz to, ka profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu „Skolotājs” vēl nav beidzis neviens students,  saikne ar  potenciāliem  darba devējiem  tiek 

dibināta jau  tagad, iesaistot  darba devējus  un profesionālās organizācijas kopējos projektos. 

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumi 

studiju programmas pilnveidei 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām 

 

Programmas docētāji, piedaloties konferencēs, izstādēs un radošās darbnīcās un tiekoties ar 

kolēģiem, kuri strādā līdzīgu programmu un virzienu realizācijā citās augstskolās, dalās ar zināšanām 

un pārľem veiksmīgo mācību formu pieredzi. Citu struktūrvienību docētāji piedalās mūsu programmas 

īstenošanā. Pedagoģijas studiju programmu padomē kopā ar kolēģiem no citām fakultātēm tiek 

apspriesti studiju programmas realizācijas organizatoriskie un saturiskie jautājumi.  

Tika noslēgts sadarbības līgums Erasmus programmas ietvaros par docētāju un studentu 

apmaiľu ar Joensuu Universitāti (Somija, Savonlinna). 

 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālistiem. Tas dod iespēju LU īstenoto 

programmu salīdzināt ar līdzīgām studiju programmām citās augstskolās un nepārtraukti to 

pilnveidot; 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem, kuri deleģē savu pārstāvi valsts 

pārbaudījuma komisijā; 



 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Talsu mākslas skolu, Rīgas Juglas 

vidusskolu, Rīgas 47.vidusskolu, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, Rīgas 2.vidusskolu, 

Ziemeļvalstu ģimnāziju u.c.), iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts 

pārbaudījuma komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas; 

 ar mācību grāmatu izdevniecībām (RaKa, Mācību grāmata, Pētergailis); 

 ar skolotāju metodiskajām apvienībām; 

  ar LZP; 

 ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru. 

Sadarbību ar daţādam organizācijām un institūcijām tiek plānots attīstīt arī nākotnē. 

 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu 

izpilde) 

 

      Gatavojoties akreditācijai, tika ľemta 5 iepriekšējo gadu „Skolotāja” programmas īstenošanā 

pieredzētais un konstatētais, kā arī vērtētāju ieteikumi un citu līdzīgu programmu (Liepājas 

Pedagoģiskajā Akadēmijā, Daugavpils Universitātē) pieredze. Šajā programmas īstenošanas etapā – 

pašā sākumā – tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie uzdevumi izpildīti. 

 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

     Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” stiprās puses:  

 programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki savā darbā izmanto nepieciešamās mācību 

metodes piešķiramās kvalifikācijas iegūšanai. Mācību darbā izmantotās interaktīvās 

metodes ļauj sasniegt augstu efektivitāti; 

 programmas realizācijā ir iesaistīti vadošie mācībspēki no LU PPF, par ko liecina 

akadēmiskā personāla CV, zinātnisko publikāciju skaits un mākslinieciskā jaunrade; 

 akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, semināros Latvijā un ārvalstīs 

veicina studiju programmas „Skolotājs” zinātniskuma un praktiskās realizācijas līmeľa 

nepārtrauktu paaugstināšanos. 

 

     Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” vājās puses. 

Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, kas 

traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un uzdevumus; 

 maz budţeta vietas; 

 studenti paralēli studijām spiesti strādāt; 

 studentu svešvalodu zināšanas ir absolūti neapmierinošas. 

Studiju process: 

 par maz tiek attīstītas pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaľas; 

 ne visos studiju kursos ir iespējams panākt visu studentu nodrošinājumu ar mācību 

pamatliteratūru, kā arī kvalitatīviem metodiskajiem materiāliem; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 prakses jautājums ir viena no vājākām vietām programmas realizācijā; 

 praktiskajiem studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits;  

 LU un PPF esošie mācībspēku slodzes uzskaites principi neļauj aprēķināt patieso 

docētāja darba apjomu (piem., eksāmenam 30 studentu grupai tiek plānotas 15 stundas 

slodzē, bet reāli situācija stipri atšķiras), pēc kā arī būtu jāvadās atalgojuma jautājumos. 



Pārējie faktori: 

 sakari ar darba devējiem ir nestabili un neregulāri. Sakari ar darba devējiem tiek dibināti 

nepieciešamības dēļ. Darba devēji nav motivēti uzturēt patstāvīgus kontaktus ar topošiem 

skolotājiem. 

 sadarbība ar ārzemju augstskolām mācībspēku un studentu apmaiľā nav pietiekoša; 

 nav regulāras sadarbības ar līdzvērtīgam programmām. 

 

Draudi 

          Programmas izmaksas ar katru gadu pieaug, apsteidzot topošo skolotāju reālo maksātspēju. 

Pēdējo gadu laikā studējošo skaits programmā samazinās (pieaugošās studiju maksas dēļ, valsts 

izglītības politikas dēļ, demogrāfiskā situācija utt.) neraugoties uz to, ka studējošie vērtē programmu 

pozitīvi un uzskata par noderīgu profesionālās kvalitātes pilnveidei. 

 

           Paveiktā darba, studiju procesa norises un programmas analīze dod ierosinājumus un idejas 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” turpmākai attīstībai un 

iespējamo draudu novēršanai. 

 

Ilgtermiľa attīstība ir saistīta ar šādiem pasākumiem: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais un mākslinieciskais potenciāls ļauj pilnveidot aktīvos studiju 

kursus un izstrādāt jaunus studiju kursus atbilstoši darba tirgus izmaiľām. Studiju kursu 

piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 programmas attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniski praktiska kvalifikācijas 

paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas programmās; 

 sadarbība ar līdzvērtīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu visnotaļ vērtīgs impulss šo 

programmu uzlabošanai un attīstībai, kas kopumā uzlabotu skolotāju izglītības situāciju Latvijā; 

 programmas attīstību varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrības diskusija par skolotāju izglītības 

problēmām. 

Īstermiľa pasākumi paredz: 

      pastiprināt sadarbību ar citām LU PPF struktūrvienībām;  

      intensificēt mācībspēku un studentu apmaiľu ar ārvalstu augstskolām; 

      studiju kursu aprakstus ir nepieciešams papildināt ar jaunāko literatūru, vienlaicīgi 

nodrošinot šīs literatūras pieejamību LU bibliotēkā; 

 nodrošināt studentiem pilnvērtīgus studiju apstākļus (labiekārtotas mācību un 

palīgtelpas, mācību literatūras un moderno tehnisko līdzekļu pieejamību); 

 panākt potenciālo darba dēvēju aktīvāku dalību studiju procesa realizēšanā un 

pilnveidošanā; 

 uzlabot studiju materiālu sagatavošanu un izdošanu nepilna laika studiju formas 

studentiem. 

 

 8 kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju periodā, papildinot 

iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 



2005.  379 366 333 344 289 87 1798 1364 120 224* 

2006.  345 304 342 279 314 121 1705 1344 267 91 

* dati no https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1 laikā 1/09/2006-1/09/2007 

 

 

 

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju 

kursiem: 
aptaujāto 

studiju kursu 

skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
12

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32 97 84 77 - - - 

2006./2007. 74 52 59 60 49 13 57 11 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 

Profesori 14 14 

Asociētie profesori 4 5 

Docenti 18 19 

Lektori: 50 35 

t.sk:       ar doktora grādu  1 - 

ar maģistra grādu  48 32 

citi* 1 3 

Asistenti: 7 7 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maģistra grādu  7 7 

citi*   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 93 80 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 

Viesprofesori 
  

                                                 
12

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1


Viesdocenti 
  

Vieslektori: 
  

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 
25 45 

t.sk:       ar doktora grādu  6 11 

ar maģistra grādu  15 29 

citi* 4 5 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 25 45 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 

Studē doktorantūrā 10 8 

Ieguvuši doktora grādu  1 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
8 10 

Akadēmiskajā atvaļinājumā  3 - 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

23 19 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  
40 92* 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 
78 96 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
38 49 

 

*Referātu  skaits  zinātniskajās  konferences. 



 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006.  2006./2007. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2   

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

Studējošo 

apmaiľa 

    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Vācija 5 Lietuva 2 

Francija 1 Somija 2 

Portugāle 1 Polija 1 

Īrija 1 Igaunija 1 

Austrija 2 Norvēģija 1 

Dānija 2 Vācija 4 

Anglija 1 Nīderlande 1 

   Nav definets 4 

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

   3 

    

 



Pielikums Nr. 1 

 

 

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

studiju virzienu pašnovērtējuma ziľojumi: 

 

 

 
1. Latviešu valodas un literatūras skolotājs  

Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 

2. Vizuālās mākslas skolotājs  

3. Mājturības/ mājsaimniecības skolotājs 

4. Veselības mācības un sporta skolotājs 

5. Kultūras vēstures skolotājs  

6. Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase) 

7. Sākumskolas skolotājs 

8. Lietišķās informātikas skolotājs 

9. Speciālās izglītības skolotājs 

10. Angļu/vācu valodas skolotājs 

 



  

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs”  

virziens “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 

Kvalifikācija 

 latviešu valodas un literatūras skolotājs (LL), kods – 2320 01, kvalif. kods – 45141401,  

 latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs (L2), kods – 2320 01, kvalif. kods - 45141406 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMS  

2200..  ppaarr  22000066..//22000077..  aakkaaddēēmmiisskkoo  ggaadduu  

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Programmas mērķis – nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko izglītību un piektā līmeľa 

profesionālo kvalifikāciju “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” vai “Latviešu valodas kā otrās 

valodas skolotājs”, kas ļauj kvalitatīvi un radoši strādāt par latviešu valodas un literatūras skolotāju 

Latvijas Republikā, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā. 

Uzdevumi –  

 sniegt studējošajiem akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes un iemaľas 

pedagoģijā, psiholoģijā un mācību metodikā; 

 nodrošināt studējošajiem akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju un iemaľu 

apguvi latviešu valodā un literatūrā,  

 nodrošināt latviešu valodas un literatūras skolotāja un latviešu valodas kā otrās valodas 

skolotāja praktiskās pedagoģiskās pieredzes veidošanos studējošajiem kompetentu un 

kvalificētu docētāju un skolotāju vadībā; 

 radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja – personības viengabalainai attīstībai un 

darbībai demokrātiskā sabiedrībā, veidot pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās 

studijas un mūţizglītību.  

Izmaiľas studiju programmas saturā   

Programmas īstenošana sākta no jauna pēc akreditācijas 2005./06.akad.gadā, un 2006./07. akad. gadā 

pirmo reizi tikusi organizēta 3.studiju gada programmas apguve. 1.un 2. studiju gada studenti uzreiz 

studējuši pēc jaunās programmas, bet 3.studiju gadā studijas notikušas, veidojot īpašu pārejas perioda 

studiju plānu, jo daţi kursi tikuši pielīdzināti. 

 Programmā docēti pilnībā jauni kursi: „Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana”, „Latviešu 

valoda etniskās vēstures diskursā”, “Latviešu literatūras vēsture VIII: trimdas literatūra”, „Vispārīgā 

valodniecība II”, „Mācību stundu modelēšana”, jaunā veidā organizēta „Pedagoģiskās novērošanas 

prakse”, Pārstrādātā variantā docēti kursi “Latviešu valodas didaktika”, “Latviešu kā otrās valodas 

didaktika II”.  

Izstrādāts un sākts docēt C daļas kurss „Jaunrades process literatūras mācību kontekstā”. 

Ľemot vērā studentu neapmierinātību ar “Novērošanas prakses” organizēšanu iepriekšējā gadā, 

prakses vadība nodota virziena docētājai Ā.Zaicevai, kura to sekmīgi darījusi ar labiem rezultātiem. 

Studiju programmas struktūra bijusi pilnībā identiska akreditētajam variantam. 

Izmaiľas studiju programmas realizācijā  

Bija nepieciešamība vairākus studiju kursus docēt vienlaikus 1.un2. un 2. un 3.studiju gada 

studentiem, tas radīja nelielas grūtības docētājiem, jo studentiem nebija vienāds priekšzināšanu 

līmenis. Grūtības radīja arī nepieciešamība mainīt vairāku kursu docētājus sakarā ar lektores Ēvijas 

Mitjkovas otru dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumu. 

Notikusi vairāku studiju kursu docēšanas e-kursu formā pilnveide – Mūsdienu latviešu valoda IV: 

morfēmika un vārddarināšana, Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I, Mūsdienu latviešu valoda 

VI: morfoloģija II (prof. A.Vulāne), Latviešu valodas pareizrunas mācību metodika (prof. D.Markus), 

e-kursu izstrāde turpinās. Palielinājusies iespēja docētājiem lekcijās izmantot multimediju iekārtas un 



grafoprojektorus, un arvien vairāk docētāju tos arī izmanto (prof. J.Valdmanis, A.Vulāne, I.Stikāne, 

M.Gavriļina, doc. I.Vītola, lekt. L.Jurģīte, Ā.Zaiceva, E.Papule, asist. E.Stikute u.c.) 

Vairākiem studiju kursiem izstrādāti no jauna vai pilnveidoti un paplašināti mācību materiālu 

komplekti („Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana”, „Latviešu valoda etniskās vēstures 

diskursā”, „Latviešu literatūras vēsture VIII” u.c.) Paplašinās arī mācību materiālu izplatīšana 

elektroniskā formā. 

Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Jaunās studiju programmas saturs pirmajos trīs studiju gados atbilst programmas mērķim un 

uzdevumiem. Būtu vēlams ilgāks laiks vairāku studiju kursu apguvei, bet, ievērojot kopējā studiju 

ilguma samazināšanos no 5 uz 4 gadiem, tas vērtējams kā samērā optimāls.  

Var secināt, ka jaunās programmas ieviešana notikusi sekmīgi, visas grūtības veiksmīgi parvarētas.  

Nākamajā akadēmiskajā gadā  

jāturpina programmas ieviešana 4.studiju gadā, noslēdzot to ar diplomdarba izstrādes un gala 

pārbaudījumu organizēšanu (PLK); 

lielu darbu noteikti prasīs apgūto studiju kursu pielīdzināšana studentiem, kas atjauno studijas un 

līdz ar to nonāk jaunajā programmā; 

docētājiem jāturpina savu studiju kursu pārstrāde atbilstoši mazākam apjomam (daudzos 

gadījumos jaunajā programmā), pilnveidojot studentu patstāvīgā darba vadīšanas un kontroles 

formas; 

jāveic aptauja tieši.3. un 4. kursa studentiem, jo tie studē jaunajā programmā visilgāk un var 

vērtēt visu programmu kopumā. 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

Studenti jaunās programmas ieviešanu sekmē ar sapratni un aktīvu līdzdalību. Studentu ierosmē tika 

pilnībā mainīta „Novērošanas prakses” organizācija 1.kursā, izstrādāts un sākts docēt studiju kurss 

„Mācību stundu modelēšana”, kā arī C daļas kurss „Jaunrades process literatūras mācību kontekstā”. 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Aptaujāti 25 visu studiju gadu studenti, t.sk. 11 tādi, kuri vēl studē vecajā, piecgadīgajā, programmā. 

Kopumā studenti ar studiju programmu un tās organizāciju ir apmierināti – 2,08 (vērtējuma skala: 1- 

ļoti labi, 2 – labi, 3 – apmierinoši, 4 – neapmierinoši). 

Vidēji studentu viedoklis vairumā aptaujas jautājumu svārstās ap 2 (labi) ± 0,5. Pamatjautājumos tas ir 

sekojošs: 

studiju programmas saturs – 1,89 

studiju programmas piedāvātās iespējas – 2.27 

prasmju attīstīšana studiju laikā – 2,13 

studiju procesa organizēšana – 2,17 

materiāli tehniskais nodrošinājums – 2,42 

Visaugstāk tiek vērtētas studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai (1,68), studiju programmā piedāvāto kursu saturs 

(1,72), fakultātes personāla attieksme pret studentiem (1,83). Augstu vērtētā iespēja klausīties lekcijas 

pie vieslektoriem (1,76) drīzāk gan jāsaprot otrādi – studentus apmierina, ka tādu iespēju ir maz.  

Daţādi tiek vērtēta iespēja apgūt kursus WEB-CT vidē - vidēji 3,0, bet vērtējums svārstās no 1 – 4, un 

šis ir visvairāk neatbildētais jautājums. Tas liecina, ka studenti kopumā vēl nav pieraduši pie darba 

šādā reţīmā.  

Studentus mazāk apmierina 

studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli (2,74); 

studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums (2,67);  



nodarbību plānojums pa semestriem (2,55) – 20% aptaujāto uz šo jautājumu nav atbildējuši, 

tātad – pieľem plānojumu, kāds ir; 

LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus (2,36), 

literatūras pieejamība LU bibliotēkās (2.24). 

Secinājumi un priekšlikumi turpmākajam darbam:  

jāpalielina semināru skaits, kuros studenti mutiski izklāsta un pamato savu viedokli, diskutē (tas 

jau ľemts vērā vairākos studiju kursos); 

jāturpina un jāpilnveido kursu docēšana WEB-CT vidē, nodrošinot arī ārpus lekcijām studentiem 

plašas iespējas strādāt ar datortehniku (ľemts vērā); 

jāturpina darbs jaunu C daļas kursu izstrādē, lai tie vairāk atbilstu studentu vēlmēm un interesēm 

(iespēju robeţās tiek darīts); 

jāturpina darbs materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai; 

vairāk jāiesaista studenti studiju programmas satura un īstenošanas aktuālu jautājumu risināšanā. 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Aptauja par studiju kursiem nav veikta, jo programma tikko uzsākta īstenot, un pašlaik ļoti daudzi 

studiju kursi tiek docēti vai nu no jauna, vai tiek pārveidoti, papildināti, pilnveidoti. Uzskatām, ka 

lietderīgi šādu aptauju veikt tad, kad kurss tiek docēts vismaz otro gadu. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā (personāla atlases un atjaunošanas 

procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai) 

 

Bērna kopšanas atvaļinājumā atradušās 2 docētājas, gandrīz visa viľu slodze (izľemot studiju kursu 

“Literatūras teorija”) sadalīta pārējo docētāju vidū. 

2 docētājas turpinājušas studijas doktorantūrā (lekt. L.Jurģīte un asist. E.Stikute) 

1 docētāja (lekt. L. Jurģīte) apguvusi LU organizēto profesionālās pilnveides programmu Augstskolu 

mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība (4 

krp.), kā arī RTU Rīgas Biznesa skolas organizētā seminārā Elektronisko resursu lietošana 

universitātēs (18 st.), 1 docētāja (doc. M.Āboltiľa) apguvusi IZM ISEC tālākizglītības programmu 

Valsts izglītības standartam atbilstošas mācību literatūras veidošana un izvērtēšana (12 st.). 

Tiek domāts par stundu docētāju skaita samazināšanu, taču pilnībā bez tiem vēl nav iespējams iztikt - 

lai nodrošinātu studiju augstu kvalitāti, nepieciešams iesaistīt labus speciālistus. 

 

 

 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (tās ietekme uz studiju programmu). 

 

Visi docētāji paralēli akadēmiskajam darbam veic zinātnisko darbu. Pētījumu tematika cieši saistīta ar 

studiju programmas saturu, ar katra docētāja akadēmiskajiem kursiem, ir aktuāla un nozīmīga ne tikai 

Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā.  

Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos galvenokārt notikusi studiju darbu un diplomdarbu 

izstrādes procesā (II un V kursā). Tas nodrošina līmeni, kad studiju kursos allaţ iekļauti jaunākie 

zinātnes atzinumi un aktuālā problemātika. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 



 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā. 

 

Pastāvīgi kļuvuši pieejami un lekcijās izmantojami 2 grafoprojektori, 1 iekārta Power Point 

prezentācijām, dators ar interneta pieslēgumu un izdrukas iekārtu docētāju lietošanai, CD atskaľotājs, 

kopētājs. 

Iegādātas jaunas mācību grāmatas, vārdnīcas, daiļliteratūra, kas tieši izmantojama lekcijās un citās 

nodarbībās. 

 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 

secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

Pamazām stāvoklis uzlabojas, bet vēl joprojām trūkst gan aprīkojuma auditorijās (piem, ekrāna 

409.a.), gan iespēju vienlaicīgi izmantot tehniskos līdzekļus vairākās auditorijās. Darbs materiāli 

tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai jāturpina. 

2006./07. akad.gadā darbu jūtami traucēja remonts un mēbeļu iegāde 202.telpā, kas sākās novembrī un 

ilga 11 mēnešus. Gandrīz visu mācību gadu 8 docētājiem nebija galdu un nebija iespējams ērti 

izmantot grāmatas un citus materiālus, kas bija sakrauti nepārredzamās kaudzēs uz grīdas. 

 

5. Ārējie sakari 

 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām  

 

Turpinās sadarbība ar prakšu skolām, bet, tā kā daļa prakšu vadības uzdevumu uzticēti mentoriem 

(sakarā ar docētāju slodzes normas pedagoģisko prakšu vadīšanā samazināšanu līdz 3 stundām par 1 

studentu), tā kļuvusi vairāk formāla. 

Sadarbība ar IZM ISEC: darbs IZM ISEC konsultatīvajās padomēs (prof. M.Gavriļina, A.Vulāne) un 

par ārštata metodiķiem (prof. M.Gavriļina); darbs skolu mācību grāmatu izstrādē un recenzēšanā (prof. 

M.Gavriļina, I.Stikāne, A.Vulāne, doc. M.Āboltiľa, lekt. Ā.Zaiceva, E.Stikute). 

Sadarbība ar mācību grāmatu izdevniecībām (RaKa, Mācību grāmata, Pētergailis). 

Sadarbība ar skolotāju metodiskajām apvienībām. 

Sadarbība ar LZP - līdzdalība projektos (prof. I.Druviete, J.Valdmanis, A.Vulāne). 

Sadarbība ar LU Latviešu valodas institūtu: docētāju līdzdalība institūta Domē (prof. I.Druviete), 

konferencēs. 

Sadarbība ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu: gadskārtējas studentu ekskursijas uz 

Folkloras krātuvi, studentu iesaistīšanās mūsdienu folkloras vākšanā (vad. prof. I.Stikāne).  

Sadarbība ar Valsts valodas aģentūru: docētāju līdzdalība projektos (prof. J.Valdmanis, I.Druviete, 

A.Vulāne, M.Gavriļina, doc. I.Vītola), Eiropas Valodu dienas pasākumos un vairākās konferencēs. 

Sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru: docētāji (prof. I.Stikāne, doc. 

M.Āboltiľa) un studenti regulāri izmanto centra potenciālu (informācija, grāmatas, datu bāzes, 

sarīkojumi) studiju procesā un piedalās tā organizētajos projektos kā eksperti, recenzenti, ţūrijas 

komisiju locekļi. 

 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām. 

 

Studiju kursu docēšana citās augstskolās – LPA (prof. A.Vulāne ), Daugavpils universitāte (prof. 

A.Vulāne), RPIVA (prof. A.Vulāne, lekt. L.Jurģīte), SPPA (doc. M.Āboltiľa), atsevišķu semināru 

vadīšana Daugavpils universitātē (prof. I.Druviete). 

Eksperta darbs citās augstskolās – LPA Promocijas padomē (prof. A.Vulāne). 

Ārzemēs docēts kurss - Austrijā, Lincas Diacēzes pedagoģijas akadēmijā „Eiropas izglītības vadības 

maģistra studiju programma”, 24 stundas (prof. D.Markus). 

Kvalifikācijas paaugstināšana ārzemēs (prof. J.Valdmanis - Edinburgas universitātē 1 mēn.). 



Docētāji piedalījušies starptautiskos projektos, semināros un konferencēs ārzemēs: Eiropas Moderno 

valodu centra (Grācā) rīkotajā seminārā,  Madridē Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas 

konferencē, Briseles Katoļu universitātē seminārā, Milānā Britu Padomes konferencē, un vēl Lietuvā, 

Igaunijā, Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Krievijā u.c.  

 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

 

Ārējie sakari ir visumā plaši un daudzveidīgi, turpmāk vēlams paplašināt ārzemju sadarbības 

augstskolu loku. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde). 

 

Šajā programmas īstenošanas etapā – otrajā gadā – tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie uzdevumi 

izpildīti. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze. 

 
Programmas stiprās puses: 

- aktuāla programma, kas dod iespēju īstenot tai izvirzīto mērķi un uzdevumus; 

- studiju programmā iekļauti jauni aktuāli kursi - piemēram, „Valoddarbības 

prasmju attīstīšana un vērtēšana”, „Mācību stundu modelēšana”, jaunā veidā organizēta 

„Pedagoģiskās novērošanas prakse”, „Jaunrades process literatūras mācību kontekstā”; 

- profesionāli, augsti kvalificēti un pozitīvi noskaľoti docētāji, 

- studiju laikā iespējams gūt plašu informāciju un attīstīt daţādas prasmes, 

- studijas nodrošinātas ar literatūru un kvalitatīviem mācību materiāliem, un to 

izstrāde arvien turpinās; 

- ir pieeja datoriem un internetam, 

- pieaug mācību materiālu izplatīšanas iespējas elektroniskā formā. 

Programmas vājās vietas (saistībā arī ar studiju nodrošinājumu un resursiem): 

- studiju kursos par maz tiek dota iespēja studentam mutiski paust savu viedokli, 

diskutēt, 

- C daļas kursu piedāvājums tomēr vēl pašaurs; 

- pedagoģisko prakšu vadītājiem nav iespējams pilnvērtīgi tās vadīt, ja par 8 

nedēļu prakses vadīšanu slodzē skaita tikai 3 stundas uz 1 studentu; 

- mācību materiāli parasti jākopē studentiem pašiem, un ne vienmēr to iespējams 

ātri izdarīt; 

- atsevišķās auditorijās nav ekrāna ( A409),  

- neremontētas auditorijas ar slikti aizveramiem logiem (A 409, A 410, A 411, A 

413). 

Iespējas attīstībai un programmas pilnveidei: 

- studiju kursu seminārus veidot, vairāk dodot iespēju studentam mutiski paust 

savu viedokli, diskutēt, 

- izstrādāt jaunus interesantus C daļas kursus; 

- izstrādāt un izplatīt vairāk studiju materiālu elektroniskā formā; 

- izstrādāt jaunus kursus WEB-CT vidē, 

- nepieciešams precīzāks nodarbību plānojums nepilna laika studentiem; 

- vairāk piesaistīt vieslektorus, 

- izstrādāt adekvātus slodţu normatīvus pedagoģisko prakšu vadīšanai, 

- vēlams paplašināt sadarbību ar ārzemju augstskolām, 

- uzlabot mēbeļu iegādes sistēmu LU. 



20.1.1. Realizācijas grūtības (draudi): nekādi īpaši draudi nav pamanīti, visas grūtības, kas 

saistītas ar jaunās programmas ieviešanu, pārvarētas.  

 

2.8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). [Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus.] 

 

             2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaite

s gada 

1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 

2211..  PPKK  

LL –19 

L2 –8 

 

2222..  NNNN  

LL –6 

L2 –5 
   

 

2233..  PPKK  

LL –19 
L2 –9 

 

2244..  NNNN  

LL –8 

L2 –5 

   
  

24.1. P

K 

LL –16 

L2 –5 
 

2255..  NN

NN  

LL –22 

L2 –5 

 
 

2266..  PP

KK  

LL –25 

L2 –10 
 

2277..  NN

NN  

LL –13 

L2 –3 

 
 

27.1. P

K 

LL –21 

L2 –9 
 

2288..  NN

NN  

LL –21 

L2 –3 

 
 

2299..  PP

KK  

LL –13 

L2 –9 
 

3300..  NN

NN  

LL –14 

L2 –9 

 
 

 

3311..  NN

NN  

LL –18 

L2 –9 

 
 

3322..  PPKK  

LL –94 
L2 –42 

 

3333..  NNNN  

LL –96 

L2 –34 

 
 

3344..  PPKK  

LL –50 
L2 –12 

 

3355..  NNNN  

LL –96 

L2 –34 

 
 

3366..  PPKK  

LL – 
L2 – 

 

3377..  NNNN  

LL – 

L2 – 

 
  

2006.  

3388..  PPKK  

LL –19 

L2 –6 
 

3399..  NNNN  

LL –10 
L2 –0 

   

  

39.1. P

K 

LL –11 

L2 –7 

 

4400..  NN

NN  

LL –17 
L2 –7 

 

 

4411..  PP

KK  

LL –12 

L2 –5 

 

4422..  NN

NN  

LL –30 
L2 –4 

 

 

42.1. P

K 

LL –16 

L2 –9 

 

4433..  NN

NN  

LL –11 
L2 –2 

 

 

4444..  PP

KK  

LL –16 

L2 –3 

 

4455..  NN

NN  

LL –18 
L2 –10 

 

 

 

4466..  NN

NN  

LL –18 
L2 –9 

 

 

4477..  PPKK  

LL –74 

L2 –30 
 

4488..  NNNN  

LL –104 
L2 –32 

 

 

4499..  PPKK  

LL –31 

L2 –12 
 

5500..  NNNN  

LL –104 
L2 –32 

 

 

5511..  PPKK  

LL – 

L2 – 
 

5522..  NNNN  

LL – 
L2 – 

 

  

u.t.t.            

 

 

               2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
13

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.   15 6 5  - - 

2006./2007. 5 5 4 8 3  - - 

 

               2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. u.t.t. 

Profesori 
4 7  

                                                 
13

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



Asociētie profesori 
4 1  

Docenti 
2 2  

Lektori: 
4 2  

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
3 1  

citi* 
1 1  

Asistenti: 
1 1  

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
1 1  

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
15 13  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. 2006. u.t.t 

Viesprofesori 
   

Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

4 4  

t.sk:       ar doktora grādu  
1 1  

ar maģistra grādu  
3 3  

citi* 
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
4 4  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
2 2  

Ieguvuši doktora grādu 
   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

3 1  

Akadēmiskajā atvaļinājumā  
   

 

 

 

 



2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

12 18  

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

31 54  

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

24 45  

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

38 44  

 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. u.t.t. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2 2  

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

Studējošo apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 



UN 

Vizuālās mākslas skolotāja 
KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
PAR 2006./ 2007. AKADĒMISKO GADU 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju virziena vadītājs: 

asoc. prof. V. Kincāns 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē   …………Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 

 

 

 

 



 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis 

pašnovērtēšanas periodā (2006./2007. māc. gads) nav mainījies: studiju programmas īstenošanas 

mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo kvalifikāciju (Vizuālās mākslas 

skolotājs), kas ir pamats skolotāja pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību pilna un 

nepilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes, iemaľas un 

jaunrades pieredzi; 

radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un radošai darbībai 

demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo attieksmju 

izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.3. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju kursi, 

mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, 

jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2006./2007. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (Vizuālā māksla un mākslas 

vēsture, vai mājturība, vai kultūras vēsture, vai informātika) 
60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2006./2007. akad. gadam ir 

šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri izvēlējušies 

profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst vizuālas mākslas skolotāja 

kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst vizuālās mākslas studiju virziena mērķiem un 

uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem un praktiskiem kursiem. 

Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt vienu no 

sekojošam kvalifikācijām: „Vizuālās mākslas un mājturības/mājsaimniecības skolotājs”, „Vizuālās 

mākslas un kultūras vēstures skolotājs”, „Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs”, „Vizuālās 

mākslas un lietišķās informātikas skolotājs”. 

 

 



 

1.4. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba formas: lekcijas 

un semināri, notiek arī praktiskās nodarbības, ko nosaka apgūstamās specialitātes specifika, bet arī 

daţādas metodes un paľēmieni, kas rosina studentus līdzdarboties - grupu darbs, diskusijas, 

problēmsituāciju analīzes, dokumentu un tekstu analīzes, u.c. Studenti tiek rosināti publiski uzstāties 

savā kursā, prezentējot patstāvīgos darbus, izteikt pašvērtējumu un vērtēt citu studentu darbus. Skatēs 

un starpskatēs studenti saľem pasniedzēju komentārus un ieteikumus, redz un vērtē savu kursa biedru 

darbus, uzdod jautājumus un paši piedalās vērtēšanas procesā. Kā atzīst paši studenti, atbildot uz 

aptaujas anketas jautājumiem, studiju process ar to kļūst saistošāks un interesantāks. 

Šāda pieeja ir būtiska, jo studentiem ne tikai pašiem aktīvi jādarbojas līdzi studijās, bet arī labi 

jāapgūst tā metodika, kuru turpmāk varēs pielietot skolā vizuālas mākslas mācību stundās, ľemot vēra 

skolotāja standartā paredzētas prasības. 

Mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka katra studiju kursa specifika. 

Docētāji izmanto grafoprojektoru, video aparatūru, datorus, tādējādi papildinot lekcijas un praktiskās 

nodarbības ar pašu sagatavoto materiālu, mācību materiālu demonstrējumu. Liels klāsts mācību 

materiālu ir mākslas vēstures, pasaules kultūras vēstures tematikā utt. Kultūras mantojuma un 

mūsdienu mākslas apguvei docētāji izmanto ekskursijas uz muzejiem (Latvijas Brīvdabas muzejs, 

Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs, Latvijas pilis u.c.) un izstādēm.  

Vizuālas mākslas skolotāju sagatavošanas specifika ir tāda, ka visbieţāk izmantotā metode ir 

praktiskie darbi, jo, lai varētu attīstīt prasmes un iemaľas, tad skolotājam pašam ir šīm prasmēm jābūt. 

Visi docētāji un arī lielākā daļa studentu atzīmē, ka praktiskajiem darbiem ir ļoti maz kontaktstundu.  

Analizējot novērtēšanas metodes un procedūru, nepieciešams atzīmēt, ka studiju kursu 

novērtēšana notiek atbilstoši paveiktā studiju darba apjomam – kredītpunktos un kvalitātei – desmit 

ballu sistēmā. Vērtēšana studiju procesā norit gan izvērtējot studentu zināšanas un prasmes semestra 

laika nodarbībās (semināros, starpskatēs ), gan arī nobeidzot kursu un kārtojot eksāmenus (skates). 

 Studenti tiek informēti par studiju kursu vērtēšanas principiem katra semestra sākumā, 

saľemot obligāto prasību aprakstu un pārbaudījumu kalendāro plānu. 

Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīciju eksāmenos un vērtēšanā ir iesaistīti visi šo studiju kursu 

docētāji, kas dod iespēju objektīvāk novērtēt studentu darbus. Studentiem tiek dota iespēja iepazīties ar 

visu studentu darbiem. Pēc eksāmena (skatēm) studentiem ir iespēja kopīgi apspriest eksāmena 

rezultātus, saľemt paskaidrojumus un saprast savu darbu trūkumus un pozitīvos momentus. Veicot 

regulāras starpieskaites, studenti saľem vērtējuma pamatojumu. Teorētiskos kursos studenti tiek 

aicināti piedalīties vērtēšanas darbā, proti, tiek rakstītas savstarpējas recenzijas un kopīgi analizēti 

testu rezultāti. Tādejādi tika uzlabota gan testu kvalitāte, gan to atbilstība sniegtajām zināšanām. 

   Studiju procesa laikā notiek nepārtrauktā vērtēšana, t.i. docētāji vērtē studentu darbu 

semināros, starpskatēs, kā studenti izpilda uzdotos uzdevumus un patstāvīgos darbus. Studentu darbu 

vērtēšanā tiek izmantota individuālā pieeja. Semestra noslēgumā atbilstoši studiju kursa aprakstā 

paredzētajam prasībām notiek pārbaudījumi (skates).      

 

 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju procesa 

uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai 

u.c.) 

 



            Vizuālas mākslas virziena vadītājs vismaz 2 reizes semestrī tiekas ar katra kursa studentiem, lai 

pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un problēmas. Virzienu vadītājam ir 

iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt neskaidros jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, virziena vadītājs kopā ar docētājiem izstrādāja 

metodiskos norādījumus studiju programmas apgūšanai. Studiju sākumā katrs students saľem brošūru 

ar informāciju par studiju programmu ( skates nolikums, prasības diplomdarbam, studiju plāns, 

atsauču un izmantotās literatūras noformējums utt). Tāds informatīvi – metodiskais materiāls ļauj 

studentiem labāk orientēties studiju programmā un prasībās, kuras viľiem vajag izpildīt.  

Ľemot vērā, ka studiju kursu prasību izpildīšana pieprasa arī patstāvīgu darbu, studentiem ir 

iespēja strādāt mācību darbnīcās brīvajā laikā.  No 2003. g. LU PPF bija noslēgta vienošanos ar Rīgas 

mākslas muzejiem par iespēju apmeklēt izstādes un muzeja ekspozīcijas bez maksas. Dimţel ar 2007. 

gada rudeni  muzeju  vadība  ir   atteikusies no  sadarbības ar  LU.  

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada noslēgumā, 

izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa norisi, 

problēmām, sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze rāda, ka kopumā 

studenti pozitīvi vērtē studiju programmu un studiju procesa norisi. Studentu aptaujā par programmu 

2006./2007.akad.gadā minētie galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu ideju savam 

darbam skolā (NLN); 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā tiek veidotas kā 

labvēlīgi noskaľotas diskusijas. 

 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; nodarbību skaits 

neatbilstošs kursa saturam;  

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 

 prakses organizēšana un norise; 

 neapmierina nodarbību  saraksts. 

 

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos apmierina un 

kopumā tiek vērtēta pozitīvi. Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem sniedz iespēja papildināt 

savas zināšanas, prasmes un iemaľas. No aptaujas rezultātu analīzes var konstatēt, ka programmas 

saturs sniedz studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā, 

pedagoģiskajā darbā. Neviens no aptaujātajiem neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas 

uzbūvi, mācību saturu un pasniedzēju darbu. Tieši otrādi, aptaujātie konkrēti minēja to pasniedzēju 

uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. Docētāji ir ieinteresēti sava studiju kursa īstenošanā, 

labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret auditoriju, izprot strādājošo studentu problēmas. Visi aptaujātie 

bija vienprātīgi attiecībā uz pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu atzinumiem ir diezgan 

augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs. Aptaujas rezultāti1. pielikumā. 

 

 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam) 



Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā,  tiekoties ar katru 

akadēmisko grupu, kā arī izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. Pārrunās tika konstatēts, ka 

studenti augstu novērtē pasniedzēju kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu 

panākumos, pieejamību gan konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī komunikācijas iespējas izmantojot 

e – pastu.  

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  absolventu 

aptaujas rezultāti netiek pievienoti sakarā ar to, ka programma tika akreditēta 2005. gada 14. decembrī, 

un pirmais izlaidums būs 2007./08. mācību gadā. Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs” absolventu aptaujas netika veiktas, bet 

5. kursa studentu aptaujas rezultāti (2006./07. studiju gada absolventi)  liecina par to, ka studiju 

programmas saturs, studiju programmas piedāvātās iespējas un studiju procesa organizēšana pilnībā  

apmierināja  studentus. 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 10 docētāji un 2 studiju metodiķi. Mācībspēku 

raksturojums: 

kopējais skaits –10 docētāji, no tiem 6 ir LU PPF pamatdarbā, 3 docētāji strādā pēc darba 

līguma, 1 docētājs strādā kā stundu pasniedzējs; 

ar doktora grādu - 1 docētājs; 

ar maģistra grādu - 9 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 1 asociētais profesors. 

2 docētāji – A Avotiľa un I.Vītola strādā pie doktora disertācijas. Pasniedzējam O. Ķengam 

2007. gada rudenī ir paredzēta promocijas darba aizstāvēšana. A. Auziľa un V. Zvirgzdiľa pavasara 

semestrī piedalījās mākslinieku radošajā darbnīcā Liepājā. 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 

organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu 

iesaiste pētniecībā u .c.), tās ietekme uz studiju programmu 

 

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar 

mākslas izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un izpratnes problēmām. 

Mācībspēki veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, izstādēs, veido metodiskus mācību 

līdzekļus. Docētāju pētījumu, publikāciju un referātu tēmas konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem 

mākslas skolotāju sagatavošanas jautājumiem. Konferences, publikācijas, cita veida starptautiskā 

sadarbība ir studiju kursu pilnveidošanas avots – uz šīs darbības pamata atjaunojas kursu saturs, 

metodes, studiju materiāli. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība Pielikumā Nr. 2.  

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 

 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto programmu, raksturo 

šādi dati: 

 zīmēšanas darbnīcas (20 darba vietas) - 2, 



 gleznošanas darbnīcas (15 darba vietas) - 2, 

 kompozīcijas un tekstila darbnīca (15 darba vietas) - 1, 

 grafikas darbnīca ( 15 darba vietas) – 1, 

 zāle izstāţu rīkošanai, 

 auditorijas, datorklases, 

 datortelpa šīs specialitātes studentiem (8 darba vietas ar INTERNET pieslēgumu), 

 bibliotēka (pēc aptaujas rezultātiem studenti ir apmierināti ar bibliotēkas resursiem). 

 Pēc studiju programmā iesaistīto docētāju ierosinājuma un atbilstoši programmas vajadzībām, 

turpinās nepieciešamās specializētās literatūras iegāde fakultātes bibliotēkā. Regulāri tiek uzturēta 

materiālā bāze zīmēšanas, gleznošanas un grafikas darbnīcās. Zīmētavās mācību procesa uzlabošanai 

tika uzstādītas ţalūzijas. Gleznošanas darbnīcām tika iegādāti jauni molberti. INTERNETa pieslēgums 

ir gan docētāju darba telpās, gan studentu datortelpā. Datortelpā tika uzstādīta signalizācija.  

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 

secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

 Virziena  finansēšanas un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas galvenie avoti: 

a) studiju maksa, kas 2006./07. studiju gadā  vienam studentam  bija no 700 līdz 420 Ls, atkarībā no 

studiju gada un studiju formas; 

b) valsts budţeta finansējums. 

Studiju virziena finansējums ir apmierinošs, ľemot vēra PPF SIN esošos līdzekļus. Materiāli 

tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu studentu prasības attiecībā uz 

izglītības kvalitāti. Vizuālās mākslas virziena īpatnība ir tāda, ka kvalitatīvas studijas prasa krietni 

lielāku finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet skaidrs ir arī tas, ka straujas studiju maksas palielinājums 

samazinās studentu interesi par mūsu studiju virzienu.  

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek caur viľu piesaistīšanu valsts pārbaudījumu komisiju 

sastāvā. Mācību prakses (plenērs) notiek Latvijas skolās. Skolas administrācija un vietējie pasniedzēji 

kopa ar LU docētajiem strādā pie metodisko jautājumu risināšanas.  

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumi studiju 

programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji, piedaloties konferencēs, izstādēs, radošās darbnīcās un tiekoties ar kolēģiem, 

kuri piedalās līdzīgu programmu un virzienu realizācija citās augstskolās, dalās ar zināšanām un 

pārľem  veiksmīgo mācību formu pieredzi. 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU katedrām; 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem, kuri deleģē savu pārstāvi valsts 

pārbaudījuma komisijā; 



 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Talsu mākslas skolu u.c.) iesaistot to 

skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma komisijā, gan izmantojot skolas kā 

studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

 

Saskaľā ar ekspertu ieteikumiem, profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programma „Skolotājs”, salīdzinot ar 5-gadīgo profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmu vairāki studiju kursi, kas bija  ar 1 krp tika apvienoti , lai novērstu sadrumstalotību. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Vizuālās mākslas studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie mācībspēki savā pasniegšanas darbā izmanto nepieciešamās apmācības 

metodes piešķiramās kvalifikācijas iegūšanai. Pasniegšanas darbā izmantotās interaktīvās 

metodes ļauj sasniegt augstu apmācības efektivitāti; 

 virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie mācībspēki no LU PPF, par ko liecina akadēmiskā 

personāla CV, zinātnisko publikāciju skaits un mākslinieciskā jaunrade; 

 akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, semināros Latvijā un ārvalstīs 

veicina vizuālas mākslas skolotāja programmas praktiskās realizācijas līmeľa nepārtrauktu 

paaugstināšanos; 

 atbilstoši LU Nolikumam par nobeiguma darbu izstrādi ir atjaunoti metodiski  

ieteikumi diplomdarba pētījumam un darba noformēšanai.  

 

Vizuālās mākslas studiju virziena vājās puses: 

Studenti: 
 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, kas traucē kvalitatīvi realizēt 

programmas mērķus un uzdevumus; 

 Virziena finansiālais segums ( katrā kursā tikai 5-7 budţeta vietas) ir nepietiekams, lai apmaksātu augsti 

kvalificētu akadēmisko darbu un pilnvērtīgi attīstītu materiālo bāzi – studenti nespēj segt augstas studiju maksas. 

Tas atsaucas uz skolotāju trūkumu valstī. 

 

Studiju process: 

 par maz tiek attīstītas pētnieciskā darba iemaľas; 

 ne visos virziena studiju kursos ir iespējams panākt visu studentu nodrošinājumu ar 

mācību pamatliteratūru, kā arī kvalitatīviem metodiskajiem materiāliem; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 nenotiek pasniedzēju lekciju hospitēšana un savstarpēja apspriešana; 

 pedagoģiskās prakses jautājums ir visvājākā un sasāpējusi vieta virziena realizācijā; 

 docētāju slodzes ir ne tikai atalgojuma jautājums, bet arī darba uzskaites un funkciju 

sadalīšana; 

 praktiskajiem studiju kursiem ir pārāk mazs kontaktstundu skaits; 

 

Pārējie faktori: 

 nav regulāru sakaru ar darba devējiem; 

 nav sadarbības ar ārzemju augstskolām kā mācībspēku, tā studentu apmaiľā; 

 nav regulāras sadarbības ar līdzvērtīgam programmām. 

 

Draudi 

 



       Virziena izmaksas ar katru gadu pieaug, apsteidzot studentu reālo maksātspēju. Pēdējo gadu laikā 

studējošo skaits programmā samazinās pieaugošās studiju maksas dēļ, neraugoties uz to, ka studējošie 

vērtē programmu pozitīvi un uzskata par noderīgu profesionālās kvalitātes pilnveidei. 

 

Secinājumi par programmas iespējamo attīstību 

 

  Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā studentu aptauja dod 

ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais un mākslinieciskais potenciāls ļauj pilnveidot aktīvos 

studiju kursus un izstrādāt jaunus studiju kursus atbilstoši darba tirgus izmaiľām. Studiju 

kursu piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniski praktiska kvalifikācijas 

paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas programmās; 

 sadarbība ar līdzvērtīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu visnotaļ vērtīgs 

impulss šīs programmas uzlabošanai un attīstībai, kas kopumā uzlabotu mākslas izglītības 

situāciju Latvijā; 

 virziena attīstību varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrības diskusija par humanitārajām, 

mākslas vērtībām un mākslas pedagoģijas problēmām, nosakot mākslas pedagoga lomu 

šo vērtību izkopšanā. 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju periodā, papildinot 

iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

Skolotājs, Vizuālas mākslas virziens 

 

Dati uz atskaites 

gada 1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  40 26 - - - - 66 52 - 5 

NLN  39 31 - - - - 70 70 - 10 

2006. PLK 30 31 29 21 - - - 81 62 - 9 

NLN 29 33 25 25 - - - 83 83 - 11 

 

8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Skolotājs, Vizuālas 

mākslas un mākslas vēstures studiju virziens 

Dati uz 

atskaites gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - - 30 22 18 - 70 33 17 13 

NLN  - - 20 18 25 18 81 81 6 14 

2006. PLK  - - - 28 17 6 45 24 16 3 

NLN  - 1 4 19 21 16 61 61 16 10 

 



8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju 

gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu aptauja: 

aptaujāto absolventu 

skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 43  31 15 14    

2006 /2007.         

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 

Profesori - - 

Asociētie profesori 1 1 

Docenti - - 

Lektori: 5 5 

t.sk:       ar doktora grādu  - - 

ar maģistra grādu  5 5 

citi* - - 

Asistenti: - - 

t.sk:       ar doktora grādu  - - 

ar maģistra grādu  - - 

citi* - - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 6 6 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 

Studē doktorantūrā - - 

Ieguvuši doktora grādu - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides programmu - - 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 1 1 

 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

Amats  2005. 2006. 

Viesprofesori - - 

Viesdocenti - - 

Vieslektori: 3 3 

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji) 1 1 

t.sk:       ar doktora grādu  - - 

ar maģistra grādu  1 1 

citi*   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 4 4 

  



 

 2005 2006 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos 

(projektu skaits) 
- - 

Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču 

skaits) /(izstādes) 
14/9 14/9 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits 10 10 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 
- - 

 

 

 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 

Mācībspēku apmaiľa    

No Latvijas uz ārvalsti 

- - - 

   

   

No ārvalsts uz Latviju 

- - - 

   

   

Studējošo apmaiľa    

No Latvijas uz ārvalsti 

Portugāle 1 1 

Vācija  2 

   

No ārvalsts uz Latviju 
- - - 

   

 

 

 



Vizuālās mākslas skolotājs (1.kurss) Pielikums Nr. 1.

Vidējais Moda* Moda % **

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,76 2 65% 0

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,76 2 76% 0

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,81 2 41% 1

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,18 5 35% 6

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,77 2 59% 4

6 2,31 2 41% 4

7 2,07 2 71% 2

8 2,20 2 59% 2

9 2,00 2 65% 0

10 1,76 2 53% 0

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,71 2 59% 0

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,00 5 59% 10

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,43 5 59% 10

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,65 2 53% 0

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,12 2 76% 0

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,10 2 53% 7

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,71 3 59% 0

18 2,20 2 76% 2

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,75 2 35% 5

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,33 3 41% 2

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,63 2 59% 1 10-20 h

22 2,00 2 88% 0

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 17 respondenti 2007. gada pavasara semestris

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Studiju programmas saturs 1,78

Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,07

Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,01

Studiju procesa organizēšana 2,13

Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,43

Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs

% 12% 29% 0% 18% 41%

Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt

% 59% 6% 0% 0% 35%

Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt

% 18% 41% 6% 0% 35%

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)

Nevar 
pateikt ***

Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaņas

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt

Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 
to)

Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt 
un pamatot viedokli

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā

Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.)

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 
programmu LU



Vizuālās mākslas skolotājs (4.kurss)

Vidējais Moda* Moda % **

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,07 2 64% 0

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,57 2 50% 0

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,29 2 64% 0

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,50 2 43% 0

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,46 3 43% 1

6 2,46 2 43% 1

7 1,92 2 71% 1

8 2,00 2 50% 1

9 3,31 4 57% 1

10 2,36 2 43% 0

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,29 2 57% 0

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,50 5 43% 6

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,78 5 36% 5

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,92 1 36% 2

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,09 2 29% 3

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,25 3 36% 2

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 3,21 3 64% 0

18 2,83 3 43% 2

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,64 2 43% 0

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,08 2 43% 2

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,00 2 57% 0 10-20 h

22 2,43 2 64% 0

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 14 respondenti 2007. gada pavasara semestris

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Studiju programmas saturs 2,31

Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,42

Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,40

Studiju procesa organizēšana 2,47

Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,52

Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs

% 14% 14% 7% 21% 43%

Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt

% 14% 14% 21% 0% 50%

Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt

% 21% 36% 7% 0% 36%

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)

Nevar 
pateikt ***

Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaņas

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt

Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 
to)

Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt 
un pamatot viedokli

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā

Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.)

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 
programmu LU



Vizuālās mākslas skolotājs (5.kurss)

Vidējais Moda* Moda % **

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,95 2 95% 0

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,26 2 53% 0

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,00 2 68% 0

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,88 2 37% 2

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,00 2 79% 0

6 2,11 2 63% 0

7 1,56 2 53% 1

8 1,94 2 68% 1

9 2,79 3 42% 0

10 1,94 2 58% 1

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,00 2 58% 2

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,92 2 42% 7

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,13 2 37% 4

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,63 2 63% 0

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,06 2 68% 1

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,89 2 53% 1

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,26 2 47% 0

18 2,35 2 37% 2

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,17 2 42% 1

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,18 3 37% 2

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,88 2 47% 3 10-20 h

22 2,26 2 53% 0

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 19 respondenti 2007. gada pavasara semestris

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Studiju programmas saturs 2,07

Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,95

Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,06

Studiju procesa organizēšana 2,02

Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,23

Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs

% 21% 26% 11% 26% 16%

Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt

% 11% 16% 26% 11% 37%

Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt

% 21% 37% 21% 11% 11%

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)

Nevar 
pateikt ***

Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaņas

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt

Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 
to)

Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt 
un pamatot viedokli

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā

Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.)

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 
programmu LU



 Pielikums Nr. 2 
 

52.1. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaites 

 
Vārds, uzvārds Ausma Auziľa 

Amats lektore 

Struktūrvienība SIN 

Par laika periodu No 01.09. 2006. Līdz 01.09. 2007. 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

 
Kompozīcija 2 dimensijās I, II 

Kompozīcija I, III, IV 

Kompozīcija 3 dimensijās VI, VII, VIII 

Diplomdarba rakstīšanas metodika 

Krāsa kā forma un saturs mākslā 

Papīra plastika I, II 

Vizuālā komunikācija un māksla 

Telpas (vides) organizācija 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

 

Diplomdarbi: 

1. Riekstiľa Lienīte Līnija kā izteiksmes līdzeklis kompozīcijā vispārizglītojošās skolas 5. klasē 

2. Grīsle Inga Kukaiľu stilizācija Bērnu mākslas skolas 3. un 4. klasē 

3. Briede Aija Impresionisma glezniecības principu apguve vispārizglītojošās skolas 6.- 7. klasē 

4. Špate Ginta Poparts kā ierosmes avots skolēnu radošajai darbībai mākslas skolā 

5. Moisjuka Elīna Cilvēka tēls fotomākslas nodarbībās mākslas skolas 4. kursā 

6. Pošeika Inga Krāsu emocionālās iedarbības apguves iespējas vizuālās mākslas nodarbībās 5. 

klasē 

Bakalaura darbs: 

1. Sarmīte Sedliľa Zīmējuma tehniku izmantošana pirmskolas vecuma bērnu tēlotājdarbībā 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos 

seminārus. 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija: Mācību priekšmeta metodika ( Profesionālās 

izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programmā) 

 



Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

 
Praktisko mācību uzdevumu izstrāde kursos Kompozīcija I, III, IV  

Praktisko mācību uzdevumu izstrāde st. kursiem Kompozīcija 3 dimensijās  VI, VII, VIII 

Lekciju un praktisko darbu kursa „Krāsa kā forma un saturs mākslā” pilnveide, praktisko mācību 

uzdevumu izstrāde 

Studiju kursa Diplomdarba rakstīšanas metodika pilnveide 

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai 

kas ir izdevis.  

 

 
3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra 

nosaukumu un dalības veidu. 

 
1. LKIM ISEC: ”Vizuālā māksla” vidējās izglītības standarta izveide – dalība konsultatīvajā darba grupā 

2. Metodiskās studentu mācību darbu izstādes: Krāsa vēsturiskajos mākslas stilos, Pārvērtības 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu.  

 
Studiju kursu Kompozīcija  I, II, IV, V,  

Diplomdarba rakstīšanas metodika, Krāsa kā forma un saturs mākslā pilnveide atbilstoši jaunajām prasībām 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

Referāts:  

LU 65. konference: Kompozīcijas satura apguves aspekti Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāju 

izglītības programmā 

2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma 

apjomu.  

 
Projekti (dalība):  

1. Rīgas – Pori mākslas projekts Memory Box  

2. Mail Art: Lobē lielo ķīri Krievu salā  

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

 
Recenz. Konkursam izvirzītam darbam 

Ilze Dzilna Telpiskuma izpratnes attīstīšana mākslas skolas 3.- 4. kursa audzēkľiem; (vadīt. Lekt. V. 

Zvirgzdiľa) 

 



4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

 
Kursu sagatavošana un vadīšana vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājiem vizuālās mākslas mācību 

metodikā; organiz. Mākslas izglītības centrs Trīs krāsas;  

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

 

LRIZM Tālākizglīt. Progr.: Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras veidošana un 

izvērtēšana. Iegūts mācību literatūras recenzenta statuss. 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

 
Pozitīvais: 

- Atsevišķu studentu teicami un izcili darba rezultāti docētajos studiju kursos;  

- ļoti labs vadīto diplomdarbu vērtējums; 

- radošā darbība mākslas projektos, piedalīšanās ar darbiem izstādēs (skat. Projekti un granti). 

Problēmas:  

- vājais studentu priekšzināšanu līmenis mākslas priekšmetos iestājoties universitātē un nepietiekamais stundu 

apjoms mākslas studiju kursos liek pazemināt prasības mākslas disciplīnās, kas var atsaukties uz skolotāju 

izglītības kvalitāti specialitātē;  

- grūtības studiju kursu pasniegšanas metodikā sakarā ar jauno studiju kursa realizēšanu praksē. 

Ieceres:  

- studiju kursu satura pasniegšanas metodikas pilnveide;  

- profesionālā pilnveide pedagoģijas un mākslas teorijas jomā;  

- radošā darbība mākslā.  

 
 

15. 06.2007.  A. Auziľa 

(datums)  (paraksts) 

 



  

Vārds, uzvārds Austra Avotiľa 

Amats lektore 

Struktūrvienība SIN 

Par laika periodu No2006.g. 1.septembra Līdz 2007. g. 30. jūnijam 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

 

Mākslas vēsture 

Mākslas vēstures pamati 

Rietumeiropas mākslas vēsture I 

Rietumeiropas mākslas vēsture II 

Jauno laiku mākslas vēsture I 

Mākslas vēstures mācību metodika 

Kultūras vēstures un mākslas vēstures mācību metodika I 

Latvijas kultūras vēsture 

Latvijas mākslas vēsture 

Muzeju pedagoģija 

Mācību prakse: muzeju 

Pedagoģiskā prakse I 

Pedagoģiskā prakse II 

Pedagoģiskā prakse VIII 

Mākslas terapijas studija 

20.gs. mākslas filozofija un mākslas pedagoģija 

Mākslas vēsturiskie stili pedagoģiskajā procesā 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

 

Diplomdarbi: 

1. Anita Zaļaiskalns „Baroka mākslas apguve 17. gadsimta kultūras kontekstā vidusskolas 11. 

klasē 

2. Una Kastanovska “Ieskats 18.gadsimta nacionālo mākslas skolu attīstībā kultūras vēsturei 

vidusskolai” 

3. Vineta Vilka-Breţģe „Eiropas viduslaiku kultūra vispārizglītojošās skolas 11. klasē” 

4. Anna Orniľa „Kustības attēlojuma apguve vizuālajā mākslā vispārizglītojošās skolas 9. 

klasē” 

5. Maija Rudovska „Senās Grieķijas kultūras apguve kultūras vēstures stundās 

vispārizglītojošās skolas 10. klasē”. 

 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos 

seminārus. 

Lutera akadēmija LELB Garīgā personāla mācību iestāde, - docēts kurss - Mākslas vēsture. 



Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola – docēts kurss - Mākslas pedagoģija  

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

 

Lekciju kursa „Jauno laiku mākslas vēsture I”, pilnveide 

E-kursa „Mākslas vēsture” izstrāde (izstrādes līmenis 50 %) 

Lekciju kursa „Latvijas kultūras vēsture ”, pilnveide 

Lekciju kursa „Muzeju pedagoģija”, pilnveide 

Metodiskā materiāla pilnveide kursam „Rietumeiropas mākslas vēsture II”. 

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir 

izdevis.  

Sagatavota izdošanai mācību grāmata „Kultūras vēstures pamati”, izdevniecība Zvaigzne ABC, 

plānots izdot 2007. gada rudenī 

Tulkota un rediģēta grāmata „Glezniecības vēsture” – izdevniecība „Jānis Roze”, plānots izdot 2007. 

gada nogalē. 

Tulkota un rediģēta grāmata „Monē” – izdevniecība „Jānis Roze”, izdota 2007. gada maijā. 

Grāmata-ceļvedis „Jēzus baznīca”, izdota trijās valodās (latviešu, angļu, vācu), 2007. gada jūnijs, 

ISBN 978-9984-39-253-0 

 
3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

Piedalīšanās IZM ISEC semināros par „Vizuālās mākslas standartu vidusskolai” projektu; 

Piedalīšanās IZM ISEC semināros par „Kultūras pamatu standarta vidusskolai” projektu; 

 
4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu.  

 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

LU 65. konference: referāts ”Standarta projekts – „Kultūras vēstures pamati” vidusskolā”. 

 

Skolēnu pašvērtējuma rezultātu analīze kultūras vēstures apguvē //Society, integration, 

education. – Proceedings of the international conference. Rezekne: 2007. (41 – 49 .lpp) 

 
2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma 

apjomu.  

 
3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 



vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

 
4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

  

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

 

LU PPF Dome – 1 x mēnesī 

 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

 

Profesionālā pilnveide Cīrihes Universitāte un Cīrihes Centrālā bibliotēka, 2007. gada februāris; 

Piedalīšanās kvalifikācijas celšanas kursos LU PPF „Augstskolu pedagoģija”: 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

 

Pozitīvais: 

atsevišķu studentu teicami un izcili darba rezultāti docētajos studiju kursos; 

izcils un teicams vadīto diplomdarbu vērtējums. 

Problēmas:  

trūkumi studiju kursu pasniegšanas metodikā, vizuālā materiāla digitalizācijas nepieciešamība. 

Ieceres:  

studiju kursu satura pasniegšanas metodikas pilnveide; 

profesionālā pilnveide pedagoģijas un mākslas teorijas jomā; 

mācību grāmatas pabeigšana; 

E-kursa pabeigšana; 

radošā darbība publicistikā. 

 
 

16. 06.2007  A. Avotiľa 

(datums)  (paraksts) 

 

 



 
Vārds, uzvārds Inārs Helmūts 

Amats lektors 

Struktūrvienība LU PPF SIN 

Par laika periodu no 05.09.2006. līdz 26.06.2007. 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Zīmēšana, grafikas tehnikas, vasaras prakse-plenērs 

Zīmēšana, grafikas tehnikas 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

Diplomdarbi ”Kologrāfijas tehnikas apguve mākslas skolā .” „Ex libris apguve 5.-6. kursā bērnu 

mākslas skolā.” 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

nav 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos 

seminārus. 

nav 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

nav 

 

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir 

izdevis.  

nav 

 

 
3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

nav 

 

 
4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

nav 

 

 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu.  

 



nav 

 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu. 

nav 

2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma 

apjomu.  

nav 

 

 
3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

nav 

 

 
4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

nav 

 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

nav 

 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Mākslinieciski radošā darbība. Piedalījies Mākslas dienu izstādē Limbaţu muzejā (2007.). Piedalījies 

mākslas dienu izstādē Lēdurgas kultūras namā. 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

Pieredze attīstāma. Turpināt kopt mākslas izglītības tradīcijas, pilnveidot māksliniecisko pieredzi. 

 
 

17.. 06.2005.  Inārs Helmūts 

(datums)  (paraksts) 

 



 

Vārds, uzvārds Ingrīda Irbe 

Amats pasniedzēja 

Struktūrvienība LU PPF SIN 

Par laika periodu no 01.09.2006. līdz 30.06.2007. 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

zīmēšana; gleznošana,  pedagoģiskā prakse, novērošanas prakse 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

1.diplomdarbs „Vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļi kubismā un to izmantošanas iespējas 7.klasē”                                                                                                 

2. diplomdarbs „Vizuālās mākslas stundas Valsts mākslas muzejā 9. klasē” 

3. diplomdarbs „Akvareļglezniecības tehnisko paľēmienu izmantošana 5.klasē” 

4. diplomdarbs  „Daţādu tekstiltehniku apguve  pamatskolā” 

5. diplomdarbs „Cilvēka figūras zīmēšanas izpratnes veidošana 5.klasē” 

6. diplomdarbs „Dţ.Polloka gleznošanas process kā ierosmes avots skolēnu radošajā darbībā mākslas  skolas 5.kursā”  

7. diplomdarbs „V.van Goga māksliniecisko izteiksmes līdzekļu izmantošana gleznošanas nodarbībās mākslas skolas 

5.kursā” 

8. diplomdarbs „V.Vazareli mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izmantošanas iespējas, iepazīstot opārtu” 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

nav 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos 

seminārus. 

nav 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

Studiju kursa „Gleznošana”papildināšana un izstrādāšana pēc jaunajām kursa prasībām. 

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir 

izdevis.  

nav 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

nav 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

nav 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu. 



nav 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

Piedalīšanās republikas tēlotājmākslas konkursizstādē 2006 Latvijas Dzelzceļa muzejā 

Piedalīšanās Starptautiskajā glezniecības triennālē Viļľā „Dialogi” 

Personālizstāde galerijā „Zelta ābele” 

Latvijas Mākslas dienu ietvaros piedalīšanās akcijā „Māksla ziedot” 

2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma 

apjomu.  

nav 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

nav 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

Skolotājiem 2 semināru  vadīšana Mākslas izglītības centrā „Trīs krāsas” 

 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

nav 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Mākslinieciski radošā darbība,  

Seminārs Mākslas izglītības centrā „Trīs krāsas” 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

Ceru turpināt savu pedagoģisko darbu. 

 
 

16. 06.2007  I. Irbe 

(datums)  (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vārds, uzvārds Vladimirs Kincāns 

Amats Asoc. prof. 

Struktūrvienība PPF SIN 

Par laika periodu No 01. 09. 2006 Līdz 30. 06. 2007 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi.  

 

Estētika, Ētika, Saskarsmes un uzvedības kultūra, Ētikas pamati biznesā, Lietišķā saskarsme, Lietišķā 

etiķete un protokols, Estētiskas kultūras veidošana, Viesmīlība un etiķete. 

 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

 6 diplomdarbi, 

 3 maģistra darbi 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

Tiek vadīti 3 doktoranti 

 

 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

Estētiskas kultūras veidošana. Pedagoģijas maģistra progr. 4 krp. 

Viesmīlība un etiķete.. Starpt. attiecību prof. maģistra progr. 2 kr.p. 

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir 

izdevis.  

 

 
3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

 
4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 

 

 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu.  

 



 

 

 

 

Zinātniskais darbs 

 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

Zinātniskās publikācijas: 

1. Mākslas izglītības būtība mūsdienu sabiedrībā. LU zinātniskie raksti 700. sējums. Pedagoģija 

un skolotāju izglītība. Rīga, LU, 2006. 9-18 lp.  

2. The Prospects of dialogical education in modern condition. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. 

Rēzekne, 2007, 167-177 lp. 

3. Silence as element of etiquette communication. Язык и культура. Выпуск 9. Том 1. 

Философия  языка и культуры. Издательский дом  Бураго, Киев, 2007. 210-220. 

4. Art education and formation of creative personality. Changing Education in a changing 

society. ATEE spring University. 2007, 2, Klaipeda University, Lithuania, 2007, 103-108. 

5. Sasveicināšanās kultūra. Ģimenei Nr.1 2007,21-24. 

6. Telefona  sarunas. Ģimenei Nr.2 2007,24-28. 

7. Izglītības jautājumi hermemeneitikas kontekstā. Psiholoģija ģimenei un skolai 2006 Nr.9, 16-

23 

8. Диалогизм М. Бубера и  возможности диалогического образования в современных 

условиях. ( LU izdevniecībā). 

9. Mākslinieka kultūra: izglītība, profesionalitāte, humānisms. (BKA izdevniecībā).  

10. Radošums dzīvē un mākslā: filozofiskā un metodoloģiskā analīze. (LU izdevniecībā). 

11. Jautājumu - atbilţu procedūra un izpratne kā metodoloģiska un pedagoģiska parādība. (LU 

izdevniecībā). 

 

Zinātnisko konferenču referāti: 

1. The 2nd international conference. The phenomenon of creative person in culture. Moscow. 

MGU. 26-27.10.2006. Methodological examine the concept of visualization. 

2. LU 65 zinātniska konference. 30. janvāris 2007. Jautājumu - atbilţu procedūra un izpratne kā 

metodoloģiska un pedagoģiska problēma 

3. Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība, integrācija, izglītība, Rēzekne, 2007.g.23.-

24.februāris. Izglītības iespējas caur dialogu mūsdienu apstākļos. 

4. 56 Annual conference art educations in the changing world. (Tampa, Florida, April 2-10, 

2006, Modern art in the changing world: visual and verbal. 

5. 16th. International Scientific Conference “Language and Culture” named after professor 

S.Burago. Ukraine. Kiev, 19.06-25.06.2007. The question-answer procedure and problem of 

understanding. 

6. Changing Education in a changing society. ATEE spring University. Klaipeda University. 

Lithuania.  Education and formation of creative personality.  

 
2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma 

apjomu.  

Ir  pieteikti  3 granti. 

2. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. 

Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  
 



 

 

 

 

 

 
4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

LU Ikgadējas konferences „Izglītība un māksla” sekcijas vadītājs. 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

LU PPF fakultātes Domes loceklis. 

SIN valdes loceklis. 

Pedagoģijas studiju padomes loceklis. 

Pedagoģijas promocijas padomes loceklis. 

LZP eksperts. 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

Balstoties uz  studentu aptauju rezultātiem varu vērtēt savu darbu kā pietiekoši labu. Laika trūkums neļauj 

strādāt un pabeigt mācību līdzekļus Ētikā un Estētikā.  

 
08.06.2007  

 

 

(datums)  (paraksts)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vārds, uzvārds Juris Nikiforovs 



Amats lektors 

Struktūrvienība LU PPF SIN 

Par laika periodu no 01.09.2006. līdz 30.06.2007. 

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Zīmēšana I; Zīmēšana II; Zīmēšana VII; Zīmēšana VIII; Zīmēšana IX; Kompozīcija 2 dimensijās VII; 

Kompozīcija 2 dimensijās VIII; Kompozīcija 3 dimensijās I; Kompozīcija 3 dimensijās II; Kompozīcija II; 

Kompozīcija III; Kompozīcija V; Datorgrafikas pamati; Izv.VM. Kompozīcija datorgrafikā; Ped. Prakse 

(Datorzinības VMS darbā); Plenērs (prakse); Kursa darbs : Vizuālajā mākslā. 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. Diplomdarbi 

Diplomdarbi: „Rīgas arhitektūras ornamenta kompozīcijas apguve vispārizglītojošā skolā”; „Anrī 

Matisa vēlīnā posma daiļrade kā iedvesmas avots pusaudţu vecuma bērniem mākslas skolā”; „ 

Vizuālā komunikācija pētot gaismu fotonodarbībā mākslas skolas 4. kursā”. 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

nav 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos 

seminārus. 

nav 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

Ped. Prakse (Datorzinības VMS darbā). 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir 

izdevis.  

nav 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

nav 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

nav 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu.  

Studiju kursa paplašinātu aprakstus izstrāde 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

Referāts zinātniskajā konferencē LU „Mūsdienu Kanādas aborigēnu māksla”. 

Referāts Piektajā Baltijas valstu Kanādas studiju zinātniskajā konferencē (5th Canadian Studies Conference of 

Baltic States) „Canadian Mosaic”, Rīga 6.- 8. okt. 2006.: „ Colourfulness and Variety of Aboriginal Art of 

Canada in Electronic Media”. 

Referāts Astotajā Starptautiskajā Ziemeļamerikas Studiju Konferencē Tartu (The 8th International Tartu 



Conference on North – American Studies) „A Return of History?” 26.-28. aprīlis 2007.g.: „Renaissance in 

the Culture of Aboriginal Canada.” 

 
2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma 

apjomu.  

Nav 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

Nav 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

Nav 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

Nav 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Mākslinieciski radošā darbība; pētniecība Asociācijā Kanādas Studijām Latvijā. 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

Mākslas skolotāja specialitātei nepieciešamo kursu apguve tik īsā laikā, kā to paredz studiju programma; 

interesanti rezultāti studentiem izmēģinot jaunus izteiksmes līdzekļus kompozīcijā; grūtības studentiem 

patstāvīgajā darbā, tai skaita izpildot mājas darbus; iecere pilnveidot izvēles kursus. 

Profesionālajā pilnveidē iecerēta mākslas darbība un Kanādas aborigenu mākslas studijas.  

 

17. 06.2006.  J.Nikiforovs 

(datums)  (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vārds, uzvārds Ilze Vītola 



Amats lektore 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2006. līdz 01.09.2007. 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Mākslas pedagoģija; Vizuālās mākslas mācību metodika; Modernisma mākslas vēsture; Mūsdienu mākslas 

vēsture; 20.gs. mākslas teorijas I ; 20.gs. mākslas teorijas II; Pedagoģiskā prakse. 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

Diplomdarbi – Anita Ābele, Baiba Birbele, Inese Mētriľa, Sanita Akmene, Olita Dzelzkalēja, Antra 

Oša, Diāna Nikorjukina, Dace Baumgartena, Tatjana Bistrjakova, Māra Medne, Baiba Zvirbule. 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

Latvijas Mākslas akadēmija - Mākslas pedagoģija un metodika – Maģistra studiju pr.- 2 kp. 

Rīgas Tehniskā universitāte – Mākslas pedagoģija un metodika – Maģistra studiju pr.- 2 kp. 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

Uzdevumu izstrāde pedagoģiskajai praksei. 8 kp. 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana.  

 
Mācību līdzekļa vizuālajā mākslā 4. klasei recenzēšana, izd. RAKA. 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: 

Piedalīšanās starptautiska pētniecības projekta mākslas izglītībā ARTBEAT semināros Helsinku 

mākslas un dizaina universitātē. 

Piedalīšanās ISEC ekspertu semināros - Vizuālās mākslas vidusskolas standarta izveide. 
4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu. 

 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

Piedalīšanās konferencēs. 

LU 65. zinātniskā konference. 



Publikācijas. 

 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

Rekomendācija studentei Madarai Kalmei studiju semestrim Dānijā. Konkursam izvirzīts Baibas Birbeles 

diplomdarbs. 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 
Regulāra tālākizglītības kursu vizuālās mākslas skolotājiem satura izstrāde, organizēšana un vadīšana Mākslas 

izglītības centra TRĪS KRĀSAS ietvaros. 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Saľemts Somijas akadēmijas (Finnish Academy) grants 10 mēnešu pētniecības darbam mākslas 

izglītības jomā Somijā. 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

Mācību gads bija veiksmīgs. 
Profesionāli izaicinošs un brīţiem bezcerīgs ir darbs ar jaunās - četrgadīgās studiju programmas studentiem – 

nepietiekamais mākslas nodarbību apjoms rada baţas par patreizējo studentu veiksmīgu profesionālu darbību 

skolā pēc studiju beigšanas. 

Nākamajā gadā esmu iecerējusi turpināt veikt pētījumu, kura rezultātus paredzēts iekļaut doktora darbā. 

 

19.06.2007.   
(datums)  (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vārds, uzvārds Velga Zvirgzdiľa 



Amats lektore 

Struktūrvienība LU PPF SIN 

Par laika periodu no 01.09.2006. līdz 30.06.2007. 
 

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Zīmēšana 1, zīmēšana 2, gleznošana 1, gleznošana 2, gleznošana 3, gleznošana 5, gleznošana 6, plenērs. 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

Diplomdarbi „ Atspiedumu tehnikas apguves iespējas vizuālās mākslas stundās sākumskolā”, 

„Impresionisma paľēmienu apguve mākslas stundās 6. un 7. klasē”, 

„Ornamenta apguves iespējas vizuālās mākslas stundās pamatskolā”, 

„Abstraktās glezniecības izpratnes veidošana sākumskolā”. 

 „Starppriekšmetu saikne latviešu ornamenta apguves procesā sākumskolā”, 

„Telpiskuma izjūtas attīstīšanas iespējas mākslas skolas 3.-4. kursā”. 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos 

seminārus. 

 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir 

izdevis.  

Lekciju, konspektu izstrāde zīmēšanā, gleznošanā, plenērā, praktiskā metodiskā fonda papildināšana. 

 
3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

 

 

 
4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu.  

 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 



norādīt līdzautorus un apjomu.  

Referāts LU 65. Zinātniskajā konferencē „Dabas studijas vizuālajā mākslā”. 

Piedalīšanās LPA organizētajā starptautiskajā simpozijā-plenērā „Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas 

kompozīcijā”(72 akadēmiskās stundas).  

2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma 

apjomu.  

 
3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

Konkursam izvirzīts diplomdarbs „Telpiskuma izjūtas attīstīšanas iespējas mākslas skolas 3. un 4. kursā”. 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Patstāvīgs radošs darbs visa  gada laikā / glezniecība/. 

Iepazīšanās ar mākslas vērtībām  Barselonas muzejos.  Miro, Pikaso  u.c. glezniecības 

īpatnību un daiļrades attīstības izpēte balstoties uz oriģināliem. Iepazīšanās ar Barselonas jūgendstila 

arhitektūru un Gaudi daiļradi. 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

Turpināt profesionālo pilnveidošanos iepazīstoties ar mākslas darbu 

oriģināliem pasaulē, iegūstot nozīmīgu informāciju un atziľas 

patstāvīgajam radošajam darbam , kā arī tālākajam darbam ar studentiem. 

Izvērst aktīvāku patstāvīgo radošo darbību, kurā gūtās atziľas 

nepieciešamas darbā ar studentiem. 

 

Turpināt angļu valodas zināšanu nostiprināšanu. 

 
 

28. 06.2007.  V. Zvirgzdiľa 

(datums)  (paraksts) 

 

 



 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
  

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

(4214104) SKOLOTĀJS   

MĀJTURĪBAS UN MĀJSAIMNIECĪBAS SKOLOTĀJA kvalifikācijas iegūšanai  

un 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

(4214104) SKOLOTĀJS  

MĀJTURĪBAS UN MĀJSAIMNIECĪBAS, UN KULTŪRAS VĒSTURES SKOLOTĀJA 
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Pārskata periodā 1.-3. kursa studenti studēja profesionālā bakalaura studiju programmā 

“Skolotājs” studiju virzienā “Mājturības un mājsaimniecības skolotājs”, 4.,5.,6. kursa 

studenti- profesionālajā  studiju programmā “Skolotājs” studiju virzienā „Mājturības/ 

mājsaimniecības un kultūras vēstures skolotājs”. 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. izmaiľas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā  

Sakarā ar to, ka tika piešķirts finansējums PPF projektam pedagoģisko prakšu pilnnveidei, tad 

pilna laika studentiem Novērošanas prakse (2kp) tika pārcelta uz 3. semestri, bet Dabas materiālu 

kompozīcija 1 (2 kp.) uz 2. semestri. Pārējā studiju programmas struktūra tika saglabāta.  

Docētāji uzsāka darbu pie studiju kursu aprakstu detalizētas izstrādes. 

Vairāki docētāji izveidojuši jaunas prezentācijas Power Point programmā, piemēram, M. Kokina –Lilo 

„ Aušanas attīstības vēsture,” M. Urdziľa-Deruma „ Prasības radošajiem darbiem mājturības 

olimpiādēs” u.c. 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Mājturības un mājsaimniecības studiju kursu realizācijai docētāji izmantoja daudzveidīgas studiju 

metodes, tādas kā: lekcijas, seminārus, grupu darbus, praktiskos darbus, ekskursijas, laboratorijas 

darbus u.c. Tā kā mājturības priekšmeta specifika ir 75 % praktiskie darbi, tad arī studiju procesā 

visbieţāk izmantotā metode bija praktiskie darbi, jo, lai varētu attīstīt prasmes un iemaľas skolēniem, 

arī pašam skolotājam ir šīm prasmēm jābūt. Gan docētāji, gan arī lielākā daļa studentu tiekoties ar 

virziena vadītājām atzīmēja, ka praktiskajiem darbiem ir pārāk maz kontaktstundu.  

Tā kā runājot par vizuāli uztveramām lietām, tās ir jāredz, tad lekcijās, informācijas sniegšanai 

docētāji izmantoja kodoskopus, video materiālus, power point programmu, pašizgatavotus un studentu 

darbu paraugus, materiālu paraugus, gatavus tekstila, koka, metāla u.c. darbus, pašu uzľemtas 

fotogrāfijas. Docētāji daudz izmantoja demonstrējumus, lai studenti varētu izprast jaunās apgūstamās 

tehnoloģijas. Zināšanu un prasmju nostiprināšanai tika izmantoti semināri, kuros iekļāva grupu darbus.  

Paplašināts arī mācību ekskursiju klāsts, piemēram, 3.kursa studenti divu dienu mācību ekskursijā 

iepazinās ar Arodapmācības un rehabilitācijas centru "Alsviķi" un tajā apgūstamajām profesijām, 

mājturības specifiku realizējot sociālās korekcijas programmu Strautiľu sociālās korekcijas iestādē, kā 

arī Gaujienas internātskolu. 

Īpaša vērība tika veltīta klasisko kultūras vērtību izpratnei. Kultūras mantojuma un mūsdienu lietišķās 

mākslas apguvei docētāji izmantoja ekskursijas uz muzejiem (Latvijas Brīvdabas muzejs, Dekoratīvi 

lietišķās mākslas muzejs u.c.), izstādēm.  

Lektore L. Šelvaha  organizēja ekskursiju uz Energoefektivitātes centru.  

Docētāji J. Leitāns, M. Kokina-Lilo, H. I. Melnbārde studentus iesaistīja  izstāţu iekārtošanā. Lektora 

J. Leitāna vadībā veiktie darbi „ Kukaiľi” tika eksponēti ne tikai izstādē fakultātē, bet arī izstādēs 

Siguldā un Madonā. 

Studenti tika iesaistīti un aktīvi līdzdarbojās Valsts Mājturības/mājsaimniecības un Atklātās mājturības 

olimpiādes „ Ziedi” organizēšanā, izstāţu iekārtošanā un darbu vērtēšanā.  

Apgūtās informācijas radošai izmantošanai, tika doti uzdevumi veidot tematiskos plānus, modelēt 

mācību stundas, veidot mācību uzdevumus utt. 

Docētāji studiju kursu sākumā studentus iepazīstināja ar vērtēšanas sistēmu un konkrētajiem 

kritērijiem  

Studentu mācību sasniegumi tika vērtēti 10 ballu sistēmā gan semestra laikā, gan arī sesijā. Docētāji 

studentu apgūtās zināšanas un prasmes vērtēja nepārtraukti, it īpaši praktisko darbu veikšanas laikā, 

gan tad, kad studenti strādāja individuāli, gan arī grupās un kolektīvajā darbā. Praktisko studiju kursu 

apguves rezultāti tika vērtēti darbu skatēs. Galīgo vērtējumu izliekot, tika ľemti vērā visi semestra 

laikā veiktie uzdevumi un to vērtējums. 

Studiju kursos Priekšmetu mācību metodika un Mācību sasniegumu vērtēšana studenti apguva 

vērtēšanas teoriju un praksi.  



Tika veicinātas studentu pašnovērtēšanas prasmes radot iespēju studiju procesā studentiem vērtēt 

vienam otra studiju darbus.  

Teorijas apguves novērtēšanai docētāji izmantoja gan mutiskās intervijas, gan rakstiskus pārbaudes 

darbus, tajā skaitā uzdevumus, kuros jārisina problēmsituācijas, esejas. Lai veicinātu prasmi iegūt, 

apkopot, sistematizēt un analizēt informāciju, studenti izstrādāja referātus, kuri bija jāprezentē. Vērtēti 

tika gan referāti, gan to prezentācijas.  

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošajiem ir iespējams tikties ar virziena vadītājām gan individuāli konkrētos iknedēļas 

pieľemšanas laikos, gan arī grupu sanāksmēs, kurās tika pārrunāts gan studiju saturiskais, gan 

organizatoriskais aspekts.  

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti  

2007.gada maijā gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti, izmantojot LU tipveida anketu. 

Anketēšanas rezultātā tika konstatēts: 

 studenti kopumā izvēlēto programmu vērtē pozitīvi. Lielākā respondentu daļa uz jautājumu vai 

kopumā ir apmierināti, ka izvēlējās šo studiju programmu, atbildēja, ka programma „drīzāk 

apmierina”; 

 no visiem piedāvātajiem kritērijiem studenti visaugstāk novērtēja studiju programmas saturu; 

 salīdzinoši viszemāk tika novērtēts programmas materiāli tehniskais nodrošinājums. Daudzu 

kursu studenti bija neapmierināti ar studijām nepieciešamās literatūras pieejamību LU 

bibliotēkās. Pārrunās ar studentiem tika noskaidrots, ka cēlonis šai neapmierinātībai ir fakts, ka 

ir mazs eksemplāru skaits pedagoģiskajai un psiholoģiskajai lieteratūrai, ar kuru jāiepazīstas 

vienlaicīgi visiem viena kursa programmas „ Skolotājs” specialitāšu studentiem. 

 viedoklis dalījās par nodarbību plānojumu pa nedēļas dienām: pilna laika 1.kursa studenti bija 

izteikti apmierināti ar nodarbību plānojumu pa dienām, savukārt pilna laika 2., 3. , 4. un 5. 

kursa studenti izsacīja neapmierinātību ar plānojumu; 

 viedoklis arī dalījās par studijās iegūtajām prasmēm publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli:pilna laika 2., 4., un 5. kursa studenti bija neapmierināti ar tām, bet nepilna 

laika neklātienes un pilna laika 1. un 3.kursa studenti ar tām bija apmierināti; 

 4. kursa studenti, neskatoties uz to, ka netika rosināti pārejai uz jauno studiju programmu, bet 

to veica pašiniciatīvas veidā un saľēma fakultātes atbalstu, arī pagājušajā akadēmiskajā gadā  

izteica neapmierinātību ar lielo studiju uzdevumu apjomu, kas radās pārejot no piecgadīgās 

programmas uz četrgadīgo programmu.Daudzi no kursiem, kuri jaunajā programmā plānoti 

pirmajos 3 semestros, vecajā programmā nebija paredzēti vai arī būtu bijuši vēlāk, savukārt 

vecajā studiju programmā tika apgūti studiju kursi, kuri jaunajā studiju programmā nav; 

 pārrunās studenti izteica viedokli, ka ir ļoti apmierināti ar to, ka studiju programmā 

2005./2006.akadēmiskajā gadā tika ieviesta mācību metodiskā prakse – plenērs 2 KP apjomā. 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti 

Aptaujas par studiju kursiem kopumā notika pārrunu formā programmu virziena vadītājām tiekoties ar 

katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti augsti novērtē pasniedzēju kompetenci 

studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu panākumos, pieejamību gan konsultāciju, gan arī citos 

laikos, kā arī komunikācijas iespējas, izmantojot e – pastu. Studenti vēlētos turpmāk saľemt 

bezmaksas izdales materiālus katrā studiju kursā, kas nav pašlaik iespējams finansiālu apsvērumu dēļ. 

Būtisks ir arī studentu priekšlikums par kopēšanas un printēšanas iespējām, izmantojot speciālās 

elektroniskās kredītkartes.   

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 



atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

Docētāji A.Raţeva, G. Treimane un V. Folkmanis atskaites periodā apmeklējuši augstskolu 

mācībspēku profesionālās tālākizglītības studiju programmu “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 

pilnveide/ inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ izglītības darba vadībā”.G. Treimane atskaites 

periodā  ievēlēta par lektori, A. Raţeva, V. Folkmanis- par docentiem. Docētāji G. Treimane, L. 

Šelvaha un M. Urdziľa-Deruma piedalījušies IZM ISEC rīkotajā tālākizglītības programmā “ Mācību 

grāmatu zinātnisko recenzentu kursi”. 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 

organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu iesaiste 

pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

LU ikgadējās konferences ietvaros otro reizi notika mājturības mācību metodikas sekcija, kurā docētāji 

M. Kokina-Lilo, M. Urdziľa-Deruma, V. Cimmermane  un citi, kā arī arī sadarbības partneri –

mājturības skolotāji no Latvijas vispārizglītojošajām skolām, nolasīja referātus par aktuālām 

problēmām.  

2007. gada 17. -18. jūnijam M. Urdziľa –Deruma piedalījās starptautiskā seminārā Bukarestē, 

Rumānijā, kurā tika nolasīts referāts par informācijas tehnoloģiju izmantošanu mājturībā un 

tehnoloģijās. 

2006./2007.akadēmiskajā gadā M. Urdzina-Deruma piedalījās Fistes projekta kursā „A Course for 

Teacher Educators Across Europe”-an European On –Line Course developed in the frame of the 

FISTE Project, kas ļāva  izstrādāt un pilnveidot studiju kursu mācību līdzekļus un uzskates līdzekļus. 

J. Leitāns 2006. gada novembrī piedalījās starptautiskā seminārā par dizaina jautājumiem Latvijas 

Mākslas akadēmijā. 

Lektore V. Cimmermane, kura docē Uzturmācības studiju kursus, regulāri piedalās SIA „Zepter 

International Baltica” organizētajos semināros par uztura jautājumiem, kur iegūto informāciju izmanto 

savos studiju kursos. 

Studenti ar saviem skolēniem tika iesaistīti docētāju un Latvijas Mājturības pedagogu biedrības kopīgi 

rīkotajā 5.  atklātajā mājturības olimpiādē „ Ziedi” Latvijas vispārizglītojošo skolu  5.-8. klašu 

skolēniem (2006. gada  aprīlis līdz decembris). 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 

Tika pilnveidota tekstildarbnīca Anniľmuiţā (A5), iegādāta automātiskā veļas mašīna un ţāvētājs, kas 

ļauj studiju procesā apgūt vairākas jaunas tekstiltehnikas. Pilnveidota arī rokdarbu/ šūšanas darbnīca 

306. telpā, iegādājoties jaunu šujmašīnu. Papildināts arī tekstilmateriālu, tādu kā dzijas un diegi, klāsts. 

Docētāji ir turpinājuši bagātināt izdales un uzskates materiālu klāstu. Pamatojoties uz docētāju 

pieteikumiem, papildināti bibliotēkas fondi ar jaunāko zinātnisko, metodisko un mācību literatūru, kā 

arī preses izdevumiem.  

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 

secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Studiju programmas finansiālais nodrošinājums ir nepietiekams, jo kvalitatīva aprīkojuma, mācību 

metodisko līdzekļu un informatīvās bāzes atjaunošana un uzturēšana ir dārgs process. Aktuāli 

nepieciešams remonts vairākās mācību darbnīcās, īpaši rokdarbu/šūšanas darbnīcā. Nepieciešams arī 

atjaunot materiālu klāstu: audumus, dzijas, tekstilkrāsas. Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams 

modernizēt ar jaunām šujmašīnām un citām iekārtām. Jāturpina papildināt bibliotēkas fondus. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā 



Sadarbībā ar Latvijas Mājturības pedagogu biedrību 2006. gada nogalē PPF telpās notika 5. alternatīvā 

mājturības olimpiāde “ Ziedi”. Sadarbībā ar IZM mājturības speciālisti, Latvijas Mājturības pedagogu 

biedrību tika apspriests vidējās izglītības standarts mājturībā. 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumi studiju 

programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

2006. gada oktobrī studentiem bija iespēja tikties ar Umea Universitātes (Zviedrija) docētājiem 

un iegūt informāciju par tekstila, metāla un koka apstrādes skolotāja studiju programmas saturu 

Zviedrijā, kā arī aplūkot studentu darbus. 

  J. Leitāns un L. Šelvaha 2006. gada septembrī piedalījās Turku universitātes organizētajā 

konferencē „Digital learning AIDS in handicrafts and arts & crafts education” Somijā, kā arī pārrunāja 

iespējas turpmākai sadarbībai. 

Tika noslēgts sadarbības līgums Erasmus programmas ietvaros par docētāju un studentu 

apmaiľu ar Joensuu Universitāti (Somija, Savonlinna). 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC mājturības speciālisti A.Kampusi. A.Kampuse ir 

pamatizglītības standarta  un programmas mājturībā (rokdarbos) līdzautore. Tas dod iespēju 

LU programmu salīdzināt ar līdzīgām studiju programmām citās augstskolās (piem., LLU, 

Rēzeknes Augstskolā u.c.) un nepārtraukti to pilnveidot. 

Docētāji izstrādāja uzdevumus rajonu mājsaimniecības un mājturības olimpiādei. Šo olimpiāţu 

uzvarētāji jau 3. reizi pulcējas fakultātes telpās Valsts Mājsaimniecības/mājturības olimpiādē. Šo 

olimpiādi organizēja, izstrādāja uzdevumus un veica darbu novērtēšanu mājturības docētāji. Nākamajā 

gadā sadarbība šādā veidā turpināsies. 

 ar Latvijas Mājturības skolotāju biedrību, kura deleģē savu pārstāvi valsts pārbaudījuma 

komisijā . 

 ar daudzām skolām, piemēram, Rīgas Puškina liceju, Rīgas Juglas vidusskolu,  Rīgas 

47.vidusskolu, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, Rīgas 2.vidusskolu, Ziemeļvalstu ģimnāziju, u.c., 

iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma komisijā, gan izmantojot 

skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

 Arvien ciešāka kļūst sadarbība Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departamentu. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

 

Pārskata periodā notika profesionālās studiju programmas „ Mājsaimniecības un mājturības 

skolotājs” akreditācija, kurā tika ieteikts pastiprināt starptautisko sadarbību, programas eksperti 

ieteica iestāties Starptautiskajā Mājas Ekonomikas Asociācijā un piedalīties tās rīkotajā 

Starptautiskajā konferencē 2008. gada jūlijā. Šie ieteikumi tika ľemti vērā.  M. Urdziľa-Deruma 

iestājusies šajā organizācijā un iesniegusi pieteikumu par dalību konferencē. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 docētāju kvalifikācija un ilggadēja pieredze 

studiju programmas realizācijā, kā arī 

tālākizglītības programmu realizācijā 

mājturības skolotājiem; 

 nepilna laika studējošajiem ir saspringts 

darba grafiks un intensīvs studiju process; 

 pārāk mazs kontaktstundu skaits 

praktiskajiem studiju kursiem; 



 studiju programmas nepieciešamību nosaka 

attiecīgo speciālistu aktuāls trūkums darba 

tirgū; 

 nepilna laika studijas ļauj apvienot darbu 

un studijas; 

 ir nodrošināta atgriezeniskā saikne starp 

studentiem un akadēmisko personālu, kas 

veicina studiju procesa uzlabošanos 

 ilggadēja sadarbība ar prakses vietām; 

 sadarbība ar IZM ISEC mājturības un 

mājsaimniecības speciālisti A. Kampusi, 

skolu pārvaldēm, metodisko apvienību 

vadītājiem; 

 kvalitatīvi un radoši izstrādāti daudzi 

diplomdarbi. 

 mazs reflektantu skaits; 

 nepieciešams atjaunot materiālo bāzi, tās 

augstās izmaksas; 

 daudzās auditorijās un darbnīcās 

nepieciešams remonts; 

 maz ir starptautiskā sadarbība; 

 tā kā virziena vadītāja rīcībā netiek nodoti 

finansu līdzekļi, tad programmas attīstību 

ilgtermiľā nav iespējams plānot; 

 nav iekārtota un aprīkota atsevišķa mācību 

virtuve. 

Iespējas Draudi 

 turpināt pilnveidot sadarbību  ar ārzemju 

augstskolām; 

 papildināt studiju kursu saturu ar jaunām 

tehnoloģijām; 

 veicināt studējošo interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību un rosināt to izmantot 

diplomdarbu izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā); 

 pilnveidot materiāli tehnisko un 

informatīvo bāzi. 

 studiju maksas pieaugums neatbilstoši 

studējošo maksātspējai; 

 konkurence daţādu augstskolu līdzīgu 

studiju programmu realizēšanā; 

 studējošo skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas dēļ; 

 atsevišķas darbnīcas un izstāţu zāle tiek 

izmantotas kā lekciju telpas; 

 mazais mācību stundu skaits konkrētajiem 

mācību priekšmetiem vispārizglītojošās 

skolās. 



8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju periodā, 

papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Mājturības un mājsaimniecības virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

mak

su 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma

-

trikulēt

o 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK 9 8 10 11 - - - 29 5 - 2 

NLN 9 11 10 14 - - - 35 35 - 4 

8.2. Studējošo skaits: Mājturības un kultūras vēstures virziens  

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

mak

su 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma

-

trikulēt

o 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK - - - - 18 25 - 43 13 18 5 

NLN - - - - 15 12 15 42 42 12 5 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
14

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006./2007. 20 16 20 14 20 13 103 --- 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 

Profesori 
3 3 

Asociētie profesori 
4 2 

Docenti 
9 10 

Lektori: 
20 19 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - 

ar maģistra grādu  
20 19 

                                                 
14

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



citi* 
- - 

Asistenti: 
6 7 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - 

ar maģistra grādu  
6 6 

citi* 
- 1 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
42 41 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 

Viesprofesori 
- - 

Viesdocenti 
1 - 

Vieslektori: 
5 2 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

6 4 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - 

ar maģistra grādu  
5 3 

citi* 
1 1 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
17 10 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 

Studē doktorantūrā 
9 5 

Ieguvuši doktora grādu 
- 1 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

  

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 - 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

3 3 

Dalība zinātniskās konferencēs 
5 9 



(konferenču skaits)  

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

42 52 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- - 

 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 

Mācībspēku apmaiľa    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Dānija 2 - 

Lietuva 2 - 

Spānija 1 - 

No ārvalsts uz 

Latviju 

Zviedrija - 2 

   

   

Studējošo apmaiľa    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

- - - 

   

   

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - - 

   

   

 

2.8.8. Docētāju nolasītie referāti konferencēs 

 

Docētāju un sadarbības partneru nolasītie referāti LU konferencē mājturības mācību metodikas sekcijā 

2007. gada 31. janvārī. 

 Velta Cimmermane Uzturmācības nozīme veselības veicināšanā 

 M. Kokina-Lilo Paradigmu maiľa mājturībā 

 Māra Urdziľa-Deruma Studentu viedoklis par mājturības un mājsaimniecības studijām 

 Līga Barbara Pozitīvas mācību motivācijas veidošanās mājturībā 

 Jonika Tērvide Tālākizglītības nozīme skolotāja profesionālajā izaugsmē 

M. Urdziľa-Deruma piedalījās starptautiskajā seminārā par informācijas tehnoloģiju izmantošanu 

Bukarestē, Rumānijā un nolasīja referātu” Application of information technologies in home economics 

and technologies” 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 1. kurss PLK  
 

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

 

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar 
pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,91 2 55% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,55 1 64% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,60 2 55% 1   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,56 3 45% 2   

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,80 2 36% 1   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,10 2 82% 1  

 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai 
utt 1,82 2 64% 0  

 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 
to) 1,55 1 55% 0  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 
pamatot viedokli 1,60 1 45% 1  

 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,64 1 55% 0  

 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,36 1 64% 0   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,20 5 55% 6   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,00 2 36% 3   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,90 2 64% 1   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,30 2 64% 1   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,82 2 64% 0   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 1,90 2 64% 1   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 
utt.) 1,70 2 45% 1  

 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,00 2 45% 1   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,22 3 36% 2  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,40 1 55% 1 
vairāk kā 

20 h 
 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 
programmu LU 1,73 2 55% 0  

 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

 Aptaujāti 11 respondenti  2007. gada pavasara semestris   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 1,68       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,07       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,65       

 Studiju procesa organizēšana 1,92       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,97       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 
 

 % 9% 18% 9% 9% 55%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 

 % 64% 0% 0% 0% 36%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 



 % 36% 36% 9% 0% 18%  

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 1. kurss NLK  
 

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

 

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar 
pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,56 2 56% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,78 2 78% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,56 2 56% 0   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,56 2 56% 0   

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,83 5 33% 3   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 1,88 2 56% 1  

 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai 
utt 2,13 2 78% 1  

 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 
to) 2,25 2 67% 1  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 
pamatot viedokli 1,71 2 56% 2  

 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,44 1 67% 0  

 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,14 1 67% 2   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,00 5 78% 7   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,00 5 44% 4   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,11 2 44% 0   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,88 2 56% 1   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,14 2 44% 2   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 1,88 2 78% 1   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 
utt.) 1,25 5 56% 5  

 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,20 5 44% 4   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,17 5 33% 3  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,44 1 67% 0 
vairāk kā 20 

h 
 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 
programmu LU 2,00 2 89% 1  

 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

 Aptaujāti 9 respondenti  2007. gada pavasara semestris   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 1,63       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,88       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,88       

 Studiju procesa organizēšana 1,81       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,87       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 
 

 % 22% 11% 0% 33% 33%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 67% 0% 11% 0% 22%  



 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 44% 33% 11% 0% 11%  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 2. kurss NLK  
 

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

 

              

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 2. kurss PLK  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - 
labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 
             

    

Vidēja
is 

Mod
a*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,88 2 78% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2 89% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,38 3 44% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,71 3 44% 2  



    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar 
pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,29 2 71% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,29 2 71% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,00 2 71% 2   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 5 43% 3   

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,57 2 57% 0   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 1,83 2 43% 1  

 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai 
utt 1,86 2 86% 0  

 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 
to) 1,40 1 43% 2  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 
pamatot viedokli 1,50 1 57% 1  

 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,43 1 71% 0  

 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,67 1 43% 1   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,40 4 43% 2   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,50 5 43% 3   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,83 2 71% 1   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,80 2 57% 2   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 71% 2   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,40 3 43% 2   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 
utt.) 1,33 1 57% 1  

 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,00 2 43% 0   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,00 5 43% 3  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,00 2 43% 1 10-20h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 
programmu LU 2,71 3 71% 0  

 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

 Aptaujāti 7 respondenti  2007. gada pavasara semestris   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,19       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,75       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,55       

 Studiju procesa organizēšana 2,25       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,78       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 57% 0% 14% 14% 14%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 

 % 57% 14% 0% 0% 29%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 

 % 43% 43% 0% 0% 14%  

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

 

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”, 

kods 4214104 

 

Veselības mācības un sporta skolotājs 
 

studiju programmas/u (programmas /u kods) 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 3. kurss PLK  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - 
labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 
             

    

Vidēja
is 

Mod
a*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,10 2 70% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,90 2 70% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,70 2 50% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,25 1 30% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,75 2 40% 2  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 2,13 2 30% 2  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 
apstrādei un noformēšanai utt 1,67 2 60% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 1,78 2 50% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,00 2 50% 1  

1
0 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 
nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 
svešvalodā 2,50 3 50% 0  

1
1 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,56 3 60% 1  

1
2 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,00 2 40% 1  

1
3 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,75 1 40% 2  

1
4 2,11 2 40% 1  

Mājturības un kultūras vēstures skolotājs 4.kurss PLK  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - 
labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    

Vidēja
is 

Mod
a*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,46 2 50% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,07 2 43% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,36 2 64% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 2 43% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,33 2 43% 2  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 2,58 2 36% 2  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 
apstrādei un noformēšanai utt 2,38 2 50% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 2,42 2 50% 2  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,85 3 43% 1  

1
0 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 
nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 
svešvalodā 2,38 2 43% 1  

1
1 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,69 3 43% 1  

1
2 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,11 5 36% 5  

1
3 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,80 3 29% 4  

Mājturības un kultūras vēstures skolotājs 5.kurss PLK  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - 
labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    

Vidēja
is 

Mod
a*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,11 2 80% 2   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,10 2 50% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,11 2 50% 2  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,17 2 40% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,16 2 60% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 2,28 2 60% 2  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 
apstrādei un noformēšanai utt 2,16 2 50% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 2,05 2 70% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,68 3 30% 1  

1
0 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 
nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 
svešvalodā 2,21 2 40% 1  

1
1 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,26 2 40% 1  

1

Mājturības un kultūras vēstures skolotājs 6.kurss NLK  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - 
labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    

Vidēja
is 

Mod
a*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,83 2 77% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,62 2 46% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,08 2 46% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,08 1 31% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,08 2 92% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 1,85 2 62% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 
apstrādei un noformēšanai utt 1,92 2 69% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 1,85 2 69% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,33 2 46% 1  

1
0 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 
nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 
svešvalodā 1,77 2 62% 0  
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

  

2006./2007.m.g.studiju programmas aktualitāte ir pieaugusi, jo pieprasījums pēc skolotājiem 

gan Eiropā, gan Latvijā ir pieaudzis, tādēļ arī mums ir jāsagatavo augsti kvalicēti un izglītoti 

speciālisti, kas arī ir šīs studiju programmas misija. 

 Studiju programmas stratēģiskais mērķis būtiski nav mainījies, tas ir – sniegt kvalitatīvu 

augstāko izglītību, kura balstīta uz zinātnes un tehnoloģiju attīstību, ievēro nozares prakses mainīgās 

tendences un prasības, valsts ilgtermiľa attīstības programmas un virzienus, nodrošina profesijas 



standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas. Sagatavot konkurētspējīgus 

speciālistus mainīgajos sociāli ekonomiskajos apstākļos un starptautskajā darba tirgū. 

 Arī programmā paredzētie uzdevumi ir izpildīti. 

 Tie ir : 

1. Nodrošināt akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju, iemaľu un jaunrades pieredzes 

apguvi izglītības, mācību un audzināšanas (personības socializācijas) teorijās. 

2. Sekmēt radošu akadēmisko studiju apvienošanu ar praktisko pedagoģisko darbību. 

3. Radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja – zinātniskai darbībai, personības viengabalainai 

attīstībai un darbībai demokrātiskā sabiedrībā. 

4. Sagatavot augstas kvalifikācijas veselības mācības un sporta skolotājus – vispusīgi harmoniski 

attīstītas personības, kas spēj sniegt skolēniem zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, 

nepieciešamajām kustību prasmēm un iemaľām. 

5. Nodrošināt akadēmisko pamatzināšanu sekmīgu pielietojumu skolotāja profesionāli 

pedagoģiskajā darbībā. 

6. Nodrošināt studējošiem zināšanas par veselības veicinošo un sporta pasākumu organizēšanu un 

vadīšanu, kā arī darba drošības noteikumu ievērošanu. 

7. Veidot pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas un mūţizglītību. 

 Pašlaik Veselības un sporta izglītības nodaļā veselības mācības un sporta skolotāja programmā 

pilna laika klātienē studē 148 studenti, nepilna laika neklātienē – 48 studenti. Aizvadītajā gadā 

programmu nodrošināja 17 mācībspēki un 10 palīgpersonāla darbinieki galvenokārt sporta bāzēs un 

Veselības un rehabilitācijas centrā. 

 VSI nodaļas lektori novadījuši 46 akadēmiskos mācību kursus. Notikušas arī mācību treniľu 

nometnes slēpošanā, tūrismā un orientēšanās sportā, pedagoģiskās prakses., diplomdarbus aizstāvējuši 

un augstskolu absolvējuši 26  studenti. 

 

2. Studiju programmas organizācija 

 

 Programmas realizācijā ir iesaistītas 4 Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļas 

(Pedagoģijas, Psiholoģijas, Izglītības zinātľu un Veselības un sporta izglītības nodaļas), kā arī 

Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra. Tās nosaka katra studiju kursa 

pasniegšanas metodes, izstrādā studiju metodisko nodrošinājumu, novērtē zināšanas, piedalās studentu 

pētniecisko darbu vadīšanā un novērtēšanā. 

Veselības mācības un sporta skolotāja studiju programmas saturs tika veidots pēc vadošo 

republikas augstskolu studiju programmu parauga un, akreditācijas periodā būtiski nemainot, 

aktualizēts atbilstoši attīstības tendencēm un zināšanu pieprasījumam darba tirgū. Programma tika 



papildināta ar atsevišķiem studiju kursiem, kuri lielākoties tika iekļauti programmas izvēles daļā. Pēc 

iepriekšējā akreditācijas komisijas atzinuma, īsie 1 KP kursi veselības mācībā apvienoti vienā lielā (4 

KP). Studējot šajā programmā, iespējams apgūt visas mūsdienu speciālistiem nepieciešamās zināšanas, 

prasmes un iemaľas. 

Izmaiľas studiju programmā galvenokārt saistītas ar izmaiľām studiju kursu saturā un 

jaunajiem noteikumiem par pedagoģisko praksi. Atbilstoši jaunākajām pedagoģijas, psiholoģijas 

atziľām, aktualitātēm sportā un veselības izglītībā ir veikta studiju plāna precizēšana un studiju kursu 

programmu atjaunināšana un papildināšana. Torētiskajos kursos vairāk paredzēti semināri, kuros 

studenti modelē iespējamās stundu norises vai audzināšanas situācijas. 

Programmas “B” daļā studiju kursa “Sporta fizioloģija” vietā uzsākta kursa “Sporta slodţu un 

ekstremālu situāciju fizioloģija” docēšana. 

Kurss “Muzikāli ritmiskā vingrošana” nomainīts ar kursu “Ritmika un aerobika”, bet kursi 

“Tūrisms” un “Orientēšanās” apvienoti ar nosaukumu “ Tūrisma un orientēšanās mācību metodika”. 

Bakalaura un kvalifikācijas darbu vietā studenti izstrādā diplomdarbu, kam ir zinātnisks un 

praktisks raksturs, tā apliecinot savu teorētisko sagatavotību un prasmi teorētiskās zināšanas pielietot 

praksē. Pamatojoties uz Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Domes apstiprinātu nolikumu, 

izstrādātas prasības diplomdarbam specialitātē. 

Lai veidotu studentos pētnieciskā darba iemaľas nākošajā specialitātē, noteikta studiju darba 

izstrāde. Darba tēmu students izvēlas veselības mācībā vai sportā atkarībā no savām interesēm, un 

zinātnisko darbu turpina diplomdarba izstrādē. 

Programmas “B” daļā no 2 KP uz 4 KP paplašināts kurss “Stundu, nodarbību vadīšana un 

metodika”, jo iepriekšējā darba pieredze liecina, ka šī kursa apguve studentiem sagādā grūtības. 

Savukārt kurss “Sacensību vietas izvēle un iekārtošana” iekļauts visu sporta veidu programmās kā 

atsevišķa tēma. 

Veiktā darba devēju aptauja un tās rezultāti liecina, ka programma pilnībā nodrošina sporta un 

veselības mācības skolotājiem nepieciešamās zināšanas. 

VSI studiju programma saturiski atbilst “Noteikumos par otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības standartu” izvirzītajām prasībām, tā nodrošina programmu apguvušajiem absolventiem spēju 

stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas, iegūt speciālās iemaľas un prasmes 

profesijā. 

Studiju programmas izveide veikta, ievērojot valsts izstrādātos likumus par studiju procesa 

organizēšanu, 5 gadīgās programmas apjoms ir 200 KP (A daļā  - 82 KP – 41%, B daļā  -98 KP – 49%  

un C daļā  - 20 KP – 10%. A daļā ietilpst 25 teorētiskie studiju kursi, novērošanas pedagoģiskās 

prakses, valsts eksāmens un diplomdarbs. B daļā ir 26 obligātie  un 12 izvēles kursi, 2 pedagoģiskās 



prakses. No B daļas 38 kursiem 20 ir teorētiskie, bet 18 – praktiskie sporta veidu mācību metodikas 

kursi.  

4 gadīgās profesionālā bakalaura programmas apjoms ir 165 KP.  

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 

Veselības mācības un sporta izglītības skolotāja programma tiek realizēta pilna laika klātienes 

un nepilna laika neklātienes studijās. 

Studiju process notiek atbilstoši izstrādātajam un LU Senātā apstiprinātajam studiju plānam, 

kalendārajam grafikam un nodarbību sarakstam, ar kuru studējošie tiek iepazīstināti Studiju ceļvedī un 

katra semestra sākumā tikšanās laikā ar fakultātes un VSI nodaļas vadību un mācībspēkiem. 

Nodarbību saraksts tiek savlaicīgi publiskots un ir pieejams internetā. 

Jauno pedagogu sagatavotībā svarīgas ir ne tikai augstas profesionālās zināšanas, bet arī 

patstāvīga domāšana un rīcība, spēja savstarpēji kooperēties. Augsta profesionālā kvalifikācija var 

izpausties tikai tad, kad ir izveidojušās arī sociālās kompetences. Lai to panākti, docētāji vada lekcijas, 

analītiskos seminārus, lomu spēles, projekta darbus, testus. Mācību metoţu izvēle atspoguļojas 

docētāju darba programmās. Tās ir visdaţādākās atbilstoši apgūstamajai tēmai. 

 

 

 

 

 

Galvenās izmantotās studiju formas ir šādas: 

 

  

GALVENĀS IZMANTOTĀS STUDIJU FORMAS 

 

     

Auditoriju nodarbības  Ārpusauditoriju nodarbības 

1. referāti 

2. semināri 

3. praktiskie darbi 

4. lekcijas 

5. diskusijas 

 1. projekti (grupu darbs) 

2. studentu konferences 

3. prakse 

4. sporta meistarības paaugstināšanas 

nodarbības (testi) 

5. mācību ekskursijas 

6. mācību nometnes 

  Studentu patstāvīgais darbs   

     

Patstāvīgais studiju darbs  Patstāvīgais zinātniskais darbs 



 

 

 Praktisko kursu apguve tiek realizēta individuālā vai grupu darbā atkarībā no studentu grupas 

īpatnībām, studējošo fiziskās un speciālās sagatavotības. Studentu grupu darbu bieţi vērtē augstāk kā 

individuālo. Strādājot komandā, dalībnieki var atbalstīt viens otru, tā mazinot kļūdu iespējamību un 

paaugstinot sekmību uzdevuma izpildē. Darbs grupās aktivizē sociālo prasmju veidošanu, rosina 

kopīgi pētīt daţādu uzdevumu risinājumu variantus, analizēt radušos situāciju. Tas tiek pielietots arī 

zinātniski pētnieciskajā darbā, apgūstot lielu informācijas daudzumu, izstrādājot plašākas tēmas, 

projektus. Individuālo pieeju un vērtējumu docētāji pielieto, ja zināšanu apguve prasa sevišķu 

koncentrēšanos, svarīgu individuālo pieeju un vērtējumu mācību uzdevumu veikšanai. 

 VSI nodaļas zinātniski pētnieciskais darbs ir docētāju akadēmiskā darba sastāvdaļa. Katrs 

mācībspēks pēta studiju procesa optimizāciju. Mācībspēki savos zinātniskajos pētījumos un projektos 

iesaista arī studentus, kas, savukārt, piedalās studentu zinātniskajās konferencēs un pamato savu 

pētījumu rezultātus, tādējādi gūstot padziļinātas zināšanas, kas ir noderīgas tālākajai izaugsmei. 

 Veselības un sporta izglītības nodaļas sēdēs regulāri tiek izskatīti jautājumi par mācībspēku 

darba kvalitatīvo līmeni, ieteiktie priekšlikumi tiek apspriesti un izvērtēti. 

 Akadēmisko studiju kvalitāte tiek vērtēta: 

 Veselības un sporta izglītības nodaļas sēdēs 2 reizes gadā; 

 Studentu atestācijā 2 reizes gadā; 

 Atklātās nodarbībās; 

 Savstarpējos nodarbību apmeklējumos; 

 Mācību prakšu atskaites konferencēs; 

 Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes domes sēdēs (pie mācībspēku ievēlēšanas vai 

pārvēlēšanas amatā). 

Par galvenajiem kritērijiem kalpo : 

1. Studiju procesa organizācija (lekcijas, semināri, konsultācijas, praktiskās nodarbības, 

patstāvīgais darbs, zinātniski pētnieciskais darbs); 

 Studentu aptaujas rezultāti par studiju programmu; 

 Studentu uzrādītie rezultāti studiju kursā; 

 Mācībspēku zinātniskā darba kvalitāte, spējas piesaistīt studentu interesi ar savu mācību 

kursu; 

 Mācībspēku pāsnovērtējums par savu docējamo studiju kursu; 

 Studiju kursu programmu pilnveidošana. 

2. Studiju proecesa nodrošinājums ar uzskates, mācību līdzekļiem, zinātnisko literatūru, 

tehniskiem līdzekļiem. 



Par mācību programmas izpildi mācībspēku kolektīvs regulāri sniedz ziľojumus VSI nodaļas sēdēs 

(parasti pēc kārtējās sesijas). Analizējot un izvērtējot studentu zināšanas, jāsaka, ka atzīmes augstākas 

ir teorētiskajos priekšmetos, bet zemākas praktiskajos. Tas izskaidrojams ar lielāku prakstisko 

uzdevumu uzpildi un praktisko testu kārtošanu, kas ne visiem viegli izpildāmi. Studentu 

treniľnodarbību apmeklējums labs (protams, izľemot augstas klases sportistiem, kas saistīts ar 

atrašanos treniľnometnēs un sacensībās ārpus repuiblikas). 

 VSI programmās studējošie regulāri tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā un ar saviem pētījumiem 

uzstājas LU studentu zinātniskajās konferencēs. 

 Studenti piedalās arī Latvijas Olimpiskās akadēmijas organizētājās konferencēs, tādējādi 

demonstrējot vēlmi veidoties par radošiem jauniem sporta un veselības izglītības speciālistiem, kuri 

apguvuši ne tikai teorētiskos un praktiskos studiju kursus, bet ieguvuši arī pirmās zinātniski 

pētnieciskā darba iemaľas, prot stiprināt saikni starp teoriju un praksi, apkopot un analizēt zinātniskās 

literatūras avotus, veikt pedagoģiskos pētījumus un izdarīt savus secinājumus. Pamatā ikviens students 

savu pētniecisko darbību veic, izstrādājot studiju darbus un diplomdarbus. 

 Tēmu izvēli parasti nosaka pašu studentu intereses veselības mācības vai sporta jomā, kā arī 

darba vadītāja specializācija. Docētāji piedāvā studiju programmu saturam atbilstošas tēmas. Lielāko 

pētnieciskā darba daļu (eksperimentālo) studenti veic prakšu laikā un tās galvenokārt saistītas ar skolas 

problēmām. Ar studentu pētniecisko darbību un zinātnisko jaunradi nostiprinās saikne starp studijām 

un zinātniski pētniecisko darbu. Labākie studentu zinātniski pētnieciskie darbi ik gadus tiek prēmēti. 

Fakultātes zinātnisko darbu konkursā piedalījās 2 studenti, iegūstot vienu pirmo un vienu otro prēmiju. 

 

4. Vērtēšanas sistēma  

 

Studentu zināšanu vērtēšana notiek, nepārtraukti summējot pozitīvos sasniegumus kārtējo 

pārbaudījumu veidā studiju kursu noslēgumā, studiju darbu, prakšu atskaišu aizstāvēšanas laikā, valsts 

pārbaudījumā. Vērtēšanas sistēma katrā studiju kursā ir noteikta atšķirīga, norādot pārbaudījuma veidu 

un konkrētas prasības. Lai attīstītu  studenta prasmi uzstāties auditorijas priekšā, kas tik nepieciešama 

skolotāja profesijā, praktisko kursu pārbaudījumos bez testu izpildes ir iekļauts arī teorētiskais 

eksāmens. Sporta veidu metodikas kursos kā noteikta prasība ir skolas sporta stundas modelēšana 

(konspekta izstrāde un praktikums noteiktu tehnikas paľēmienu mācīšanā). Vairākos kursos paredzēta 

referātu izstrāde un prezentācija studiju grupā. Zināšanu vērtēšana saskaľā ar valsts akadēmiskās 

izglītības standarta prasībām un LR IZM 14.04 rīkojumu Nr.208 “Par studiju rezultātu vērtējumu 

vienotu uzskaiti” notiek 10 ballu skalā. Katra studiju gada sākumā studenti tiek informēti par 

pārbaudījuma nosacījumiem un prasībām. Studentu zināšanu pārbaudi un vērtēšanu reglamentē Studiju 

un pārbaudījumu nolikums. 



 

5.Studenti 

 

2006./2007.m.g. VSI specialitātē studēja 147 pilna laika klātienes un 61 nepilna laika 

neklātienes students (skat.Pielikumu Nr.1).  

Interesanti ir pētījumi, kas veikti Veselības un sporta izglītības nodaļā par iemesliem un 

iespējām, kuru dēļ studijas Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Veselības un sporta izglītības 

specialitātē veselības mācības un sporta skolotāja studiju programmā izvēlējušies šīs specialitātes 

studenti (aptaujā piedalījās visi VSI specialitātes 1.studiju gada studenti). Aptaujas rezultāti liecina, ka 

visvairāk studentu augstu novērtējuši: 

 Iespēju turpināt pilnveidot sportisko meistarību un iegūt specialitāti: 

 Iespēju apgūt vairākas specialitātes vienlaicīgi; 

 Iespēju kontaktēties ar citu zinātľu nozaru un specialitāšu studentiem; 

 Apgūt veselības mācības un sporta skolotāja programmu augsti kvalificētu speciālistu 

vadībā; 

 Iespēju vienlaicīgi ar studijām nodarboties pašdarbības kolektīvos un studentu 

sabiedriskajās organizācijās. 

Programmas studiju kursu satura izvērtēšanu regulāri veic programmā iesaistītās nodaļas. Šajā 

procesā tiek iesaistīti arī visi studenti. Analizējot studentu vērtējumu par studiju kursu saturu un studiju 

procesa kvalitāti atsevišķos studiju kursos, testējot pēc VSI nodaļas izstrādātiem kritērijiem pēc 5 ballu 

sistēmas, iegūti sekojoši rezultāti: 

2.studiju gada studenti, vērtējot studiju kursus, vērtējumu 5 (pilnīgi piekrītu) visiem 

izvirzītajiem aptaujas 10 jautājumiem devuši sekojošiem priekšmetiem: Vieglatlētika, Cilvēka 

fizioloģija, Audzināšanas teorija un metodika, Fiziskās audzināšanas, sporta  un olimpiskās kustības 

vēsture, Didaktika. 

Pārsvarā labs vērtējums 4 (piekrītu) ir priekšmetiem : Pedagoģijas vēsture, Saskarsmes 

pedagoģija un psiholoģija, Sporta meistarības paaugstināšanas metodes, Cīľas sporta veidi. 

Ar vērtējumu 3 (gandrīz piekrītu) novērtēti kursi Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās 

metodes pedagoģijā, Higiēna un paškontrole. 

 3.studiju gada studenti, vērtējot savus studiju kursus, ar 5 (pilnīgi piekrītu) vērtējuši studiju 

kursus Sociālā psiholoģija, Sporta darba organizācija un struktūra, Ievads speciālajā pedagoģijā, 

Basketbols. 

 Labam vērtējumam atbilstoši – 4 (gandrīz piekrītu)- studenti novērtējuši sekojošus 

priekšmetus: Ievads veselības izglītībā, Fiziskās audzināšanas teorija un metodika, Sociālā 

pedagoģija. 



 Ar vērtējumu 3 (gandrīz piekrītu) novērtēts kurss Volejbola apmācības metodika. 

 4.studiju gada studenti, vērtējot studiju kursu pasniegšanu mācību gadā pēc VSI nodaļas 

izstrādātajiem kritērijiem, ar vērtējumu 5 (pilnīgi piekrītu) novērtējuši kursus: Veselīgs uzturs, 

Slimības.Izsargāšanās no negadījumiem, Dzimumizglītība, Kustību rotaļas sporta nodarbībās, 

Veselīga vide, izsargāšanās no kaitīgiem narkotiskiem ieradumiem. 

 Ar vērtējumu 4 (piekrītu) novērtēti kursi: Tūrisms, Orientēšanās, Skolvadība, Veselība ģimenē, 

vērtējumu 3 (gandrīz piekrītu) izteikuši tikai daţi studenti par kursiem Psihiskā  veselība, Slēpošana, 

Audzinātājdarbība un skolēnu pedagoģiskā izpēte. Daţi studenti kā nepietiekošus novērtējuši tādus 

rādītājus kā: 

 Kursu nodrošinājums ar literatūru; 

 Pasniedzējam ir augstas prasības; 

 Pasniedzējs rosina diskutēt. 

 

Studentu aptaujas analīze ļauj arī atklāt nepilnības gan studiju kursu programmā, gan visas 

studiju programmas organizācijā, gan arī katra atsevišķa studiju kursa saturā vai pasniegšanas 

metodikā. Reaģējot uz studentu atzīmētajiem trūkumiem vai ierosinājumiem, notiek nodarbību 

hospitācijas, tiek ieviestas jaunas pasniegšanas metodes, papildināts nepieciešamais studiju 

metodiskais materiāls. 

Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka studiju programma studējošos apmierina un kopumā 

tiek vērtēta pozitīvi, uzsverot, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas un prasmes, 

kuras viľi var izmantot savā tiešajā darbā. 

Par studiju kursu pasniegšanas metodiku, organizāciju, praktisko nodarbību vadīšanas veidiem, 

kā arī par studentu aptaujas rezultātiem VSI nodaļas mācībspēki ir sagatavojuši materiālus un 

uzstājušies LU konferencēs (Dz.Zaula, R.Ansone, A.Klempere-Sipjagina, J.Melbārdis u.c.). 

(skat.Pielikums Nr.2). 

Interesants ir iepriekšējo gadu absolventu vērtējums par studijām LU veselības mācības un 

sporta skolotāja specialitātē. Aptauja notika absolventu salidojumā, uz tās 9 jautājumiem atbildēja visi 

ieradušies absolventi. 

Analizējot saľemtās anketas, var secināt, ka 52%  absolventu strāda skolās vai pedagoģiskajā 

darbā augstskolās un par mācībspēkiem daţādās programmās, 32% sporta darbā par sporta darba 

organizētājiem un instruktoriem veselības un sporta centros, 16% strādā citos darbos vai arī nodarbojas 

ar sportu ārzemēs. Daudzi absolventi vienlaikus studē arī maģistratūrās. 

Uz jautājumu par studiju programmas satura atbilstību darbam (darba tirgu) 78% absolventu 

atbildēja, ka tas viľus pilnībā apmierina, 66% absolventu atbildēja, ka speciālās zināšanas un iemaľas 

arī ir pietiekamas viľu darbam, bet 76%, ka teorētiskās zināšanas ir pilnīgi pietiekamas.  



 

6. Studiju programmas akadēmiskais nodrošinājums 

 

 Veselības mācības un sporta skolotāja virziena programmas studiju procesu nodrošināja četru 

nodaļu (Pedagoģijas, Psiholoģijas, Veselīnas un sporta izglītības un Izglītības zinātľu), kā arī 

Bioloģijas fakultātes (Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra) mācībspēki. 

 Profesori: 

 I.Ivanova, D.Blūma, A.Geske, A.Grīnfelds, J.Aivars, J.Melbārdis, O.Zīds. 

 Docētāji  - zinātľu doktori :  

 A.Skalberga, B.Kaļķe, L.Apsīte, Dz.Grundmane, A.Raţeva, L.Plakane, V.Sokolova 

 Docētāji – doktorandi: 

 I.Ābeļkalns, A.Golubeva, A.Klempere-Sipjagina, D.Urbāne 

 Lektori – pedagoģijas maģistri un sporta izglītības maģistri 

 R.Ansone, I.Buša, K.Eglīte, E.Rubenis, Dz.Zaula, M.Zībarts, I.Pāne 

 Asistenti: 

 D.Ozola, N.Čakova 

 Programmā vairāk nekā puse ( 60%) mācībspēku ir ar doktora zinātnisko grādu, 6 no tiem 

profesori. Akadēmiskā gada laikā VSI nodaļas docētāju skaits palielinājās – doktorantūrā studē 

I.Ābeļkalns, A.Klempere-Sipjagina, D.Urbāne. Visi mācībspēki strādā LU pamatdarbā (skat.Pielikums 

Nr.3). 

 Vsi docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu sekmē LU rīkotās zinātniski metodiskās 

konferences, starpfakultāšu semināri, sadarbība ar Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Olimpisko 

akadēmiju, LR IZM Sporta departamentu. 

 Mācībspēku radošā darbība saistīta ar mācību līdzekļu sagatavošanu, izdales un uzskates 

materiālu izstrādi. 

 Citi zinātniskie raksti publicēti LU rakstu krājumā “Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu 

pasaulē”. Iepriekšējā gadā 11 mācībspēki uzstājušies ar referātiem LU zinātniskajās konferencēs, 

piedalījušies konferencēs ārvalstīs (skat.Pielikums Nr.4) 

 Zinātniski pētnieciskais darbs saistīts ar veselības un vides izglītību, jaunatnes fizisko 

atveseļošanu, sporta attīstību LU un bijušo LU mācībspēku akadēmisko un profesionālo devumu 

sporta attīstībā LU. Ir izstrādāts zinātniski pētnieciskā projekta pieteikums “LU sporta pedagogu 

zinātniskā darbība”, kura mēŗķis ir izpētīt sporta pedagogu zinātniski metodisko darbību Latvijas 

Universitātē. Projekts apstiprināts un tam piešķirts finansējums 3000 Ls apmērā. Notiek manuskripta 

sagatavošana. Projekta īstenošanā iekļauti 11 mācībspēki. 



 VSI nodaļas zinātniski pētnieciskais darbs ir docētāju akadēmiskā darba sastāvdaļa. Katrs 

mācībspēks pēta studiju procesa optimizāciju. Mācībspēki savos zinātniskajos pētījumos iesaista arī 

studentus, kas, savukārt, piedalās studentu zinātniskajās konferencēs un lasījumos izklāsta savu 

pētījumu rezultātus. 

 

 

 

 

7. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, finansēšanas avoti 

 

Studiju programmas realizēšanai teorētisko kursu apgūšanai tiek izmantotas Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultātes modernās auditorijas, mācību metodiskais kabinets, datorklase, fakultātes 

bibliotēka un lasītavas, laboratorijas (Bioloģijas fakultātē), sporta spēļu zāles Jūrmalas gatvē 74/76 un 

Aspazijas bulv.5, peldbaseins ,vieglatlētikas manēţa Augšielā 1, vingrošanas zāle Aspazijas b.5, galda 

tenisa zāles Kr.Valdemāra ielā 48, LU slēpju bāze ar 250 pāriem slēpju un slēpošanas piederumiem 

Tālivalţa ielā 1b, s/n “Arkādija” sporta zāle volejbolam un futbola laukumi, kā arī Olimpiskā Sporta 

centra zāle basketbolam. Vēl tiks izmantots LU Veselības un rehabilitācijas centrs Aspazijas b.5. Par 

studiju materiālo nodrošinājumu rūpējas Sporta centra palīgpersonāls, kas nodrošinās arī sporta bāzu 

un rehabilitācijas centra darbu.  

Kursu apguvē tiek izmantota audio un videotehnika. Studentiem pieejams interneta pieslēgums. 

Katru gadu materiāli tehniskā bāze tiek papildināta – klāt nācis sporta nams “Meţaparks” 

(basketbolam). Pēdējā laikā papildināts inventārs LU slēpju bāzei, galda tenisam un sporta spēlēm. 

Veselības un sporta izglītības nodaļas materiāli tehniskā bāze dos pietiekamas iespējas sagatavot labus 

speciālistus un arī augstas klases sportistus savā izvēlētajā sporta veidā. Programmas nodrošinājums ar 

vajadzīgo speciālo literatūru un materiāliem ir apmierinošs. LU Zinātniskajā bibliotēkā un Pedagoģijas 

un psiholoģijas fakultātes bibliotēkā ir pieejamas mācību grāmatas, zinātniskā un metodiskā literatūra, 

periodiskie izdevumi, kas nepieciešami programmas kursu apguvei sportā un veselības mācībā.  

Studiju programmas apguvē tiks izmantoti arī Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes, kā arī 

Veselības un sporta izglītības nodaļas docētāju sagatavotie zinātniskie un metodiskie materiāli – 

pedagoģijā, psiholoģijā, veselības mācībā, fizioloģijā, anatomijā, vieglatlētikā, peldēšanā, sporta spēlēs 

u.c. Programma tiek finansēta no valsts budţeta, juridisko un fizisko personu līdzekļiem. 

 

8. Ārējie sakari 

 



Mūsu studentiem ir iespējas piedalīties daţādos starptautiskos projektos un starptautiskās 

konferencēs, diemţēl sadarbība galvenokārt risinās, piedaloties starptautiskās sacensībās (SELL sporta 

spēles) un, meklējot labākus mācību un treniľu apstākļus. Valsts mērogā studenti piedalās zinātniskās 

konferencēs, ko organizē Latvijas Olimpiskā akadēmija un republikas studentu organizācijas. VSI 

specialitātes studenti piedalās Latvijas universiādē, pasaules studentu universiādē un citos 

starptautiskajos studentu forumos – D.Miļkevičs, S.Olijars, I.Spalviľš, A.Kovals, M.Urtāns, A.Koziča. 

Programmā pieaudzis to studentu skaits, kuri izbrauc studēt uz ārzemēm, galvenokārt uz ASV. To 

veicina samērā labās svešvalodu zināšanas un sporta meistarības līmenis. 

 

 

 

 

9. Secinājumi par programmu. 

 

Stiprās puses 

1. Stabils, kvalificēts un kompetents akadēmiskais personāls ar lielu zinātnisko pieredzi, visi 

strādā pamatdarbā. 

2. Studiju programmas kursi tiek nepārtraukti pilnveidoti. 

3. Pietiekošs mācībspēku ieguldījums mācību līdzekļu un zinātnisko publikāciju sagatavošanā. 

4. Lieliska saistība starp bakalaura un rpofesionālajām studijām, laba studiju programmas 

organizācija. 

5. Laba docētāju un studentu saskarsme. 

6. Iespēja iepazīties ar daţādu skolu pedagoģisko pieredzi. 

 

Vājās puses 

1. Atšķirīga studentu iepriekšējā fiziskā sagatavotība. 

2. Atšķirīga studentu motivācija studijām. 

3. Sistemātiski sakārtotu un vienotu mācību līdzekļu trūkums. 

4. Materiāli tehniskās bāzes atkarība no saimnieka (bāzes tiek īrētas). 

5. Neadekvāta samaksa mācībspēkiem par padarīto darbu. 

6. Nepietiekama studentu apmaiľa ar Eiropas valstīm. 

 

Iespējas: 

1. Mācībspēku zinātniskā izaugsme, personības veidošanās. 

2. Programmas pilnveidošana, izvēles kursu papildināšana. 



3. Sadarbības paplašināšana ar darba devējiem, absolventiem 

4. Intensificēt jaunu maģistrantu piesaisti doktorantūrai PPF. 

5. Papildināt materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienīgu tehniku. 

6. Nepārtraukti pilnveidot un izstrādāt jaunus metodiskos līdzekļus un materiālus. 

7. Vairāk iesaistīties konkursos, starptautiskos projektos un zinātniskās tēmās. 

8. Veicināt studentu un mācībspēku apmaiľu ar ES valstīm 

 

Draudi: 

1. Budţeta vietu trūkums profesionālajās programmās. 

2. Vidusskolas absolventu zināšanu un fiziskās sagatavotības līmeľa pazemināšanās, kas atstāj 

negatīvu iespaidu uz augstskolu studentu zināšanu kvalitāti. 

3. Nepārtraukta nosacījumu maiľa, kas iespaido programmas kvalitāti. 

4. Daţādu pārskatu un atskaišu apjoma palielināšanās un laika patēriľa pieaugums to 

sagatavošanā. 

5. Finansu līdzekļu trūkums, kas traucē pietiekami samaksāt pedagoģisko prakšu skolotājiem, 

organizatoriem un mācībspēkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIELIKUMS 

 

1. Studējošo skaits: 

 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006.            

PLK 22 30 34 36 20 27  147 81 26 12 

NLN  15 7 11 16 12  61 61   

 

2.Studējošo un absolventu aptaujas 

 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
15 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006./2007. 15 6 17 14 21  4 14 

 

3. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2006./2007   

Studē doktorantūrā 
4   

Ieguvuši doktora grādu 
1   

Apguvuši profesionālās 

pilnveides programmu 
3   

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
   

 

4. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2006./2007.   

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

11   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

11 

2 

  

                                                 
15

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

212   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
   

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura  

studiju programmas „Skolotājs”, kods 4214104 

virziena 

„Kultūras vēstures skolotājs” 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 

par 2006./2007. akadēmisko gadu 

 

 
 

 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju virziena vadītāja: 

Lektore mg. paed. Austra Avotiľa 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē …………Protokola Nr. ……..  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 
....................................................... 

 

 

 



 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis 

novērtēšanas periodā (2006.-2007. mācību gads) nav mainījies: studiju programmas īstenošanas 

mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo kvalifikāciju, kas ir pamats skolotāja 

pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību nepilnā laika 

studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes un iemaľas; 

radīt apstākļus studentu – topošo skolotāju personību vispusīgai attīstībai un radošai darbībai 

demokrātiskā sabiedrībā; 

attīstīt studentu sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo attieksmju 

izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.1. Studiju programmas struktūra atbilstošajā novērtēšanas periodā nav mainījusies.  

Studiju programmas struktūra 2005./2006.akad. gadā 
Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi „Kultūras vēsture” (kā arī 

papildkvalifikācijai –„Vizuālās mākslas skolotājs” vai ”Māksla vēstures 

skolotājs” vai ”Mājturības/ mājsaimniecības skolotājs”) 

40 + 20 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

Kursu sadalījums A, B un C daļās programmas īstenošanai 2005./2006. akad. gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri izvēlējušies 

profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst kultūras vēstures skolotāja 

kvalifikācijas un papildkvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Lai praktiski realizētu jauno studiju programmu, tika pilnveidoti un papildināti visi esošie 

kursu apraksti. 

 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Kultūras vēstures skolotāju sagatavošanas specifiku ietekmē neklātienes apmācības forma, kurā 

tiek nodrošināta tikai ¼ no programmā paredzētajām kontaktstundām. Tas prasa ļoti lielu atbildības 

sajūtu un perfektu darba organizāciju. 

Analizējot novērtēšanas metodes un procedūru nepieciešams atzīmēt, ka, studiju kursu 

novērtēšana notiek atbilstoši paveiktā studiju darba apjomam – kredītpunktos un kvalitātei – desmit 

ballu sistēmā. Ierobeţoto kontaktstundu daudzums ietekmē arī studentu zināšanu un prasmju 



izvērtēšanu, kas notiek, galvenokārt, sesijas laikā, kārtojot eksāmenus, kad nereti atklājas problēmas, 

kuras nav iespējams prognozēt semestra laikā. 

Studenti tiek informēti par studiju kursu vērtēšanas principiem katra semestra sākumā, saľemot 

obligāto prasību aprakstu un pārbaudījumu kalendāro plānu. 

Protams, mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka katra studiju kursa 

specifika. Docētāji izmanto daţādu vizuālās prezentācijas aparatūru, datorus un internetu, tādējādi 

papildinot lekcijas un seminārnodarbības ar speciāli sagatavotu mācību materiālu demonstrējumu. 

Liels klāsts vizuālu mācību materiālu ir mākslas vēstures un pasaules kultūras vēstures tematikā. 

Kultūras mantojuma un mūsdienu mākslas apguvei docētāji organizē mācību ekskursijas uz lielākajām 

mākslas krātuvēm. Atskaites periodā notika Igaunijas (Tartu un Tallinas) apmeklējums un tika plānota 

plašā mācību ekskursija Eiropā. Par tradīciju jau kļuvis rīkot ekskursijas uz Latvijas muzejiem Rīgā 

(Nacionālās mākslas muzejs, Dizaina mākslas muzejs u.c.) un kultūrvēsturiskiem objektiem citviet 

Latvijā, kā arī izstādēm.  

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju 

procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības 

veicināšanai u.c.) 

Virziena vadītāja reizi katrā semestrī tikās ar katra kursa studentiem, lai pārrunātu gan studiju 

saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un problēmas. Liela atsaucība ir arī iknedēļas 

konsultācijām, kad studējošajiem pieejami visi docētāji un ir iespējams pārrunāt neskaidros 

jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, virziena vadītāja kopā ar docētājiem izstrādāja 

metodiskos norādījumus studiju programmas apgūšanai. Studiju sākumā katrs students saľem 

informācijas bukletu par studiju programmu (studiju plāns, prakses uzdevumi, studiju darbu prasības, 

diplomdarba nolikums, patstāvīgo darbu noformēšanas prasības, atsauksmju un izmantotās literatūras 

noformējums u.c.). Tāds informatīvi – metodiskais materiāls ļauj studentiem labāk orientēties studiju 

programmā un prasībās.  

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, mācību gada beigās tika veikta konkrētajā virzienā studējošo 

aptauja. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa norisi, problēmām, sadarbību starp 

docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze rāda, ka kopumā studenti pozitīvi vērtē studiju 

programmu un studiju procesa norisi. Studentu aptaujā par programmu 2006./2007.akad.gadā minētie 

galvenie pozitīvie momenti: 
 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu ideju savam 

darbam skolā (NN); 
 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, atzinīgi vērtējot iespēju diskutēt nelielās grupās. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 kā galveno trūkumu studenti min pedagoģisko priekšmetu mūsdienām un praktiskajām 

vajadzībām neatbilstošo saturu, tā kvalitāti un pārlieku lielo apjomu; 

 kā trūkums tiek minēts arī profilkursu pārāk mazais apjoms; 

 fakultātes bibliotēkā grāmatu iegāde sareţģīts un brīţiem laika ietilpīgs process, līdz ar to ne 

vienmēr studentiem ir iespējas izmantot aktuālākos informācijas avotus; 

 B un C daļas izvēles priekšmetu izvēles iespējas; 
 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; nodarbību skaits neatbilstošs kursa 

saturam;  

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 



Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos apmierina un 

kopumā tiek vērtēta pozitīvi. Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem sniedz iespēja papildināt 

savas zināšanas, prasmes un iemaľas. No aptaujas rezultātu analīzes var konstatēt, ka programmas 

saturs sniedz studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā, 

pedagoģiskajā darbā. Neviens no aptaujātajiem neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas 

uzbūvi, mācību saturu un pasniedzēju darbu. Tieši otrādi, aptaujātie konkrēti minēja to pasniedzēju 

uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. Docētāji ir ieinteresēti sava studiju kursa īstenošanā, 

labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret auditoriju, izprot strādājošo studentu problēmas. Visi aptaujātie bija 

vienprātīgi attiecībā uz pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu atzinumiem ir diezgan augsts. 

Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs.  

Analizējot nelielo šī virziena pieredzi var secināt, ka programmas struktūra un uzbūve 

kopumā ir relatīvi veiksmīga un spējīga nodrošināt IZM prasībām atbilstošu vizuālās mākslas 

speciālistu sagatavošanu.  

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti  

Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā tiekoties ar katru 

akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti augsti novērtē pasniedzēju kompetenci studiju 

priekšmetos, ieinteresētību studentu panākumos, pieejamību gan konsultāciju laikos, gan arī citos, kā 

arī komunikācijas iespējas izmantojot e–pastu. Tomēr ir arī iebildes pret fakultātes personāla attieksmi 

un iespēju iegūt informāciju par studiju norisi internetā. 

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Absolventu aptaujas rezultāti netiek pievienoti sakarā ar to, ka pirmais izlaidums notika tikai 

2006. gada janvārī un ir zināms tikai tas, ka 50 % no beidzējiem strādā savā jauniegūtajā profesijā.  

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla 

attīstībai 

Studiju virziena B daļas realizāciju nodrošina 5 docētāji un 2 studiju metodiķi.  

Mācībspēku raksturojums: 

kopējais skaits – 12 docētāji, no tiem 5 ir LU PPF pamatdarbā, 6 docētāji strādā pēc darba 

līguma, 1 docētājs strādā kā stundu pasniedzējs; 

ar doktora grādu - 4 docētāji; 

ar maģistra grādu - 8 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 1 asociētais profesors. 

2 docētāji – A.Avotiľa un I.Vītola strādā pie doktora disertācijas. Ilze Vītola 2006/2007 

pavasara semestrī atradās divu mēnešu radošajā atvaļinājumā, veicot zinātniski pētniecisko darbību. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar mākslas 

izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un izpratnes problēmām. Docētāji ir 

grāmatu autori, veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, veido metodiskus mācību 

līdzekļus. Viľu pētījumu, publikāciju un referātu tēmas konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem 

skolotāju izglītības jautājumiem. Pētniecisko darbu saraksts pievienots. Pielikumā Nr.2. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 



Pēc studiju programmā iesaistīto docētāju ierosinājuma un atbilstoši programmas vajadzībām, 

turpinās nepieciešamās specializētās literatūras iegāde fakultātes bibliotēkā. INTERNETa pieslēgums 

ir gan docētāju darba telpās, gan studentu datortelpā, kur tika uzstādīta signalizācija. Pozitīvi, ka 

regulāri pieejami vizuālās prezentācijas līdzekļi.  

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Kā īpašs ieguvums jāvērtē fakultātes Vecajā korpusā  veiktais trešā stāva remonts. Tomēr, 

studiju virziena finansējums nav apmierinošs. Neapmierina svarīgās – 214. V auditorijas iekārtojums. 

Lai apmierinātu studentu prasības un nodrošinātu konkurētspējīgu izglītības kvalitāti, nepieciešams 

regulāri modernizēt materiāli tehnisko bāzi. Virziena vadītājai un docētājiem nav savas telpas, kurā 

būtu iespējams pieľemt studentus. 

5. Ārējie sakari 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā 

Sadarbība ar darba devējiem realizējas valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā un mācību 

prakses laikos, kas notiek skolās. Docētāji piedalās izglītības normatīvo dokumentu izstrādē un 

pilnveidē. 

5.2. Darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumi 

studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji dalās zināšanās un pārľem veiksmīgāko pieredzi sadarbojoties ar 

pieaicinātajiem lektoriem no citām augstskolām, kā arī konferencēs un semināros tiekoties ar 

kolēģiem. 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālisti Spodru Austrumu. Tas dod iespēju 

regulāri iegūt jaunāko informāciju par norisēm metodiskajās apvienībās, nodrošina 

sadarbību ar skolām un stimulu nepārtrauktai satura pilnveidei. 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem būtu jāpilnveido sadarbība, jo 

pašlaik tā ir nepilnīga – nav sadarbības olimpiāţu rīkošanā, netiek ľemti vērā teorētiski 

atzinumi par standarta satura uzlabojumiem; 

 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Rīgas 28. vidussloku, Kultūru 

vidusskolu, Rīnūţu vidusskolu u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts 

pārbaudījumu komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

 

 

 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

o Saskaľā ar ekspertu ieteikumiem un lai novērstu sadrumstalotību profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmā „Skolotājs” vairāki studiju kursi, kas bija ar 1kp 

tika apvienoti, bet vairāki citi apvienoti 4 kredītu blokos. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

7.1.Kultūras vēstures studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie docētāji savā pasniegšanas darbā izmanto piešķiramajai kvalifikācijai 

atbilstošas pedagoģiskās metodes; 



 mācību darbā izmantotās interaktīvās metodes, ļauj sasniegt augstu apmācības efektivitāti; 

 virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie LU PPF docētāji, par ko liecina akadēmiskā 

personāla CV un zinātnisko publikāciju skaits; 

 pieaicinātā akadēmiskā personāla dalība virziena realizācijā nodrošina augstu teorētiski-

specializētu kvalitāti; 

 dalība starptautiskās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs veicina virziena 

praktisko realizāciju un sabiedrības interese pieaugumu; 

 kā vājā puse jāuztver fakts, ka nav dienas nodaļas studentu, kas mazina interesi par šo 

virzienu. 

7.2.Kultūras vēstures studiju virziena vājās puses 

7.2.1.Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, kas 

traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un uzdevumus; 

 studentu svešvalodu zināšanas ir absolūti neapmierinošas. 

7.2.2.Studiju process: 

 pārāk mazas ir iespējas attīstīt studentu pētnieciskā darba iemaľas; 

 trūkst mācību pamatliteratūra, kā arī kvalitatīvi metodiskie materiāli; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 nenotiek pasniedzēju lekciju hospitēšana un savstarpēja apspriešana; 

 B daļas studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits; 

 nav pagaidām izstrādāts jauns mehānisms nodarbību plānošanā, kas nepieciešams 

virziena moduļiem. 

 

7.2.3.Pārējie faktori: 

 sakari ar darba devējiem ir nestabili un nav regulāri; 

 nav sadarbības līgumu ar ārzemju augstskolām nedz mācībspēku, nedz arī studentu 

apmaiľai; 

 nav sadarbības ar līdzvērtīgam programmām. 

 

7.3.Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā studentu 

aptauja dod ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais potenciāls ļauj pilnveidot aktīvos studiju kursus un 

izstrādāt jaunus atbilstoši darba tirgus izmaiľām. Studiju kursu piedāvājumam ir jābūt 

pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniska un praktiska kvalifikācijas 

paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas programmās; 

 sadarbība ar līdzīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu vērtīgs impulss procesa 

uzlabošanai un attīstībai; 

 

8. Kvantitatīvie dati 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

Skolotājs, Kultūras vēstures virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK    - - - -   -  

NLN  15 16 23 - - - 54 54 - 7 



 

8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Skolotājs, Kultūras 

vēstures virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK  - -    -     

NLN  - 1 1 8 13 7 30 30 6 1 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits16 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. - 15 - 14 6 -   

 

         2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 

Profesori 
- 

Asociētie profesori 
1 

Docenti 
- 

Lektori: 
5 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
5 

citi* 
- 

Asistenti: 
- 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
- 

citi* 
- 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
5 

        * Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

      

 

 

                                                 
16

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



       2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2006. 

Viesprofesori 
- 

Viesdocenti 
- 

Vieslektori: 
- 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

7 

t.sk:       ar doktora grādu  
3 

ar maģistra grādu  
4 

citi* 
- 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
7 

       *  Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

       2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 

Studē doktorantūrā 
- 

Ieguvuši doktora grādu 
- 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

- 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 

 

 

       2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

- 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits) /(izstādes) 

14/9 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

10 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

 

 

 

       

 

 

 



       2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 

Mācībspēku apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

  

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - 

  

  

Studējošo apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

  

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

-  

  

  

 

 



 

Kultūras vēstures un māklsas vēstures skolotājs  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,26 2 64% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,36 2 46% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,44 2 46% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,67 3 38% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,19 2 56% 3  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,28 2 44% 3  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,00 2 38% 6  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,22 2 44% 2  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,50 2 31% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,74 2 41% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,08 2 46% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,17 5 38% 15  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,17 5 26% 10  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,11 1 36% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,32 2 36% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,27 2 36% 6  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,53 2 36% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,13 2 33% 8  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,38 2 31% 5  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,17 2 31% 10  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,51 2 38% 2 10-20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,41 2 49% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 39 respondenti  2007. gada pavasara semestris  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,35      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,28      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,11      

 Studiju procesa organizēšana 2,27      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,23      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 26% 15% 15% 31% 13% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 26% 13% 3% 5% 51% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 28% 28% 10% 10% 23% 
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Pārskata periodā 1. – 4. Kursa studenti studēja profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmā „Skolotājs” studiju virzienā Pamatizglītības skolotājs (1. – 4. Klasē), 5. Un 6. Kursa 

studenti augstākās izglītības profesionālajā studiju programmā „Skolotājs” studiju virzienā 

Sākumskolas skolotājs. 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. Ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju kursi, 

mainīta studiju programmas struktūra u.c.) Un praktiskajā realizācijā (t.sk. Ieviesti e-kursi, 

jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

Lai studenti varētu optimālāk veikt studiju kursa Skolēnu izpētes metodika (2KP) praktiskos 

uzdevumus, tad studiju kurss tika pārcelts uz 2. Semestri, bet studiju kurss Dzimtās valodas gramatikas 

pamati (2KP) tika pārcelts uz 1. Semestri. Pārējā studiju programmas struktūra tika saglabāta. 

Studiju kursi Pedagoģiskā prakse II Peda1036 un Pedagoģiskā prakse III Peda1037 papildināti ar 

detalizēti izstrādātiem prakses uzdevumiem audzinātājdarbībā.  

Docētāji iesākuši darbu pie detalizētu kursu aprakstu izstrādes.  

Prakses materiāli studentiem sagatavoti un ir pieejami e-formā.. 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Studiju kursu saturs, īpaši mācību metodikās, paredz izstrādāt mācību stundu plānus un citus 

materiālus, kurus studenti prezentē nodarbībās. Tas vienlaicīgi ļauj apgūt gan pašvērtējuma, gan 

vērtējuma prasmes. Nepieciešams nepilna laika studijās šāda veida praktiskās nodarbības izmantot 

bieţāk. 

Studenti šajā studiju gadā uzsāka aktīvās pedagoģiskās prakses. Prakšu satura, organizācijas un 

materiālu analīze liecina, ka saturiski prakses ir izstrādātas labi, organizatoriski prakses vietu izvēle 

neļauj nodrošināt docētāju pilnvērtīgu palīdzību un vadību prakses laikā prakses vietās. Tāpēc arī 

nepilna laika studentiem maksimāli jārod iespēja veikt praksi bāzes skolās.  

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju procesa 

uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 Studiju procesa izvērtēšanā studenti tika iesaistīti regulāri gan tiekoties ar programmas virziena 

vadītāju, gan anketējot par studiju procesa organizāciju pēc rudens semestra, gan nozares profesionālās 

specializācijas kursu izvērtēšanā pavasara semestra beigās. 

Studenti aktīvi piedalās studiju procesa izvērtēšanā. Īpaši aktīvi ir 2. Un 3. Kursa studenti, kuri 

savus priekšlikumus iesniedz gan rakstiskā veidā, gan izsaka regulārās tikšanās reizēs ar programmas 

virziena vadītāju.  

Tā kā šis studiju virziens tiek realizēts tikai nepilna laika neklātienes formā, tad studenti vēlas 

lielāku kontaktstundu skaitu nekā 25% no pilna laika klātienes kontaktstundu skaita, lai vairāk laika 

būtu semināriem un praktiskajām nodarbībām. 

Pēc studentu priekšlikuma vairākiem docētājiem piektdienās un sestdienās ir konsultācijas, bet 

studenti uzskata, ka konsultācijām piektdienās un sestdienās vajadzētu būt visiem docētājiem. 

Studentiem sagādā grūtības jaunā bibliotēkas izmantošanas kārtība, jo ne visi izprotot šīs 

prasības, 37% studentu uzskata, ka informācija par izmaiľām bibliotēku izmantošanā nav bijusi 

pietiekama. Nepilna laika studentiem piektdienās un sestdienās bibliotēka ir ļoti noslogota. 



Studenti izteikuši vēlēšanos, ka viľiem būtu studiju metodiķis, kurš būtu zinošs, gan par 

organizatoriskiem, gan saturiskiem jautājumiem, jo ir grūtības izprast kurš par ko atbild un notiekot 

nepamatota studentu nosūtīšana no viena pie otra. Tādu viedokli izteikuši 43% aptaujāto studentu. 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Studenti studiju programmu vērtē kā apmierinošu vai drīzāk apmierinošu.  

12% studentu uzskata, ka mācību metodikas kursi, ja ir tik mazs kontaktstundu skaits, varētu 

tikt apvienoti un realizēti vienā vai divos semestros, bet kā optimālāku variantu uzskata kontaktstundu 

skaita palielināšanu.  

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Studenti izteikuši priekšlikumu studiju kursu Latviešu valodas gramatikas pamati (2KP), sadalīt 

atkarībā no studentu specializācijas, darbam skolās ar latviešu mācību valodu vai darbam skolās ar 

krievu mācību valodu. Tiks izveidots studiju kurss Dzimtās valodas gramatikas pamati (2KP), kuru 

studenti apgūs atkarībā no specializācijas tāpat kā kursu Dzimtā valoda un tās mācību metodika.  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Atskaites periodā absolventu nav. 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

Akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā izmaiľas nav bijušas.  

Nepieciešams pārdomāt nodrošinājumu ar studiju metodiķiem, tas palīdzētu veiksmīgāk 

Organizēt studiju virziena vadību.  

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 

organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu iesaiste 

pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu. 

Visi studiju programmas docētāji regulāri piedalās konferencēs ar referātiem, publikācijas un 

zinātniskie raksti ir gan konferenču materiālos, gan zinātnisko rakstu krājumos. To uzskaitījums ir 

pieejams docētāju individuālajās atskaitēs. Docētāju aktīva zinātniskā darbība pozitīvi ietekmē studiju 

procesu, jo tajā tiek izmantotas gan jaunākās atziľas, gan pētījumu rezultāti.  

Docētāji Z. Anspoka, M. Gavriļina, J. Mencis, V. Sūniľa ir mācību grāmatu un mācību 

materiālu autori pamatizglītības 1.-4. Klasēs, kas ļauj studentiem gūt labāku izpratni par autoru viedokli 

mācību grāmatu veidošanā. 

 Nepietiekama ir studentu iesaiste pētniecībā. Nākošajā studiju gadā studentiem ir Kursa darbs 

(2KP), kura izstrādē jāveic pētnieciskā darbība, izvēlētās tēmas kontekstā. 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 

Būtisku izmaiľu studiju programmas materiāli tehniskajā nodrošinājumā nav. 

Papildināta mācību un metodiskā literatūra pamatizglītības 1.-4. Klasēm.  

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 

secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 



Nepieciešams nodrošināt visas auditorijas ar informācijas tehnoloģijām, lai tās varētu izmantot 

īpaši neplānojot, vai šajā telpā tas ir iespējams un vai nebūs nepieciešama telpu maiľa. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā 

Turpinās sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta sektora 

Kurzeme sākumskolas metodiķiem, Sākumskolas skolotāju asociāciju.  

5.2. Darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumi studiju 

programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar LU PPF nodaļām, centriem, LU FMF, LU EVF, 

IZM ISEC. 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Nepietiekama ir sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārpus tās robeţām. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

1. Uzsākta studiju kursu apraksti pilnveide, bet ne visa tajos ieteiktā literatūra ir pieejama LU un 

LU PPF bibliotēkās. 

2. Docētāji pēc iespējas daţādojuši sadarbības formas ar studentiem, gan izmantojot individuālās 

konsultācijas nedēļas nogalēs, gan saraksti e- pastā. 

3. Izstrādātas anketas studentu aptaujām par prakses norisi.. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Docētāju kvalifikācija un pieredze studiju 

programmu realizācijā; 

 Docētāju pieredze mācību grāmatu  

Un mācību materiālu izstrādē  

Pamatizglītības 1.- 4. Klasē; 

 LU iegūtajai kvalifikācijai un  

Diplomam ir augsts prestiţs; 

 Sadarbība ar Sākumskolas  

Skolotāju asociāciju; 

 Nepilna laika studijās iespējams  

Apvienot studijas un darbu; 

 

 Vāja sadarbība ar līdzīgām studiju  

Programmām citās Latvijas augstskolās 

 Nav starptautiskās sadarbības; 

 Mazs kontakststundu skaits nepilna laika 

neklātienes studiju formai; 

 Nav metodikas kabineta, tā iekārtošana prasa 

lielus finansu līdzekļus; 

 Trūkst metodiskā materiāla nodrošinājums 

Nepilna laika neklātienes studentiem; 

 Pedagoģiskās prakses skolā jāapvieno ar 

Darbu; 

 Nepilna laika neklātienes studentiem  

Studiju grafiks ir ļoti noslogots; 

 Studiju virziens nav nodrošināts ar studiju  

Metodiķa atbalstu. 



Iespējas Draudi 

 Studiju procesa uzlabošana, izmantojot 

Jaunākās tehnoloģijas, metodisko  

Materiālu izstrādi; 

 Veicināt studentu iesaistīšanu  

Pētnieciskajā darbībā; 

 Pilnveidot sadarbību ar Latvijas  

Augstskolām; 

 Veidot sadarbību ārpus Latvijas.  

 Studiju maksas pieaugums, kas neatbilst 

maksātspējai; 

 Konkurence daţādu augstskolu vidū,  

Kuras realizē līdzīgas programmas; 

 Studējošo skaita samazināšanās; 

 Mazais kontaktstundu skaits nepilna laika 

neklātienes studiju formai; 

 Lielā kadru mainība studiju metodiķu vidū. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.8.1. Studējošo skaits: studiju virziens Pamatizglītības skolotājs (1.-4. Klasē) 

Dati uz 

atskaites gada 

1. Oktobri 

1. Gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

Par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK - - - - - - - - - - - 

NLN  23 20 36 - - - 79 79 -  

 

    2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 



 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

Aptaujāto 

absolventu skaits
17

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006./2007. 15 16 28 - - - 9 - 

 

  2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. Oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 

Profesori 
1  

Asociētie profesori 
5  

Docenti 
5  

Lektori: 
5  

T.sk:       ar doktora grādu  
  

Ar maģistra grādu  
4  

Citi* 
1  

Asistenti: 
  

T.sk:       ar doktora grādu  
  

Ar maģistra grādu  
2  

Citi* 
18  

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

   2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. Oktobri) 

 Amats  2005. 2006. 

Viesprofesori 
  

Viesdocenti 
  

Vieslektori: 
  

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

3  

T.sk:       ar doktora grādu  
2 - 

Ar maģistra grādu  
1  

Citi* 
  

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
3  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



    2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005. 2006. 

Studē doktorantūrā 
4  

Ieguvuši doktora grādu 
-  

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

-  

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
-  

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005. 2006. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

4  

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

9  

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

45  

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- - 

 

 

       2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

        Te tabulā vajag vēl klāt 2006./2007. 

  Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 

Mācībspēku apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - 

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - 

  

  

Studējošo apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - 

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - 

  

  

 

 

 



2.8.7.. Docētāju nolasītie referāti konferencēs 



 

 2. Pielikums 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
Pamatizglītības skolotājs (1.-4. Klasē) 

APTAUJA 

Cien. Student! Šī aptauja ir anonīma. Aptaujas mērķis ir iegūt vērtējumu par studiju procesa organizāciju. 

 Paldies par atsaucību! 

 

1. Vai Jūs apmierināja studiju procesa tehniskais nodrošinājums? 

□ apmierina pilnībā 

□ apmierina daļēji jo _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

□ neapmierina, jo __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Vai Jūs apmierināja bibliotēkas darbs? 

□ apmierina pilnībā 

□ apmierina daļēji jo _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

□ neapmierina, jo __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Vai Jūs savlaicīgi tikāt informēti par izmaiľām nodarbību sarakstā? 

□ vienmēr  □ daţreiz   □ nekad 

 

4. Vai Jūs apmierināja docētāju konsultāciju laiki? 

□ jā  

□ nē ,jo__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Vai Jums bija iespēja piedalīties studiju procesa plānošanā? 

□ vienmēr  □ daţreiz    □ nekad 

 

6. Vai Jūs apmierina studiju virziena vadītāja darbs? 

□ jā  

□ nē ,jo__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

7. Vai Jūs apmierina studiju metodiķu darbs? 

□ jā  

□ nē ,jo__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Jūsu ieteikumi studiju procesa organizācijas uzlabošanai 

 



 

 

Latvijas Universitāte 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

PPIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākumskolas skolotāja studiju programmas 

Pašnovērtējuma ziņojums par 2006./2007. akadēmisko gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju programmas apakšvirziena vadītāja 

Lek. I.Šūmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1.1. izmaiņas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju kursi, 

mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, jaunas 

studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.); 

 

2006./2007. mācību gadā izmaiľas Sākumskolas skolotāja studiju programmas saturā netika 

veiktas, taču turpinājām realizēt tās būtiskās izmaiľas studiju programmā, kas tika  aizsākts  

2004./2005. mācību gadā . Pirmo reizi 2006./2007. mācību gadā 6. kursa studenti studiju 

noslēguma kvalifikācijas eksāmenā veica noteiktas mācību stundas modelēšanu. Studenti 

mācību stundu modelēšanu veica par daţādām tēmām: 

1. Latviešu valoda 1.klase. Iemaľu un prasmju apguves stunda. 

2. Latviešu valoda 1.klase.Kombinētā stunda. 

3. Latviešu valoda 2.klasei.Zināšanu, prasmju un iemaľu izmantošanas stunda. 

4. Latviešu valoda 3.klase. Iemaľu un prasmju apguves stunda. 

5. Latviešu valoda 4.klase.Zināšanu vispārināšanas un sistematizēšanas stunda. 

6. Matemātika 1.klase.Kombinētā stunda.  

7. Matemātika 2.klase. Zināšanu, prasmju un iemaľu izmantošanas stunda. 

8. Matemātika 3.klase. Jaunu zināšanu apguves stunda. 

9. Matemātika 3.klase. Kombinētā stunda. 

10. Matemātika 4.klase. Zinašanu, prasmju un iemaľu izmantošanas stunda.  

11. Matemātika 4.klase. Kombinētā stunda. 

12.  Dabaszinības 2.klase.Iemaľu un prasmju apguves stunda. 

13.  Dabaszinības 2.klase. Zināšanu, prasmju un iemaľu izmantošanas stunda. 

14.  Dabaszinības 3.klase. Jaunu zināšanu apguves stunda. 

15.  Dabaszinības 4.klase. Zinašanu, prasmju un iemaľu izmantošanas stunda.  

16.  Dabaszinības 4.klase. Kombinētā stunda. 

 

Mācību stundu modelēšana šajā studiju programmā kā  studiju  kvalifikācijas eksāmens tika 

organizēta pirmo reiz. Gan studentu  iegūtie novērtējumi, gan pašu studentu atzinumi par 

mācību stundu modelēšanu tika atzinīgi novērtēti. 

 

1.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Aizvien Sākumskolas skolotāja studiju programma tiek realizēta LU PPF Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centrā, sadarbībā ar visām fakultātes nodaļām. Programmas  realizācijā 

bija iesaistīti 10 Pedagoģijas nodaļas, 11 Skolotāju izglītības, 2 Psiholoģijas nodaļas,3 

Izglītības vadības nodaļas docētāji, kā arī 1 Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais 

profesors.  Protams, ka plašā sadarbība starp universitātes struktūrvienībām ir vērtējama 

pozitīvi, taču jāsaka, ka tam ir arī negatīvas iezīmes, piemēram, studiju procesa organizēšanā 

un sadarbībā starp docētājiem.  



2006./2007.mācību gadā  5.kursa studenti otro reizi studiju programmas  realizācijas laikā 

devās 2 aktīvajās pedagoģiskajā praksēs ( katra 8Krp). Studenti to veica daţādās Rīgas skolās – 

Rīgas Purvcierma vidusskolā, Rīgas Juglas ģimnāzijā, Rīgas 88.vidusskolā, Rīgas Imantas 

sākumsskolā, Āgenskalna sākumsskolā, Iļģuciema vidusskolā, Strazdmuiţas internātskolā, F. 

Brīvzemnieka pamatskolākolā, , Citviet Latvijā –Saaulkrastu vidusskolā,Lielupes vidusskolā, 

Rembates pamatskolā, Raiskuma sanatorijas internātskolā, Stelpes pamatskolā. Šī daţādo skolu 

pieredze un studentu darbs tajās devis lielu ieguldījumu teorētisko studiju un prakses saistībā. 

Arī studenti kā vienu no daudzajiem prakses ieguvumiem min prakšu noslēguma konferencēs 

pieredzes apmaiľa skolu pedagoģiskā procesā, aktualitāšu ziľā, parādot daudzveidību mūsu 

izglītības sistēmā. Te būtu jāpiemin, ka  prakšu vadītāji skolās un skolu amatpersonas pozitīvi 

vērtē studentu  teorētisko un metodisko sagatavotību, sniedzot augstus prakšu novērtējumus 

ballēs, kā arī  aprakstošajos studentu darba vērtējumos. 

Aktualizējot pedagoģiskās prakses vietu studiju procesā kopumā jāpiemin, ka 10. semestrī, 

dodoties aktīvajā praksē, studenti saľēma arī pētniecisko uzdevumu, kas saistīts ar izvēlēto 

tēmu diplomdarba izstrādei ar mērķi  nodrošināt kvalitatīvu diplomdarbu izstrādi 11. studiju 

semestrī.  Studentu veiktās iestrādes liecināja par plašu un interesantu tēmu izvēli. Kopumā visi 

studenti (izľemot divus studentus), kas izstrādāja diplomdarbus, tos arī veiksmīgi aizstāvēja. 

Sākumskolas skolotāju studiju programmas  11.semestru studentu pieteiktie diplomdarbu 

temati  2006./2007. gadā 

 

N.p.k. Studenta vārds, 

uzvārds 

Temats Vadītājs Recenzents 

1. Dace 

Baumgartena 

Sākumskolēnu izziľas 

attīstība mozaīkas apguves 

procesā 

Lekt. I.Vītola M.Urdziľa- 

Deruma 

2. Vita 

Elerte 

Skolēnu sadarbības prasmju 

attīstības veicināšana dabas 

zinību stundās 2.klasē, 

izmantojot grupu darbu 

Lekt. I.Šūmane I. Margēviča 

3. Kristīna  

Puplaka 

Mācību individualizācijas 

iespējas skolēnu vārda 

krājuma bagātināšanai 

latviešu valodas stundās 

Lekt. I.Šūmane L.Āboltiľa 

4. Daina  

Lielā 

Vērtībizglītības veicināšanas 

iespējas sākumskolas 3. un 

As.prof. 

 J. Mencis 

I.Margēviča 



4.klasēs mācību darbā ar 

tekstu matemātikā. 

5. Pārsla  

Ozoliľa 

Tēmas ”Mutes dobuma 

higiēna” izstrāde sociālo 

zinību stundām sākumskolā 

Lekt. I.Šūmane A.Golubeva 

6. Mārīte 

 Civkore 

Iztēle lasītprasmes apguvei 

latviešu valodas stundās 

1.klasē 

Prof. 

 Z. Anspoka 

L. Āboltiľa 

7. Jeļena 

Radionova 

Mācību izziľas darbības 

aktivitātes veicināšana 

1.klasē matemātikas apguves 

procesā. 

Doc. A.Raţeva I.Ivanova 

8. Inga 

Ceimere 

Cilvēka un dabas 

savstarpējās mijiedarbības 

veicināšana dabas zinību 

mācību procesā 1.-3.klasē 

Pasn. 

R. Vociša 

I.Ivanova 

9. Lidija 

Strazdiľa 

Novērošanas prasmju 

attīstīšana dabaszinību vielas 

apguvē 1.klasē 

Pasn. 

R. Vociša 

I.Margēviča 

10. Silvija  

Āriľa 

Projekta metodes 

izmantošanas iespējas 

dabaszinībās jaunāko klašu 

skolēniem 

Pasn. 

R. Vociša 

I. Margēviča 

11. Simona 

Pāţe 

Ekskursiju iespējas jaunākā 

skolas vecuma bērnu 

intereses rosināšanai par 

dabu 

     Pasn.      L. 

Āboltiľa 

I. Margēviča 

12. Inga 

Ķepule 

Informatīvā materiāla 

izmantošanas iespējas 

dabaszinībās. 

Pasn. 

R. Vociša 

B. Kaļķe 

13. Marina 

Pisnaja 

Pētnieciskā darbība izziľas 

intereses attīstīšanā 

dabaszinības stundās  

1.-4.klase 

Pasn. 

R. Vociša 

I.Ivanova 



14. Guntra  

Pārstrauta 

Valodas mācības saturs 

skolēna rakstītprasmes 

attīstīšanā sākumskolā 

Prof. 

Z.Anspoka 

L. Āboltiľa 

15. 

 

Ilze Reinika Vizuālās mākslas un valodas 

mācību integrācija 

rakstītprasmes attīstībai 

1.klasē 

     Pasn.           L. 

Āboltiľa 

B. Kaļķe 

16. 

 

Indra 

Jēruma 

Latviešu valodas satura 

apguves metodika 1.klasē 

Prof. Z.Anspoka L. Āboltiľa 

 

 

 

Kopumā analizējot studiju procesa norisi, jāsecina, ka aktīvāki un patstāvīgāki  ir kļuvuši studenti sava 

studiju procesa organizēšanā. Studenti atzīst, ka vairāk kā  20 stundas nedēļā velta patstāvīgam 

darbam, to novērtējot ar atzīmi ļoti labi. 

 Studenti studiju procesā vairāk izmanto INTERNET pakalpojumus gan mācību organizatoriskajos 

jautājumos, kontaktiem ar docētājiem, kā arī bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā un informācijas 

meklēšanā. Kā pozitīvu studenti atzīmē studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai .  

 Daudz vairāk studiju procesā  tiek izmantota nepieciešamā  zinātniskā literatūra svešvalodās, kas 

liecina par studentu  svešvalodu apguves  izaugsmi. Studenti pozitīvi novērtē  studiju programmas 

sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā. 

Ir studenti, kas aktīvi iesaistījušies arī C kursu izvēlē,  drosmīgi piesakoties uz  studiju kursiem citās 

universitātes fakultātēs, kas nepilna laika studentiem nav nemaz tik raksturīgi. Diemţēl, kā liecina 

studentu aptaujas rezultāti, iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus studenti novērtē apmierinoši. 

Tādējādi nākamajā 2007./2008. akad. gadā lielāka uzmanība būtu pievēršama  studentu izvēlēto C 

daļas  kursu iespējām. 

Kopumā, apkopojot studentu aptaujas rezultātus, secināms, ka  studenti augstu novērtē studiju 

programmā piedāvāto studiju kursa saturu. 

   

 

 

 

 

1.2. Studiju programmā studējošie 

1.2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju procesa 

uzlabošanai, vērā ņemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai u.c.); 



 Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  galvenokārt balstās uz studentu 

izteikto viedokli studentu aptaujās un savstarpējās sarunās.  Jāsaka, ka tajās dominē  gan 

daţādu organizatorisku jautājumu temati, gan studiju satura jautājumi. Sākot ar 2006./2007. 

akad. gadu pēc studentu rakstiskiem ieteikumiem studiju programmā tika iekļauts tāds mācību 

priekšmets kā Sociālās zinības sākumskolā, jo skolu programmās to nosaka. Studenti atzinīgi 

novērtē šī  mācību priekšmeta iekļaušanu studiju procesā. 2006./2007. akad. gadā tikai 

izstrādāts un veiksmīgi aizstāvēts  arī  diplomdarbs sociālajās zinībās. 

Domājot par programmas tālāku attīstību, pamatojoties uz jaunās studiju programmas ideju, 

būtu jādomā par vismaz viena mācību priekšmeta mācīšanas tiesībām visām pamatskolā. 

 

1.2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ņemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam); 

  

 2007.gada jūnijā tika aptaujāts 31  respondents.  Kopumā rezultāti liecina par augstu studentu 

apmierinātību ar studiju programmu un tās realizāciju. (studentu aptaujas rezultātu tabulas pievienotas 

pielikumā). Visaugstāk tiek vērtēts studiju programmas piedāvāto kursu saturs.  

Zemāk, bet arī ar vērtējumu – labi –  novērtētas studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai, kā arī studiju programmas sniegtās 

iespējas apgūt nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā. Ar vērtējumu-labi- studenti 

novērtējuši  arī nodarbību plānojumu pa semestriem. 

Apmierinoši tiek vērtēta fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā, studijām 

nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās, kā arī studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums 

(telpas, mācību līdzekļi utt.). Vēl arvien  pastāv problēma  studiju kursus apgūt  elektroniski. Te 

jāatzīst, ka studentiem diemţēl salīdzinoši maz tiek piedāvāti e- kursi, kas ir viena  no jomām 

programmas  turpmākā pilnveides darbā. 

  

 

 

1.2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ņemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam); 

 

Nav apkopoti. 

 



1.2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ņemtie rezultāti, priekšlikumi 

turpmākajam darbam).
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 Nav apkopoti. 

 

 

1.3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

1.3.1. izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla atlases 

un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai; 

  Studiju programmas realizācijā 2006./2007. mācību gadā tika iesaistīti  34 docētāji, no 

tiem  13 ar doktora grādu un vēl 5 studē doktorantūrā, kas liecina par akadēmiskā personāla 

attīstības iespējā. (Akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu skatīt pielikumā) 

1.3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 

organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu iesaiste 

pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu; 

 

 Kā liecina akadēmiskā personāla pētnieciskā darba atskaites, līdztekus studiju 

programmas nodrošināšanai, tiek veikts arī aktīvs pētnieciskais darbs. Docētāji iesaistīti  

daţādos pētnieciskajos projektos, daţādu  konferenču organizēšanā, kā arī veikts plašs 

pētījumu publicitātes darbs, vismaz  38 publikācijas gan Latvijas, gan daţādos ārzemju avotos. 

Jāpiebilst, ka Sākumskolas skolotāju studiju programmas studentiem īpaši nozīmīga ir 

monogrāfija - Anspoka Z. Latviešu valodas didaktika 1.- 4. klase (nodota publicēšanai 

izdevniec. Raka, apt. 350 lpp.; manuskripts ieguvis starptautisko L. Bērziľa prēmiju (2005.)  

Varētu ieteikt turpmāk docētājus aktīvāk pētnieciskajos projektos iesaistīt arī studentus. 

 

 

 

 

 

1.4. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Augsts studentu vērtējums par 

studiju programmas  kursa saturu 

daudzveidība 

 Kvalificēts docētāju sastāvs 

 Studentu motivācija studijām, 

studentu patstāvīgas studijas 

 Studentu pieredze skolu praksē 

 Studentu neapmierinātība ar studiju 

procesa organizatoriskiem 

jautājumiem (docētāju 

nesasniedzamību, izmaiľām lekciju 

sarakstos, augsto mācību maksu 

u.c.) 

 Nepietiekams tehniskais 

nodrošinājums auditorijās 
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(lielākā daļa studentu ir jau 

praktizējuši pedagogi) 

 Studentu  studiju procesā iegūtās 

prasmes efektīvi pielietot 

informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai un 

apstrādei 

 Studijām nepieciešamās literatūras 

pieejamība LU bibliotēkās 

 Fakultātes personāla darbība studiju 

procesa uzlabošanā 

Iespējas Draudi 

 Studiju satura tālāka  pilnveidošana 

 Turpināt pārveidot studiju 

programmu, lai studenti iegūtu kāda 

konkrēta mācību priekšmeta 

mācīšanas tiesības pamatskolā  

 Pilnveidot sadarbību ar darba 

devējiem 

 Pilnveidot gala pārbaudījumu- 

mācību stundu modelēšanu 

 Docētāju un studentu (daudzi 

strādājoši pedagogi) pārslodze un 

izdegšana, kas ietekmē studiju 

procesa kvalitāti 

 Pārrāvums studiju programmas 

realizācijā  saistībā ar jaunās studiju 

programmas izveidi un 

neskaidrajiem organizatoriskajiem 

jautājumiem 



 Pielikumi  

1.pielikums Kvantitatīvie dati 

 

1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. - 1- 1- 1- 210 124 - - 34 34 14 1 

 

 

        2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
19

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006./2007. - - - 10 21 - - - 

 

         3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2006. 

Profesori 
1 

Asociētie profesori 
2 

Docenti 
8 

Lektori: 
13 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
13 

citi* 
- 

Asistenti: 
3 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
3 

citi* 
- 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
27 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 
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  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



Amats  2006. 

Viesprofesori 
- 

Viesdocenti 
- 

Vieslektori: 
- 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

7 

t.sk:       ar doktora grādu  
2 

ar maģistra grādu  
5 

citi* 
 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
7 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

5.  Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2006. 

Studē doktorantūrā 
6 

Ieguvuši doktora grādu 
1 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

1 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 

 

 

6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2006. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

Nav precīzu datu  

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

Nav precīzu datu 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

Nav precīzu datu  

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

     Nav  precīzu 

datu 
 



 

 

7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2006./2007.   

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Lietuva 2   

Somija 2   

Polija 1   

Igaunija 1   

Norvēģija 1   

Vācija 4   

Nīderlande 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. pielikums. Studentu aptaujas rezultāti 

 

 

3. pielikums. Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts 

 

 

 
Nodaļa/ka

tedra/labor

at./profeso

ra 

grupa/u.c. 

Autors 

Uzvārds.V. 

Autors 

Uzvārds.V. 
Gads Nosaukums 

Izdevuma pilns nosaukums; 

Pilsēta, Izdevniecība, 

sējums, numurs. 

(Konferenču norises vieta un 

laiks) 

Pedagoģij

as nodaļa 

Kaļķe B.   2006 Democratic Trends in the 

Education of Latvia at the 

Beginning of the 20 th century. 

Teacher of the 21 st 

century: Quality 

Education for Quality  

Teaching. ATTE, 

Izglītības soļi, 2006. 

Pedagoģij

as nodaļa 

Rubene Z.   2006. 

Pašnoteiktās mācīšanās izpratne 

jauniešu kritiskās domāšanas 

izpētē studiju procesā. 

No zināšanām uz 

kompetentu darbību. 

Monogrāfija. - Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds 

Pedagoģij

as nodaļa 

Rubene Z.   2006. 

Kritiskās domāšanas aktualitāte 

augstākās izglītības reformu 

kontekstā 

Pedagoģija un skolotāju 

izglītība. LU zinātniskie 

raksti(Acta universitatis 

Latviensis) Nr.700. - Rīga, 

LU Akadēmiskais apgāds, 

9.- 17.lpp. 

Pedagoģij

as nodaļa 

Rubene Z.  2006. 

Spēju un pieredzes 

pilnveidošanās kritiskā 

pedagoģiskajā procesā 

No zināšanām uz 

kompetentu darbību. 

Monogrāfija. - Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds 

Pedagoģij

as nodaļa 

Stramkale L.   2006. Masu mediji un bērna uzvedība Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā 

Pedagoģij

as nodaļa 

Stramkale L.   2006. The Methods of Improving the 

Perception of Music 

The Problems of Efficient 

Artistic Educations.-

Vilnius:Vilnius 

Pedagoginis Universitetas 

Pedagoģij

as nodaļa 

Stramkale L., 

Ozola K. 

  2006. Vīgneru Ernesta absolūtās 

dzirdes attīstīšanas metode 

Skolotājs, Nr.1 

Pedagoģij

as nodaļa 

Tūbele, S  2006. A Detailed Speech and 

Language Diagnostic System – a 

Curriculum Component in 

Teacher Education  

Sprache und Schulpolitik 

in Multikulturellen 

Gesellschaften. – Leipzig: 

Leipziger 

Universitätsverlag, 2007. 

– S. 71 

Pedagoģij

as nodaļa 

Tūbele, S  2006. Lasīšanas traucējumi vai 

disleksija 

Raksts nodots un 

pieľemts publicēšanai 

Latvijas universitātes 64. 

konferences rakstu 

krājumā 

 

Sākumskolas skolotājs   

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 

3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)      

    

Vidējai

s 

Moda

*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2.14 2 57% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.67 1 38% 3  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.14 2 52% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.15 2 52% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.48 2 43% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 

pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 2.19 2 38% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 

noformēšanai utt 2.00 2 57% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 

(izvērtēt, analizēt to) 2.25 2 67% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 

diskutēt un pamatot viedokli 2.31 2 38% 5  

1

0 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 

speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2.00 2 43% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2.19 2 43% 0  

1

2 Nodarbību plānojums pa semestriem 2.00 5 43% 9  

1

3 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2.36 5 33% 7  

1

4 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2.48 2 57% 0  

1

5 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.45 3 29% 1  

1

6 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.17 2 38% 3  

1

7 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 

uzlabošanā 2.90 3 43% 1  

1

8 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 

mācību līdzekļi utt.) 2.54 5 38% 8  

1

9 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2.40 2 38% 6  

2

0 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 

bibliotēkās 2.57 3 43% 7  

2

1 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.55 1 52% 1 

 vairāk par 

20 h 

2

2 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties 

šo studiju programmu LU 2.14 2 43% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav 

atbildējuši    

 Aptaujāti 31 respondents  2006. gada  jūnijs   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1.98      

 
Studiju programmas piedāvātās 

iespējas 2.33      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.14      

 Studiju procesa organizēšana 2.34      

 
Materiāli - tehniskais 

nodrošinājums 2.50      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 

LU citā 

noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 57% 14% 0% 14% 14% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 

specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 



Pedagoģij

as nodaļa 

Tūbele S., 

Kauliľa A. 

  2006. Logopēda un psihologa 

sadarbības iespējas disleksijas 

gadījumā 

Raksts pieľemts 

publicēšanai RPIVA 

rakstu krājumā 

 

 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. Mākslas izglītības būtība 

mūsdienu sabiedrībā. 
LU zinātniskie raksti 700. 

sējums. Pedagoģija un 

skolotāju izglītība. Rīga, 

LU, 2006. 9-18 lp.  

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. The Prospects of dialogical 

education in modern condition. 

Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. 

Rēzekne, 2007, 167-

177 lp. 

 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. Silence as element of etiquette 

communication. Язык и 

культура. Выпуск 9. Том 1. 

Философия  языка и культуры. 

Издательский дом  

Бураго, Киев, 2007. 

210-220. 

 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. Art education and formation of 

creative personality. Changing 

Education in a changing society. 

12. ATEE spring 

University. 2007, 

2, Klaipeda 

University, 

Lithuania, 2007, 

103-108. 

 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. 

Sasveicināšanās kultūra 
Ģimenei Nr.1 

2007,21-24. 

 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. 

Telefona  sarunas 
Ģimenei Nr.2 

2007,24-28. 

 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. 

Izglītības jautājumi 

hermemeneitikas kontekstā 

Psiholoģija ģimenei 

un skolai 2006 Nr.9, 

16-23 

 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. Диалогизм М. Бубера и  

возможности диалогического 

образования в современных 

условиях LU izdevniecībā 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. Mākslinieka kultūra: izglītība, 

profesionalitāte, humānisms 

BKA izdevniecībā 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. Radošums dzīvē un mākslā: 

filozofiskā un metodoloģiskā 

analīze 
LU izdevniecībā 

 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Kincāns, V.  2006. Jautājumu - atbilţu procedūra un 

izpratne kā metodoloģiska un 

pedagoģiska parādība 

LU izdevniecībā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.pielikums. LU Akadēmiskajā departamentā nereģistrētie pētniecības projekti, kuros piedalās 

struktūrvienības personāls 

 

 

 

 

      

Nodaļa/ 

katedra/ 

laborat./ 

profesora 

grupa/ u.c. 

Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators vai 

līgumslēdzējs 

Projekta izpildes 

termiľš 

(dd.mm.gg. - 

dd.mm.gg.) 

Finansējuma avots 

(projekta 

pasūtītājs) 

Zin.nozares 

kods (pēc 

LR 

izgl.klasifik.) 

Pedagoģijas 

nodaļa 

Starptautiskā LU doktorantu 

un maģistrantu semināra 

organizēšana K.Adenauera 

fonda Izglītības centrā 

Vendgrēbenē un Leipcigas 

universitātē  

Krūze A. 1994-līdz šim 

(līgums 2000.) 

K.Adenauera fonds 

Vācijā 

  

Pedagoģijas 

nodaļa 

Pedagoģija Latvijā 

pēcpadomju periodā: 

salīdzinošā analīze 

Krūze A. 2004-2007 LZP 522 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Latviešu valodas 

standarta īstenošana 

pamatskolā 

A.Skalberga, vad., 

Ā.Zaiceva, 

dalībniece 

2002.-... (vēl 

turpinās) 

IZM 14 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Lasīšanas veicināšanas 

programma. Bērnu ţūrija. 

S.Tretjakova, vad., 

M.Āboltiľa, 

I.Stikāne, 

dalībnieces 

2002.- (vēl 

turpinās) 

LNB, 

Kultūrkapitāla 

fonds 

221 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Baltic Ring. Young 

people reading fantasy  

I.Stikāne, Latvijas 

darba grupas 

koordinatore 

10.2003.-09.2006. Eiropas Savienība, 

Jivaskilas 

universitātes 

(Somija) 

Mūsdienu kultūras 

pētījumu centrs 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Izglītības zinātľu nodaļa 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Lietišķās informātikas skolotāja 
KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
PAR 2006./ 2007. AKADĒMISKO GADU 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju virziena vadītājs: 

prof. A.Grīnfelds 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē   …………Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis 

pašnovērtēšanas periodā (2006./2007. māc. gads) nav mainījies: studiju programmas īstenošanas 

mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo kvalifikāciju (lietišķās informātikas 

skolotājs), kas ir pamats skolotāja pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību pilna laika 

studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes, iemaľas un jaunrades 

pieredzi; 

radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un radošai darbībai 

demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo attieksmju 

izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

2.1. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju kursi, 

mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, 

jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2006./2007. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 36 

Nozares profesionālās specializācijas kursi  60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2006./2007. akad. gadam ir 

šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri izvēlējušies 

profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst lietišķās informātikas skolotāja 

kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst lietišķās informātikas studiju virziena mērķiem un 

uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem un praktiskiem kursiem. 

Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt vienu 

kvalifikāciju: „Lietišķās informātikas skolotājs”. 

 

 

 

2.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 



 

Līdztekus tradicionālajām studentu darba organizācijas formām docētāji arvien vairāk izmanto 

interaktīvās metodes, iesaistot studentus aktīvā darbībā pāros vai grupās, kā arī stimulējot diskusijas un 

projektu metodes izmantošanu studiju kursu realizācijā (piemēram, studiju kursos “Multimēdiju 

sistēmu lietošanas metodika”, “Informātikas praktikums”, “Datorgrafika”). 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas lietošanas īpatsvars nodarbībās studiju virziena 

specifikas dēļ ir plašs un intensīvs gan no docētāju, gan studentu puses. Docētāji lieto datorus un datu 

projektorus demonstrējumiem, daļa studiju kursu tiek realizēta WebCT vidē (piemēram, “Testēšana 

izglītībā”), īstenojot e-studiju principu ieviešanu studijās. Studenti arvien intensīvāk izmanto 

datortehniku, gan nodarbībās, gan brīvpieejas datorklasē ārpus nodarbību laika. Tas saistīts ar to, ka 

pēdējo divu gadu laikā ievērojami uzlabota fakultātes datortīkla veiktspēja un lokālā datortīkla 

struktūra. 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju procesa 

uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai 

u.c.) 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 9 docētāji un 1 studiju metodiķis. Mācībspēku 

raksturojums: 

kopējais skaits –9 docētāji, no tiem 7 ir LU PPF pamatdarbā, 2 docētāji strādā kā stundu 

pasniedzēji; 

ar doktora grādu – 4 docētājs; 

ar maģistra grādu - 5 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 3 profesori. 

2 docētāji – I.Gorbāns un R.Kiseļova strādā pie doktora disertācijas.  

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 

organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu 

iesaiste pētniecībā u .c.), tās ietekme uz studiju programmu 

 

Mācībspēki veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, izstādēs, veido metodiskus 

mācību līdzekļus. Docētāju pētījumu, publikāciju un referātu tēmas konferencēs veltītas galvenokārt 

daţādiem informātikas skolotāju sagatavošanas jautājumiem, informātikas metodikas un didaktikas 

jautājumiem, kā arī salīdzinošajai izglītības pētniecībai. Konferences, publikācijas, cita veida 



starptautiskā sadarbība ir studiju kursu pilnveidošanas avots – uz šīs darbības pamata atjaunojas kursu 

saturs, metodes, studiju materiāli.  

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 

 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto programmu, raksturo 

šādi dati: 

 datorklases (74 darba vietas) - 3, 

 auditorijas,  

 bibliotēka . 

  

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 

secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

Studiju virziena finansējums nav apmierinošs, jo nepietiek līdzekļu materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanai un modernizācijai.  

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā 

 Studiju virziena docētāji piedalījās Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta “Pedagogu 

informāciju tehnoloģiju kompetenču paaugstināšana mācāmā priekšmeta kvalitātes 

uzlabošanā” līgums Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0077/0254 realizācijā, 

izstrādājot un īstenojot skolotāju tālākizglītības programmu. 

  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumi studiju 

programmas pilnveidei. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU katedrām; 

 ar daudzām skolām, piemēram, Rīgas 25. vidusskolu, Rīgas 68. vidusskolu u.c.) iesaistot to 

skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma komisijā, gan izmantojot skolas kā 

studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju periodā, papildinot 

iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 



8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

Skolotājs, Lietišķās informātikas skolotāja studiju virziens 

 

Dati uz atskaites 

gada 1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. PLK  7 8 5    20 1 0 0 

2006. PLK 8 9 7 8 4   28 2 0 0 

 

8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Skolotājs, Lietišķās 

informātikas skolotāja studiju virziens 

Dati uz atskaites 

gada 1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. PLK  - - 8 22 18  48 35 18 1 

2006. PLK  - - - 8 21  29 10 21 1 

 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 

Profesori 3 3 

Asociētie profesori   

Docenti 1 1 

Lektori: 3 3 

t.sk:       ar doktora grādu  4 4 

ar maģistra grādu  3 3 

citi* - - 

Asistenti: - - 

t.sk:       ar doktora grādu  - - 

ar maģistra grādu  - - 

citi* - - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 7 7 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

Amats  2005. 2006. 

Viesprofesori - - 

Viesdocenti - - 

Vieslektori:   

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji) 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  - - 



 2005 2006 

Studē doktorantūrā 2 2 

Ieguvuši doktora grādu - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides programmu - - 

Akadēmiskajā atvaļinājumā   

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos 

(projektu skaits) 
3 4 

Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču 

skaits) /(izstādes) 
7 8 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits 8 13 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 
- - 

 



 

Lietišķās informātikas skolotājs  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,29 2 71% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,14 2 57% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,71 3 43% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,71 3 71% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,86 2 86% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,29 2 71% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,14 2 86% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,00 2 43% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,29 2 57% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,29 2 43% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,86 2 57% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,71 1 43% 0  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,71 2 57% 0  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,86 2 43% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,71 2 57% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,67 2 43% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,29 2 43% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,57 1 57% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,71 2 57% 0  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 3,40 4 43% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,57 2 43% 0 10-20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,29 2 71% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 7 respondenti  2007. gada pavasara semestris  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,38      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,29      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,18      

 Studiju procesa organizēšana 1,85      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,23      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 43% 0% 14% 14% 14% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 29% 29% 0% 0% 43% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 14% 14% 29% 43% 0% 
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Studiju programmas direktors: 

asoc. prof. V. Kincāns 

 

Apakšvirziena vadītāja: 

docente S. Tūbele 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē   …………Protokola Nr.   

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 



Speciālās skolas skolotāja (ar apakšvirzieniem) otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam speciālajās mācību iestādēs bērniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem un skolotājus logopēdus darbam ar bērniem, kam ir runas un valodas 

traucējumi, daţādās speciālajās un vispārējās izglītības iestādēs. 

Studiju programmas uzdevumi ir: 

 sniegt studentiem iespēju veidot izpratni par atšķirīgu skolēnu grupu daţādajām vajadzībām un 

attīstības iespējām, ľemot vērā mācīšanās un attīstības īpatnības; 

 dot iespēju veidot analītiskās prasmes, nosakot skolēnu vajadzības, izvērtējot atšķirīgas 

situācijas un rodot tām atbilstošus risinājumus; 

 dot iespēju attīstīt kritisko domāšanu, nosakot traucējumu veidu, izvēloties atbilstošus mācību 

materiālus un izmantojot teoriju praksei; 

 dot iespēju veidot prasmes izprast un izvērtēt daţādas teorijas, kas apskata bērnu ar 

speciālajām vajadzībām mācīšanas un audzināšanas problēmas; 

 dot iespēju aktivizēt, paplašināt un pilnveidot zināšanas par daţādu traucējumu izraisītajiem 

mācīšanās traucējumiem un to korekciju; 

 dot iespēju veidot prasmes plānot savas stundas, nodarbības un darbu daţādās izglītības jomās, 

vienlaikus rodot radošu pieeju daţādu jautājumu risināšanā; 

 dot iespēju studentiem veidot augstu profesionalitāti un kompetenci izvēlētajā apakšvirzienā 

(skolotājs logopēds vai speciālās izglītības skolotājs), kas sekmētu bērnu ar speciālajām 

vajadzībām iekļaušanos Latvijas sabiedrībā; 

 rosināt studentus zinātniskiem pētījumiem, iekļaujot aktuālu tēmu aspektus pētāmo problēmu 

lokā. 

 

Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 Studiju programmā 2006./07. akadēmiskajā gadā, atbilstoši akreditācijas dokumentiem, notika 

pāreja no 5 uz 4 studiju gadiem. 6. un 5. kursus pārmaiľas neskāra, pārējie kursi studēja pēc jaunajiem 

studiju plāniem. 

 2007. gada februārī bija pirmais speciālās izglītības skolotāju izlaidums un programmu beidza 

11 studenti. 

 Studiju programmas praktiskā realizācija notika paredzētajā apjomā un tika organizēta līdzīgi 

kā iepriekšējos gados. Tika izmantotas gan lekcijas un semināri, gan patstāvīgās (individuālais darbs) 

un komandas (grupu darbs) studijas: studiju programmas specifika prasa no studenta lielu atdevi un 

patstāvīgās studijas. Atsevišķos studiju kursos studenti apmeklēja gan speciālās skolas, gan 

rehabilitācijas centrus ārpus prakses ietvariem, lai teorētiskās atziľas būtu tuvinātas praksei un labāk 

uztveramas studentam. Bija nepieciešama patstāvīgo darbu izstrāde, kas apliecināja studenta gatavību 

veikt praktisku darbību, kas pēc tam arī tika pārbaudīta praksē. 

Turpmākajā darbībā nepieciešams pievērst lielāku uzmanību prakses un patstāvīgo darbu 

izvērtēšanai un diplomdarbu izstrādei, lai sasniegtu augstākus rezultātus. 

 

Studiju programmā studējošie 

Studenti ir tiesīgi un tiek aicināti izteikt savu viedokli par studiju procesu tālākai tā 

uzlabošanai. Notiek studentu anketēšana kopumā un arī atsevišķu studiju kursu ietvaros studenti tiek 

aicināti izvērtēt tā lietderīgumu un abpusējās sadarbības efektivitāti. 

Studiju kursu ietvaros docētāji paši izvērtē aptaujas rezultātus, domājot par sava kursa kvalitātes 

pilnveidi. Tiek ľemti vērā studentu ieteikumi par pārbaudes darbu organizāciju un norisi. Ľemot vērā 

iepriekšējo gadu aptaujas, ievērojami tika papildināti speciālās literatūras krājumi fakultātes 

bibliotēkā. Kopumā studenti aizpildīja gan centralizētās anketas programmas izvērtēšanai (iegūtais 

izvērtējums ir pievienots pielikumā), gan arī īpaši izstrādātu anketu, kas palīdz izvērtēt docētāju 

darbību un pilnveidot programmu (tās paraugs ir pielikumā). Apkopotie rezultāti liecina, ka kopumā 

studiju process tiek vērtēts pozitīvi. 

Saľemtas 45 anketas, apkopotie dati pielikumā. 

 Studiju programmai ir 11 absolventi, no kuriem 4 iestājušies maģistrantūrā. 



 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 2006./07. akadēmiskajā gadā studiju programmas realizācijā tika iesaistīti speciālisti, kas ir 

profesionāļi attiecīgajās speciālās pedagoģijas nozarēs, lai kvalitatīvi pilnveidotu studiju procesu. Tika 

domāts arī par speciālistiem, kas ir ar pedagoģijas doktora grādu un var docēt vairākus studiju kursus 

šajā programmā. 

 Nākamajā studiju gadā process turpināsies, un pieaugs docētāju ar doktora grādu skaits. 

 Atskaites gadā akadēmiskais personāls aktīvi ir piedalījies daţāda līmeľa konferencēs, 

semināros, pētniecības projektos, tālākizglītības programmās, ir tapuši arī vairāki zinātniski raksti un 

publikācijas. Uzsākta studentu iesaistīšana pētījumos, bet tas tiks turpināts nākamajā studiju gadā, lai 

būtu kvalitatīvi pētījumi un iestrādes diplomdarbos. 

 

Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

 Būtisku izmaiľu studiju programmas materiāli tehniskajā nodrošinājumā nav, salīdzinot ar 

iepriekšējo studiju gadu, bet nepārtraukti tiek papildināts metodisko materiālu klāsts (gan bibliotēkā, 

gan docētāju pārziľā esošie materiāli). 

 LU PPF ir nepieciešams labāk aprīkot auditorijas, lai visiem pasniedzējiem būtu bez 

problēmām iespējams izmantot informāciju tehnoloģijas savā ikdienas darbā ar studentiem. 

 

Ārējie sakari 

 Tiek uzturēti sakari ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām (Latvijas logopēdu 

asociāciju, Latvijas Speciālo skolotāju asociāciju, Portidţas asociāciju, Velku biedrību un citām), lai 

savstarpēji informētu par jauno gan profesionālajā jomā, gan studiju procesā. 

 Darba devēji atskaites gadā nav aptaujāti, jo pirmie absolventi beidza augstskolu 2007. gada 

februārī. 

 Ārējo sakaru jomā ir iespējami būtiski uzlabojumi, meklējot sadarbību ar līdzīgām studiju 

programmām citur Latvijā un arī ārpus tās robeţām. Ir uzsāktas sarunas par studentu zinātnisko darbu 

konferencēm līdzīgās studiju programmās. 

 

 

 

Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

 Kopumā uzdevumi tiek veikti, ārējās ekspertīzes vērtējumā būtisku iebilţu nebija.  

 

Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši otrā 

līmeľa profesionālās austākās izglītības standartam 

un studiju programmas saturs atbilst skolotāja 

profesijas standartam un skolotāja logopēda un 

speciālā skolotāja darba paraugnoteikumiem 

 Studiju programmas nepieciešamību nosaka 

attiecīgo speciālistu trūkums darba tirgū 

 LU iegūtajai kvalifikācijai un diplomam ir augsts 

prestiţs 

 Studiju programmu realizē augsti kvalificēti 

mācībspēki 

 Studiju programma dod iespēju studentiem ar 

iepriekšēju augstāko izglītību iegūt atbilstošu 

kvalifikāciju 

 Nepilna laika studijas ļauj apvienot darbu un 

mācības 

 Studiju procesa īstenošanai ir labs tehniskais 

nodrošinājums 

 Nepilna laika studējošajiem ir saspringts darba 

grafiks un intensīvs studiju process 

 Stundu pasniedzēju lielais īpatsvars (kaut arī tam ir 

pamatojums) apgrūtina studiju procesa organizēšanu 

 Pedagoģiskās prakses lielā kopapjoma dēļ 

studējošajiem arī pašiem ir jāmeklē prakses vietas, 

kas nedod garantiju augstai prakses norises un 

apguves kvalitātei 

 Latviešu valodā ir maz speciālās literatūras un 

studentu svešvalodu prasmes ne vienmēr ir 

pietiekamas attiecīgās literatūras studēšanai 

 



 Ir nodrošināta atgriezeniskā saikne starp studentiem 

un akadēmisko personālu, kas veicina studiju 

procesa uzlabošanos 

 Pedagoģiskās prakses organizēšana ir iespējama 

speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, 

logopēdiskajos punktos, kas dod studentiem iespēju 

iepazīties ar darba specifiku pieredzējušu praktiķu 

vadībā 

Iespējas Draudi 

 Studiju procesu ir iespējams padarīt efektīvāku, 

vairāk nodrošinot sadarbību starp docētājiem, lai 

nedublētos tēmas studiju kursu saturā 

 Turpināt meklēt jaunus sadarbības veidus un 

iespējas ar ārzemēm 

 Veicināt studējošo interesi par zinātniski pētniecisko 

darbību un rosināt to izmantot diplomdarbu izstrādē 

un tālākās studijās (maģistrantūrā) 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar darba devējiem 

 Pilnveidot materiāli tehnisko un informatīvo bāzi 

(docētāju darbs mācību literatūras izveidē) 

 Studiju maksas pieaugums neatbilstoši studējošo 

maksātspējai 

 Konkurence daţādu augstskolu līdzīgu studiju 

programmu realizēšanā 

 Studējošo skaita samazināšanās demogrāfiskās 

situācijas skatījumā (iedzīvotāju skaita 

samazināšanās, dzimstības zemie rādītāji 80. gadu 

beigās un 90. gadu sākumā) 

 

 

Pielikumi 

 Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  13 20 6 11 13  63 63  - 

2006.  8 8 21 - 12 11 60 60 11 - 

            

 

 

Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
20

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 2 11 - 9 8  12 Nav 

2006./2007. 8 9 8 - 9 11 10 - 

         

 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. u.t.t. 

Profesori 
1 1  

                                                 
20

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



Asociētie profesori 
- 2  

Docenti 
1 5  

Lektori: 
3 8  

t.sk:       ar doktora grādu  
- -  

ar maģistra grādu  
5 8  

citi* 
   

Asistenti: 
 1  

t.sk:       ar doktora grādu  
 -  

ar maģistra grādu  
 1  

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
7  17  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. u.t.t 

Viesprofesori 
- -  

Viesdocenti 
1 1  

Vieslektori: 
3 2  

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

11 12  

t.sk:       ar doktora grādu  
- -  

ar maģistra grādu  
9 10  

citi* 
2 2  

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
15 15  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
4 6  

Ieguvuši doktora grādu 
- 1  

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

17 21  

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
- -  

 

 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 



Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

14 11  

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

7 17  

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

6 12  

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- -  

 

 

 

Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. u.t.t. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - -  

 - -  

 - -  

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - -  

 - -  

 - -  

Studējošo apmaiľa  - -  

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - -  

 - -  

 - -  

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - -  

 - -  

 -   

 



Studējošo anketēšanas apkopotie rezultāti 

1. Kā Jūs vērtējat studiju procesu kopumā? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

16   27   2  

 

2. Kāda ir sadarbība docētājs ↔ students? 

Laba  Gandrīz laba  Gandrīz slikta   Slikta 

 29   15   1 

 Vai varat minēt konkrētus piemērus? 

 

3. Kas veicināja teorētisko kursu apguvi? (Atzīmējiet visus vēlamos variantus!) 

Personīgā ieinteresētība   31 

Labs docētāja darbs   19 

Stingras prasības    4 

Pietiekams teorētisko materiālu klāsts 17 

Citi nosacījumi 

_______Dzīves nepieciešamība; laba attieksme 

 

4. Kādi teorētiskie kursi sagādāja problēmas, kāpēc? 

_____filozofija; angļu valoda; 

 

5. Kuru docētāju darbs Jūs apmierināja, rosināja, kāpēc? 

Ţīmante – 19; Tūbele – 10; Vīgante – 7; Taube – 5; Kazia – 4 u.c. 

 

Kuru docētāju darbs Jūsuprāt varētu mainīties, kāpēc? 

 

6. Kā Jūs vērtējat praktisko nodarbību norisi (noslodze, darba organizācija, praktiskais ieguvums)? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 24   20   1   

 Ko vērtējat pozitīvi, ko Jūs ieteiktu uzlabot? 

 

7. Kā prakses laikā veidojās sadarbība: prakses vadītājs ↔ students ↔ bērns / skolēns? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 34   9   1   1 

Kas šo sadarbību traucēja, kas veicināja? 

 

8. Kāds ir nodrošinājums ar mācību materiāliem, literatūru u.c.? 

Labs  Gandrīz labs  Gandrīz slikti   Slikti 

 15   28         2 

 Kas vērtējams pozitīvi, ko varētu uzlabot? 

9. Kādi vēl būtu Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidei? 

Autobusu atbilstoši lekciju sākumam 

 

 

 



 

Speciālās izglītības skolotājs 2. kurss  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,50 2 33% 2   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,25 1 50% 2  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,40 1 50% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,83 2 83% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,50 2 33% 2  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 1,50 2 50% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,60 2 50% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,67 2 67% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,00 2 83% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,00 2 100% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,60 2 50% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,67 5 50% 3  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,00 2 67% 2  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,60 2 50% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,60 2 50% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,20 1 67% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 1,00 5 67% 4  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,33 5 50% 3  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,80 2 67% 1  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,50 5 33% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,33 1 67% 0 
vairāk kā 20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,50 2 50% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 6 respondenti  2007. gada pavasara semestris  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,38      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,69      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,82      

 Studiju procesa organizēšana 1,41      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,88      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 50% 17% 0% 17% 17% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 33% 0% 0% 0% 67% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 33% 33% 0% 0% 33% 

 



 

Speciālās izglītības skolotājs 3. kurss  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,50 2 50% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,67 2 67% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,67 2 67% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 2 100% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,50 1 50% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 100% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,00 2 83% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,00 2 67% 2  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,00 2 67% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,67 2 67% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,50 2 50% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem #DIV/0! 5 100% 6  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,00 5 67% 4  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,80 2 67% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,00 2 100% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,83 2 83% 0  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,40 2 50% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,50 3 50% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,00 2 100% 0  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,33 3 50% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,67 2 67% 0 10-20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,33 1 67% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 6 respondenti  2007. gada pavasara semestris  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,61      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,86      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,92      

 Studiju procesa organizēšana #DIV/0!      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,28      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 33% 67% 0% 0% 0% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 17% 0% 0% 0% 83% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 17% 17% 0% 0% 67% 

 



 

Speciālās izglītības skolotājs 5. kurss  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,50 2 50% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2 50% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,75 2 50% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,75 2 50% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,00 2 75% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,50 2 38% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,86 2 50% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,88 1 38% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,67 2 38% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,50 1 63% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,38 2 38% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,50 5 50% 4  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,75 5 50% 4  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,00 2 50% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,63 3 63% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,50 2 38% 2  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,38 2 63% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 3,00 5 50% 4  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,00 1 25% 2  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,50 5 50% 4  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,86 2 38% 1 10-20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,00 2 75% 2  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 8 respondenti  2007. gada pavasara semestris  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,08      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,20      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,97      

 Studiju procesa organizēšana 2,48      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,50      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 100% 0% 0% 0% 0% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 0% 13% 13% 13% 63% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 88% 13% 0% 0% 0% 

 



 

Speciālās izglītības skolotājs (absolventi)  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,91 2 73% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,64 2 64% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,80 1 36% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,11 2 55% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,90 2 36% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 1,70 2 45% 1  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,50 1 45% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,82 2 45% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,33 3 36% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,64 1 55% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,82 2 55% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,67 5 45% 5  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,86 5 36% 4  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,73 2 73% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,36 3 45% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,80 2 73% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,00 2 55% 2  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,29 5 36% 4  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,00 2 45% 2  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,80 3 45% 1  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,27 1 73% 0 
vairāk kā 20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,60 2 55% 1  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 11 respondenti  2007. gada pavasara semestris  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,78      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,86      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,82      

 Studiju procesa organizēšana 1,93      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,36      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 73% 9% 0% 9% 9% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 27% 9% 18% 9% 36% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 82% 9% 9% 0% 0% 
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3. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis 

pašnovērtēšanas periodā (2006./2007. māc.gads) nav mainījies: studiju programmas īstenošanas 

mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo kvalifikāciju (Vizuālās mākslas 

skolotājs ), kas ir pamats skolotāja pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību pilna un 

nepilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes, iemaľas un 

jaunrades pieredzi; 

radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un radošai darbībai 

demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo attieksmju 

izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

2.3. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju kursi, 

mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, 

jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2005./2006. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (Vizuālā māksla un māksla 

vēsture vai mājturība vai kultūras vēsture vai informātika) 
60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2006./2007. akad. gadam ir 

šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri izvēlējušies 

profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst vizuālas mākslas skolotāja 

kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst vizuālās mākslas studiju virziena mērķiem un 

uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem un praktiskiem kursiem. 

Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt vienu no 

sekojošam kvalifikācijām: „Vizuālās mākslas un mājturības/mājsaimniecības skolotājs”, „Vizuālās 

mākslas un kultūras vēstures skolotājs”, „Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs”, „Vizuālās 

mākslas un  lietišķās informātikas skolotājs”. 

 

 

 



2.4. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba formas: lekcijas 

un semināri, notiek arī praktiskās nodarbības, ko nosaka apgūstamās …. 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju procesa 

uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai 

u.c.) 

 

            Vizuālas mākslas virziena vadītājs vismaz 2 reizes semestrī tiekas ar katra kursa studentiem, lai 

pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un problēmas. Virzienu vadītājam ir 

iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt neskaidros jautājumus…………… 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

 Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada noslēgumā, 

izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. Iegūtā informācija …………… 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

……………… 

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ……………………….. 

 

 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā  tiekoties ar katru 

akadēmisko grupu, kā arī izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. …………… 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  absolventu 

aptaujas rezultāti ………………………………. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

Studiju virziena realizāciju nodrošina ………………………….. 

 

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 

organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu 

iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

 



Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar 

…………………………………………… 

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 

 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto programmu, raksturo 

šādi dati: ……………………….. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 

secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Virziena  finansēšanas un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas galvenie avoti ir ……….. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek …………………. 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumi studiju 

programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji, piedaloties konferencēs………………………. 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : ………………… 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

 

Saskaľā ar ekspertu ieteikumiem, …………………. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Vizuālās mākslas studiju virziena stiprās puses:  

………… 

 

Vizuālās mākslas studiju virziena vājās puses: 

Studenti: 

……………………………………………… 

Studiju process: 

………………………………………………………………………… 

Pārējie faktori: 

……………………………………………………………………. 

 

Draudi 



……………………………………………………………………………….. 

 

Secinājumi par programmas iespējamo attīstību 

 

 Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā studentu aptauja dod 

ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju periodā, papildinot 

iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

Skolotājs, Angļu valodas skolotājs PLK 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

2006 51 51 38 40 47 33 0 209 164 23 5 

2007 48 48 43 38 38 53 0 220 173 31 6 

 

 

 

Skolotājs, Angļu valodas skolotājs NLK 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

2006 17 17 19 22 15 20 20 113 113 20 8 

2007 26 26 14 22 15 17 17 111 111 14 16 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotājs, Vācu valodas skolotājs PLK 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

2006 10 10 11 14 13 19 0 67 26 17 2 

2007 15 15 7 15 14 15 0 66 28 19 7 

 

Skolotājs, Vācu valodas skolotājs NLK 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

2006 0 0 0 0 0 11 7 18 18 3 4 

2007 0 0 0 0 0 0 12 12 12 5 2 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju 

gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu aptauja: 

aptaujāto absolventu 

skaits 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
23 20 32 43 23 11 

  

 

 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 

Profesori 1 1 

Asociētie profesori   

Docenti 4 4 

Lektori: 8 8 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maģistra grādu    

citi*   

Asistenti: 4 4 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maģistra grādu  4 4 

citi*   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 17 17 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

 



 

 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

   

Studē doktorantūrā 2 2 

Ieguvuši doktora grādu   

Apguvuši profesionālās pilnveides programmu 2 4 

Akadēmiskajā atvaļinājumā   

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos 

(projektu skaits) 
11 10 

Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču 

skaits) /(izstādes) 
24 25 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits 34 36 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 
4 5 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 

Mācībspēku apmaiľa  2 2 

No Latvijas uz ārvalsti 

   

 2 2 

   

No ārvalsts uz Latviju 

- - - 

   

   

Studējošo apmaiľa    

No Latvijas uz ārvalsti 

   

 15 17 

   

No ārvalsts uz Latviju 
- 2 3 

   

 

 

 

Amats  2005. 2006. 

Viesprofesori 2 2 

Viesdocenti 4 3 

Vieslektori: 2 2 

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji) 1 1 

t.sk:       ar doktora grādu  1 1 

ar maģistra grādu    

citi*   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 10 9 

  



 

 

 

 

 

  



 

Visdusskolas angļu valodas skolotājs  
 

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

 

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar 
pateikt ***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,00 2 69% 2    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,68 2 53% 1   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,41 2 38% 3   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,30 2 31% 2   

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,04 2 56% 7   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 53% 5  

 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,13 2 44% 2  

 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,00 2 47% 2  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt 
un pamatot viedokli 1,89 2 56% 5  

 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,10 1 34% 3  

 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,03 2 34% 2   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,80 5 38% 12   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,23 5 31% 10   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,24 2 44% 3   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,31 2 47% 3   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,36 2 38% 10   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,53 2 41% 2   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,45 2 28% 3  

 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,81 3 31% 1   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,27 3 34% 6  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,90 2 47% 2 10-20 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 
programmu LU 2,03 2 75% 3  

 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

        

 Aptaujāti 32 respondenti  2007. gada pavasara semestris   

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,03       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,16       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,03       

 Studiju procesa organizēšana 2,41       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,51       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 25% 16% 16% 28% 16%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 41% 16% 6% 9% 28%  



 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 19% 38% 13% 6% 25%  

Visdusskolas vācu valodas skolotājs  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,21 2 58% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2 63% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,70 3 42% 4  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,73 2 38% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,45 2 46% 2  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,29 2 58% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,04 2 71% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,96 2 75% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,22 2 54% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,29 2 38% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,39 3 38% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,50 5 42% 10  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,29 2 38% 3  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,83 1 38% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,27 2 50% 2  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,32 2 46% 2  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,59 2 42% 2  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 2,65 2 38% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,43 3 42% 3  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,29 2 33% 7  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,00 2 63% 1 10-20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,35 2 54% 1  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 24 respondenti  2007. gada pavasara semestris  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,30      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,32      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,13      

 Studiju procesa organizēšana 2,41      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,46      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 17% 25% 17% 8% 33% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 29% 17% 8% 4% 42% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 4% 21% 13% 17% 46% 
 



Vulāne  Mūsdienu latviešu valodas vārddarināšana un morfēnika

Vidējais

1 1,06 1 94% 0

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,06 1 94% 0
3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,00 1 100% 0
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,27 1 75% 1

5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,19 1 81% 0

6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,25 1 75% 0

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,60 1 56% 1

8 1,50 1 56% 0
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,13 1 88% 0

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,06 1 94% 0

11 1,40 1 69% 1

12 1,38 1 69% 0

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,38 1 63% 0

14 2,20 5 38% 6

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,44 1 63% 0

16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,31 1 81% 0

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,25 1 81% 0

18 2,77 3 44% 3 2-4 h

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,87 1 50% 1

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,19 1 81% 0

21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,19 1 81% 0

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,13 1 88% 0

23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,00 1 100% 0

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,69 1 50% 0

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,38 2 50% 0

26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,19 1 88% 0 100-75%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

2007.gada pavasaris

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu 1,06

Pasniedzēja sagatavotība 1,26

Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,23

Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,24

Kursa grūtības pakāpe grūts

VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)

Moda *
Moda 
%**

Nevar 
pateikt ***

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 

kursa apguvei un kursa programmu

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto 

vielu

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus 
un problēmas

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja 
tēmas izpratni

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 
variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus

Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 
apguvei

Aptaujāti 16 respondenti
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Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

 
PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Latviešu valodas un literatūras skolotājs vai Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 

vai 

Angļu/vācu valodas skolotājs vai Mājturības un mājsaimniecības skolotājs vai 

Kultūras vēstures skolotājs vai Mākslas vēstures skolotājs vai  

Vizuālās mākslas skolotājs vai Veselības mācības un sporta skolotājs vai 

Lietišķās informātikas skolotājs  

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI  
un 

Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) (kods: 42141 02) vai 

Speciālās izglītības skolotājs (kods: 42141 05)  

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI  

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
par 2007./ 2008. akadēmisko gadu 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

Studiju programmas direktors: 

Prof. V. Kincāns 

 

 

Apstiprināts  Apstiprināts 
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padomes sēdē   …………Protokola Nr.   Domes sēdē ………Protokola Nr. ….. 

Padomes priekšsēdētājs: Domes priekšsēdētājs: 

...................................................... ……………………prof. A. Grīnfelds 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

 

Pašnovērtēšanas periodā 1.- 4. kursa studenti turpināja studijas profesionālā 

bakalaura studiju programmā “Skolotājs”. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

mērķis pašnovērtēšanas periodā (2007./2008.akad.gads) nav mainījies: studiju 

programmas īstenošanas mērķis ir sagatavot  skolotājus ar attiecīgo kvalifikāciju. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek 

realizēta 10 studiju virzienos: 

 Angļu / vācu valoda;  

 Kultūras vēsture; 

 Latviešu valoda un literatūra; 

 Latviešu valoda kā otrā valoda;  

 Lietišķā informātika; 

 Mājturība  un mājsaimniecība; 

 Pamatizglītība (1.-4. klase);  

 Speciālā izglītība; 

 Veselības mācība un sports; 

 Vizuālā māksla.   

            Studiju  beigās studenti  iegūs  Profesionālā bakalaura grādu izglītībā un 

latviešu valodas un literatūras skolotājs,  

vai latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs,  

vai angļu/vācu valodas skolotājs, 

vai mājturības un mājsaimniecības skolotājs, 

vai kultūras vēstures skolotājs, 

vai mākslas vēstures skolotājs,  

vai vizuālās mākslas skolotājs,  

vai veselības mācības un sporta skolotājs, 

 vai lietišķās informātikas skolotājs, 

vai pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase);  

vai speciālās izglītības izglītības 

kvalifikācijas.  

Profesionālās studijas programmas “Skolotājs”  5. un 6. kursa studenti turpināja 

studēt profesionālajā studiju programmā (5 un 5,5 gadi), lai iegūtu atbilstošu 

kvalifikāciju: 

 “Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs”; 

 “Angļu / vācu valodas skolotājs”; 

 “Mājturības/ mājsaimniecības un  kultūras vēstures skolotājs”; 

 “Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs”; 

 “ Veselības mācības un sporta skolotājs ”; 

 “Lietišķās informātikas skolotājs”; 

 “Sākumskolas skolotājs”; 

 “Kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotājs”; 

 “Speciālās izglītības skolotājs”. 
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Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek 

realizēta pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju 

formā. 

 Detalizēta informācija par studiju programmas atsevišķiem virzieniem atrodama 

virzienu pašnovērtējuma ziľojumos (sk. Pielikumu Nr.1) 

 

 

 

 

1.1. izmaiņas studiju programmas saturā (t. sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t. sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju 

metodes u.c.) 

 
Studiju programmas struktūra 2006./2007.akad. gadā 

 
Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 
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Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

 Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2007./2008. 

akad. gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KRP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu Skolotājs. Studējošie A daļā apgūst 17 

studiju kursus. 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KRP (46%). B daļā studējošiem tiek 

piedāvāti 18-26 studiju kursi atkarībā no studiju virziena. 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KRP (4%). 

Studijas programmā noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kas ietver diplomdarba 

izstrādi, aizstāvēšanu un eksāmenu. Eksāmenā tiek pārbaudītas teorētiskās zināšanas, kā 

arī praktiskās iemaľas. 

Studiju programmas saturs un studiju plāna uzbūve atbilst katra konkrētā virziena 

mērķiem un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, 

teorētiskiem un praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā 

bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt atbilstošas kvalifikācijas. 

Studiju plāns ir izveidots un regulāri tiek precizēts atbilstoši programmas un 

virzienu mērķiem un uzdevumiem. 
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Atskaites periodā vizuālas mākslas, kultūras vēstures un  informātikas skolotāju  

virzienos novērošanas prakse  tika pārcelta no 2. uz 3. studiju semestri. Līdz ar to 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Skolotājs” novērošanas 

prakse visiem virzieniem notiek  vienlaicīgi. 

           Programmas docētāji turpināja darbu pie studiju kursu aprakstu detalizētas 

izstrādes. Docētāji pilnveidojuši uzskates materiālu klāstu, Piemēram, M. Urdziľa-

Deruma izveidojusi jaunas prezentācijas Power Point programmā studiju kursos„ 

Tekstilmateriālmācība”, „Mākslas pedagoģija”  u.c. 

 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas 

analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

 Programmas saturs un praktiskā realizācija kopumā studentus apmierina. Par to 

liecina arī studentu aptaujas rezultāti par programmu ( vērtējuma skala 1 - ļoti labi, 2 - 

labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši) (Aptaujas rezultātu kopsavilkumus skat. 

Virzienu ziľojumu pielikumos) : 

 Studiju programmas saturs                                    - 1,80 

 Studiju programmas piedāvātās iespējas               - 2,03 

 Prasmju attīstīšana studiju laikā                            - 1,91 

 Studiju procesa organizēšana                                - 2,42 

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums                    - 2,40 

 Vai jūs plānojat turpināt studijas?                         - 40% 

       Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? - 60% 

       Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pašnovērtējumu rezultātiem, var secināt,  ka ir  

pieaugušas  prasības attiecībā pret studiju procesa organizēšanu un materiāli - tehnisko 

nodrošinājumu.                    Ja studentus kopumā programmas saturs apmierina, tad 

vairākums programmas realizācijā iesaistīto docētāju izjūt laika trūkumu sava 

priekšmeta kvalitatīvam izklāstam. Visi docētāji un arī daļa studentu atzīmē, ka 

praktiskajiem darbiem ir ļoti maz kontaktstundu. Studiju procesa optimizācijai  rezerves  

droši vien jāmeklē  metodisko paľēmienu izmaiľā un daţādošanā. No otras puses, 

pašnovērtējuma rezultāti liecina,  ka docētāju metodiskais arsenāls nebūt nav 

neatbilstošs. Tieši otrādi,  studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību 

metodes un darba formas, bet arī daţādas metodes un paľēmieni, kas rosina studentus 

līdzdarboties - grupu darbs, diskusijas, problēmsituāciju analīzes, dokumentu un tekstu 

analīzes u.c. Studenti tiek rosināti publiski uzstāties savā kursā, prezentējot patstāvīgos 

darbus. Studenti piedalās vērtēšanas darbā, proti, tiek rakstītas savstarpējas recenzijas un 

kopīgi analizēti testu rezultāti. Tādejādi tiek uzlabota gan testu kvalitāte, gan to atbilstība 

sniegtajām zināšanām. Šāda pieeja ir būtiska, jo studenti ne tikai aktīvi darbojas līdzi 

studijām, bet arī apgūst metodiku, kuru turpmāk varēs pielietot skolā, ľemot vērā 

skolotāja profesijas standartā paredzētās prasības. 

Mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka gan katra virziena 

īpatnība, gan katra studiju kursa specifika. Piemēram, vizuālās mākslas un mājturības/ 

mājsaimniecības studentiem ir iespēja kopīgi apspriest skates rezultātus, saľemt 

paskaidrojumus un saprast savu darbu trūkumus un pozitīvos momentus. Svešvalodu 

virziens organizē studentu starptautiskas konferences. Veselības mācības un sporta 

virziena studenti piedalās sporta pasākumu organizēšanā, fiziskās sagatavotības testu 

izstrādē. Studenti (docētāju M. Urdziľas-Derumas, L. Šelvahas, G. Treimanes, J. Leitāna, 

M. Kokinas –Lilo, V. Cimmermanes vadībā) tika iesaistīti un aktīvi līdzdarbojās Valsts 
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Mājturības/mājsaimniecības olimpiādes  organizēšanā, izstāţu iekārtošanā un darbu 

vērtēšanā. 

 Studenti, būdami vismobilākā sabiedrības daļa, saprot studiju laiku kā iespēju 

tikties ar citu kultūru pārstāvjiem, piedalīties daţāda veida apmaiľas programmās, ceļot, 

organizēt pašiem un piedalīties daţāda veida pasākumos. Šajā ziľā programmai ir 

rezerves un nākotnē vajadzētu tās efektīgāk izmantot. 

Studiju procesa organizēšanā ir vairāki aspekti, kas prasa papildus uzmanību no 

visiem programmas realizācijā iesaistītiem darbiniekiem, tai skaitā LU un PPF 

administrācijas puses. Lielu darbu pieprasa apgūto studiju kursu pielīdzināšana 

studentiem, kas atjauno studijas un līdz ar to nonāk jaunajā programmā.  

Pašnovērtēšanas periodā tika konstatēts, ka novērošanas prakses organizācija 

attiecībā  pret  iepriekšējo periodu tika uzlabota (novērošanās prakses  organizāciju un 

saturu  pārľēma katra virziena prakses vadītājs), bet ir  jāatzīst, ka gan  prakses  

organizāciju, gan prakses saturu ir  iespējams  uzlabot.   

Studiju programmas organizācijā un praktiskā realizācijā pietrūkst sadarbības 

starp PPF nodaļām. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs” veiksmīga realizācija nav iespējama bez visu PPF nodaļu, īpaši Pedagoģijas 

nodaļas aktīvas līdzdalības.  

            Visvairāk studentus, kā arī pašus docētājus neapmierina programmas materiāli - 

tehniskais nodrošinājums. Datortehnikas stāvoklis, multimediju iekārtu hroniskais 

trūkums veido negatīvu fonu attieksmē pret programmu. Bet, neskatoties uz to, studenti 

turpina studijas. Eksmatrikulēto studentu skaits ir niecīgs pret imatrikulēto studentu 

skaitu. Studentu eksmatrikulācija galvenokārt notiek nesekmības un maksātnespējas dēļ, 

nevis programmas organizācijas trūkumu dēļ, vai vāja materiāli tehniskā stāvokļa dēļ. 

60% aptaujāto studentu plāno saistīt savu nākotni ar skolu. Tādi studentu plāni nesakrīt 

ar priekšstatu par to, ka mūsu beidzēji neiet strādāt skolā. Un, ja tā tas nereti arī notiek, 

tad iemeslus būtu jāmeklē ne jau programmas uzbūvē un realizācijā. Vai studentu cēlai 

iecerei ir lemts piepildīties dzīvē, pamatā ir atkarīgs no Latvijas valsts izglītības politikas 

prioritātēm un nostādnēm. 

       Virzienu vadītāju atdeve un pienesums pašnovērtējuma ziľojuma sagatavošanā ļoti 

nevienmērīgs. Pašnovērtējuma jēga īstenībā nav tikai atskaitē LU administratīvajam 

departamentam, bet galvenokārt padarītā apzināšanā un plāna izstrādāšanā programmas 

realizācijai nākotnē.  

   

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

           Virzienu vadītāji katra semestra laikā tiekas ar studentiem, lai pārrunātu gan 

studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un problēmas. Virzienu vadītājiem ir 

iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt neskaidros jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, atsevišķos virzienos ir izstrādāti metodiskie 

norādījumi studiju programmas apgūšanai. Piemēram, vizuālas mākslas studiju virziena  

studenti studiju sākumā saľem brošūru ar informāciju par studiju programmu. Tāds 

informatīvi – metodiskais materiāls ļauj studentiem labāk orientēties studiju programmā 

un prasībās, kuras viľiem vajag izpildīt. 
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           Ľemot vērā, ka studiju kursu prasību izpildīšana pieprasa arī patstāvīgu darbu, 

studentiem ir iespēja strādāt datoru telpās un mācību darbnīcās brīvajā laikā. Studentu 

līdzdalība studiju procesā izpauţas caur  studentu aptaujām. Aptaujas rezultāti tiek 

izmantoti, vērtējot iepriekšējā gada darbu; studiju laikā studenti brīvi pauţ viedokli un 

priekšlikumus operatīvām izmaiľām. 

 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, 

vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

         Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada 

noslēgumā, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. Iegūtā informācija ļauj spriest par 

studiju procesa norisi, problēmām, sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. 

Studentu aptaujas analīze rāda, ka kopumā studenti pozitīvi vērtē studiju programmu un 

studiju procesa norisi. Studentu aptaujā par programmu 2007./2008. akad. gadā minētie 

galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu 

ideju savam darbam skolā (NLN); 
 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā 

tiek veidotas kā labvēlīgi noskaľotas diskusijas. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; 

 nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam;  

 pasniedzējiem jābūt saprotošākiem pret neklātnieku specifiku; 

 nepietiek izdales un metodiskā materiāla (NLN); 

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 

 nesakārtota vide apkārt fakultātei; 

 starpbrīţu laikā ārpus auditorijas nav kur apsēsties; 

 neklātienes studenti - skolotāji ierosina domāt par citu prakses saturu un 

organizāciju.  

 Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma 

studējošos apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi (sk. anketēšanas rezultātus virzienu 

pašnovērtējumu ziľojumu pielikumos). Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem 

sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaľas. No aptaujas rezultātu 

analīzes var konstatēt, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas un 

prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā, pedagoģiskajā darbā. Neviens no 

aptaujātajiem neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas uzbūvi. Attiecībā uz 

mācību saturu, daudzi aptaujātie velējās samazināt pedagoģijas studiju kursu daudzumu 

un palielināt studiju priekšmetu apjomu obligātajā izvēles blokā. Tādus atzinumus 

dzirdēt no topošo skolotāju puses visnotaļ sāpīgi. Tas liek vēl rūpīgāk strādāt pie studiju 

procesa pilnveidošanas un praktiskas realizācijas, kā arī domāt par skolotāju izglītības 

stratēģiju un koncepciju. Paradoksāli, bet tāda veida piezīmes neizslēdz studentu 
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pozitīvo attieksmi pret pasniedzējiem. Tieši otrādi, aptaujātie konkrēti minēja to 

pasniedzēju uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. Docētāji ir ieinteresēti sava 

studiju kursa īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret auditoriju, cenšas izprast 

strādājošo studentu problēmas. Daudzi aptaujātie pieľem pasniedzēju prasību līmeni, 

kurš pēc studentu atzinumiem ir diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo 

uzdevumu skaits un to saturs. Aptaujas rezultāti liecina arī par studentu izteikto domu 

pretrunīgumu. Piemēram, no vienas puses, viľi vēlas apgūt studiju kursus elektroniski, 

bet no otras puses raksta, ka kontaktstundu ir par maz, lai attīstītu nepieciešamās 

praktiskās iemaľas. 

 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi 

turpmākajam darbam) 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” absolventu  

aptaujas  2007/2008 studiju  gadā  nebija paredzētas.  Absolventu aptauja tika veiktas  

veselības mācības un sporta, latviešu valodas  un  mājturības apakšvirzienos. Absolventu aptauja 

tika veikta izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. 

 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums 

 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums: 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs 
 Studiju programmas saturs 2.19      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.28      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.13      

 Studiju procesa organizēšana 2.29      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.43      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? 
LU 

akad. 
LU 

prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 17% 25% 8% 8% 42% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā 

vairāk 
jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 25% 8% 17% 0% 50% 

 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 
specialitātē? jā 

drīzāk 
jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 33% 33% 25% 8% 0% 

 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums: 
 Mājturības skolotājs 
 Studiju programmas saturs 1.84      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.07      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.18      

 Studiju procesa organizēšana 2.24      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.36      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? 
LU 

akad. 
LU 

prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 33% 17% 25% 0% 25% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā 

vairāk 
jā 

vairāk 
nē nē nevaru pateikt 

 % 25% 0% 8% 25% 42% 

 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 
specialitātē? jā 

drīzāk 
jā 

drīzāk 
nē nē nevaru pateikt 

 % 42% 8% 0% 17% 33% 

       



 268 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums: 
Veselības mācības un sporta skolotājs 
Studiju programmas saturs 2.37      

Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.90      

Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.34      

Studiju procesa organizēšana 2.42      

Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.71      

Vai jūs plānojat turpināt studijas? 
LU 

akad. 
LU 

prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

% 0% 21% 14% 29% 36% 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā 

vairāk 
jā 

vairāk 
nē nē nevaru pateikt 

% 36% 0% 0% 7% 57% 

Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā 
drīzāk 

nē nē nevaru pateikt 

% 7% 14% 0% 0% 79% 
 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites 

periodā, personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi 

turpmākai personāla attīstībai 

 

 Studiju programmas „Skolotājs” realizācijā iesaistīti 116 mācībspēki: 15 

profesori, 5 asociētie profesori, 19 docenti, 36 lektori, 7 asistenti, 34 stundu pasniedzēji 

un 18 darbinieki no administratīvā personāla puses. No visiem mācībspēkiem 48 ir ar 

doktora vai habil. doktora grādu un 68 ar maģistra grādu. Studiju programmas 

„Skolotājs” īstenošanā 2007./2008. akadēmiskajā gadā bija iesaistīts akadēmiskais 

personāls ar daţādiem akadēmiskajiem amatiem, kā arī daţādiem zinātniskajiem un 

akadēmiskajiem grādiem.  

        Akadēmiskā un administratīvā personāla kvalifikācija ir atbilstoša Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

        Studiju programmas obligātās daļas studiju kursus, t.i., nozīmīgākos pedagoģijas un 

psiholoģijas kursus docē galvenokārt profesori, asociētie profesori un docenti. 

Akadēmiskais personāls ar maģistra grādiem pārsvarā docē obligātās izvēles daļas 

kursus, kuru mērķis ir attīstīt studējošo profesionālās prasmes. Obligātās izvēles daļas 

kursus docē arī stundu pasniedzēji, kuru lielākā daļa ir augsta līmeľa praktizējoši 

speciālisti savā nozarē.  

      Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek atbilstoši programmas mērķiem 

un uzdevumiem, saskaľā ar LU noteikto kārtību par vēlēšanām akadēmiskajos amatos, 

kā arī ievērojot studentu aptauju analīzes rezultātus. 

      Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē īstenotās doktora programmas dod iespēju 

jaunajiem lektoriem un asistentiem turpināt studijas, gan nākotnē programmas 

īstenošanā iesaistīt jaunus mācībspēkus no doktorantu grupas. 2007./2008. akad. gadā 

doktora programmās studēja 12 studiju programmas „Skolotājs” mācībspēku.  

        1 lektors ir ievēlēts par docentu. 1 docents ir ievēlēts par asociēto profesoru. 1 

asociētais profesors ievēlēts par profesoru. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas „Skolotājs” docētāji piedalās profesionālās pilnveides kursos, pie 

tam, gan kā dalībnieki, gan kā docētāji. 15 docētāji apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 
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izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība (4 krp.). Tas ļāva paaugstināt studiju 

zinātnisko līmeni, pilnā mērā nodrošinot iespēju izglītot studentus profesionālā 

bakalaura grāda iegūšanai. 

            Konsekventi tiek domāts par stundu docētāju skaita samazināšanu, taču pilnībā 

bez tiem nav iespējams iztikt - lai nodrošinātu studiju augstu profesionālo kvalitāti, 

nepieciešams iesaistīt labus speciālistus. 2007./2008. akad. gadā studiju programmas 

„Skolotājs”  realizācijā bija iesaistīti  34 stundu pasniedzēji. 

        Lielu loma studiju procesa organizēšanā un programmas realizācijā ir 

palīgpersonālam. Programmas realizāciju nodrošina 8 studiju metodiķi: ar maģistra 

izglītību - 1, mācās maģistrantūrā - 2, ar augstāko izglītību – 5,  lietveţi - 4, tehniskais 

personāls - 2. 2005./2006. akad. gadā studiju programmā „Skolotājs” nomainījās 3 

studiju metodiķi, 2006./2007. akad. gadā - 3 un 2007./2008. akad. gadā studiju 

programmā „Skolotājs” nomainījās 4 studiju metodiķi, Tik liela  darbinieku maiľa 

negatīvi  ietekmē programmas realizāciju. Ne pēdējā loma darbinieku nomaiľā ir 

atalgojumam. Jaunu profesionālo speciālistu sagatavošana ir dārgs un laikietilpīgs 

process. Studiju metodiķi un lietveţi ir tā pirmā instance, pie kā grieţas studenti un 

docētāji pēc palīdzības daţādu jautājumu risināšanā. Bieţi vien studiju metodiķi labāk 

par citiem programmas realizācijā iesaistītiem cilvēkiem redz vājās vietas studiju 

procesa organizēšanā. Viľu pieredze un ieteikumi ir nenovērtējams ieguldījums 

programmas stabilai attīstīšanai. 

 

 

        3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu  

 

         Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

docētāji nepārtraukti īsteno savu profesionālo pilnveidi. Visi studiju programmas 

īstenošanā iesaistītie docētāji paralēli akadēmiskajam darbam aktīvi piedalās zinātniski 

pētnieciskajās aktivitātēs. Vizuālas mākslas un mājturības/mājsaimniecības studiju 

virzienu docētāji paralēli zinātniskajam darbam rīko izstādes un piedalās ar saviem 

darbiem daţāda līmeľa mākslinieciski radošos projektos. Docētāji 2007./08. m.g. veikuši 

12 zinātniskos pētījumus gan pētnieciskos projektos (LZP, IZM u.c.), gan individuālu 

tēmu ietvaros.  

          Atskaites periodā publicēti 163 zinātniskie raksti Latvijas un ārzemju izdevumos. 

Studiju programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls piedalījās ar 136 

referātiem zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs. Kvantitatīvie dati par personāla 

pētniecisko darbību apskatāmi attiecīgā tabulā pašnovērtējuma ziľojuma beigās. Pilna 

apjoma pārskatu par profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs” docētāju publikācijām, darbību projektos, piedalīšanos konferencēs un 

starptautisko sadarbību var iegūt LU Akadēmiskajā departamentā no docētāju 

zinātniskajām atskaitēm.  

          Apkopojot pārskatus par akadēmiskā personāla zinātnisko un metodisko darbību, 

līdzdalību projektos un konferencēs, var secināt, ka zinātnisko rakstu saturs un referātu 

tēmas konferencēs ir saistītas ar programmas mērķiem un  uzdevumiem. 
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4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiņas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

 

            Pašreizējo materiāli tehnisko nodrošinājumu var uzskatīt par nosacīti pietiekamu 

studiju programmas sekmīgai īstenošanai. Auditoriju, darbnīcu, laboratoriju, metodisko 

kabinetu, akadēmiskā personāla darba telpu, kā arī daţādu palīgtelpu skaits un platība 

pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. Daţu virzienu vadītāji nav apmierināti ar 

mācību telpu stāvokli, videoprojektoru, multimediju iekārtu, datoru un citas tehnikas 

trūkumu. Kaut gan studiju programmas un virzienu realizācijai finansiālo iespēju 

robeţās regulāri tiek iegādāti kancelejas piederumi, papīrs, tiek uzturēti printeri, kopētāji 

un datori, kā arī tiek iegādāta jauna tehnika.  

            Sakarā ar to, ka PPF kopā ar Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu „Skolotājs” tiek realizētas arī daudzas citas programmas, tad brīţiem 

nodarbību saraksta veidošanā ir problēmas ar auditoriju telpām. 

             Atskaites periodā pēc studiju programmas virzienu akadēmiskā personāla 

priekšlikumiem fakultātes bibliotēka ir iegādājusies mācību un zinātnisko literatūru 30 

000 Ls apmērā (2005./2006.g. 27000 Ls, 2006./2007.g. 28000 Ls). Izvērtējot datus par 

bibliotēkas apmeklējumu, jāsecina, ka fondu uzlabošana un resursu palielināšana veicina 

lielāku apmeklētāju skaitu. Tomēr no studentu puses izskan sūdzības par mācību 

literatūras trūkumu, jo eksemplāru skaits ne vienmēr ir pietiekams. 

 

 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi.       
         

            Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

finansējumu veido Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes rīcībā nodotie LU budţeta 

līdzekļi. Programmas finansiālo avotu veido valsts dotācija, kas tiek aprēķināta pēc 

budţeta vietu skaita (303 vietas), un studentu studiju maksas. Kopumā programmā tikai 

20,4% studentu mācās par valsts budţeta līdzekļiem. 

           Pēc 2005. gadā veiktiem aprēķiniem studiju izmaksas uz vienu studentu gadā ir 

1100-1250 Ls pilna laika studijās atkarībā no studiju virziena. Maksa par studijām 

studiju programmā tiek noteikta katru gadu atbilstoši LU noteiktajai kārtībai. 

Studiju maksas 2006./2007. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    700 -  450 Ls,                 

                 nepilna laika studiju studentiem 420 – 380 Ls. 

Studiju maksas 2007./2008. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    900 -  520 Ls                  

                 nepilna laika studiju studentiem 700 – 460 Ls. 

 

          Studiju programmas izmaksas un reālais stāvoklis liecina, ka profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” finansējums ir uz iztikas 

minimuma. Ľemot vēra PPF SIN rīcībā esošos līdzekļus, var nodrošināt tikai 

programmas realizācijā iesaistīto docētāju un palīgpersonāla atalgojumu, kā arī 
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iegādāties visnepieciešamāko mācību procesa norisei. Ierobeţotais finansējums ir 

šķērslis PPF un programmas attīstīšanai. Docētāju piedalīšanās zinātniskajās 

konferencēs un personāla attīstība daudzos gadījumos tiek bremzēta finansiālās 

nabadzības dēļ. Pedagoģiskās prakses veiksmīga norise lielā mērā ir atkarīga arī no 

pienācīgas apmaksas gan prakses vadītājiem no programmas puses, gan prakses 

vadītājiem skolās. Skolu pārstāvji bieţi vien nav ieinteresēti pieľemt praksē studentus 

savās skolās. Stundu skaits slodzēs (proti, samaksa) par prakses vadīšanu un reālais laika 

ieguldījums ir viens no apstākļiem, kādēļ prakses zaudē savu efektivitāti. 

         Studiju programmas veiksmīgākai realizācijai būtu nepieciešamas jaunas telpas. 

Neskatoties uz veiktiem remontdarbiem, remonts nepieciešams vairākās auditorijās un 

telpās. Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu 

studentu pamatotas prasības attiecībā uz izglītības kvalitāti. Modernizāciju pieprasa 

datorklašu aprīkojums. 

          Profesionālās studiju programmas īpatnība ir tāda, ka kvalitatīvas studijas prasa 

krietni lielāku finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet skaidrs ir arī tas, ka straujas studiju 

maksas palielinājums samazinās studentu skaitu mūsu programmā. Par to liecina 

2007./2008. gada uzľemšanas rezultāti. Šī dilemma norāda uz to, ka programmas 

normāla funkcionēšana ir lielā mērā saistīta ar valsts politiku izglītības jomā un, it īpaši, 

skolotāju sagatavošanas stratēģiju, kā arī LU vadības interesi par PPF un tajā realizēto 

programmu attīstību.  

 

 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek caur viľu piesaistīšanu valsts pārbaudījumu 

komisiju sastāvā. Pedagoģiskās prakses notiek sadarbībā ar skolu administrāciju un 

skolotājiem. Skolas administrācija, skolotāji un metodiskie darbinieki kopā ar LU 

docētājiem strādā pie metodisko jautājumu risināšanas.  

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robežām 

 

Programmas docētāji, piedaloties konferencēs, izstādēs, radošās darbnīcās un 

tiekoties ar kolēģiem, kuri strādā līdzīgu programmu un virzienu realizācijā citās 

augstskolās, dalās ar zināšanām un pārľem veiksmīgo mācību formu pieredzi. Citu 

struktūrvienību docētāji piedalās mūsu programmas īstenošanā. Pedagoģijas studiju 

programmu padomē kopā ar kolēģiem no citām fakultātēm tiek apspriesti studiju 

programmas realizācijas organizatoriskie un saturiskie jautājumi.  
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5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU 

katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālistiem. Tas dod iespēju LU 

īstenoto programmu salīdzināt ar līdzīgām studiju programmām citās 

augstskolās un nepārtraukti to pilnveidot; 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem, kuri deleģē savu 

pārstāvi valsts pārbaudījuma komisijā; 

 ar skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Talsu mākslas skolu, Rīgas 

Juglas vidusskolu, Rīgas 47.vidusskolu, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, Rīgas 

2.vidusskolu, Ziemeļvalstu ģimnāziju u.c.), iesaistot to skolotājus gan 

mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma komisijā, gan izmantojot skolas kā 

studentu pedagoģisko prakšu vietas; 

 ar mācību grāmatu izdevniecībām (RaKa, Mācību grāmata, Pētergailis); 

 ar skolotāju metodiskajām apvienībām; 

  ar LZP; 

 ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru. 

Sadarbību ar daţādam organizācijām un institūcijām tiek plānots attīstīt arī 

nākotnē. 

 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

(ārējās ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu 

realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

 

      Gatavojoties akreditācijai, tika ľemta 5 iepriekšējo gadu „Skolotāja” programmas 

īstenošanā pieredzētais un konstatētais, kā arī vērtētāju ieteikumi un citu līdzīgu 

programmu (Liepājas Universitātē, Daugavpils Universitātē) pieredze. Šajā programmas 

īstenošanas etapā izvirzītie uzdevumi izpildīti. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

     Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

stiprās puses:  

 programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki savā darbā izmanto 

nepieciešamās mācību metodes piešķiramās kvalifikācijas iegūšanai. Mācību 

darbā izmantotās interaktīvās metodes ļauj sasniegt augstu efektivitāti; 

 programmas realizācijā ir iesaistīti vadošie mācībspēki no LU PPF, par ko 

liecina akadēmiskā personāla CV, zinātnisko publikāciju skaits un 

mākslinieciskā jaunrade; 

 akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, semināros Latvijā un 

ārvalstīs veicina studiju programmas „Skolotājs” zinātniskuma un praktiskās 

realizācijas līmeľa nepārtrauktu paaugstināšanos. 
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     Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

vājās puses. 

Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību 

priekšmetos, kas traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un 

uzdevumus; 

 maz budţeta vietas; 

 studenti paralēli studijām spiesti strādāt; 

 studentu svešvalodu zināšanas ir absolūti neapmierinošas. 

Studiju process: 

 par maz tiek attīstītas pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaľas; 

 ne visos studiju kursos ir iespējams panākt visu studentu nodrošinājumu ar 

mācību pamatliteratūru, kā arī kvalitatīviem metodiskajiem materiāliem; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 prakses jautājums ir viena no vājākām vietām programmas realizācijā; 

 praktiskajiem studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits. 

Pārējie faktori: 

 sakari ar darba devējiem ir nestabili un neregulāri. Sakari ar darba devējiem 

tiek dibināti nepieciešamības dēļ. Darba devēji nav motivēti uzturēt 

patstāvīgus kontaktus ar topošiem skolotājiem; 

 sadarbība ar ārzemju augstskolām mācībspēku un studentu apmaiľā nav 

pietiekoša; 

 nav regulāras sadarbības ar līdzvērtīgam programmām. 

 

Draudi 

          Programmas izmaksas ar katru gadu pieaug, apsteidzot topošo skolotāju reālo 

maksātspēju. Pēdējo gadu laikā studējošo skaits programmā samazinās (pieaugošās 

studiju maksas dēļ, valsts izglītības politikas dēļ, demogrāfiskā situācija utt.)   

neraugoties uz to, ka studējošie vērtē programmu pozitīvi un uzskata par noderīgu 

profesionālās kvalitātes pilnveidei. 

 

 

           Paveiktā darba, studiju procesa norises un programmas analīze dod ierosinājumus 

un idejas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

turpmākai attīstībai un iespējamo draudu novēršanai. 

 

 

 

Ilgtermiľa attīstība ir saistīta ar šādiem pasākumiem: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais un mākslinieciskais potenciāls ļauj pilnveidot 

aktīvos studiju kursus un izstrādāt jaunus studiju kursus atbilstoši darba tirgus 

izmaiľām. Studiju kursu piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 programmas attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniski praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas 

programmās; 

 sadarbība ar līdzvērtīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu visnotaļ vērtīgs 

impulss šo programmu uzlabošanai un attīstībai, kas kopumā uzlabotu skolotāju 

izglītības situāciju Latvijā; 
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 programmas attīstību varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrības diskusija par skolotāju 

izglītības problēmām. 

Īstermiľa pasākumi paredz: 

 pastiprināt sadarbību ar citām LU PPF struktūrvienībām;  

 intensificēt mācībspēku un studentu apmaiľu ar ārvalstu augstskolām; 

 studiju kursu aprakstus ir nepieciešams papildināt ar jaunāko literatūru,   

vienlaicīgi nodrošinot šīs literatūras pieejamību LU bibliotēkā; 

 nodrošināt studentiem pilnvērtīgus studiju apstākļus (labiekārtotas mācību un 

palīgtelpas, mācību literatūras un moderno tehnisko līdzekļu pieejamību); 

 panākt potenciālo darba devēju aktīvāku dalību studiju procesa realizēšanā un 

pilnveidošanā; 

 uzlabot studiju materiālu sagatavošanu un izdošanu nepilna laika studiju 

formas studentiem. 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  379 366 333 344 289 87 1798 1364 120 224* 

2006.  345 304 342 279 314 121 1705 1344 267 - 

2007. 280 280 263 310 241 256 131 1484 1181 376 230 

* dati no https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1 laikā 1/09/2007-1/09/2008 

 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1
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2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju 

kursiem: 
aptaujāto 

studiju kursu 

skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
21

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32 97 84 77 - - - 

2006./2007. 74 52 59 60 49 13 57 11 

2007./2008. 44 84 37 76 38 10 11 38 

 

 

 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007 

Profesori 14 14 15 

Asociētie profesori 4 5 5 

Docenti 18 19 19 

Lektori: 50 35 36 

t.sk:       ar doktora grādu  1 - - 

ar maģistra grādu  48 32 33 

citi* 1 3 3 

Asistenti: 7 7 7 

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maģistra grādu  7 7 7 

citi*    

Akadēmiskais personāls KOPĀ 93 80 82 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 

Viesprofesori 
   

                                                 
21

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 
25 45 34 

t.sk:       ar doktora grādu  6 11 10 

ar maģistra grādu  15 29 19 

citi* 4 5 5 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 25 45 34 

                    * Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 2007 

Studē doktorantūrā 10 8 12 

Ieguvuši doktora grādu  1  

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
8 10 15 

Akadēmiskajā atvaļinājumā  3 - 5 

 

 

 

 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

23 19 12 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  
40 92* 136* 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 
78 96 163 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
38 49 15 

 

 

*Referātu  skaits  zinātniskajās  konferences. 
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2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006.  2006./2007.  2007./2008. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

 2     

      

      

No ārvalsts 

uz Latviju 

      

      

      

Studējošo 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Vācija 5 Lietuva 2 Lietuva 5 

Francija 1 Somija 2 Somija 2 

Portugāle 1 Polija 1 Polija 3 

Īrija 1 Igaunija 1 Igaunija 1 

Austrija 2 Norvēģija 1 Francija 1 

Dānija 2 Vācija 4 Vācija 9 

Anglija 1 Nīderlande 1 Portugale 4 

     Ausrtrija 5 

     Luksemburga 1 

     Zviedrija 3 

   Nav definets 4 Danija 5 

No ārvalsts 

uz Latviju 

      

   3   
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Pielikums Nr. 1 

 

 

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

studiju virzienu 

nodotie pašnovērtējuma ziľojumi: 

 

 

 
1. Angļu/vācu valodas skolotājs 

2. Latviešu valodas un literatūras skolotājs  

Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 

3. Lietišķās informātikas skolotājs 

4. Kultūras vēstures skolotājs  

5. Mājturības/ mājsaimniecības skolotājs 

6. Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)  

7. Speciālās izglītības skolotājs 

8. Veselības mācības un sporta skolotājs 

9. Vizuālās mākslas skolotājs  
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Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

virziens “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 

Kvalifikācija 

 latviešu valodas un literatūras skolotājs (LL), kods – 2320 01, kvalif. kods – 

45141401,  

 latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs (L2), kods – 2320 01, kvalif. kods - 

45141406 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMS 

5544..  ppaarr  22000077..//22000088..  aakkaaddēēmmiisskkoo  ggaadduu  

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Programmas mērķis – nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko izglītību un piektā 

līmeľa profesionālo kvalifikāciju “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” vai 

“Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs”, kas ļauj kvalitatīvi un radoši strādāt par 

latviešu valodas un literatūras skolotāju Latvijas Republikā, kā arī turpināt studijas 

maģistrantūrā. 

Uzdevumi –  

 sniegt studējošajiem akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes un 

iemaľas pedagoģijā, psiholoģijā un mācību metodikā; 

 nodrošināt studējošajiem akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju un 

iemaľu apguvi latviešu valodā un literatūrā,  

 nodrošināt latviešu valodas un literatūras skolotāja un latviešu valodas kā 

otrās valodas skolotāja praktiskās pedagoģiskās pieredzes veidošanos 

studējošajiem kompetentu un kvalificētu docētāju un skolotāju vadībā; 

 radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja – personības viengabalainai 

attīstībai un darbībai demokrātiskā sabiedrībā, veidot pašizglītības 

vajadzības, sekmējot tālākās studijas un mūţizglītību.  

Izmaiľas studiju programmas saturā   

Programmas īstenošana sākta no jauna pēc akreditācijas 2005./06.akad.gadā, un 

2007./08. akad. gadā pirmo reizi tikusi organizēta 4.studiju gada programmas apguve. 1., 

2. un 3. studiju gada studenti uzreiz studējuši pēc jaunās programmas, bet 4.studiju gadā 

studijas notikušas, veidojot īpašu pārejas perioda studiju plānu, jo daţi kursi tikuši 

pielīdzināti. 

Programmā docēti pilnībā jauni vai pārstŗādāti kursi: „Latviešu kā otrās valodas 

didaktika”, „Latviešu valodas un literatūras didaktika”, „Ārzemju literatūra skolā” 

„Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā II”, „Saziľas teorija un prakse”, „Runas 

kļūdu būtība”, „Latviešu un krievu valodas kontrastīvā gramatika” un „Kontrastīvā 

valodas psiholoģija”, pārskatītas un precizētas prasības „Pedagoģiskajai praksei II”, 

pārstrādātā variantā docēti kursi „Vispārīgā valodniecība II”, „Latviešu literatūras 

vēsture VIII: Trimdas literatūra”.  

Otro gadu ar labiem panākumiem (daudz interesentu) docēts C daļas kurss „Jaunrades 

process literatūras mācību kontekstā”. 

Studiju programmas struktūra bijusi pilnībā identiska akreditētajam variantam. 
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Izmaiľas studiju programmas realizācijā  

Bija nepieciešamība vairākus studiju kursus docēt vienlaikus 2. un 3. un 3. un 4.studiju 

gada studentiem, tas radīja nelielas grūtības docētājiem, jo studentiem nebija vienāds 

priekšzināšanu līmenis.  
Notikusi vairāku studiju kursu docēšanas e-kursu formā pilnveide – Mūsdienu latviešu valoda IV: morfēmika un vārddarināšana, 
Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I, Mūsdienu latviešu valoda VI: morfoloģija II (prof. A.Vulāne), Latviešu valodas 

pareizrunas mācību metodika (prof. D.Markus), e-kursu izstrāde turpinās. Palielinājusies iespēja docētājiem lekcijās izmantot 

multimediju iekārtas un grafoprojektorus, un arvien vairāk docētāju tos arī izmanto (prof. J.Valdmanis, A.Vulāne, I.Stikāne, 
M.Gavriļina, lekt. L.Jurģīte, Ā.Zaiceva, E.Papule, asist. E.Stikute u.c.) 

Vairākiem studiju kursiem izstrādāti no jauna vai pilnveidoti un paplašināti mācību materiālu komplekti („Valoddarbības prasmju 

attīstīšana un vērtēšana”, „Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā”, „Latviešu literatūras vēsture VIII” u.c.) Paplašinājusies arī 
mācību materiālu izplatīšana elektroniskā formā. 

Pirmo reizi no jauna akreditētajā programmā notika diplomdarba izstrādes un gala 

pārbaudījumu organizēšana, to beidza pirmie pilna laika studenti. 
 

Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi 

un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Jaunās studiju programmas saturs visos četros studiju gados atbilst programmas mērķim 

un uzdevumiem. Būtu vēlams ilgāks laiks vairāku studiju kursu apguvei, bet, ievērojot 

kopējā studiju ilguma samazināšanos no 5 uz 4 gadiem, tas vērtējams kā samērā 

optimāls. Tika konstatēts, ka lielas grūtības studentiem sagādā 7.semestrī vienlaikus 

apgūstamie 3 literatūras kursi, jo tajos visos daudz jālasa literatūras..  

Var secināt, ka jaunās programmas ieviešana notikusi sekmīgi, visas grūtības veiksmīgi 

parvarētas.  

Nākamajā akadēmiskajā gadā  

jāturpina programmas ieviešana nepilna laika neklātienes studijās, noslēdzot to ar 

diplomdarba izstrādes un gala pārbaudījumu organizēšanu 9.semestrī; 

jādomā par studiju plāna pa semestriem optimizāciju, lai semestrī būtu ne vairāk kā 

2 kursi ar lielu lasāmās literatūras apjomu;  

jāturpina apgūto studiju kursu pielīdzināšana studentiem, kas atjauno studijas un 

līdz ar to nonāk jaunajā programmā; 

docētājiem jāturpina savu studiju kursu pilnveide atbilstoši mazākam apjomam 

(daudzos gadījumos jaunajā programmā), attīstot un daţādojot studentu patstāvīgā 

darba vadīšanas un kontroles formas; 

jādomā, kā pārveidot un pilnveidot programmu, lai tās apguves rezultātā 

absolvents būtu kvalificēts latviešu valodas un literatūras skolotājs gan latviešiem, 

gan cittautiešiem.  

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

Studenti jaunās programmas ieviešanu sekmē ar sapratni un aktīvu līdzdalību. Studentu 

ierosmē tika izstrādāts un sākts docēt studiju kurss „Saziľas teorija un prakse”, kā arī 

turpināts docēt C daļas kurss „Jaunrades process literatūras mācību kontekstā”. 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Aptaujāti 32 visu studiju gadu studenti, t.sk. 2 tādi, kuri vēl studē vecajā, piecgadīgajā, 

programmā. Kopumā studenti ar studiju programmu un tās organizāciju ir apmierināti, 

vidējais vērtējums - 2,0 (vērtējuma skala: 1- ļoti labi, 2 – labi, 3 – apmierinoši, 4 – 

neapmierinoši). 

Vidēji studentu viedoklis vairumā aptaujas jautājumu svārstās ap 2 (labi) ± 0,5. 

Pamatjautājumos tas ir sekojošs: 
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studiju programmas saturs – 2,03 

studiju programmas piedāvātās iespējas – 2,07 

prasmju attīstīšana studiju laikā – 1,95 

studiju procesa organizēšana – 2,14 

materiāli tehniskais nodrošinājums – 2,34 

Visaugstāk tiek vērtētas studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai (1,72), prasmes strādāt 

ar informāciju (1,85), studiju programmā piedāvāto kursu saturs (1,89), iespēja izvēlēties 

C daļas kursus (1,89). Fakultātes personāla attieksme pret studentiem vērtēta kā laba 

(2,01). Augstu vērtētā iespēja klausīties lekcijas pie vieslektoriem (1,84) liecina, ka 

studentus apmierina esošās iespējas, bet ir zināms, ka tādu iespēju vispār maz.  

Daţādi tiek vērtēta iespēja apgūt kursus WEB-CT vidē - vidēji 2,53, bet vērtējums 

svārstās no 1 – 4, un šis ir visvairāk neatbildētais jautājums. Tas liecina, ka studenti 

kopumā nav pieraduši pie darba šādā reţīmā.  

Studentus mazāk apmierina 

LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus (2,54), 

literatūras pieejamība LU bibliotēkās (2.44). 

nodarbību plānojums pa semestriem (2,3); 

nodarbību plānojums pa nedēļām (2,16). 

studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 

(2,2). 

Secinājumi un priekšlikumi turpmākajam darbam:  

jāturpina darbs materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai; 

jāpalielina semināru skaits, kuros studenti mutiski izklāsta un pamato savu 

viedokli, diskutē (tas jau ľemts vērā vairākos studiju kursos); 

jāturpina un jāpilnveido kursu docēšana WEB-CT vidē, nodrošinot arī ārpus 

lekcijām studentiem plašas iespējas strādāt ar datortehniku (ľemts vērā); 

jāturpina darbs jaunu C daļas kursu izstrādē, lai tie vairāk atbilstu studentu vēlmēm 

un interesēm (iespēju robeţās tiek darīts); 

vairāk jāiesaista studenti studiju programmas satura un īstenošanas aktuālu 

jautājumu risināšanā (piemēram, iespēju robeţās jārespektē viľu vēlmes 

nodarbību plānošanā). 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Aptauja par studiju kursiem nav veikta, jo programma tikko uzsākta īstenot, un pašlaik 

ļoti daudzi studiju kursi tiek docēti vai nu no jauna, vai tiek pārveidoti, papildināti, 

pilnveidoti. Uzskatām, ka lietderīgi šādu aptauju veikt tad, kad kurss tiek docēts vismaz 

trešo gadu. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā (personāla atlases un 

atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai) 

Bērna kopšanas atvaļinājumā atradusies 1 docētāja, visa viľas slodze sadalīta pārējo 

docētāju vidū. 

2 docētājas turpinājušas studijas doktorantūrā (lekt. L.Jurģīte un asist. E.Stikute) 

1 docētāja (lekt. L.Jurģīte) apguvusi LU tālākizglītības programmu „Eiropas Savienības 

struktūrfondu projektu administrēšana” 
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Tiek domāts par stundu docētāju skaita samazināšanu, taču pilnībā bez tiem vēl nav 

iespējams iztikt - lai nodrošinātu studiju augstu kvalitāti, nepieciešams iesaistīt labus 

speciālistus. 

 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (tās ietekme uz studiju 

programmu). 

Visi docētāji paralēli akadēmiskajam darbam veic zinātnisko darbu. Pētījumu tematika 

cieši saistīta ar studiju programmas saturu, ar katra docētāja akadēmiskajiem kursiem, ir 

aktuāla un nozīmīga ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā.  

Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos galvenokārt notikusi studiju darbu un 

diplomdarbu izstrādes procesā (II, III un IV kursā). Tas nodrošina līmeni, kad studiju 

kursos allaţ iekļauti jaunākie zinātnes atzinumi un aktuālā problemātika. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā. 

Pastāvīgi kļuvuši pieejami un lekcijās izmantojami 2 grafoprojektori, 2 iekārtas Power 

Point prezentācijām, dators ar interneta pieslēgumu un izdrukas iekārtu docētāju 

lietošanai, CD atskaľotājs, kopētājs. 

Iegādātas jaunas mācību grāmatas, vārdnīcas, daiļliteratūra, kas tieši izmantojama 

lekcijās un citās nodarbībās. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Pamazām stāvoklis uzlabojas, bet trūkst iespēju vienlaicīgi izmantot tehniskos līdzekļus 

vairākās auditorijās. Darbs materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai jāturpina. 

2007./08. akad.gada sākumā darbu jūtami traucēja remonts un mēbeļu iegāde 402.telpā, 

kas beidzās oktobrī. Pēc tam gan 8 docētāji varēja iekārtoties šajā telpā un strādāt krietni 

ērtākos apstākļos.  

 

5. Ārējie sakari 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām  

Turpinās sadarbība ar prakšu skolām, bet, tā kā daļa prakšu vadības uzdevumu uzticēti 

mentoriem (sakarā ar docētāju slodzes normas pedagoģisko prakšu vadīšanā 

samazināšanu līdz 3 stundām par 1 studentu), tā kļuvusi vairāk formāla. 

Sadarbība ar IZM ISEC: darbs IZM ISEC konsultatīvajās padomēs (prof. M.Gavriļina, 

A.Vulāne) un par ārštata metodiķiem (prof. M.Gavriļina); darbs skolu mācību grāmatu 

izstrādē un recenzēšanā (prof. M.Gavriļina, I.Stikāne, A.Vulāne, doc. M.Āboltiľa, lekt. 

Ā.Zaiceva, E.Stikute). 

Sadarbība ar mācību grāmatu izdevniecībām (RaKa, Mācību grāmata, Pētergailis). 

Sadarbība ar skolotāju metodiskajām apvienībām. 

Sadarbība ar LZP - līdzdalība projektos (prof. I.Druviete, J.Valdmanis, A.Vulāne). 

Sadarbība ar LU Latviešu valodas institūtu: docētāju līdzdalība institūta Domē (prof. 

I.Druviete), konferencēs. 

Sadarbība ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu: gadskārtējas studentu 

ekskursijas uz Folkloras krātuvi, studentu iesaistīšanās mūsdienu folkloras vākšanā (vad. 

prof. I.Stikāne).  
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Sadarbība ar Valsts valodas aģentūru: docētāju līdzdalība projektos (prof. J.Valdmanis, 

I.Druviete, A.Vulāne, M.Gavriļina, doc. I.Vītola), Eiropas Valodu dienas pasākumos un 

vairākās konferencēs. 

Sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru: docētāji (prof. 

I.Stikāne, doc. M.Āboltiľa) un studenti regulāri izmanto centra potenciālu (informācija, 

grāmatas, datu bāzes, sarīkojumi) studiju procesā un piedalās tā organizētajos projektos 

kā eksperti, recenzenti, ţūrijas komisiju locekļi. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām. 

Studiju kursu docēšana citās augstskolās – LieU (prof. A.Vulāne ), Daugavpils 

universitāte (prof. I.Druviete, A.Vulāne), RPIVA (prof. A.Vulāne, lekt. L.Jurģīte). 

Eksperta darbs citās augstskolās – LiepU Promocijas padomē (prof. A.Vulāne), DU . 

Ārzemēs docēts kurss - Austrijā, Lincas Diacēzes pedagoģijas akadēmijā „Eiropas 

izglītības vadības maģistra studiju programma” (prof. D.Markus). 

Docētāji piedalījušies starptautiskos projektos, kongresos, semināros un konferencēs 

ārzemēs: Atēnās (Grieķijā) Pieaugušo izglītības konferencē,  Helsinkos (Somija) 

projekta „Balticness” seminārā, Maltā „Network of Excellence” konferencē, 

Sauthemptonā (Lielbritānijā) LINEE darbseminārā, Briselē (Beļģija) Eiropas komisijas 

apaļā galda diskusijā „Multilingvālisms visiem”, Sanktpēterburgā (Krievija) vairākās 

konferencēs, Maskavā (Krievija) konferencē „Krievu valodas NVS valstīs un Baltijā”, 

Lisabonā (Portugāle) EFNIL darbseminārā, Salonikos (Grieķija) konferencē „Krievu 

valoda un kultūra tulkojumu spogulī”, Viļľā (Lietuva) konferencē „Skaľa un tās izpētes 

aspekti” un Letonikas centra atklāšanā, Kijevā (Ukraina) seminārā „Izglītības izpētes 

menedţments” u.c.   

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Ārējie sakari ir visumā plaši un daudzveidīgi, vēlams ārzemju sadarbības universitāšu 

loku arvien paplašināt un rast iespēju uzaicināt vieslektorus. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās 

ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu 

izvirzīto uzdevumu izpilde). 

Šajā programmas īstenošanas etapā – trešajā gadā – tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie 

uzdevumi izpildīti. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze. 

Programmas stiprās puses: 

- aktuāla programma, kas dod iespēju īstenot tai izvirzīto mērķi un 

uzdevumus; 

- studiju programmā iekļauti jauni aktuāli kursi - piemēram, 

„Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana”, „Mācību stundu 

modelēšana”, „Ārzemju literatūra skolā” „Latviešu valoda etniskās vēstures 

diskursā II”, „Saziľas teorija un prakse”, „Latviešu un krievu valodas 

kontrastīvā gramatika” un „Kontrastīvā valodas psiholoģija”; 

- profesionāli, augsti kvalificēti un pozitīvi noskaľoti docētāji, 

- studiju laikā iespējams gūt plašu informāciju un attīstīt daţādas 

prasmes, 

- studijas nodrošinātas ar literatūru un kvalitatīviem mācību 

materiāliem, un to izstrāde arvien turpinās; 

- ir pieeja datoriem un internetam, 

- pieaug mācību materiālu izplatīšana elektroniskā formā. 
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Programmas vājās vietas (saistībā arī ar studiju nodrošinājumu un resursiem): 

- studiju kursos par maz tiek dota iespēja studentam mutiski paust 

savu viedokli, diskutēt, 

- C daļas kursu piedāvājums tomēr vēl pašaurs; 

- pedagoģisko prakšu vadītājiem nav iespējams pilnvērtīgi tās vadīt, 

ja par 8 nedēļu prakses vadīšanu 1 studentam slodzē skaita tikai 3 stundas; 

- mācību materiāli parasti jākopē studentiem pašiem, un ne vienmēr 

to iespējams ātri izdarīt; 

- atsevišķās auditorijās nav ekrāna ( A411),  

- neremontētas auditorijas ar slikti aizveramiem logiem (A 409, A 

410, A 411, A 413). 

Iespējas attīstībai un programmas pilnveidei: 

- studiju kursu seminārus veidot, vairāk dodot iespēju studentam 

mutiski paust savu viedokli, diskutēt, 

- izstrādāt jaunus interesantus C daļas kursus; 

- izstrādāt un izplatīt vairāk studiju materiālu elektroniskā formā; 

- nepieciešams precīzāks nodarbību plānojums nepilna laika 

studentiem; 

- vairāk piesaistīt vieslektorus, 

- izstrādāt adekvātus slodţu normatīvus pedagoģisko prakšu 

vadīšanai, 

- vēlams paplašināt sadarbību ar ārzemju augstskolām, 

- uzlabot mēbeļu iegādes sistēmu LU. 

54.1.1. Realizācijas grūtības (draudi): nekādi īpaši draudi nav pamanīti, visas 

grūtības, kas saistītas ar jaunās programmas ieviešanu, pārvarētas.  

2.8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). [Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā 

starpakreditāciju periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus.] 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

mak

su 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 

5555..  PPKK  

LL –19 

L2 –8 

 

5566..  NNNN  

LL –6 

L2 –5 
   

 

5577..  PP

KK  

LL –19 

L2 –9 
 

5588..  NN

NN  

LL –8 

L2 –5 

   
  

58.1. P

K 

LL –16 

L2 –5 
 

5599..  NN

NN  

LL –22 

L2 –5 

 
 

6600..  PP

KK  

LL –25 

L2 –10 
 

6611..  NN

NN  

LL –13 

L2 –3 

 
 

61.1. P

K 

LL –21 

L2 –9 
 

6622..  NN

NN  

LL –21 

L2 –3 

 
 

6633..  PP

KK  

LL –13 

L2 –9 
 

6644..  NN

NN  

LL –14 

L2 –9 

 
 

 

6655..  NN

NN  

LL –18 

L2 –9 

 
 

6666..  PPKK  

LL –94 
L2 –42 

 

6677..  NNNN  

LL –96 

L2 –34 

 
 

6688..  PP

KK  

LL –50 

L2 –12 
 

6699..  NN

NN  

LL –96 

L2 –34 

 
 

7700..  PPKK  

LL – 
L2 – 

 

7711..  NNNN  

LL – 

L2 – 

 
  

2006.  

7722..  PP

KK  

LL –19 
L2 –6 

 

7733..  NN

NN  

LL –10 

73.1. P

K 

LL –11 
L2 –7 

 

7744..  NN

NN  

LL –17 

7755..  PP

KK  

LL –12 
L2 –5 

 

7766..  NN

NN  

LL –30 

76.1. P

K 

LL –16 

L2 –9 
 

7777..  NN

NN  

7788..  PP

KK  

LL –16 
L2 –3 

 

7799..  NN

NN  

LL –18 

 

8800..  NN

NN  

LL –18 
L2 –9 

 

 

8811..  PPKK  

LL –74 

L2 –30 
 

8822..  NNNN  

LL –104 

L2 –32 

 

8833..  PP

KK  

LL –31 
L2 –12 

 

8844..  NN

NN  

LL –

8855..  PPKK  

LL – 

L2 – 
 

8866..  NNNN  

LL – 

L2 – 
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L2 –0 

   
  

L2 –7 

 
 

L2 –4 

 
 

LL –11 

L2 –2 
 

 

L2 –10 

 
 

 104 

L2 –32 
 

 

 

2007.  

8877..  PP

KK  

LL –33 

L2 - 2 

 

8888..  NN

NN  

LL – 0 
L2 – 0 

   

  

88.1. P

K 

LL –13 

L2 – 4 

8899..    

9900..  NN

NN  

LL –16 
L2 – 0 

 

 

9911..  PP

KK  

LL – 8 

L2 – 4 

 

9922..  NN

NN  

LL –17 
L2 – 9 

 

 

92.1. P

K 

LL– 13 

L2 – 3 

 

9933..  NN

NN  

LL –17 
L2 – 1  

 

 

9944..  PP

KK  

LL – 9 

L2 – 3 

 

9955..  NN

NN  

LL –14 
L2 – 6 

 

 

 

9966..  NN

NN  

LL –16 
L2 – 12 

 

 

9977..  PPKK  

LL – 76 

L2 – 16 
 

9988..  NNNN  

LL – 80 
L2 – 28 

 

 

9999..  PP

KK  

LL – 

34 
L2 – 5 

 

110000..  NN

NN  

LL – 

80 
L2 – 28 

 

 

110011..  PPKK  

LL –20 

L2 –6 
 

110022..  NNNN  

LL –7 
L2 –5 

 

  

u.t.t.            

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
22

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.   15 6 5  - - 

2006./2007. 5 5 4 8 3  - - 

2007./2008. 11 10 8 1 2  - - 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. u.t.t 

Profesori 
4 7 8  

Asociētie profesori 
4 1 -  

Docenti 
2 2 1  

Lektori: 
4 2 2  

t.sk:       ar doktora grādu  
    

ar maģistra grādu  
3 1 1  

citi* 
1 1 1  

Asistenti: 
1 1 2  

t.sk:       ar doktora grādu  
    

ar maģistra grādu  
1 1 2  

citi* 
    

                                                 
22

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Akadēmiskais personāls KOPĀ 
15 13 13  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. u.t.t 

Viesprofesori 
    

Viesdocenti 
    

Vieslektori: 
    

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

4 4 4  

t.sk:       ar doktora grādu  
1 1 1  

ar maģistra grādu  
3 3 3  

citi* 
    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
4 4 4  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005. 2006. 2007. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
2 2 2  

Ieguvuši doktora grādu 
    

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

3 1 1  

Radošajā atvaļinājumā  

  2 

 

 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005. 2006. 2007. 
 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

12 18 24  

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

31 54 54 

 

 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

24 45 51 

 

 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

38 44 11  
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2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. u.t.t. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 2 2 1  

     

     

No ārvalsts uz 

Latviju 

     

     

     

Studējošo 

apmaiľa 

     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

     

     

     

No ārvalsts uz 

Latviju 

     

     

     

 

 

09.10.2008 
I.Stikāne,  

Latviešu valodas un literatūras skolotāja studiju virziena vadītāja 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA PEDAGOĢIJĀ 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA PEDAGOĢIJĀ 

UN 

Lietišķās informātikas skolotāja 
KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
PAR 2007./ 2008. AKADĒMISKO GADU 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju virziena vadītājs: 

prof. A.Grīnfelds 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē   …………Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Studiju programmas mērķis pašnovērtēšanas periodā (2007./2008. māc. gads) 

nav mainījies: studiju programmas īstenošanas mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt 

skolotāja profesionālo kvalifikāciju (lietišķās informātikas skolotājs), kas ir pamats 

skolotāja pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību 

pilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes, 

iemaľas un jaunrades pieredzi; 

radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un 

radošai darbībai demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo 

attieksmju izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.3. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju 

metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2006./2007. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 36 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2006./2007. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst lietišķās informātikas 

skolotāja kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst lietišķās informātikas studiju virziena 

mērķiem un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, 

teorētiskiem un praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā 

bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt vienu kvalifikāciju: „Lietišķās informātikas 

skolotājs”. 
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1.4. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Līdztekus tradicionālajām studentu darba organizācijas formām docētāji arvien 

vairāk izmanto interaktīvās metodes, iesaistot studentus aktīvā darbībā pāros vai grupās, 

kā arī stimulējot diskusijas un projektu metodes izmantošanu studiju kursu realizācijā 

(piemēram, studiju kursos “Multimēdiju sistēmu lietošanas metodika”, “Informātikas 

praktikums”, “Datorgrafika”). Docētājisavā darbā plaši lieto datorus un datu projektorus 

demonstrējumiem, daļa studiju kursu tiek realizēta MOODLE vidē (piemēram, 

“Testēšana izglītībā”, “Izglītības pētījumu metodoloģija” u.c.), īstenojot e-studiju 

principu ieviešanu studijās. Studenti arvien intensīvāk izmanto datortehniku, gan 

nodarbībās, gan brīvpieejas datorklasē ārpus nodarbību laika. Tas saistīts ar to, ka pēdējo 

divu gadu laikā ievērojami uzlabota fakultātes datortīkla veiktspēja un lokālā datortīkla 

struktūra, nodrošinot arī bezvadu tīkla lietošanas iespējas visās fakultātes telpās. 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 9 docētāji un 1 studiju metodiķis. 

Mācībspēku raksturojums: 

kopējais skaits –9 docētāji, no tiem 7 ir LU PPF pamatdarbā, 2 docētāji strādā kā 

stundu pasniedzēji; 

ar doktora grādu – 4 docētājs; 

ar maģistra grādu - 5 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 3 profesori. 
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2 docētāji – I.Gorbāns un R.Kiseļova strādā pie doktora disertācijas. I.Gorbāna 

doktora disertācijas aizstāvēšana notiks 2008.g. 26. novembrī. 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība 

pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u .c.), tās ietekme uz studiju 

programmu 

 

Mācībspēki veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, izstādēs, 

veido metodiskus mācību līdzekļus. Docētāju pētījumu, publikāciju un referātu tēmas 

konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem informātikas skolotāju sagatavošanas 

jautājumiem, informātikas metodikas un didaktikas jautājumiem, kā arī salīdzinošajai 

izglītības pētniecībai. Konferences, publikācijas, cita veida starptautiskā sadarbība ir 

studiju kursu pilnveidošanas avots – uz šīs darbības pamata atjaunojas kursu saturs, 

metodes, studiju materiāli.  

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto 

programmu, raksturo šādi dati: 

 datorklases (74 darba vietas) - 3, 

 auditorijas,  

 bibliotēka . 

  

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

Studiju virziena finansējums nav apmierinošs, jo nepietiek līdzekļu materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanai un modernizācijai.  

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām un centriem; 
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 ar daudzām skolām, piemēram, Rīgas 25. vidusskolu, Rīgas 68. vidusskolu 

u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma 

komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās 

ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu 

izvirzīto uzdevumu izpilde) 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Lietišķās informātikas skolotāja studiju virziens 

 

Dati uz atskaites 

gada 1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. PLK  7 8 5    20 1 0 0 

2006. PLK 8 9 7 8 4   28 2 0 0 

2007 PLK 7 7 8 5 4   24 2 4  

2008 PLK 12 12 7 6 5   30 3   

 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005 2006 2007. 

Profesori 3 3 3 

Asociētie profesori    

Docenti 1 1 1 

Lektori: 3 3 3 

t.sk:       ar doktora grādu  4 4 4 

ar maģistra grādu  3 3 3 

citi* - - - 

Asistenti: - - - 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maģistra grādu  - - - 

citi* - - - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 7 7 7 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 2007 

Studē doktorantūrā 2 3 1 

Ieguvuši doktora grādu - - 
1 (aizst. 

26.11.08.) 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
- - - 

Akadēmiskajā atvaļinājumā    

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos 

(projektu skaits) 
3 4 5 

Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču 

skaits) /(izstādes) 
7 8 10 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits 8 13 19 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

(4214104) SKOLOTĀJS   

MĀJTURĪBAS UN MĀJSAIMNIECĪBAS SKOLOTĀJA kvalifikācijas iegūšanai  

Amats  2005 2006 2007. 

Viesprofesori - - - 

Viesdocenti - - - 

Vieslektori:    

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji) 2 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maģistra grādu  2 2 2 

citi*    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 2 2 2 
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un 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

(4214104) SKOLOTĀJS  

MĀJTURĪBAS UN MĀJSAIMNIECĪBAS, UN KULTŪRAS VĒSTURES 

SKOLOTĀJA kvalifikācijas iegūšanai 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

par 2007./2008. akadēmisko gadu 

 
        

        

 Studiju programma akreditēta 

 no 14. 12. 2005. līdz 31. 12. 2011. 

 

           

Studiju programmu virzienu vadītājas: 

Asoc.prof. Dr. paed. Astrīda Raţeva 

doc. Dr. paed. Māra Urdziľa - Derum 

 

 

 

Apstiprināts 

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē ........ . ......... . 2008.  

Protokola Nr. ............................... 

Padomes priekšsēdētājs 

...................................................... 

 

Pārskata periodā 1.-4. kursa studenti studēja profesionālā bakalaura studiju 

programmā “Skolotājs” studiju virzienā “Mājturības un mājsaimniecības skolotājs”, 

5.,6. kursa studenti- profesionālajā  studiju programmā “Skolotājs” studiju virzienā 

„Mājturības un mājsaimniecības, un kultūras vēstures skolotājs”. 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. izmaiľas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā  

Lai uzlabotu novērošanas prakšu organizāciju, PPF tika realizēts ESF projekts 

„Mentorings, IT, Supervīzija- atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju 

programmas “Skolotājs” studentu praksei”. Tajā iesaistījās arī mājturības un 

mājsaimniecības skolotāja virziena pedagoģisko prakšu vadītāja L. Šelvaha un 2. kursa 

studenti. Viľi apmeklēja ievadsemināru, supervīzijas, noslēguma konferenci, kurā 

piedalījās docētāji no Skolotāju izglītības, Pedagoģijas, Psiholoģijas nodaļām. Studenti 
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izmantoja speciāli sagatavotas dienasgramatas un rokasgrāmatas, grupās apmeklēja 

skolas, kurās viľus sagaidīja speciāli sagatavoti mentori.  

 Docente H.I. Melnbārde pilnveidojusi savus vadāmos studiju kursus „Mācību metodiskā 

prakse (Muzeju prakse)” un „Etnogrāfija un latviešu tautas māksla I, II”, akcentējot tajos 

studentu zinātniski pētniecisko darbību gan studentiem strādājot grupās, gan individuāli. 

Šie studiju kursi tiek sasaistīti ar aktualitātem Latvijas kultūras dzīvē, arī meklējot 

jauniešiem tuvas mākslas izpausmes formas (piem., grafiti). Ar studentiem kopīgi 

apmeklēti  daudzi muzeji (Brīvdabas muzejs, R. Blaumaľa un J. Rozentala muzejs, 

Dekoratīvi Lietišķās mākslas un Dizaina muzejs), organizētas ekskursijas  Vecrīgas, 

Rīgas dārzu un parku iepazīšanai un izpētei. Studiju kursos  „Etnogrāfija un latviešu 

tautas māksla I, II” akcents likts uz tautas mākslas un profesionālās mākslas 

mijiedarbību mūsdienās. Lai studenti to labāk izprastu, tika organizētas ekskursijas uz 

mākslinieku un tautas mākslas meistaru darbnīcām (Ligita Ranckēviča, Māris Maniľš, 

Normunds Skauģis u.c.). Studentiem  doti arī uzdevumi veidot intervijas un intervēt 

folkloras balvas laureātus. 

Lektore V. Cimmermane saskaľā ar aktuālajām problēmām mūsdienu sabiedrībā 

Uzturmācības studiju kursu ietvaros nooorganizējusi studentiem iespēju piedalīties Ārstu 

konsultatīvā dienesta, LR Veselības ministrijas un Sabiedrības Veselības aģentūras 

organizētajā konferencē „Latvijas iedzīvotāju uzturs un veselība” 2008. gada pavasarī, 

kā arī noorganizējusi mācību ekskursiju pie Latvijas Uztura laboratorijas vadītāja 

Zigurda Zariľa, kur studenti varēja noklausīties lekciju „ Veselīga uztura problemas 

Latvijā un pasaulē”. 

Lektore L. Šelvaha studiju kursa „Mājsaimniecības organizēšana un vadīšana” ietvaros 

noorganizējusi studentiem ekskursiju uz Latvijas Banku, kur studentiem bija iespēja 

noklausīties lekciju „Naudas pasaule”. 

Turpinājās  iepriekšējā studiju gadā aizsāktā pieredze, kad ekskursijā  3.kursa studenti 

divu dienu mācību ekskursijā iepazinās ar Arodapmācības un rehabilitācijas centru 

"Alsviķi" un tajā apgūstamajām profesijām, mājturības specifiku realizējot sociālās 

korekcijas programmu Strautiľu sociālās korekcijas iestādē, kā arī Gaujienas 

internātskolu. 

Lai pilnveidotu kultūras vēstures skolotāja moduli, tika veiktas izmaiľas, 

izstrādājot jaunus studiju kursus, piemēram studiju kursa „Jaunās reliģiskās kustības „ 

vietā iekļauti studiju kursi: „ Teoloģijas vēsture I” un „ Teoloģijas vēsture II” 

.Paplašināts arī Latvijas kultūras vēstures  apjoms, savukārt tika izľemti studiju kursi „ 

Rietumeiropas mākslas vēsture I un II”. 

Tika veiktas izmaiľas arī modulī „ Lietišķās informātikas skolotājs”, mainot 

vietām semestrus. 

Docētāji turpināja darbu pie studiju kursu aprakstu detalizētas izstrādes. Docētāji 

pilnveidojuši uzskates materiālu klāstu, M. Urdziľa-Deruma izveidojusi jaunas 

prezentācijas Power Point programmā, piemēram, „ Tekstilmateriālmācība”, „ Nozaru 

pedagoģija: Mākslas pedagoģija”  u.c. 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Piedalīšanās ESF projektā „Mentorings, IT, Supervīzija- atbalsts LU PPF augstākās 

profesionālās studiju programmas “Skolotājs” studentu praksei” ļāva strukturētāk un 

kvalitatīvi augstākā līmenī studentiem iepazīties ar skolu dokumentāciju, novērot un 

analizēt mācību stundas, ārpusstundu pasākumus, skolēnu un skolotāja darbību. Arī citu 

kursu studentiem bija iespēja iepazīties ar izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, kā 

arī tos pielietot praksē skolā. 
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Studiju kursu „Mācību metodiskā prakse (Muzeju prakse)” un „Etnogrāfija un latviešu 

tautas māksla I, II”, pilnveide deva studentiem lielāku pieredzi reizē pētnieciskajā 

darbībā un reizē latviešu materiālās kultūras vērtību izpratnē. Piedalīšanās konferencē un 

Z. Zariľa lekcijas noklausīšanās deva lielāku izpratni par  veselīga uztura nozīmi. 

Apgūtās zināšanas un  metodiskā pieredze ir kā pamats, uz ko studenti varēs balstīties, 

veicot pedagoģisko praksi skolā un arī pēc tam strādājot skolā patstāvīgi.  

Lektora J. Leitāna vadībā Metālapstrādes un tās mācību metodikas ietvaros studenti 

strādāja pie tēmas „ Pulkstenis” , kā rezultātā PPF tika iekārtota izstāde. Docētāji J. 

Leitāns, M. Kokina-Lilo, H. I. Melnbārde studentus iesaistīja arī citu izstāţu iekārtošanā, 

kas ļāva studentiem iegūt pieredzi, kas ļoti nepieciešama mājturības un tehnoloģiju 

skolotājiem. 

Studenti (docētāju M. Urdziľas-Derumas, L. Šelvahas, G. Treimanes, J. Leitāna, M. 

Kokinas –Lilo, V. Cimmermanes vadībā) tika iesaistīti un aktīvi līdzdarbojās Valsts 

Mājturības/mājsaimniecības olimpiādes  organizēšanā, izstāţu iekārtošanā un darbu 

vērtēšanā. Arī šeit studenti guva lielisku pieredzi gan pasākumu organizēšanā, gan 

vērtēšanas kritēriju izveidē un darbu novērtēšanā atbilstoši tiem. Studentiem veidojās 

kopskats par to, ko spēj un var skolēni mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 

priekšmetā. 

Taču neskatoties uz daudzajiem uzlabojumiem, kā būtisku trūkumu visi praktisko studiju 

kursu docētāji izjūt nepietiekamo kontaktstundu skaitu, lai varētu kvalitatīvi sagatavot 

mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības skolotājus. 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošajiem ir iespējams tikties ar virziena vadītājām gan individuāli konkrētos 

iknedēļas pieľemšanas laikos, gan arī grupu sanāksmēs, kurās tika pārrunāts gan studiju 

saturiskais, gan organizatoriskais aspekts.  

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti  

2008.gada maijā gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti, izmantojot LU 

tipveida anketu. Anketēšanas rezultātā tika konstatēts: 

 Arī šajā studiju gadā, līdzīgi kā iepriekšējā (skat. Pašnovērtējuma 

ziľojumu par 2006./2007. gadu), studenti kopumā izvēlēto programmu 

vērtē pozitīvi. Lielākā respondentu daļa uz jautājumu vai kopumā ir 

apmierināti, ka izvēlējās šo studiju programmu, atbildēja, ka programma 

„drīzāk apmierina”. 

 Pilna laika klātienes 1.kurss, 4.kurss un nepilna laika neklātienes 4.kurss 

visaugstāk novērtē prasmju attīstīšanu studiju procesā: visaugstāk tiek 

novērtētas iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli, izmantot IT informācijas meklēšanai, iespēja apgūt 

terminoloģiju svešvalodā. 

 Pilna laika klātienes 2. un 3. kurss, nepilna laika neklātienes 1., 2. un 3. 

kurss visaugstāk novērtē studiju kursu saturu, A sadaļas kursu saturu, 

iespēju izvēlēties B daļas kursus. Jāpiezīmē, ka studenti pozitīvi novērtē, 

ka viľi var izvēlēties 2. kvalifikāciju.  

 Pilna laika klātienes 1. kursa studenti un nepilna laika visu kursu studenti 

ir apmierināti ar nodarbību plānojumu pa dienām, tas ir piektdienās un 

sestdienās. 
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 Vairāki kursi pozitīvi novērtējuši iespējas klausīties lekcijas pie 

vieslektoriem (pilna laika 4.kurss, nepilna laika 3. un 4. kurss). 

 Pilna laika klātienes 2. kurss, nepilna laika neklātienes 1. kurss vissliktāk 

novērtē materiāli tehnisko nodrošinājumu. Šajā kritērijā viszemāk ir 

novērtētas pozīcijas: LU nodrošinātās iespējas izmantot datoru, kā arī 

literatūras pieejamība LU bibliotēkā. Pārrunās ar studentiem tika 

noskaidrots, ka cēlonis (tāpat kā iepriekšējā akadēmiskajā gadā ) šai 

neapmierinātībai ir fakts, ka ir mazs eksemplāru skaits pedagoģiskajai un 

psiholoģiskajai lieteratūrai, ar kuru jāiepazīstas vienlaicīgi visiem viena 

kursa programmas „ Skolotājs” specialitāšu studentiem. Arī daudzi citu 

kursu studenti ir neapmierināti ar datoru pieejamību.  

 Pilna laika klātienes 3. kursa studentus neapmierina  studiju procesa 

organizācija. Pārrunās tika noskaidrots, ka viľus visvairāk neapmierina 

nodarbību plānojums pa dienām, taču šeit faktiski nav iespējams izveidot 

tādu plānojumu, kas apmierinatu visus, jo 2. kvalifikācijas apguvei  

nepieciešamie studiju kursi jāsaskaľo ar attiecīgā virziena studentu un 

docētaju iespējām.  

 Pilna laika klātienes 4. kursa studentu atbildes daudzos kritērijos ir 

pretējas citu kursu studentu atbildem, viľi augstu novērtē tieši literatūras 

pieejamību, bet vissliktāk novērtē nodarbību plānojumu pa semestriem, 

izvēles iespējas B daļā. Tas ir saprotams, jo viľi pārgāja no 5- gadīgās 

programmas uz 4-gadīgo studiju programmu, kā rezultā radās „ starpības” 

un  nevarēja izvēlēties 2. kvalifikāciju- tā visiem bija kultūras vēstures 

skolotājs un daudziem tieši bija grūtības apgūt šo kvalifikāciju. 

 Savukārt pilna laika klātienes 2. kursa studenti ir neapmierināti ar studiju 

kursu sadalījumu pa semestriem. Viľi atzīme, ka visos semestros būtu 

nepieciešams līdzsvars starp teorētiskajiem un praktiskajiem studiju 

kursiem. Taču ir grūti kaut ko mainīt, jo teorētiskās nodarbības ir visām 

specialitātēm Skolotāja programmā kopīgas. 

 Nepilna laika neklātienes 3. kurss salīdzinoši augstu novērtē personāla 

attieksmi. 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti 

Arī šajā studiju gadā aptaujas par studiju kursiem kopumā notika pārrunu formā 

programmu virziena vadītājām tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika 

konstatēts, ka studenti augsti novērtē pasniedzēju kompetenci, augstu novērtē docētājus, 

kuri ļoti skaidri un saprotami izklāsta uzdevumus un prasības, pieejamību gan 

konsultāciju, gan arī citos laikos, kā arī komunikācijas iespējas, izmantojot e – pastu.  

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

Docētāji A.Raţeva, G. Treimane un V. Folkmanis atskaites periodā turpināja apmeklēt 

augstskolu mācībspēku profesionālās tālākizglītības studiju programmu “Augstskolu 

mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ izglītības 

darba vadībā”. Atskaites periodā A. Raţeva tika ievēlēta  par asociēto profesori. 

2007./2008. gada pavasara semestrī lektore L. Šelvaha atradās radošajā atvaļinājumā. L. 
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Šelvaha un M. Urdziľa-Deruma apmeklēja angļu valodas kursus LU PPF. L. Šelvaha 

apmeklēja un beidza LU Valodu centra kursus „Angļu valodas gramatika un 

komunikācija”, kā arī Vīľziľu asociācijas rīkotos vīnu kursus.  

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība 

pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju 

programmu 

LU ikgadējās konferences ietvaros trešo reizi tika noorganizēta mājturības mācību 

metodikas sekcija, kurā docētāji L. Šelvaha, M. Kokina-Lilo, M. Urdziľa-Deruma, V. 

Cimmermane, H. I. Melnbārde un citi, kā arī arī sadarbības partneri –mājturības skolotāji 

no Latvijas vispārizglītojošajām skolām, nolasīja referātus par aktuālām problēmām.  

Mājturības un mājsaimniecības studiju kursu docētāji piedalījušies arī citu institūciju 

rīkotajās konferencēs. Lektore V. Cimmermane, kura docē Uzturmācības studiju kursus, 

piedalījosies daudzās konferencēs par uztura jautājumiem, tajā skaitā: Nacionālā 

vēstures muzeja organizētajā konferencē „Latviešu tradicionālā virtuve” , Rīgas Stradiľa 

universitātes 7. zinātniskajā konferencē 13.10.08 (Saľemts sertifikāts), Ārstu 

konsultatīvā dienesta, LR Veselības ministrijas un Sabiedrības Veselības aģentūras 

organizētajā konferencē „Latvijas iedzīvotāju uzturs un veselība” 23.04.08. (Saľemts 

sertifikāts), Veselības akadēmijas organizētajā konferencē (Saľemts nutriciologa 

sertifikāts). Viľa arī piedalījusies Zinātnes kafejnīcā LU „Vai bērni Latvijā kļūs par 

veseliem pieaugušajiem?”, regulāri piedalās SIA „Zepter International Baltic” 

organizētajos semināros, konferencēs  un meistarklases nodarbībās, kā arī, „Coral club 

International” organizētajos semināros un konferencēs.   

Lektore Gunta Treimane kopā ar Aleksandru Vedļu LLU starptautiskajā konferencē 

„Economic science for rural development” nolasījusi referātu „Ekonomiskās izglītības 

reforma – laikmeta diktēta prasība”, kā arī tas publicēts konferences zinātnisko rakstu 

krājumā. 
H. I. Melnbārde piedalījusies  konferencē „Laiks. Tradīcija. Jaunrade. Tautas lietišķā māksla 

Latvijā no 20.gs. vidus līdz mūsdienām” 2007.g. decembrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. 

2007. gada novembrī M. Urdziľas –Derumas vadībā tika realizēts LU pētnieciskais 

projekts “Zinātniskās darbības izpēte mājturībā un tehnoloģijās Somijā”. Piedalījās 

Lolita Šelvaha. Studentiem un docētājiem tika noorganizēts seminārs “Tekstila izglītība 

Somijā”, kurā uzstājās Māra Urdziľa –Deruma un Lolita Šelvaha. V. Cimmermane 

piedalījās projektā  „Sieviešu invalīdu motivācija”. 

Lektors J. Leitāns veica Madonas Novadpētniecības muzeja arheoloģisko rotu kolekcijas izpēti, 

kā rezultātā izveidoja to kopijas. 

L. Šelvaha turpināja darbu pie disertācijas izstrādes. 

Lektore Gunta Treimane piedalījās IZM organizētajās tehniskās grafikas konsultatīvās 

padomes sanāksmēs tehniskās grafikas standarta un programmas apspriešanā. 

Vairāki docētāji sagatavoja un vadīja  skolotāju tālākizglītības kursus: Papīra plastikā 

un Tehniskajā grafikā vizuālās mākslas, mājturības un tehniskās grafikas skolotājiem 

Rīgā un Rīgas rajonā, Jūrmalā, Preiļu rajonā (G. Treimane), mājturībā un tehnologijās 

(L. Šelvaha, M. Kokina-Lilo). Gunta Treimane izstrādāja pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveides programmu tehniskās grafikas skolotājiem „Daudzveidīga un 

skolēna izziľas aktivitāti veicinoša mācību procesa īstenošana tehniskajā grafikā vidējā 

izglītībā”. 

Docente H. I. Melnbārde piedalījās vairākos semināros, tajā skaitā „Igaunijas tautas 

meistaru pieredze” Tallinas Modernās mākslas centrā KUMU 2007.g. novembrī, „Tautas 

mākslas centra darbība Viļľā” Viļľas Tautas mākslas centrā 2007.g. novembrī, „Kultūru 
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daudzveidība: no pagātnes uz nākotni” 2008.g. 24.-25.maijā, kuru organizēja Latvijas 

Akadēmiskā bibliotēka, Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvija), V.Karazina Harkovas 

Nacionālā Universitāte (Ukraina), kur uzstājās ar referātu: „Latviešu nerātnās dainas. Rotaļīgi 

par nopietnām lietām”. 

H. I. Melnbārde sagatavojusi un iesniegusi publikāciju „Māksla būt skolotājam. Problēmas, 

inovācijas, risinājumi”Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences ietvaros „Eiropas 

augstākās izglītības telpa: stāvoklis, problēmas, perspektīvas”. M. Urdziľa-Derumai un L. 

Šelvahai iznākusi publikācija „Application of Information Technologies in Home 

Economics and Technologies”rakstu krājumā „ICT in Education:Reflections and 

Perspectives”, kurš iznācis 2007. gadā Rumānijā. 
L. Šelvaha no angļu valodas iztulkojusi Dţiljenas Makitas grāmatu „Kā ēdīsi, tā dzīvosi” , 

kura iznākusi izdevniecībā Zvaigzne ABC, kā arī regulāri publicējusi rakstus ţurnālā „ Labu 

apetīti”. 

H. I. Melnbārde vadījusi  LU TLMS „Vāpe” darbu sagatavošanu un iesniegšanu daudzām 

izstādēm, tajā skaitā „Sveču gaismā” Brīvdabas muzejā 2007.g. oktobrī,  24. Vispārējo Dziesmu 

svētku republikāniskajai lietišķās mākslas izstādei „Es vidū” Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā 

2008.g. jūnijā, starptautiskajai lietišķās mākslas izstādei Viļľā „Baltica 2008” ietvaros, Cēsu 

mākslas salonā „Galda klājumi” 2009.g. janvārī, ka arī izstrādājusi LU TLMS „Vāpe” izstādes 

„Nerātnības” (pēc latvju nerātno dainu motīviem) projektu un to realizējusi 2007.g. decembrī 

Kuldīgas muzejā, 2008.g. februārī Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē. 

Lektors Juris Leitāns bija viens no 24. Vispārējo Dziesmu svētku republikāniskās lietišķās 

mākslas izstādes „Es vidū” darbu atlases komisijas locekļiem un māksliniekiem, izstādes 

iekārtotājiem Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā 2008.g. jūnijā. 

 

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Docētāji ir turpinājuši bagātināt izdales un uzskates materiālu klāstu. Pamatojoties uz 

docētāju pieteikumiem, papildināti bibliotēkas fondi ar jaunāko zinātnisko, metodisko un 

mācību literatūru, kā arī preses izdevumiem. Īpaši tika papildināts literatūras klāsts par 

šādām mājturības tēmām: tekstils, uzturs, metālapstrāde. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Veiksmīgi tika aizsākta keramikas praktikuma darba telpas iekārtošana. PPF Studiju 

programmas finansiālais nodrošinājums ir nepietiekams, jo kvalitatīva aprīkojuma, 

mācību metodisko līdzekļu un informatīvās bāzes atjaunošana un uzturēšana ir dārgs 

process. Aktuāli nepieciešams remonts vairākās mācību darbnīcās, īpaši 

rokdarbu/šūšanas darbnīcā. Nepieciešams arī atjaunot materiālu klāstu: audumus, dzijas, 

tekstilkrāsas. Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt ar jaunām šujmašīnām un 

citām iekārtām. Jāturpina papildināt bibliotēkas fondus. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 
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Sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Izglītības Satura un 

Eksaminācijas Centru 2008. gada februārī PPF telpās notika Valsts 

Mājturības/mājsaimniecības olimpiāde. Gandrīz visi mājturības un mājsaimniecības 

studiju kursu docētāji ir IZM ISEC ārštata metodiķi. 

IZM ISEC mājturības speciāliste, kā arī Latvijas Mājturības pedagogu biedrības 

pārstāvji piedalījās gala pārbaudījumu komisiju darbā. M. Urdziľa-Deruma par savu 

pieredzi Somijā stāstīja Latvijas Mājturības pedagogu biedrības kopsapulcē. Vairāki 

docētāji sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departamentu vadīja 

tālākizglītības programmas Latvijas skolotājiem. Pieaugušo izglītības centra Attīstība 

projektu koordinatore Māra Taivane studentiem novadīja praktiskās nodarbības par 

pasaules ekonomikas jautājumiem. 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Uzsāka darboties sadarbības līgums Erasmus programmas ietvaros par docētāju 

un studentu apmaiľu ar Joensuu Universitāti (Somija, Savonlinna). 

2007. gada novembrī M. Urdziľa-Deruma Joensuu Universitātes (Somija) 

Savonlinnas Skolotāju Izglītības nodaļas tekstila skolotāja bakalaura un maģistra 

programmas studentiem nolasīja lekcijas un novadīja praktiskās nodarbības (kopā 8 

stundas). M. Urdziľa-Deruma un Lolita Šelvaha iepazinās ar tekstila skolotāju  studiju 

procesa organizāciju, mācību darbnīcām, biblioteku Joensuu Universitātē un Helsinku 

Universitātē. 

2008. gada aprīlī LU Pedagogijas un psihologijas fakultātē viesojās Joensuu 

Universitātes (Somija) Savonlinnas Skolotāju Izglītības nodaļas docētājas Outi Sipila un 

Tarja Krīgere. Lektores nolasīja  lekcijas un vadīja praktiskās nodarbības (kopā 10 

stundas), kā arī iepazinās ar topošo mājturības un mājsaimniecības skolotāju studiju 

procesu, mājturības un tehnoloģiju stundām vispārizglītojošajās skolās, muzeju 

ekspozīcijām un fondiem. 

  Daudzi docētāji : G. Treimane, V. Cimmermane, L. Šelvaha, H. I. Melnbārde u.c. 

piedalījās LU PPF SIN organizētajos pieredzes apmaiľas braucienos „Pedagoģiskās 

prakses organizēšana” uz Daugavpils Universitāti un Liepājas Pedagoģijas akadēmiju 2007.g. 

decembrī, kur tikās ar augstskolu mācībspēkiem un studentiem. 

G. Treimane uzsāka sadarbību ar Tehniskās Universitātes un Latvijas 

Lauksaimniecības Universitātes mācībspēkiem 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Veiksmīgi uzsākta sadarbība ar Joensuu Universitātes (Somija) Savonlinnas Skolotāju 

Izglītības nodaļas tekstila skolotāja programmas docētājiem un studentiem. Turpmāk 

plānots šo sadarbību attīstīt tālāk, radot iespēju katru akadēmisko gadu diviem 

docētājiem un diviem studentiem doties pieredzes apmaiľā uz Somiju un savukārt 2 

docētājiem un 2 studentiem no Somijas būt pieredzes apmaiľā LU PPF.  2008. gadā 

līgums tika noslēgts līdz 2013. gadam. 

Pagājušajā akadēmiskajā gadā arī tika parakstīts sadarbības līgums starp LU PPF un 

IZM ISEC par  Valsts Mājsaimniecības/mājturības olimpiāţu organizēšanas turpināšanu 

LU PPF, kas dod lielisku pieredzi studentiem un docētājiem. 



 301 

Paredzēts turpināt sadarbību ar Latvijas Mājturības pedagogu biedrību, Rīgas Domes 

Izglītības, Jaunatnes un sporta departamentu, daudzām skolām gan Rīgā, gan ārpus 

Rīgas pedagoģisko prakšu norisē. 

Nakamajā akadēmiskajā gadā paredzēts paplašināt sadarbību ar citām ārzemju 

augstskolām.  

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

 

Uzsākta reāli starptautiska sadarbība ar Joensuu Universitāti. Papildināta 

bibliotēka ar literatūru mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības jomā. Docētāji 

aktīvāk iesaistījušies projektos, semināros, konferencēs. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 
Stiprās puses Vājās puses 

 docētāju kvalifikācija un ilggadēja 

pieredze studiju programmas 

realizācijā, kā arī tālākizglītības 

programmu realizācijā mājturības 

skolotājiem; 

 studiju programmas nepieciešamību 

nosaka attiecīgo speciālistu aktuāls 

trūkums darba tirgū; 

 nepilna laika studijas ļauj apvienot 

darbu un studijas; 

 ir nodrošināta atgriezeniskā saikne 

starp studentiem un akadēmisko 

personālu, kas veicina studiju procesa 

uzlabošanos; 

 ilggadēja sadarbība ar prakses vietām; 

 sadarbība ar IZM ISEC mājturības un 

mājsaimniecības speciālisti A. 

Kampusi, skolu pārvaldēm, metodisko 

apvienību vadītājiem; 

 kvalitatīvi un radoši izstrādāti daudzi 

diplomdarbi; 

 ir starptautiskā sadarbība. 

 nepilna laika studējošajiem ir 

saspringts darba grafiks un intensīvs 

studiju process; 

 pārāk mazs kontaktstundu skaits 

praktiskajiem studiju kursiem; 

 mazs reflektantu skaits; 

 nepieciešams atjaunot materiālo bāzi, 

tās augstās izmaksas; 

 daudzās auditorijās un darbnīcās 

nepieciešams remonts; 

 tā kā virziena vadītāja rīcībā netiek 

nodoti finansu līdzekļi, tad 

programmas attīstību ilgtermiľā nav 

iespējams plānot; 

 nav iekārtota un aprīkota atsevišķa 

mācību virtuve. 

 nav pašiem savas kokapstrādes 

darbnīcas, studentiem jādodas ārpus 

PPF. 

Iespējas Draudi 

 turpināt pilnveidot sadarbību  ar 

ārzemju augstskolām; 

 papildināt studiju kursu saturu ar 

jaunām tehnoloģijām; 

 veicināt studējošo interesi par 

zinātniski pētniecisko darbību un 

rosināt to izmantot diplomdarbu 

izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā); 

 pilnveidot materiāli tehnisko un 

informatīvo bāzi. 

 studiju maksas pieaugums neatbilstoši 

studējošo maksātspējai; 

 konkurence daţādu augstskolu līdzīgu 

studiju programmu realizēšanā; 

 studējošo skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas dēļ; 

 atsevišķas darbnīcas un izstāţu zāle 

tiek izmantotas kā lekciju telpas; 

 nelielais mācību stundu skaits 

konkrētajiem mācību priekšmetiem 

vispārizglītojošās skolās. 
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā 

starpakreditāciju periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Mājturības un mājsaimniecības skolotāja virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eks

ma-

triku

lēto 

skait

s 

(Atbi

-

rums

) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK 9 8 10 11 - - - 29 5 - 2 

NLN 9 11 10 14 - - - 35 35 - 4 

2007. 
PLK 12 12 9 11 11 - - 43 8 - 0 

NLN 16 13 12 15 9 - - 49 49 - 7 

 

8.2. Studējošo skaits: Mājturības un mājsaimniecības un kultūras vēstures skolotāja 

virziens  

 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eks

ma-

triku

lēto 

skait

s 

(Atbi

-

rums

) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK - - - - 18 25 - 43 13 18 5 

NLN - - - - 15 12 15 42 42 12 5 

2007. 
PLK - - - - - 21 - 21 6 20 1 

NLN - - - - - 16 9 25 25 14 - 

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 
Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 
Absolventu 

aptauja: 
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studiju gadiem studiju kursu skaits aptaujāto 

absolventu skaits
23

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006./2007. 20 16 20 14 20 13 103 --- 

2007./2008. 15 13 14 12 12 0 103 --- 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 

Profesori 3 3 6 

Asociētie profesori 4 2 - 

Docenti 9 10 7 

Lektori: 20 19 20 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maģistra grādu  20 19 20 

citi* - - - 

Asistenti: 6 7 3 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maģistra grādu  6 6 3 

citi* - 1 - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 42 41 36 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites 

gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 

Viesprofesori 
- - - 
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  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Viesdocenti 
1 - - 

Vieslektori: 
5 2 2 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

6 4 8 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - 1 

ar maģistra grādu  
5 3 5 

citi* 
1 1 2 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
12 6 10 

 

 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 2007 

Studē doktorantūrā 
9 5 1 

Ieguvuši doktora grādu 
- 1 - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

  3 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 - 1 

 

 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

3 3 2 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

5 9 7 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

42 52 3 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- - - 
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2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Dānija 2 - - 

Lietuva 2 - 1 

Spānija 

Somija 

1 - - 

1 

No ārvalsts uz 

Latviju 

Zviedrija - 2  

Somija   2 

    

Studējošo apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Dānija - - 2 

Somija   1 

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - - - 

    

    

 

2.8.8. Docētāju nolasītie referāti konferencēs 

 

Docētāju un sadarbības partneru nolasītie referāti LU 66. konferencē Mājturības mācību 

metodikas sekcijā 2008. gadā. 

 Velta Cimmermane Uztura bagātinātāji un to loma veselīgā uzturā  

 Gunta Treimane Tehniskās grafikas elementu pielietojums mājturībā un 

tehnoloģijās 

 M. Kokina-Lilo Mājturības un tehnoloģiju skolotāju prestiţs 

 Māra Urdziľa-Deruma Mājturības un mājsaimniecības olimpiādes 

 Līga Barbara Mājturības un tekstiltehnoloģiju kabineta materiāltehniskā bāze 

 Jonika Tērvide Mājturības un tehnoloģiju skolotāja un skolēnu sadarbība ar 

daţādām institūcijām ārpusstundu pasākumu organizēšanā 

 Helga Ingeborga Melnbārde LU studentu radošās iespējas izvēles kursos. 

Vēlamais un esošais 

 Lolita Šelvaha Mājturības un mājsaimniecības skolotāja programmas studentu 

pētnieciskā darbība 

 Juris Leitāns Inovācijas studiju kursā „ Materiālu sintēze” 
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 Mājturības skolotājs PLN  1.kurss  
 

         

 
 

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 

               

 

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

 1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,29 2 86% 0    

 2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,43 2 57% 0   

 3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,14 2 57% 0   

 4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,83 2 43% 1   

 5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,50 2 57% 1   

 
6 

Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,14 2 57% 0  
 

 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,00 2 57% 1  

 

 
8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 2,00 2 57% 0  

 

 
9 

Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1,71 2 43% 0  
 

 
10 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,86 1 43% 0  
 

 11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,71 2 43% 0   

 12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,33 2 43% 1   

 13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,83 2 43% 1   

 14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,29 3 57% 0   

 15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,00 2 57% 1   

 16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,17 2 71% 1   

 17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,00 2 86% 1   

 
18 

Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,14 2 57% 0  
 

 19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 3,14 3 57% 0   

 
20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,57 3 43% 0  

 

 21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,14 2 43% 0 10-20 h  

 
22 

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,14 2 86% 0  
 

 * moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

 ** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

 ***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

         

  Aptaujāti 7 respondenti  2008. gada jūnijs    

         

 Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

  Studiju programmas saturs 2,29       

  Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,12       

  Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,89       

  Studiju procesa organizēšana 2,04       
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  Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,62       

  Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

  % 0% 0% 14% 14% 71%  

 
 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 
 

  % 29% 14% 29% 0% 29%  

 
 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 
 

  % 14% 29% 29% 0% 29%  
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Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 2. kurss PLK  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)      

    
Vidējais Moda*   

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2 2  0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2  0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,5 1/2  0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,7 2  0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,8 2  2  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1,8 2  1  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,5 2/3  0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 2,3 3  0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2, 2  0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,8 2  0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,2 2  0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,5 3  0  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,7 2  0  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,6 1  1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,8 2  0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2, 2  0  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2, 2  0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2, 2  0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,5 3  0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 1,8 2  0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,3 2  0 3-9h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1,8 2  0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 6 respondenti  2008. gada pavasara semestris  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,8      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,75      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,1      

 Studiju procesa organizēšana 2      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,1      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 34% 0% 16% 34% 16% 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 1. kurss NLK  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)      

    

Vidējai

s 

Moda

*  
 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,6 2  1   

2 
Studiju programmā piedāvāto studiju kursu 

saturs 1,7 2  0  

3 
Studiju programmas noteikto A daļas kursu 

saturs 1,4 1  0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,6 2  0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,6 2  1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 

pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 1,6 2  1  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 

informācijas tehnoloģijas informācijas 

meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,7 2  1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 

(izvērtēt, analizēt to) 1,9 2  1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 

informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 1,5 1/2  0  

1

0 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 

nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 

svešvalodā 2,3 2  0  

1

1 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,1 1  0  

1

2 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,4 1  0  

1

3 
Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT 

vidē) 3,3 5  5  

1

4 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,3 5  5  

1

5 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,4 1  0  

1

6 
Informācijas iegūšana par studiju procesu 

fakultātē 1,8 2  0  

1

7 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 

uzlabošanā 1,8 2  1  

1

8 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums 

(telpas, mācību līdzekļi utt.) 2,6 3  1  

1

9 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,1 1  0  

2

0 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība 

LU bibliotēkās 2,4 2  0  

2

1 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,4 1  1 

vairāk kā 20 

h 

2

2 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 

izvēlējāties šo studiju programmu LU 1,1 2  0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam 

jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo 

viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav 

atbildējuši    

 Aptaujāti 8 respondenti  2008. gada pavasara semestris  
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 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 0% 16% 0% 88% 0% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 0% 50% 34% 0% 16% 

 

Mājturības skolotājs NLN  2.kurss  

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

             

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,86 2 57% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2 57% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,67 2 57% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 2 43% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,00 2 57% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 43% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,25 2 43% 3  

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 2,20 2 57% 2  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,57 2 57% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,00 2 57% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,71 2 71% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,00 5 86% 6  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,50 5 71% 5  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,00 2 71% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,17 2 71% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,25 2 43% 3  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,33 2 57% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,33 5 57% 4  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,25 5 43% 3  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,20 5 29% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,67 2 57% 1 20-10h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,14 2 86% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 7 respondenti  2008. gada jūnijs   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,84      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,10      
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 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,26      

 Studiju procesa organizēšana 2,29      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,26      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 29% 0% 14% 43% 14% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 57% 14% 0% 0% 29% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 29% 29% 14% 0% 29% 

 

 

 

 

 

 

Mājturības skolotājs NLN  3.kurss  

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,83 2 50% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,67 2 67% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,60 1 50% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,50 1 50% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,00 2 67% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,17 2 50% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,67 2 67% 0  

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 2,00 2 50% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,67 3 50% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,50 1 50% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,50 1 50% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,75 3 50% 2  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,20 3 33% 1  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,67 2 67% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,50 1 33% 2  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,80 2 67% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,00 1 33% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,00 2 50% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,00 1 33% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 3,00 5 50% 3  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,50 1 50% 0 vairāk 
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kā 20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,00 2 67% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 6 respondenti  2008. gada jūnijs   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,70      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,91      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,96      

 Studiju procesa organizēšana 1,91      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,33      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 17% 50% 33% 0% 0% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 50% 0% 0% 0% 50% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 17% 50% 0% 0% 33% 
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Mājturības skolotājs PLN  4.kurss  

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,57 3 57% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2 71% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,71 2 43% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 3,17 4 43% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,43 3 57% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,71 4 43% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,86 2 57% 0  

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 2,43 1 29% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,29 2 43% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,86 2 43% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,57 3 43% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,17 3 43% 1  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,33 3 43% 1  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,71 1 57% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,29 2 57% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 86% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,50 2 57% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,40 2 57% 2  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,60 3 29% 2  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 1,60 1 43% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,00 2 43% 1 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,43 2 57% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 7 respondenti  2008. gada jūnijs   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,43      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,47      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,36      

 Studiju procesa organizēšana 2,50      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,20      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā nestudēs 
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augstsk. 

 % 14% 14% 0% 14% 57% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 29% 29% 0% 0% 43% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 14% 71% 14% 0% 0% 

Mājturības skolotājs NLN  4.kurss  

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

   
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,00 2 100% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2 100% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,20 2 60% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 1 60% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,20 2 80% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,20 2 60% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,75 2 60% 1  

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1,60 2 60% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1,60 1 60% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,60 1 60% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,60 2 60% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,40 2 40% 0  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,60 3 40% 0  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,60 2 60% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,40 3 60% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,80 2 80% 0  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,80 2 40% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,75 2 60% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,60 3 40% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,00 2 60% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,60 2 60% 0 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,00 2 60% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 5 respondenti  2008. gada jūnijs   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      
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 Studiju programmas saturs 2,07      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,12      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,64      

 Studiju procesa organizēšana 2,20      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,12      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 40% 20% 0% 40% 0% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 20% 0% 0% 40% 40% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 40% 0% 0% 20% 40% 

 

Mājturības skolotājs PLN  5.kurss  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,78 2 42% 3   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2 58% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,73 2 50% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,58 1 50% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,00 2 25% 3  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1,90 2 58% 2  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,82 2 42% 1  

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 2,00 1 33% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,73 2 33% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,18 2 58% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,92 2 42% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,57 5 42% 5  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,70 2 50% 2  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,17 2 58% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,45 2 42% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,45 2 50% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 1,82 2 58% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,55 3 42% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,45 2 33% 1  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,08 2 58% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,73 2 50% 1 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1,82 2 58% 1  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    
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** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 12 respondenti  2008. gada jūnijs   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,84      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,07      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,18      

 Studiju procesa organizēšana 2,24      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,36      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 33% 17% 25% 0% 25% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 25% 0% 8% 25% 42% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 42% 8% 0% 17% 33% 
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Kvantitatīvie dati 

Kvantitatīvie dati (indikatori): 
 

 KVANTITATĪVIE DATI 2007./2008. 

akad.g. 

   

 102.1. Studējošo skaits 

 Pilna laika klātiene 

 Nepilna laika klātiene 

 Nepilna laika neklātiene 

 

 

   

-    

-    

32    

 102.2. Mācībspēku raksturojums 

 kopējais skaits 

 ar doktora grādu vai h.dokt.grādu 

 profesoru īpatsvars akadēmiskajā 

personālā 

 

 

13 

   

5    

3    

 102.3. Studentu skaits uz 1 

akadēmisko personālu 

 

2,4 
   

 102.4. Studiju finansējums 

 Studenti par valsts 

finansējumu 

 Studenti par daļēju 

personīgo maksu 

 

 

 

- 

   

32    

 102.5. Starptautiskā mācībspēku 

apmaiņa 

 

- 

   

 102.6. Starptautiskā studentu 

apmaiņa 

 

- 

   

 

 

 Studējošo skaits 
 

 Klātiene Neklātiene Kopā Budţets Maksa 2007./2008. 

akad.gada 

beidzēji 

5.kurss - 9 9 - 9 - 

6.kurss - 23 23 - 23 23 

Kopā  32 32  32 23 
 

Eksmatrikulēti studenti nav.  
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6. Studiju programmas  Sākumskolas skolotājs 

pašnovērtējums 
 

6.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

      Studiju programmas SKOLOTĀJS studiju virziena Sākumskolas skolotājs 

mērķis nav mainīts šajā akreditācijas periodā , tas ir -īstenojot mūsdienu prasībām 

atbilstošā līmenī šo studiju programmu, radīt studentiem iespēju iegūt teorētiskas un 

praktiskas zināšanas skolotāja darbības veikšanai atbilstoši profesijas standartam. 

Jau zināmo studiju programmas uzdevumu uzskaitījumā būtu nepieciešams 

aktualizēt tādu skolotāju sagatavošanā aktuālu jomu visā pasaulē, ko nosaka UNESCO  

dekāde „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” kā  

 attīstīt studentu izpratni par sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību un 

sekmēt izglītības ilgtspējīgai attīstībai didaktisko aspektu īstenošanu. 

Tas prasītu gan visu studiju kursu, īpaši metodiku, satura analīzi un papildināšanu, gan 

iespējams kāda jauna studiju kursa ieviešanu, taču tā kā 2008. gadā Sākumskolas 

skolotāja programma savu darbību beidz, tas var būt ieteikums citām skolotāju studiju 

programmām. 

 

6.2. Studiju programmas organizācija 

 

6.2.1. Studiju programmas struktūra.  

   2007./2008. mācību gadā izmaiľas Sākumskolas skolotāja studiju programmas 

saturā netika veiktas, studiju programma tiek realizēta atbilstoši iecerētajam studiju 

plānam. 

Studiju programma tiek īstenota nepilna laika neklātienes studiju formā. 

Kontaktstundu skaits  nepilna laika neklātienes studijās ir 25% no kursam paredzētā 

kontaktstundu skaita, kas plānots pilna laika studijās, caurmērā tās ir 4 lekcijas studiju 

kursam 2 krp apjomā.  

 

 

6.2.2. Līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskajiem un praktiskajiem 

kursiem, kursiem vienā disciplīnā un multidisciplināriem kursiem. Studiju plāna 

atbilstība struktūrvienības mērķiem un uzdevumiem. 
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            Programmas struktūru veido līdzsvarotas 3 studiju plāna daļas : obligātās daļas 

(A daļas) studiju kursi, obligātās izvēles daļas   (B daļas) un brīvās izvēles daļas  (C 

daļas) citu zinātnes nozaru studiju kursi.   

       Šajā studiju gadā vērojama pozitīva tendence studentu aktivitātē, pašiem 

izvēloties brīvās izvēles kursus. Līdz šim nepilna laika neklātienes studenti  vairāk 

pakļāvās piedāvājumam lekciju sarakstos. Jaunā tendence vērtējama pozitīvi, tā liecina 

par studentu aktivitāti, atbildību un ieinteresētību iegūtās izglītības kvalitātē. 

6.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 

6.3.1. Izmantotās pasniegšanas metodes: apraksts, metoţu izvēles pamatojums un 

analīze. 

Studiju darbs katra priekšmeta apguvē sastāv no studijām tiešā docētāja vadībā 

un patstāvīgām studijām.  Jāsaka, ka nepilna laika  neklātienes mazais kontaktstundu 

skaits paredz lielāko studiju kursa satura daļu apgūt patstāvīgi, taču ne vienmēr studenti 

tam ir motivēti, kā arī tiem ir pieejami nepieciešamie resursi. Tāpēc ne vienmēr docētāji, 

kā arī studenti ir gandarīti par studiju kursa satura apguves kvalitāti. Nelielais 

kontaktstudu skaits pārsvarā tiek veltīts lekcijveida nodarbībām, kurās tiek iekļauti 

uzdevumi pāru, grupu darbam, diskusijām, prakses situāciju analīzei, bet 

seminārnodarbības netiek organizētas.  

Pateicoties centralizētai studiju plānošanai fakultātē ir iespējams nodarbības 

plānot vairāku specialitāšu studentiem vienkopus, tā ietaupot līdzekļus, taču vienlaikus 

tas arī veicina daţādu sociālo prasmju pilnveidi starp studentiem.  

Sākumskolas skolotāja profesijas apguvē nozīmīga loma ir daţādu metoţu, 

metodisku paľēmienu apguvei. Diemţēl nelielais nodarbību skaits spēj atklāt tikai to 

vispārīgu raksturojumu priekšmetu apguvē. Tāpēc būtiski ir arī nodarbību satura  

plānojumā iekļaut pēc iespējas daţādāku metoţu klāstu darbā ar studentiem, lai atklātu 

pedagoģiskā procesa iespējamo daudzveidību. 

 

 

6.3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un ar to saistīto aktivitāšu ietekme uz 

studiju darbu. 

 2007./2008.  ak.gadā Sākumskolas skolotāja studiju programmas realizācijā tika 

iesaistīti kopumā 13 docētāji, kuri paralēli akadēmiskajam darbam veic arī zinātnisko 

darbību, veicot pētījumus, strādājot projektos , uzstājoties konferencēs un sagatavojot 
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publikācijas. Katra šāda veida aktivitāte nenoliedzami bagātina docētāja  pieredzi, kas 

atstāj pozitīvu iespaidu arī uz akadēmisko darbību. Šajā akadēmiskajā gadā nozīmīgākās 

publikācijas ir :  

Anspoka, Zenta.  Latviešu valodas didaktika : 1.-4. klase : monogrāfija / Zenta 

Anspoka ; rec.: Irēna Ţogla, Anna Vulāne. -    Rīga : RaKa, 2008. - 474 lpp.  

Margeviča, Ieva.  Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā 

: promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: 

augstskolas pedagoģijā; darba vadītājs: Antonio Medina-Rivilla ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. -    Rīga : Latvijas 

Universitāte, 2008.  

 

Pilns  publikāciju saraksts pievienots Pielikumā Nr. 1 

 

 

6.4. Vērtēšanas sistēma 

  

6.4.1. Izmantotās novērtēšanas metodes apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 

Sākumskolas skolotāja studiju programmā  kā pārbaudes formas  visbieţāk tiek 

izmantotas referāti un rakstiski pārbaudījumi, taču metodiku kursos aktuāla ir mācību 

priekšmetu programmu izstrāde, didaktisko materiālu un metodisko materiālu izstrāde, 

projektu darbi. 

Prakses materiālu vērtēšanā nozīmīga ir prakses vadītāja skolā un prakses 

vadītāja fakultātē sniegtais vērtējums, analizējot studenta paveikto un izstrādātos prakses 

materiālus.  Lai rosinātu studentus savlaicīgi izvēlēties diplomdarba tēmu un laicīgi tiktu 

uzsākta tā izstrāde, pēdējās pedagoģiskās prakses saturā tika iekļauti uzdevumi, kas 

veicinātu diplomdarba iestrādes. Līdz ar to studentu pedagoģiskās prakses vērtējums 

veidojās gan novērtējot skolotāja zināšanas un prasmes darbā klasē, gan pētnieciskajā 

darbā. 

2007./2008. akadēmiskajā gadā Sākumskolas skolotāja programmu sekmīgi 

beidza 23 studenti.  Izstrādāto diplomdarbu tēmas pievienotas Pielikumā Nr.2. 

 

       6.4.2. Novērtēšanas bieţums: apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 

Tā kā šī studiju programma tiek realizēta tikai nepilna laika neklātienes studiju formā, 

studiju tēmu apguve tiek novērtēta tikai studiju kursa nobeigumā – eksāmenā. 
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6.5. Studenti 

 

6.5.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

 

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  galvenokārt balstās uz studentu 

izteikto viedokli studentu aptaujās un savstarpējās sarunās.  Jāsaka, ka tajās galvenokārt 

dominē daţādu organizatorisku jautājumu temati, mazāk studiju satura jautājumi.  

 

6.5.2. Studentu aptaujas, analīze, rezultāts. 

2008.gada jūnijā tika aptaujāti 9 respondenti (5.kurss).  Kopumā rezultāti liecina 

par augstu studentu apmierinātību ar studiju programmu un tās realizāciju. (studentu 

aptaujas rezultātu tabula pievienota  pielikumā Nr.3). Visaugstāk tiek vērtēts studiju 

programmas saturs un prasmju attīstīšana studiju laikā. Zemāk, bet arī ar vērtējumu – 

labi – studiju programmas piedāvātās iespējas un pati studiju procesa organizēšana. 

Viskritiskāk tiek vērtētas iespējas studiju kursus apgūt  elektroniski. Te jāatzīst, ka būtu 

nepieciešama docētāju lielāka aktivitāte e -kusu izstrādē. 

 

 

6.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 

6.6.1. Akadēmiskā un administratīvā personāla skaita attiecības pret studentu skaitu 

studiju programmā. 

      Studentu skaits uz vienu akadēmiskā personāla slodzi ir 2,4. 

      Administratīvais personāls – PPIC direktores vietniece, kas   

 atbild par profesionālo studiju programmu gala un valsts pārbaudījumu procesa norisi, 

studiju metodiķe, kas  reģistrē un  apkopo studentu studiju sekmes un   

veido studiju programmu plānus. 

 

6.6.2. Personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu 

īstenošanai. 

Aizvien Sākumskolas skolotāja studiju programma tiek realizēta LU PPF 

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrā, sadarbībā ar visām fakultātes nodaļām, tāpēc 

personāla izaugsmes un kvalifikācijas jautājumi tiek risināti Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes nodaļās.  
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6.6.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs : projektu vadīšana vai piedalīšanās 

pētnieciskajos projektos, publikācijas, ekspertu darbs. 

Pētnieciska darba saraksts pievienots. Pielikumā Nr. 1  

 

 

6.6.5.Pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei. 

2007./2008. mācību gadā Sākumskolas skolotāja  programmas realizācijā pamatā bija 

iesaistīti LU PPF docētāji 

 12 docētāji (90 %) strādā pamatdarbā LU PPF; 

 1 docētājs (10%) strādā citā mācību iestādē (RPIVA); 

6.7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

 

        6.7.2. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums. 

Virziena īstenošanai tiek izmantotas telpas LU Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātē -auditorijas , datorklases, bibliotēka . 

 Pozitīvi vērtējama bibliotēkas darbība nepieciešamās specializētās literatūras 

iegādē fakultātes bibliotēkā.  
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1.pielikums 

Docētāju publikāciju sarakts 

 

 

1. Stramkale, Ligita.  Ciparu metode mūzikas metodikā: vēsturiskais un mūsdienu 

aspekts Latvijā = The Numeral Method in Music Methodology: The 

Hystoricaland Present Day Aspects in Latvia / Ligita Stramkale. -    Lit.: 81.-

82.lpp. -    Kopsav. angļu val., 82.lpp. //  Pedagoģija un skolotāju izglītība = 

Pedagogy and Teachers' Education. - (Raksti / LU ; 715) - Rīga : Latvijas 

Universitāte, 2007. - 76.-82.lpp. : zīm. 

 

2. Stramkale, Ligita.  Jāľa Anspaka devums nākotnes iespēju apjautā (dz. 1929) 

/ Ligita Stramkale. -    Bibliogrāfija: 394.-395.lpp. -    Autors uzrādīts satura 

rādītājā. //  Laikmets un personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, 

Skolu muzeju biedrība. - Rīga : RaKa, 2008. - 9. rakstu krājums, 357.-395.lpp. : 

fotogr. 

 

3. Stikāne, Ilze.  Bērns jaunākajā latviešu dzejā bērniem (2004-2005) / Ilze 

Stikāne. - ( Baltijas reģiona literatūras vēsture un mūsdienas) -    Lit.: 69.lpp. -

    Kopsav. angļu val.: The child in the latvian children's poetry (2004-2005), 69.-

70.lpp. //  Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in researching 

literature / Liepājas Pedagoģijas akadēmija ; LU Literatūras, folkloras un 

mākslas institūts. - Liepāja : LiePa, 2007. - 12. rakstu krāj., 57.-70.lpp. 

 

 

4. Margeviča, Ieva.  Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā 

: promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 

apakšnozare: augstskolas pedagoģija / Ieva Margeviča ; ; darba vadītājs: Antonio 

Medina-Rivilla ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 

Pedagoģijas nodaļa. -    Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 70 lpp. : il. -    Ietver 

bibliogr. -    Teksts paral. latviešu un angļu 

 

5. Margeviča, Ieva.  Multikulturelle Gesellschaft. Eine Untersuchung zum 

Studienkurs "Interkulturelle Bildung" / Ieva Margeviča //  Sprachen- und 

Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften : Schriftenreihe des Zentrums für 

Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig. - Leipzig : 

Leipziger Uni-Vlg, 2007. - Bd.5, S.262-280. 

 

6. Anspoka, Zenta.  Latviešu valodas didaktika : 1.-4. klase : monogrāfija / Zenta 

Anspoka ; rec.: Irēna Ţogla, Anna Vulāne. -    Rīga : RaKa, 2008. - 474 lpp. : il. -

 ( Pedagoģiskā bibliotēka) -    Bibliogr.: 461.-474. lpp. 
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2.pielikums. 

Izstrādātie diplomdarbi 2007./2008.ak. gadā 
 

1. Ināra Andersone SkPa030018 

Skolas un ģimenes sadarbība – sākumskolas skolēna mācīšanās motivācijas veicinātāja 

The school and family cooperation – the promoter of primary pupils‟ learning motivation 

Vadītājs: Ērika Lanka     Recenzents:  I.Kraukle 

2. Sanita ArmānovaSkPa020012 

Skolēnu vispārējo mācību prasmju veidošana sākumskolā, izmantojot dabas materiālus 

Development of pupils‟general learning skills at primary school, using the nature materials 

Vadītājs: Diāna Timofejeva    Recenzents:   M.Urdziľa -Deruma 

3. Baiba Krastiľa SkPa020026  (Balgalve) 

Raiskuma sanatorijas internātpamatskolas 1. klases skolēnu adaptācija mācību procesā 

Adaptation of the1st graders of Raiskums convalescent boarding school in the study process 

Vadītājs: Anita Berķe     Recenzents:  L.Āboltiľa 

4. Ingrīda Balode PiSk010097 

  Pedagoga un vecāku sadarbība audzināšanas darbības pilnveidošanā sākumskolā 

  The cooperation between the parentēs and the teacher for improving the educational activities at 

   primary school  

  Vadītāja: Ligita Stramkale    Recenzents:  Ē.Lanka 

5. Anita BrinkaSkPa020036 

Folkloras izmantošanas iespējas ārpusklases pasākumos no 1.-4.klasei 

Possibilities of using folklore in the out-of-class activities Gradees 1 - 4  

Vadītājs: Ilze Stikāne     Recenzents:  L.Āboltiľa 

6. Simona Dziesma SkPa010021 

  Ekskursija kā līdzeklis jaunākā skolas vecuma bērnu intereses rosināšanā par dabu 

  Excursion as a means for animating junior pupils‟ interest about nature 

  Vadītājs: Līga Āboltiľa    Recenzents: I. Šūmane 

7. Ingrīda Eglīte SkPa020007 

Pedagoga loma skolēnu mācību motivācijas veidošanās procesā sākumskolā 

The teacher‟s role in the process of developing pupils‟ learning motivation at primary school 

Vadītājs: Ieva Margēviča    Recenzents:  I.Kraukle 

8. Ingrīda Jegorova EkGr980384 

Mācību tēmas „Darbs ar tekstilmateriāliem” integrācija 2. klasē  

The integration of the study theme „Work with textile materials”in Grade 2 

Vadītājs: Māra Urdziľa-Deruma   Recenzents:  D.Timofejeva 

9. Dace Kaľepe Ķīmi010044 

Vērtību aktualizācijas iespējas Māras Cielēnas literāro pasaku iepazīšanas stundās 4. klasē 

Possibilities of  value activating in the lessons dedicated to the acquisition of M.Cielēna literary  

fairy-tales in Grade 4 

Vadītājs: Ilze Stikāne     Recenzents:  Z.Rubene 

10. Dace Krēsliľa SkPa020014 

Pedagoga darbs bērnu slimnīcā adaptācijas un atveseļošanās procesa veicināšanai sākumskolas  

  vecuma bērniem 

The pedagogue‟s work in the hospital for promoting the adaptation and convalescence process of 

  primary school pupils 

Vadītājs: Ērika Lanka     Recenzents:  I.Margeviča 

 

11. Sanita Laula SkPa020017 
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Mācību motivācijas pilnveidošanas iespējas sākumskolā 

Possibilities of improving the learning motivation at primary school   

Vadītājs: Ineta Daiktere    Recenzents:  I.Kraukle 

12. Astrīda Leiburga SkPa020015 

Darbs ar dabas materiāliem mājturības stundās 1. klasē sākumskolā „Valodiľa” 

The work with nature materials at crafts lessons in Grade 1 at the primary school „Valodiľa” 

Vadītājs: Diāna Timofejeva    Recenzents:  M.Urdziľa -Deruma 

13. Sintija Liepiľa SkPa020005 

Priekšmetiskās vides organizācija latviešu valodas stundās 3. klasē  

The organization of itemized environment at Latvian language lessons in Grade 3 

Vadītājs: Ilze Šūmane     Recenzents:  L.Āboltiľa 

14. Lauma Lūse SkPa040057 

Praktisko prasmju un iemaľu veidošanās daţādu materiālu apstrādes procesā mājturībā un 

tehnoloģijās   2. klasē 

Development of practical skills in the processing of different materials at home economics and  

  technologies  lessons in Grade 2         

Vadītājs: Māra Urdziľa-Deruma   Recenzents:  D.Timofejeva 

15. Eva Meţule SkPa020032 

Adaptācijas veicināšana pārejā no pirmsskolas uz sākumskolas 1. klasi 

The promotion of adaptation in the transition from preschool to the 1st grade of the primary school

  

Vadītājs: Līga Āboltiľa    Recenzents:   I.Šūmane 

16. Gundega Putniece Peda020283 

Sākumskolēna vērtību orientācija saistībā ar kristīgo audzināšanu ģimenē  

The value orientation of the primary school pupils in connection with the Christian education in the 

  family 

Vadītājs: Zanda Rubene    Recenzents:   Ē.Lanka 

17. Ilze Reinika SkPa030012 

  Vizuālās mākslas un valodas mācību integrācija rakstītprasmes attīstībai 1.klasē 

  Integration of visual art and language studies for the development of writing in Grade 1 

  Vadītājs: Līga Āboltiľa                                                        I.ŠŪMANE 

18. Oksana Rumjanceva SkLa990066 

  Klases audzinātāja darbība jaunāko klašu skolēnu tikumiskās uzvedības motīvu veidošanā 

  The class teacher‟s  activities in developing the motives of ethical education of junior pupils 

  Vadītājs: Ērika Lanka     Recenzents:  B.Kaļķe 

19. Anastasija Smiltiľa SkPa020020 

Klases audzinātāja iespējas sociālo prasmju veidošanā 1. klasē 

The possibilities of the class teacher in developing the pupils‟ social skills in Grade 1 

Vadītājs: Līga Āboltiľa    Recenzents:  B.Kaļķe 

20. Dace Straume SkPa020021 

Radošie rakstu darbi latviešu valodas stundās skolēna valodas attīstīšanai  

The creative written works at Latvian language lessons for the development of the pupil‟s language 

Vadītājs: Zenta Anspoka    Recenzents:  L.Āboltiľa 

21. Sarmīte Sudare SkPa040056 

Tēlotājdarbība – sākumskolas bērnu attīstītāja 

Fine arts activities – the developer of the primary school pupil     

Vadītājs: Ausma Auziľa    Recenzents:  I.Vītola 

22. Marija Vasiļjeva SkPa020009 

Projektu darbs mājturībā un tehnoloģijās 3. klasē 
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The project work in home economics and technologies lessons in Grade 3     

Vadītājs: Māra Urdziľa –Deruma   Recenzents:  I.Margeviča  

23. Inga Veidliľa skPa020022 

Vērtēšanas sistēma sākumskolā: būtība, iespējas, problēmas  

The assessment system at primary school: its esence, possibilities and problems   

Vadītājs: Baiba Kaļķe     Recenzents:   I.Margeviča 
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3.pielikums. 

Studentu aptauja 

 

Sākumskolas skolotājs (5.kurss)  

      

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

            

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,58 2 58% 0 

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,58 2 58% 0 

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,33 1 67% 0 

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,42 1 58% 0 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,18 1 75% 1 

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,17 2 67% 0 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,92 2 75% 0 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,82 2 75% 1 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,36 2 42% 1 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,50 1 50% 0 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,55 2 50% 1 

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,67 3 75% 0 

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 4,00 5 83% 2 

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,73 2 67% 1 

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,00 2 58% 1 

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,75 2 75% 0 

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,58 3 58% 0 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,73 2 67% 1 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,91 2 83% 1 

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,20 2 50% 2 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,50 5 33% 2 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,67 2 67% 0 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.   

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      

 Aptaujāti 9 respondenti  2008.gada jūnijā  
      

Aptaujas rezultātu kopsavilkums     

 Studiju programmas saturs 1,50     

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,10     
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 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,90     

 Studiju procesa organizēšana 2,31     

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,95     

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. citā augstsk. 

 % 50% 17% 17% 8% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē 

 % 75% 0% 0% 0% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē 

 % 75% 25% 0% 0% 
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PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
 

 

 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 

(4214104) 

SKOLOTĀJS 

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA (1.-4. KLASĒ) KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 
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PĀRSKATA PERIODĀ 1. – 4. KURSA STUDENTI STUDĒJA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ „SKOLOTĀJS” STUDIJU VIRZIENĀ 

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (1. – 4. KLASĒ), UN 5. UN 6. KURSA STUDENTI AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS PROFESIONĀLAJĀ STUDIJU PROGRAMMĀ „SKOLOTĀJS” STUDIJU VIRZIENĀ 

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS. 

1. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS, ORGANIZĀCIJA UN PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA 

1.1. IZMAIĽAS STUDIJU PROGRAMMAS SATURĀ (T.SK. IEVIESTI JAUNI STUDIJU KURSI, SLĒGTI 

STUDIJU KURSI, MAINĪTA STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA U.C.) UN PRAKTISKAJĀ 

REALIZĀCIJĀ (T.SK. IEVIESTI E-KURSI, JAUNAS STUDIJU FORMAS, JAUNAS STUDIJU METODES 

U.C.) 

STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA NAV MAINĪTA.  

IEVIESTS JAUNS STUDIJU KURSS KRIEVU VALODAS GRAMATIKAS PAMATI (2KP). 

1.2.STUDIJU PROGRAMMAS SATURA, ORGANIZĀCIJAS UN PRAKTISKĀS REALIZĀCIJAS 

ANALĪZE, SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI DARBĪBAS PILNVEIDEI. 

SAGLABĀJAS ATŠĶIRĪBAS STUDIJU KURSU PLĀNOJUMAM DAŢĀDOS SEMESTROS, KAS 

SAISTĪTAS AR PĀREJU NO STUDIJU PROGRAMMAS VIRZIENA SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS UZ 

STUDIJU VIRZIENU PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (1. – 4. KLASE). 

STUDIJU KURSU KRIEVU VALODAS GRAMATIKAS PAMATI (2KP), STUDENTI IZVĒLAS KĀ 

VIENU NO PIEDĀVĀTAJIEM STUDIJU KURSIEM LATVIEŠU VALODAS GRAMATIKAS PAMATI 

(2KP) VAI KRIEVU VALODAS GRAMATIKAS PAMATI (2KP), ATKARĪBĀ NO STUDENTU 

SPECIALIZĀCIJAS, DARBAM SKOLĀS AR LATVIEŠU MĀCĪBU VALODU VAI DARBAM SKOLĀS AR 

KRIEVU MĀCĪBU VALODU. 

DOCĒTĀJI A. BERĶE, K. LIEPIĽA, IZMANTO STUDIJU METODI, KĀ STUDENTU 

PATSTĀVĪGO DARBU PIEĽEMŠANU INTERNETVIDĒ.  

STUDIJU KURSU SATURS, ĪPAŠI MĀCĪBU METODIKĀS, PAREDZ IZSTRĀDĀT MĀCĪBU 

STUNDU PLĀNUS UN CITUS MATERIĀLUS, KURUS STUDENTI PREZENTĒ NODARBĪBĀS. TAS 

VIENLAICĪGI ĻAUJ APGŪT GAN PAŠVĒRTĒJUMA, GAN VĒRTĒJUMA PRASMES. NEPIECIEŠAMS 

NEPILNA LAIKA STUDIJĀS ŠĀDA VEIDA PRAKTISKĀS NODARBĪBAS IZMANTOT BIEŢĀK, BET 

ŠĀDU PIEEJU NEĻAUJ REALIZĒT NELIELAIS KONTAKTSTUNDU SKAITS, KAS IR NEPILNA LAIKA 

NEKLĀTIENES STUDIJU FORMĀ. 

8. STUDIJU SEMESTRĪ STUDENTI IZSTRĀDĀJA STUDIJU DARBU KURSA DARBS, KURA 

REZULTĀTUS STUDENTI PREZENTĒJA STUDIJU DARBA AIZSTĀVĒŠANĀ. POZITĪVI VĒRTĒJAMS 

STUDENTU IESPĒJA IEPAZĪTIES AR PĀRĒJO STUDENTU IZSTRĀDĀTAJIEM STUDIJU DARBIEM, TO 

PREZENTĀCIJU, KĀ ARĪ IESPĒJA PIEDALĪTIES DISKUSIJĀ. ŠĀDA STUDIJU DARBU PREZENTĀCIJA 

UN DISKUSIJA IR ĻOTI LAIKIETILPĪGA, TAI JĀPLĀNO VIENA VAI PAT DIVAS PILNAS DIENAS, KAS 

NAV PAREDZĒTS STUDIJU PLĀNĀ UN ARĪ DOCĒTĀJU SLODZĒS. LAIKA PLĀNOŠANU SAREŢĢĪTA 

IR ARĪ TĀPĒC, KA STUDIJU PROGRAMMA TIEK REALIZĒTA NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES 

FORMĀ AR NODARBĪBĀM TIKAI PIEKTDIENĀS UN SESTDIENĀS. NEPIECIEŠAMS TURPMĀK 

PLĀNOT ARĪ VISU STUDIJU DARBU VADĪTĀJU PIEDALĪŠANOS STUDIJU DARBU PREZENTĀCIJĀ, 

LAI PILNĪGĀK VARĒT VEIKT STUDENTA DARBA IZVĒRTĒJUMU.  

DZIĻĀKA STUDIJU PROGRAMMAS ANALĪZE TIKS VEIKTA PĒC PILNA STUDIJU CIKLA 

BEIGĀM, KAD VARĒS IZVĒRTĒT VISA STUDIJU CIKLA NO 1. LĪDZ 9. SEMESTRIM EFEKTIVITĀTI. 

2. STUDIJU PROGRAMMĀ STUDĒJOŠIE 

2.1. STUDENTU LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ (STUDĒJOŠO 

PRIEKŠLIKUMI STUDIJU PROCESA UZLABOŠANAI, VĒRĀ ĽEMTIE STUDĒJOŠO 

PRIEKŠLIKUMI, DARBĪBA STUDENTU LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANAI U.C.) 
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STUDENTI AKTĪVI PIEDALĀS STUDIJU PROCESA IZVĒRTĒŠANĀ. ĪPAŠI AKTĪVI IR 3. UN 4. 

KURSA STUDENTI, KURI SAVUS PRIEKŠLIKUMUS IESNIEDZ GAN RAKSTISKĀ VEIDĀ, GAN 

IZSAKA REGULĀRĀS TIKŠANĀS REIZĒS AR PROGRAMMAS VIRZIENA VADĪTĀJU.  

TIKŠANĀS AR STUDENTIEM NOTIEK KATRA STUDIJU SEMESTRA SĀKUMĀ UN VISMAZ 

REIZI DIVOS MĒNEŠOS TURPMĀKAJĀ LAIKA POSMĀ. STUDENTIEM IR IESPĒJA TIKTIES AR 

STUDIJU PROGRAMMAS VIRZIENA VADĪTĀJU PIEĽEMŠANAS LAIKOS UN ARĪ IZMANTOJOT E – 

PASTA SARAKSTI. 

STUDIJU PROCESA IZVĒRTĒŠANĀ STUDENTI TIKA IESAISTĪTI REGULĀRI GAN TIEKOTIES 

AR PROGRAMMAS VIRZIENA VADĪTĀJU, GAN ANKETĒJOT PAR NOZARES PROFESIONĀLĀS 

SPECIALIZĀCIJAS KURSU IZVĒRTĒŠANU PAVASARA SEMESTRA BEIGĀS 3. KURSA STUDENTUS 

(2. PIELIKUMS), GAN IZMANTOJOT LU PIEDĀVĀTO PROGRAMMAS ANKETU 1. UN 4. KURSA 

STUDENTIEM (ANKETĒŠANAS REZULTĀTI 3. PIELIKUMS). 

4. KURSA STUDENTI TIKA IESAISTĪTI ARĪ PEDAGOĢISKĀS PRAKSES IZVĒRTĒŠANĀ GAN 

NO SATURISKĀ, GAN ORGANIZATORISKĀ ASPEKTA. 

TĀ KĀ ŠIS STUDIJU VIRZIENS TIEK REALIZĒTS TIKAI NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES 

FORMĀ, TAD STUDENTI VĒLAS LIELĀKU KONTAKTSTUNDU SKAITU NEKĀ 25% NO PILNA 

LAIKA KLĀTIENES KONTAKTSTUNDU SKAITA, LAI VAIRĀK LAIKA BŪTU SEMINĀRIEM UN 

PRAKTISKAJĀM NODARBĪBĀM. 

2.2. APTAUJAS PAR STUDIJU PROGRAMMU REZULTĀTI (REZULTĀTU ANALĪZE, 

SECINĀJUMI, VĒRĀ ĽEMTIE REZULTĀTI, PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAJAM DARBAM) 

STUDENTI KOPUMĀ IZVĒLĒTO PROGRAMMU VĒRTĒ POZITĪVI. LIELĀKĀ RESPONDENTU 

DAĻA VĒRTĒ TO AR LABI. 

NO VISIEM PIEDĀVĀTAJIEM KRITĒRIJIEM STUDENTI VISAUGSTĀK NOVĒRTĒJA STUDIJU 

PROGRAMMAS SATURU. STUDIJU PROGRAMMAS SATURU STUDENTI VĒRTĒ AR 2,12, BET 

STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS AR 2.09. PRASMJU ATTĪSTĪŠANA STUDIJU 

LAIKĀ NOVĒRTĒTA AR 2,18. TĀTAD VISOS ŠAJOS ASPEKTOS STUDENTU VĒRTĒJUMS IR ĻOTI 

TUVS VĒRTĒJUMAM – LABI. 

SALĪDZINOŠI VISZEMĀK TIKA NOVĒRTĒTS PROGRAMMAS MATERIĀLI TEHNISKAIS 

NODROŠINĀJUMS. DAUDZU KURSU STUDENTI BIJA NEAPMIERINĀTI AR STUDIJĀM 

NEPIECIEŠAMĀS LITERATŪRAS PIEEJAMĪBU LU BIBLIOTĒKĀS. PĀRRUNĀS AR STUDENTIEM 

TIKA NOSKAIDROTS, KA CĒLONIS ŠAI NEAPMIERINĀTĪBAI IR FAKTS, KA IR MAZS 

EKSEMPLĀRU SKAITS PEDAGOĢISKAJAI UN PSIHOLOĢISKAJAI LIETERATŪRAI, AR KURU 

JĀIEPAZĪSTAS VIENLAICĪGI VISIEM VIENA KURSA PROGRAMMAS „ SKOLOTĀJS” 

SPECIALITĀŠU STUDENTIEM. 

SALĪDZINOT 1. UN 4. KURSA STUDENTU VĒRTĒJUMUS, JĀSECINA, KA 1. KURSA 

STUDENTU VĒRTĒJUMS IR DAUDZ KRITISKĀKS UN ATŠĶIRAS VIDĒJI PAR 0,3 – 0,5 VĒRTĒJUMA 

PUNKTIEM.  

1. KURSĀ STUDENTIEM IR ĻOTI DAUDZ STUDIJU KURSU, KURUS VIĽI NESAISTA AR 

SKOLOTĀJA DARBU 1. – 4. KLASĒS, TĀPĒC VIĽU VĒRTĒJUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS 

ATBILSTĪBU VIĽU IZVĒLĒTAJAI PROFESIJAI IR STARP LABI UN APMIERINOŠI. 

2.3. APTAUJAS PAR STUDIJU KURSIEM REZULTĀTI (REZULTĀTU ANALĪZE, SECINĀJUMI, 

VĒRĀ ĽEMTIE REZULTĀTI, PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAJAM DARBAM) 

STUDIJU KURSU SATURU 68% STUDENTU VĒRTĒ KĀ LABU, BET STUDIJU KURSU 

PIEDĀVĀJUMU KĀ LABU VĒRTĒ 53% STUDENTU. 

PĒC IEPRIEKŠĒJĀ STUDIJU GADĀ VEIKTAJĀ STUDENTU APTAUJĀ IETEIKTĀ IEKĻAUTS 

STUDIJU KURSS KRIEVU VALODAS GRAMATIKAS PAMATI (2KP), KURU STUDENTI IZVĒLAS KĀ 

VIENU NO PIEDĀVĀTAJIEM STUDIJU KURSIEM LATVIEŠU VALODAS GRAMATIKAS PAMATI 

(2KP) VAI KRIEVU VALODAS GRAMATIKAS PAMATI (2KP), ATKARĪBĀ NO STUDENTU 
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SPECIALIZĀCIJAS, DARBAM SKOLĀS AR LATVIEŠU MĀCĪBU VALODU VAI DARBAM SKOLĀS AR 

KRIEVU MĀCĪBU VALODU, TĀPAT KĀ KURSU DZIMTĀ VALODA UN TĀS MĀCĪBU METODIKA. 

VISI STUDENTI DOCĒTĀJU DARBU VĒRTĒ ATZINĪGI. ĪPAŠI AUGSTU TIEK VĒRTĒTS 

DOCĒTĀJU Z. ANSPOKAS, A. BERĶES, M. GAVRIĻINAS, J. MENČA, M. URDZIĽAS – 

DERUMAS, R. VOCIŠAS, DARBS, VIĽU AUGSTĀS PRASĪBAS, SAGATAVOTĪBA NODARBĪBĀM UN 

ATTIEKSME PRET STUDENTIEM. 

2.4. ABSOLVENTU APTAUJAS REZULTĀTI (REZULTĀTU ANALĪZE, SECINĀJUMI, VĒRĀ 

ĽEMTIE REZULTĀTI, PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAJAM DARBAM). 

ATSKAITES PERIODĀ ABSOLVENTU NAV. 

3. STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS UN ADMINISTRATĪVAIS 

PERSONĀLS 

3.1. IZMAIĽAS AKADĒMISKĀ UN ADMINISTRATĪVĀ PERSONĀLA SASTĀVĀ ATSKAITES 

PERIODĀ, PERSONĀLA ATLASES UN ATJAUNOŠANAS PROCESA ANALĪZE UN PRIEKŠLIKUMI 

TURPMĀKAI PERSONĀLA ATTĪSTĪBAI 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SASTĀVĀ MAINĪJUŠIES STUDIJU KURSA VIZUĀLĀ MĀKSLA 

UN TĀS MĀCĪBU METODIKA DOCĒTĀJI. STUNDU PASNIEDZĒJA I. BRIŠKAI IR MAĢISTRA GRĀDS 

MĀKSLĀ, VIĽA BEIGUSI STUDIJAS LU PPF DOKTORANTŪRĀ UN GATAVOJAS PROMOCIJAS 

DARBA AIZSTĀVĒŠANAI. 

CITU IZMAIĽU AKADĒMISKĀ UN ADMINISTRATĪVĀ PERSONĀLA SASTĀVĀ NAV. 

PIECI DOCĒTĀJI TURPINA VAI IR JAU BEIGUŠI STUDIJAS DOKTORANTŪRĀ UN STRĀDĀ PIE 

PROMOCIJAS DARBA, KAS IR VĒRTĒJAMA KĀ POZITĪVA AKADĒMISKĀ PERSONĀLA IZAUGSME. 

3.2. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PĒTNIECISKĀ DARBĪBA ATSKAITES GADĀ (DALĪBA 

KONFERENCĒS, KONFERENČU ORGANIZĒŠANA, ZINĀTNISKIE RAKSTI, PUBLIKĀCIJAS, 

LĪDZDALĪBA PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS, STUDENTU IESAISTE PĒTNIECĪBĀ U.C), TĀS 

IETEKME UZ STUDIJU PROGRAMMU. 

VISI STUDIJU PROGRAMMAS DOCĒTĀJI REGULĀRI PIEDALĀS KONFERENCĒS AR 

REFERĀTIEM, PUBLIKĀCIJAS UN ZINĀTNISKIE RAKSTI IR GAN KONFERENČU MATERIĀLOS, 

GAN ZINĀTNISKO RAKSTU KRĀJUMOS. 

ATSKAITES PERIODĀ SAGATAVOTĀS PUBLIKĀCIJAS: Z. ANSPOKAI – 8 PUBLIKĀCIJAS, A. 

BERĶEI – 1, I. BRIŠKAI – 4, M. GAVRIĻINAI – 2, A. GOLUBEVAI – 1, J. MENCIM – 3, L. 

STRAMKALEI – 4, V. SŪNIĽAI – 2, A. VULĀNEI – 3. TO UZSKAITĪJUMS IR PIEEJAMS 

DOCĒTĀJU INDIVIDUĀLAJĀS ATSKAITĒS. DOCĒTĀJU AKTĪVA ZINĀTNISKĀ DARBĪBA POZITĪVI 

IETEKMĒ STUDIJU PROCESU, JO TIEK IZMANTOTAS GAN JAUNĀKĀS ATZIĽAS, GAN PĒTĪJUMU 

REZULTĀTI. 

DOCĒTĀJI Z. ANSPOKA, M. GAVRIĻINA, J. MENCIS, V. SŪNIĽA IR AKTĪVI MĀCĪBU 

GRĀMATU UN MĀCĪBU MATERIĀLU AUTORI PAMATIZGLĪTĪBAS 1.-4. KLASĒS. ATSKAITES 

PERIODĀ IZDOTAS: 

1. ANSPOKA, Z. LATVIEŠU VALODAS DIDAKTIKA 1.- 4. KLASE. RĪGA: RAKA, 2008. 474 LPP. 

(MANUSKRIPTS IEGUVIS STARPTAUTISKO LUDA BĒRZIĽA PRĒMIJU 2005.)  

2. MENCIS, J. (JUN.), SŪNIĽA V., MUZIKANTE G. MATEMĀTIKA 1.KLASEI. ZVAIGZNE ABC, 

2007. 212. LPP.  

3. MENCIS, J. (JUN.), SŪNIĽA V. MATEMĀTIKA 1.KLASEI. SKOLOTĀJA GRĀMATA. ZVAIGZNE 

ABC, 2007. 64. LPP.  

DOCĒTĀJI AKTĪVI IESAISTĀS DAŢĀDOS PROJEKTOS GAN KĀ PROJEKTU VADĪTĀJI, GAN 

KĀ DALĪBNIEKI. ATSKAITES PERIODĀ DOCĒTĀJI PIEDALĪJUŠIES: Z. ANSPOKA – 10 

PROJEKTOS, M. GAVRIĻINA – 1, J. MENCIS – 1, I. STIKĀNE – 3, M. URDZIĽA – DERUMA – 1, 

A. VULĀNE – 2. TO UZSKAITĪJUMS IR PIEEJAMS DOCĒTĀJU INDIVIDUĀLAJĀS ATSKAITĒS. 
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STUDENTU IESAISTE PĒTNIECĪBĀ TIKA REALIZĒTA IZSTRĀDĀJOT KURSA DARBU (2 KP), 

KURA OBLIGĀTA SASTĀVDAĻA BIJA SITUĀCIJAS IZPĒTE PĒTĀMĀS PROBLĒMAS ASPEKTĀ, KAS 

VARĒTU BŪT PAMATS ATSEVIŠĶU STUDENTU IESAISTĪŠANAI PĒTNIECISKOS PROJEKTOS. 

4. STUDIJU PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS AVOTI, MATERIĀLI TEHNISKAIS UN 

METODISKAIS NODROŠINĀJUMS 

4.1. IZMAIĽAS STUDIJU PROGRAMMAS MATERIĀLI TEHNISKAJĀ UN METODISKAJĀ 

NODROŠINĀJUMĀ 

PAPILDINĀTA MĀCĪBU UN METODISKĀ LITERATŪRA PAMATIZGLĪTĪBAS 1.-4. KLASĒM 

LU PPF BIBLIOTĒKĀ.   

4.2. STUDIJU PROGRAMMAS FINANSIĀLĀ, MATERIĀLI TEHNISKĀ UN METODISKĀ 

NODROŠINĀJUMA ANALĪZE, SECINĀJUMI, ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS UN TURPMĀKIE 

UZDEVUMI. 

VAIRĀKAS AUDITORIJAS SAKĀRTOTAS IZMANTOJOT JAUNĀKĀS INFORMĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJAS, KAS ĻAUJ IZMANTOT DAŢĀDAS METODES STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANĀ 

UN ARĪ STUDENTI AKTĪVI IZMANTO ŠĪS TEHNOLOĢIJAS STUDIJU DARBU PREZENTĒŠANĀ. 

TOMĒR NEPIECIEŠAMS TURPINĀT NODROŠINĀT VISAS AUDITORIJAS AR INFORMĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJĀM, LAI TĀS VARĒTU IZMANTOT ĪPAŠI NEPLĀNOJOT VAI KONKRĒTAJĀ TELPĀ TAS 

IR IESPĒJAMS UN VAI NEBŪS NEPIECIEŠAMA TELPU MAIĽA. 

5.1. JAUNAIS SADARBĪBĀ AR DARBA DEVĒJIEM UN PROFESIONĀLĀM ORGANIZĀCIJĀM 

ATSKAITES PERIODĀ 

M. GAVRIĻINA IR LR IZM ISEC EKSAMINĀCIJAS DAĻAS EKSPERTE UN LR IZM ISEC 

KONSULTATĪVAS PADOMES “KRIEVU VALODA UN LITERATŪRA” LOCEKLE. 

R. VOCIŠA IR LR IZM ISEC PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTOTĀJS – MULTIPLIKATORS 

SOCIĀLAJĀS ZINĪBĀS UN DABASZINĪBĀS. 

LR IZM ISEC ĀRŠTATA METODIĶI IR M. GAVRIĻINA, J. MENCIS, M. URDZIĽA – 

DERUMA. 

V. SŪNIĽA IR SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJAS VADĪTĀJA. 

TURPINĀS SADARBĪBA AR RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, JAUNATNES UN SPORTA 

DEPARTAMENTA SEKTORA KURZEME SĀKUMSKOLAS METODIĶIEM.  

5.2. DARBA DEVĒJU APTAUJAS REZULTĀTI, BŪTISKĀKIE IEROSINĀJUMI SECINĀJUMI UN 

PRIEKŠLIKUMI STUDIJU PROGRAMMAS PILNVEIDEI. 

DARBA DEVĒJU APTAUJA PĀRSKATA PERIODĀ NEBIJA PAREDZĒTA.  

5.3. JAUNAIS SADARBĪBĀ AR STUDIJU PROGRAMMĀM LU, LATVIJĀ UN ĀRPUS TĀS 

ROBEŢĀM 

STUDIJU PROGRAMMA TIEK REALIZĒTA SADARBĪBĀ AR LU PPF NODAĻĀM, CENTRIEM, 

LU FMF, LU EVF. 

UZSĀKTA SADARBĪBA AR VIĻĽAS PEDAGOĢISKĀS UNIVERSITĀTES SĀKUMSKOLAS 

KATEDRU.  

UZSĀKTAS SARUNAS PAR IESPĒJAMO SADARBĪBU AR NAGOYA UNIVERSITY SOMIJĀ. 

5.4. STUDIJU PROGRAMMAS ĀRĒJO SAKARU ANALĪZE, ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS 

IEPAZĪTA SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMA VIĻĽAS PEDAGOĢISKAJĀ 

UNIVERSITĀTĒ. 2008. GADA APRĪLĪ NOTIKUŠAS SARUNAS AR VIĻĽAS PEDAGOĢISKĀS 

UNIVERSITĀTES SĀKUMSKOLAS KATEDRAS VADĪTĀJU UN DOCĒTĀJIEM PAR SĀKUMSKOLAS 

SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMAS UZBŪVES ĪPATNĪBĀM UN PAR PRAKSES SATURU. TIEK 

RISINĀTAS SARUNAS PAR IESPĒJAMO DOCĒTĀJU UN STUDENTU APMAIĽU 2009./2010. 

AKADĒMISKAJĀ GADĀ. 

SADARBĪBA AR NAGOYA UNIVERSITY SOMIJĀ 2008./2009. AKADĒMISKAJĀ GADĀ 

PLĀNOTS UZSĀKT VEICOT KOPĪGA PROJEKTA IESTRĀDES UN PLĀNOJOT DOCĒTĀJU APMAIĽU. 

NEPIETIEKAMA IR SADARBĪBA AR LĪDZĪGĀM STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ.  
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6. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAI IZVIRZĪTO UZDEVUMU, IETEIKUMU IZPILDE (ĀRĒJĀS 

EKSPERTĪZES IETEIKUMU IZPILDE, SADARBĪBAS PARTNERU PRIEKŠLIKUMU REALIZĀCIJA, PAŠU 

IZVIRZĪTO UZDEVUMU IZPILDE) 

1. STUDIJU KURSU APRAKSTOS KĀ MĀCĪBU PAMATLITERATŪRA IEKĻAUTA TĀDA 

LITERATŪRA, KAS IR PIEEJAMA LU PPF BIBLIOTĒKĀ. 

2. IZSTRĀDĀTĀS ANKETAS STUDENTU APTAUJĀM PAR PRAKSES NORISI IR IZMANTOTAS 

STUDENTU ANKETĒŠANAI UN PĒC TO ANALĪZES TIKS VEIKTAS KOREKCIJAS 

PEDAGOĢISKO PRAKŠU ORGANIZĀCIJĀ. 

7. STUDIJU PROGRAMMAS SVID (STIPRO, VĀJO PUŠU, IESPĒJU, DRAUDU) ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

 DOCĒTĀJU KVALIFIKĀCIJA UN PIEREDZE STUDIJU 

PROGRAMMU REALIZĀCIJĀ; 

 DOCĒTĀJU PIEREDZE MĀCĪBU GRĀMATU  

UN MĀCĪBU MATERIĀLU IZSTRĀDĒ  

PAMATIZGLĪTĪBAS 1.- 4. KLASĒ; 

 LU IEGŪTAJAI KVALIFIKĀCIJAI UN  

DIPLOMAM IR AUGSTS PRESTIŢS; 

 SADARBĪBA AR SĀKUMSKOLAS  

SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJU; 

 

 VĀJA SADARBĪBA AR LĪDZĪGĀM STUDIJU  

PROGRAMMĀM CITĀS LATVIJAS AUGSTSKOLĀS 

 MAZS KONTAKSTSTUNDU SKAITS NEPILNA LAIKA 

NEKLĀTIENES STUDIJU FORMAI; 

 NEPIETIEKAMS METODISKĀ MATERIĀLA 

NODROŠINĀJUMS 

NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDENTIEM; 

 PEDAGOĢISKĀS PRAKSES SKOLĀ JĀAPVIENO 

AR 

DARBU; 

 NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDENTIEM  

STUDIJU GRAFIKS IR ĻOTI NOSLOGOTS; 

IESPĒJAS DRAUDI 

 STUDIJU PROCESA UZLABOŠANA, IZMANTOJOT 

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS UN TAM  

NEPIECIEŠAMO METODISKO MATERIĀLU  

IZSTRĀDI; 

 VEICINĀT STUDENTU IESAISTĪŠANU  

PĒTNIECISKAJĀ DARBĪBĀ; 

 PILNVEIDOT SADARBĪBU AR LATVIJAS  

AUGSTSKOLĀM 

 STUDIJU MAKSAS PIEAUGUMS, KAS NEATBILST 

MAKSĀTSPĒJAI; 

 KONKURENCE DAŢĀDU AUGSTSKOLU VIDŪ,  

KURAS REALIZĒ LĪDZĪGAS PROGRAMMAS; 

 STUDĒJOŠO SKAITA SAMAZINĀŠANĀS; 
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1. PIELIKUMS 

8.1. STUDĒJOŠO SKAITS: STUDIJU VIRZIENS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (1.-4. KLASĒ) 

DATI UZ 

ATSKAITES 

GADA 1. 

OKTOBRI 

1. GADĀ 

IMATRI-

KULĒTO 

STUDEN

TU 

SKAITS 

STUDĒJOŠO SKAITS PA STUDIJU GADIEM 
KOPĀ 

MĀCĀS 

T.SK. 

PAR 

MAKS

U 

ABSOL

-

VENTU 

SKAITS 

EKSMA-

TRIKULĒ

TO 

SKAITS 

(ATBI-

RUMS) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - - - - - - - - - - 

NLN  23 37 - - - - 60 60 -  

2006. 
PLK  - - - - - - - - -  

NLN  23 20 36 - - - 79 79 -  

2007. 
PLK  - - - - - - - - -  

NLN  27 18 27 30 - - 102 102 - 4 

 

8.2. STUDĒJOŠO UN ABSOLVENTU APTAUJAS 

 APTAUJA PAR STUDIJU PROGRAMMU: 

APTAUJĀTO STUDENTU SKAITS 

SADALĪJUMĀ PA STUDIJU GADIEM 

APTAUJA PAR 

STUDIJU KURSIEM: 

APTAUJĀTO STUDIJU 

KURSU SKAITS 

ABSOLVENTU 

APTAUJA: 

APTAUJĀTO 

ABSOLVENTU 

SKAITS
24

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32       

2006./2007. 15 16 28 - - - 3 - 

2007./2008. 12 - 21 16 - - 3 - 

 

8.3. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SASTĀVS (DATI UZ ATSKAITES GADA 1. OKTOBRI): 

AMATS (IEVĒLĒTS LU), GRĀDS 2005. 
2006. 

2007. 

PROFESORI 
1 1 4 

ASOCIĒTIE PROFESORI 
5 3 1 

DOCENTI 
5 2 2 

LEKTORI: 
5 4 4 

T.SK:       AR DOKTORA GRĀDU  
   

AR MAĢISTRA GRĀDU  
4 4 4 

CITI* 
1   

ASISTENTI: 
2  1 

T.SK:       AR DOKTORA GRĀDU  
   

AR MAĢISTRA GRĀDU  
2  1 

CITI* 
   

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS KOPĀ 
18 10 12 

* AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU (PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMĀM) 

                                                 
24

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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8.4. PIEAICINĀTIE MĀCĪBSPĒKI (VIESPROFESORI, VIESDOCENTI, VIESLEKTORI) (DATI UZ ATSKAITES 

GADA 1. OKTOBRI) 

AMATS  2005. 2006. 
 

2007. 

VIESPROFESORI 
- - - 

VIESDOCENTI 
- - - 

VIESLEKTORI 
- - - 

STUDIJU KURSU DOCĒTĀJI 

(STUNDU PASNIEDZĒJI) 

3 3 4 

T.SK:       AR DOKTORA GRĀDU  
2 2 1 

AR MAĢISTRA GRĀDU  
1 1 3 

CITI* 
   

PIEAICINĀTIE MĀCĪBSPĒKI KOPĀ 
3 3 4 

* AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU (PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMĀM) 

 

8.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ IZAUGSME: 

 2005. 2006. 
 

2007. 

STUDĒ DOKTORANTŪRĀ 
4 3 5 

IEGUVUŠI DOKTORA GRĀDU 
- 1 - 

APGUVUŠI PROFESIONĀLĀS 

PILNVEIDES PROGRAMMU 

- -  

AKADĒMISKAJĀ ATVAĻINĀJUMĀ 
- - - 

 

8.6. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: 

 2005. 
2006. 

2007. 

DALĪBA PĒTNIECISKOS UN 

AKADĒMISKOS PROJEKTOS 

(PROJEKTU SKAITS) 

4 13 19 

DALĪBA ZINĀTNISKĀS 

KONFERENCĒS (KONFERENČU 

SKAITS)  

9 15 37 

PĀRSKATA GADA LAIKĀ 

TAPUŠO PUBLIKĀCIJU SKAITS 

45 29 25 

STUDĒJOŠO IESAISTE 

PĒTNIECISKOS PROJEKTOS 

(STUDĒJOŠO SKAITS) 

-  - 
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8.7. STARPTAUTISKĀ MĀCĪBSPĒKU UN STUDĒJOŠO APMAIŅA: 

 VALSTS 
SKAITS PA AKADĒMISKAJIEM GADIEM 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 

MĀCĪBSPĒKU 

APMAIĽA 

    

NO LATVIJAS UZ 

ĀRVALSTI 

LIETUVA - - 1 

    

    

NO ĀRVALSTS UZ 

LATVIJU 

 - - - 

    

    

STUDĒJOŠO APMAIĽA     

NO LATVIJAS UZ 

ĀRVALSTI 

 - - - 

    

    

NO ĀRVALSTS UZ 

LATVIJU 

 - - - 

    

    

 

8.8. DOCĒTĀJU NOLASĪTIE REFERĀTI KONFERENCĒS 

ANSPOKA, Z. DAŢI LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBU SATURA KULTŪRVIDES KOMPONENTA 

ASPEKTI 1.- 4. KLASĒ. LETONIKAS 2. KONGRESS, 2007. 

ANSPOKA, Z. DAUDZKULTŪRU KLASE UN LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJA 

PROFESIONALITĀTES DAŢI ASPEKTI. INTERNATIONAL NORDIC- BALTIC CONFERENCE OF THE 

WORLD FEDERATION OF LANGUAGE TEACHER ASSOCIATIONS ( FIPL), 2007. 

ANSPOKA, Z. LATVIAN STUDY CONTENT IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT IN LATVIAN 

SCHOOL: SOME PROBLEMS AND SOLUTIONS. MOKYTOJU RENGIMAS XXI AMŢIUJE: POKYČIAI 

IR PERSPEKTYVOS. TARPTAUTINES MOKSLINES KONFERENCIJOS MEDŢIAGA. ŠAULIU 

UNIVERSITETAS, 2007.  

BERĶE A. SOCIĀLPEDAGOĢISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA 

PEDAGOĢISKAJĀS PRAKSĒS. LIEPĀJAS PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA.2007. 

BRIŠKA I. STUDENTA VĒRTĪBU PILNVEIDE PEDAGOĢISKAJĀ PROCESĀ. 4. STARPTAUTISKĀ 

ZINĀTNISKĀ KONFERENCE „TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ”. RPIVA 

BRIŠKA I. AKTUĀLS VIZUĀLĀS MĀKSLAS SATURS PAMATSKOLĀ. 3. STARPTAUTISKĀ 

ZINĀTNISKĀ KONFERENCE „TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ”, RPIVA. 

MENCIS, J. HOW DEEP IS MATHEMATICS TEACHERS PERCEPTION ABOUT METHODOLOGY OF 

TECHING MATHEMATICS? 8. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE MATEMĀTIKAS 

MĀCĪŠANA: VĒSTURE UN PERSPEKTĪVAS. RĪGA, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. pielikums 



 338 

CIENĪJAMIE STUDENTI! LAI PALĪDZĒTU IZVĒRTĒT PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA (1.-4. 

KLASĒS) STUDIJU PROGRAMMAS KVALITĀTI, LŪDZAM PIEDALĪTIES STUDIJU KURSU 

IZVĒRTĒŠANĀ. PALDIES PAR ATSAUCĪBU! 

 

1. VAI JŪS APMIERINĀJA STUDIJU KURSA SATURS? 

□ APMIERINA PILNĪBĀ 

□ APMIERINA DAĻĒJI JO _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

□ NEAPMIERINA, JO __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. VAI STUDIJU KURSA VIELA TIKA IZKLĀSTĪTA SAPROTAMI? 

□ JĀ 

□ NĒ, JO __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. VAI NODARBĪBU SKAITS IR ATBILSTOŠS STUDIJU KURSA SATURAM? 

□ PIETIEKAMS □ PAR MAZ □ PAR DAUDZ 

 

4. VAI STUDIJU KURSĀ IR LIELS PATSTĀVĪGĀ DARBA APJOMS? 

□ JĀ  □ NĒ 

 

5. VAI JŪS TIKĀT INFORMĒTI PAR PRASĪBĀM STUDIJU KURSA APGUVEI? 

□ JĀ  □ NĒ 

 

6. VAI DOCĒTĀJAM IR AUGSTAS PRASĪBAS? 

□ JĀ ,JO___________________________________________________________ 

□ NĒ ,JO__________________________________________________________ 

 

7. VAI DOCĒTĀJS ROSINA DISKUTĒT? 

□ JĀ  □ NĒ 

 

8. VAI DOCĒTĀJS IR LABI SAGATAVOJIES NODARBĪBĀM? 

□ JĀ  □ NĒ 

 

9. VAI DOCĒTĀJAM IR LABVĒLĪGA ATTIEKSME PRET STUDENTIEM? 

□ JĀ 

□ NĒ, JO__________________________________________________________ 

 

10. VAI STUDIJU KURSA NODROŠINĀJUMS AR LITERATŪRU IR LABS? 

□ JĀ 

□ NĒ 

 

11. VAI STUDIJU KURSA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS IR LABS? 

□ JĀ 

□ NĒ, JO__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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3. PIELIKUMS 

PAMATSKOLAS SKOLOTĀJS (1.- 4.KLASE )  1. KURSS 

      

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ĻOTI LABI, 2 - LABI, 3 - 
APMIERINOŠI, 4 - NEAPMIERINOŠI)     

            

    
VIDĒJAIS MODA*  

MODA % 

** 
NEVAR 

PATEIKT *** 

1 STUDIJU KURSU PIEDĀVĀJUMS STUDIJU PROGRAMMĀ 2.40 2 50% 2 

2 STUDIJU PROGRAMMĀ PIEDĀVĀTO STUDIJU KURSU SATURS 2.00 2 67% 2 

3 STUDIJU PROGRAMMAS NOTEIKTO A DAĻAS KURSU SATURS 2.30 2 33% 2 

4 IZVĒLES IESPĒJAS STARP B DAĻAS KURSIEM 2.60 2 33% 2 

5 IESPĒJAS APGŪT VĒLAMOS C DAĻAS KURSUS 2.10 2 75% 2 

6 
STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀ IESPĒJA ATTĪSTĪT PĒTNIECISKĀS/ 
PROFESIONĀLĀS PRASMES UN IEMAĽAS 2.40 2 42% 2 

7 

STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES EFEKTĪVI PIELIETOT INFORMĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJAS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANAI, APSTRĀDEI UN 

NOFORMĒŠANAI UTT 2.00 2 42% 3 

8 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES STRĀDĀT AR INFORMĀCIJU (IZVĒRTĒT, 
ANALIZĒT TO) 2.42 2 58% 0 

9 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES PUBLISKI IZKLĀSTĪT INFORMĀCIJU, 
DISKUTĒT UN PAMATOT VIEDOKLI 3.20 4 33% 2 

10 
STUDIJU PROGRAMMAS SNIEGTĀS IESPĒJAS APGŪT NOZARES 

SPECIĀLO TERMINOLOĢIJU VISMAZ VIENĀ SVEŠVALODĀ 2.18 2 33% 1 

11 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA NEDĒĻAS DIENĀM 2.25 2 42% 0 

12 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA SEMESTRIEM 3.67 5 50% 6 

13 IESPĒJA KURSUS APGŪT ARĪ ELEKTRONISKI (WEB CT VIDĒ) 2.67 2 33% 3 

14 IESPĒJAS KLAUSĪTIES LEKCIJAS PIE VIESLEKTORIEM 1.75 2 75% 0 

15 FAKULTĀTES PERSONĀLA ATTIEKSME PRET STUDENTIEM 2.33 2 50% 0 

16 INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA PAR STUDIJU PROCESU FAKULTĀTĒ 2.00 2 58% 3 

17 FAKULTĀTES PERSONĀLA DARBĪBA STUDIJU PROCESA UZLABOŠANĀ 2.25 2 58% 0 

18 
STUDIJU MATERIĀLI-TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS (TELPAS, MĀCĪBU 

LĪDZEKĻI UTT.) 2.33 2 42% 3 

19 LU NODROŠINĀTĀS IESPĒJAS IZMANTOT DATORUS 2.27 3 42% 1 

20 
STUDIJĀM NEPIECIEŠAMĀS LITERATŪRAS PIEEJAMĪBA LU 

BIBLIOTĒKĀS 3.00 5 58% 7 

21 CIK STUNDAS NEDĒĻĀ VELTĀT PATSTĀVĪGAJAM DARBAM? 1.90 2 58% 2 

22 
KOPUMĀ VĒRTĒJOT, VAI ESAT APMIERINĀTS, KA IZVĒLĒJĀTIES ŠO 

STUDIJU PROGRAMMU LU 2.64 3 58% 1 

* MODA - VISBIEŢĀK SASTOPAMAIS VĒRTĒJUMS STUDENTU ANKETĀS ATTIECĪGAJAM JAUTĀJUMAM.   

** MODA % - PROCENTUĀLI, CIK STUDENTI PAUDUŠI ATTIECĪGO VIEDOKLI     

***NEVAR PATEIKT - STUDENTU SKAITS, KAS ATZĪMĒJUŠI VARIANTU NEVAR PATEIKT VAI NAV ATBILDĒJUŠI   
      

 APTAUJĀTI 12 RESPONDENTI  2008. GADA JŪNIJS  
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PAMATSKOLAS SKOLOTĀJS (1.- 4.KLASE )  4. KURSS 

      

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ĻOTI LABI, 2 - 
LABI, 3 - APMIERINOŠI, 4 - NEAPMIERINOŠI)     

            

    
VIDĒJAIS MODA*  

MODA % 

** 
NEVAR 

PATEIKT *** 

1 STUDIJU KURSU PIEDĀVĀJUMS STUDIJU PROGRAMMĀ 2.00 2 56% 1 

2 
STUDIJU PROGRAMMĀ PIEDĀVĀTO STUDIJU KURSU 

SATURS 2.00 2 69% 1 

3 
STUDIJU PROGRAMMAS NOTEIKTO A DAĻAS KURSU 

SATURS 2.00 2 44% 5 

4 IZVĒLES IESPĒJAS STARP B DAĻAS KURSIEM 1.70 2 44% 6 

5 IESPĒJAS APGŪT VĒLAMOS C DAĻAS KURSUS 2.27 2 63% 1 

6 
STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀ IESPĒJA ATTĪSTĪT 

PĒTNIECISKĀS/ PROFESIONĀLĀS PRASMES UN IEMAĽAS 2.07 2 69% 2 

7 

STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES EFEKTĪVI PIELIETOT 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INFORMĀCIJAS 

MEKLĒŠANAI, APSTRĀDEI UN NOFORMĒŠANAI UTT 1.75 2 75% 0 

8 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES STRĀDĀT AR INFORMĀCIJU 

(IZVĒRTĒT, ANALIZĒT TO) 2.08 2 50% 3 

9 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES PUBLISKI IZKLĀSTĪT 

INFORMĀCIJU, DISKUTĒT UN PAMATOT VIEDOKLI 2.17 2 31% 4 

10 

STUDIJU PROGRAMMAS SNIEGTĀS IESPĒJAS APGŪT 

NOZARES SPECIĀLO TERMINOLOĢIJU VISMAZ VIENĀ 

SVEŠVALODĀ 1.63 1 63% 0 

11 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA NEDĒĻAS DIENĀM 1.31 1 69% 0 

12 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA SEMESTRIEM 1.63 5 50% 8 

13 
IESPĒJA KURSUS APGŪT ARĪ ELEKTRONISKI (WEB CT 

VIDĒ) 1.71 5 56% 9 

14 IESPĒJAS KLAUSĪTIES LEKCIJAS PIE VIESLEKTORIEM 1.63 1 50% 0 

15 FAKULTĀTES PERSONĀLA ATTIEKSME PRET STUDENTIEM 1.81 1 50% 0 

16 
INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA PAR STUDIJU PROCESU 

FAKULTĀTĒ 1.90 5 38% 6 

17 
FAKULTĀTES PERSONĀLA DARBĪBA STUDIJU PROCESA 

UZLABOŠANĀ 1.67 2 50% 1 

18 
STUDIJU MATERIĀLI-TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

(TELPAS, MĀCĪBU LĪDZEKĻI UTT.) 1.60 1 44% 1 

19 LU NODROŠINĀTĀS IESPĒJAS IZMANTOT DATORUS 2.07 2 50% 2 

20 
STUDIJĀM NEPIECIEŠAMĀS LITERATŪRAS PIEEJAMĪBA LU 

BIBLIOTĒKĀS 2.78 5 44% 7 

21 CIK STUNDAS NEDĒĻĀ VELTĀT PATSTĀVĪGAJAM DARBAM? 1.53 1 56% 1 

22 
KOPUMĀ VĒRTĒJOT, VAI ESAT APMIERINĀTS, KA 

IZVĒLĒJĀTIES ŠO STUDIJU PROGRAMMU LU 2.20 2 56% 1 

* MODA - VISBIEŢĀK SASTOPAMAIS VĒRTĒJUMS STUDENTU ANKETĀS ATTIECĪGAJAM JAUTĀJUMAM.   
** MODA % - PROCENTUĀLI, CIK STUDENTI PAUDUŠI ATTIECĪGO 

VIEDOKLI     
***NEVAR PATEIKT - STUDENTU SKAITS, KAS ATZĪMĒJUŠI VARIANTU NEVAR PATEIKT VAI NAV 

ATBILDĒJUŠI   
      

 APTAUJĀTI 16 RESPONDENTI  2008. GADA JŪNIJS  
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Speciālās izglītības skolotāja (ar apakšvirzieniem) bakalaura augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam speciālajās mācību 

iestādēs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un skolotājus logopēdus darbam ar 

bērniem, kam ir runas un valodas traucējumi, daţādās speciālajās un vispārējās izglītības 

iestādēs. 

Studiju programmas uzdevumi ir: 

 sniegt studentiem iespēju veidot izpratni par atšķirīgu skolēnu grupu daţādajām 

vajadzībām un attīstības iespējām, ľemot vērā mācīšanās un attīstības īpatnības; 

 dot iespēju veidot analītiskās prasmes, nosakot skolēnu vajadzības, izvērtējot 

atšķirīgas situācijas un rodot tām atbilstošus risinājumus; 

 dot iespēju attīstīt kritisko domāšanu, nosakot traucējumu veidu, izvēloties 

atbilstošus mācību materiālus un izmantojot teoriju praksei; 

 dot iespēju veidot prasmes izprast un izvērtēt daţādas teorijas, kas apskata bērnu 

ar speciālajām vajadzībām mācīšanas un audzināšanas problēmas; 

 dot iespēju aktivizēt, paplašināt un pilnveidot zināšanas par daţādu traucējumu 

izraisītajiem mācīšanās traucējumiem un to korekciju; 

 dot iespēju veidot prasmes plānot savas stundas, nodarbības un darbu daţādās 

izglītības jomās, vienlaikus rodot radošu pieeju daţādu jautājumu risināšanā; 

 dot iespēju studentiem veidot augstu profesionalitāti un kompetenci izvēlētajā 

apakšvirzienā (skolotājs logopēds vai speciālās izglītības skolotājs), kas sekmētu 

bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanos Latvijas sabiedrībā; 

 rosināt studentus zinātniskiem pētījumiem, iekļaujot aktuālu tēmu aspektus 

pētāmo problēmu lokā. 

 

Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 Studiju programmā 2007./08. akadēmiskajā gadā, atbilstoši akreditācijas 

dokumentiem, tika pabeigta pāreja no 5 uz 4 studiju gadiem. 6. kursu pārmaiľas neskāra, 

pārējie kursi studēja pēc jaunajiem studiju plāniem. 

 2008. gada februārī bija otrais speciālās izglītības skolotāju izlaidums un 

programmu beidza 10 studenti. 

 Studiju programmas praktiskā realizācija notika paredzētajā apjomā un tika 

organizēta līdzīgi kā iepriekšējos gados. Tika izmantotas gan lekcijas un semināri, gan 

patstāvīgās (individuālais darbs) un komandas (grupu darbs) studijas: studiju 

programmas specifika prasa no studenta lielu atdevi un patstāvīgās studijas. Atsevišķos 

studiju kursos studenti apmeklēja gan speciālās skolas, gan rehabilitācijas centrus ārpus 

prakses ietvariem, lai teorētiskās atziľas būtu tuvinātas praksei un labāk uztveramas 

studentam. Bija nepieciešama patstāvīgo darbu izstrāde, kas apliecināja studenta 

gatavību veikt praktisku darbību, kas pēc tam arī tika pārbaudīta praksē. 

Turpmākajā darbībā nepieciešams pievērst lielāku uzmanību prakses un 

patstāvīgo darbu izvērtēšanai un diplomdarbu izstrādei, lai sasniegtu augstākus 

rezultātus. 

 

Studiju programmā studējošie 

Studenti ir tiesīgi un tiek aicināti izteikt savu viedokli par studiju procesu tālākai 

tā uzlabošanai. Notiek studentu anketēšana kopumā un arī atsevišķu studiju kursu 

ietvaros studenti tiek aicināti izvērtēt tā lietderīgumu un abpusējās sadarbības 

efektivitāti. 

Studiju kursu ietvaros docētāji paši izvērtē aptaujas rezultātus, domājot par sava 

kursa kvalitātes pilnveidi. Tiek ľemti vērā studentu ieteikumi par pārbaudes darbu 
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organizāciju un norisi. Ľemot vērā iepriekšējo gadu aptaujas, ievērojami tika papildināti 

speciālās literatūras krājumi fakultātes bibliotēkā. Kopumā studenti aizpildīja gan 

centralizētās anketas programmas izvērtēšanai (iegūtais izvērtējums ir pievienots 

pielikumā), gan arī īpaši izstrādātu anketu, kas palīdz izvērtēt docētāju darbību un 

pilnveidot programmu (tās paraugs ir pielikumā). Apkopotie rezultāti liecina, ka kopumā 

studiju process tiek vērtēts pozitīvi. 

Saľemtas 47 anketas, apkopotie dati pielikumā. 

 Studiju programmai ir 10 absolventi, no kuriem 5 iestājušies maģistrantūrā. 

 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 2006./07. akadēmiskajā gadā studiju programmas realizācijā tika iesaistīti 

speciālisti, kas ir profesionāļi attiecīgajās speciālās pedagoģijas nozarēs, lai kvalitatīvi 

pilnveidotu studiju procesu. Tika domāts arī par speciālistiem, kas ir ar pedagoģijas 

doktora grādu un var docēt vairākus studiju kursus šajā programmā. 

 Nākamajā studiju gadā process turpināsies, un pieaugs docētāju ar doktora grādu 

skaits. 

 Atskaites gadā akadēmiskais personāls aktīvi ir piedalījies daţāda līmeľa 

konferencēs, semināros, pētniecības projektos, tālākizglītības programmās, ir tapuši arī 

vairāki zinātniski raksti un publikācijas. Uzsākta studentu iesaistīšana pētījumos, bet tas 

tiks turpināts nākamajā studiju gadā, lai būtu kvalitatīvi pētījumi un iestrādes 

diplomdarbos. 

 

Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

 Būtisku izmaiľu studiju programmas materiāli tehniskajā nodrošinājumā nav, 

salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, bet nepārtraukti tiek papildināts metodisko 

materiālu klāsts (gan bibliotēkā, gan docētāju pārziľā esošie materiāli). 

 LU PPF ir nepieciešams labāk aprīkot auditorijas, lai visiem pasniedzējiem būtu 

bez problēmām iespējams izmantot informāciju tehnoloģijas savā ikdienas darbā ar 

studentiem. 

 

Ārējie sakari 

 Tiek uzturēti sakari ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām 

(Latvijas logopēdu asociāciju, Latvijas Speciālo skolotāju asociāciju, Portidţas 

asociāciju, Velku biedrību un citām), lai savstarpēji informētu par jauno gan 

profesionālajā jomā, gan studiju procesā. 

 Darba devēji atskaites gadā nav aptaujāti, jo pirmie absolventi beidza augstskolu 

2007. gada februārī. 

 Ārējo sakaru jomā ir iespējami būtiski uzlabojumi, meklējot sadarbību ar 

līdzīgām studiju programmām citur Latvijā un arī ārpus tās robeţām. Ir uzsāktas sarunas 

par studentu zinātnisko darbu konferencēm līdzīgās studiju programmās. 2007./08. akad. 

gadā studenti piedalījās Latvijas Universitātes PPF un Latvijas Autisma apvienības 

organizētajā seminārā „Palīdzība ģimenēm, kurās ir bērni ar autiskā spektra un 

mācīšanās traucējumiem”, ko vadīja vieslektors no Lielbritānijas PhD. H. Prokters. 

Uzsākta sadarbība ar Leipcigas universitātes Attīstības pedagoģijas institūtu un 

profesoru T. Hofsesu (Prof. Dr. Thomas Hofsäss 

Universität Leipzig Erziehungswissenschaftliche Fakultät Institut für Förderpädagogik). 
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Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

 Kopumā uzdevumi tiek veikti, ārējās ekspertīzes vērtējumā būtisku iebilţu 

nebija.  
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Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši otrā 

līmeľa profesionālās austākās izglītības 

standartam un studiju programmas saturs 

atbilst skolotāja profesijas standartam un 

skolotāja logopēda un speciālā skolotāja darba 

paraugnoteikumiem 

 Studiju programmas nepieciešamību nosaka 

attiecīgo speciālistu trūkums darba tirgū 

 LU iegūtajai kvalifikācijai un diplomam ir 

augsts prestiţs 

 Studiju programmu realizē augsti kvalificēti 

mācībspēki 

 Studiju programma dod iespēju studentiem ar 

iepriekšēju augstāko izglītību iegūt atbilstošu 

kvalifikāciju 

 Nepilna laika studijas ļauj apvienot darbu un 

mācības 

 Studiju procesa īstenošanai ir labs tehniskais 

nodrošinājums 

 Ir nodrošināta atgriezeniskā saikne starp 

studentiem un akadēmisko personālu, kas 

veicina studiju procesa uzlabošanos 

 Pedagoģiskās prakses organizēšana ir 

iespējama speciālajās pirmsskolas izglītības 

iestādēs un skolās, logopēdiskajos punktos, kas 

dod studentiem iespēju iepazīties ar darba 

specifiku pieredzējušu praktiķu vadībā 

 Nepilna laika studējošajiem ir saspringts darba 

grafiks un intensīvs studiju process 

 Stundu pasniedzēju lielais īpatsvars (kaut arī 

tam ir pamatojums) apgrūtina studiju procesa 

organizēšanu 

 Pedagoģiskās prakses lielā kopapjoma dēļ 

studējošajiem arī pašiem ir jāmeklē prakses 

vietas, kas nedod garantiju augstai prakses 

norises un apguves kvalitātei 

 Latviešu valodā ir maz speciālās literatūras un 

studentu svešvalodu prasmes ne vienmēr ir 

pietiekamas attiecīgās literatūras studēšanai 

 

Iespējas Draudi 

 Studiju procesu ir iespējams padarīt efektīvāku, 

vairāk nodrošinot sadarbību starp docētājiem, 

lai nedublētos tēmas studiju kursu saturā 

 Turpināt meklēt jaunus sadarbības veidus un 

iespējas ar ārzemēm 

 Veicināt studējošo interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību un rosināt to izmantot 

diplomdarbu izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā) 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar darba 

devējiem 

 Pilnveidot materiāli tehnisko un informatīvo 

bāzi (docētāju darbs mācību literatūras izveidē) 

 Studiju maksas pieaugums neatbilstoši 

studējošo maksātspējai 

 Konkurence daţādu augstskolu līdzīgu studiju 

programmu realizēšanā 

 Studējošo skaita samazināšanās demogrāfiskās 

situācijas skatījumā (iedzīvotāju skaita 

samazināšanās, dzimstības zemie rādītāji 80. 

gadu beigās un 90. gadu sākumā) 
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Pielikumi 

 Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  13 20 6 11 13  63 63  - 

2006.  8 8 21 - 12 11 60 60 11 - 

2007.  12 10 10 21 - 10 63 63 10 - 

 

 

Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
25

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 2 11 - 9 8  12 Nav 

2006./2007. 8 9 8 - 9 11 10 - 

2007./2008. 4 6 10 17 - 10 11 - 

 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 

Profesori 
1 1 1 

Asociētie profesori 
- 2 1 

Docenti 
1 5 7 

Lektori: 
3 8 6 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - - 

ar maģistra grādu  
5 8 6 

citi* 
   

Asistenti: 
 1 1 

t.sk:       ar doktora grādu  
 - - 

ar maģistra grādu  
 1 1 

citi* 
   

                                                 
25

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Akadēmiskais personāls KOPĀ 
7  17 16 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 

Viesprofesori 
- - - 

Viesdocenti 
1 1 1 

Vieslektori: 
3 2 - 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

11 12 8 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - 1 

ar maģistra grādu  
9 10 7 

citi* 
2 2  

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
15 15 9 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006. 2007. 

Studē doktorantūrā 
4 6 5 

Ieguvuši doktora grādu 
- 1 - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

17 21 15 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
- - - 

 

 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

14 11 12 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

7 17 15 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

6 12 11 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- - - 
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Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - -  

 - -  

 - -  

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - -  

 - -  

 - -  

Studējošo apmaiľa  - -  

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - -  

 - -  

 - -  

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - -  

 - -  

 -   

 



 349 

Studējošo anketēšanas apkopotie rezultāti 

1. Kā Jūs vērtējat studiju procesu kopumā? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

21   25   1  

 

2. Kāda ir sadarbība docētājs ↔ students? 

Laba  Gandrīz laba  Gandrīz slikta   Slikta 

 23   23   1 

 Vai varat minēt konkrētus piemērus? 

 

3. Kas veicināja teorētisko kursu apguvi? (Atzīmējiet visus vēlamos variantus!) 

Personīgā ieinteresētība   39 

Labs docētāja darbs   31 

Stingras prasības    21 

Pietiekams teorētisko materiālu klāsts 38 

Citi nosacījumi 

_______Pozitīva docētāju  attieksme 

 

4. Kādi teorētiskie kursi sagādāja problēmas, kāpēc? 

_____kursi, kuros daudz terminoloģijas; informātika, ģenētikas pamati; 

 

5. Kuru docētāju darbs Jūs apmierināja, rosināja, kāpēc? 

Ţīmante – 29; Tūbele – 21; Vīgante – 17; Taube – 9; atsevišķās anketās minēti arī citi docētāji 

 

Kuru docētāju darbs Jūsuprāt varētu mainīties, kāpēc? 

 

6. Kā Jūs vērtējat praktisko nodarbību norisi (noslodze, darba organizācija, praktiskais ieguvums)? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 17   29   1   

 Ko vērtējat pozitīvi, ko Jūs ieteiktu uzlabot? 

 

7. Kā prakses laikā veidojās sadarbība: prakses vadītājs ↔ students ↔ bērns / skolēns? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 31   16       

Kas šo sadarbību traucēja, kas veicināja? 

 

8. Kāds ir nodrošinājums ar mācību materiāliem, literatūru u.c.? 

Labs  Gandrīz labs  Gandrīz slikti   Slikti 

 19   28          

 Kas vērtējams pozitīvi, ko varētu uzlabot? 

 

9. Kādi vēl būtu Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidei? 

Vairāk uzskatāmo materiālu; piedāvāt tikai tās lekcijas, kas nepieciešamas izvēlētajā profesijā, 

darbībā; informēt par izmaiľām studiju plānos un darbā elektroniski. 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs”, kods 4214104 

 

Veselības mācības un sporta skolotājs 
 

studiju programmas/u (programmas /u kods) 

Veselības mācības un sporta skolotājs  grāda/kvalifikācijas iegūšanai 

 

 

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

110033..  PPaarr  22000077..//22000088..  aakkaaddēēmmiisskkoo  ggaadduu  

 
 

 

 

 

                

    

     

 Studiju programma akreditēta  

               no 2005. līdz 2011.gadam 

 

Studiju programmas virziena vadītāja p.i.: 

 

              lektors I.Ābeļkalns 

 

 

Apstiprināts 

..............................studiju programmas 

padomes sēdē ........ . ......... . 2008.  

Protokola Nr. ............................... 

Padomes priekšsēdētājs 

................................................... 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  ......................2008. 
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Veselības mācības un sporta skolotāja 

studiju virziena 

pašnovērtējuma ziľojums par 2007./2008.. studiju gadu. 

 

 

2.1.1. 

 Studiju programmas saturā nekādas izmaiľas nav veiktas. Realizējot programmu, 

mācībspēki izmanto visas jaunākās mācību formas, studiju metodes (problēmsituāciju 

analīzi, projektu izstrādes, grupu darbu u.c.) Studijās tiek piedāvāti jauni lektoru 

izstrādātie metodiskie līdzekļi un izdales materiāli. 

 

2.1.2. 

 Studiju procesa laikā notikusi kursu satura atjaunināšana. Veikts studiju gadā 

docēto kursu izvērtējums. No mācībspēkiem ienākuši priekšlikumi par to, ka vairāk 

kontaktstundu vajadzētu veltīt kvalifikācijas kursu apguvei, sevišķi skolas populārākajos 

sporta veidos – futbolā, volejbolā, basketbolā pēc fiziskās sagatavotības pārbaudes testu 

apkopojuma un analīzes lielāka uzmanība pievērsta darbam, nosakot studējošo 

patstāvīgā darba uzdevumus un palīdzot to realizācijā. Studentiem ir iespēja pilnveidot 

savu sportisko meistarību mācībspēku vadītajās brīvās izvēles sporta veidu nodarbībās. 

 

2.2.1. 

 Studentu līdzdalība studiju procesā notiek, kopīgi nosakot un analizējot zinātniski 

pētniecisko darbu. Studenti piedalās sporta pasākumu organizēšanā, fiziskās 

sagatavotības testu izstrādē, rezultātu apstrādē un analīzē. 

 

2.2.2. 

 Studentu aptaujas rezultāti par mācību programmu ir pozitīvi, studējošie ir 

apmierināti ar programmas izvēli, kursu izkārtojumu, plānojumu. Arī studentu 

priekšlikumi ir: vairāk laika programmas realizācijā veltīt daţādo sporta veidu mācību 

metodikai, konkrētu darbību apguvei, kā arī patstāvīgajam darbam. 

 

2.2.3. 

 Turpmāk lielāka uzmanība jāpievērš materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un 

modernizēšanai (sevišķi vingrošanā). 

 

2.2.4. 

 Absolventu aptaujās secināts, ka, uzsākot darbu zināšanas ir pietiekamas, bet 

praktiskajā stundu vadīšanā un disciplīnas nodrošināšanā mācību stundās viľi jūtas 

nedroši. 

 

2.3.1. 

 Kolektīvā turpmāk nestrādās viens divi kolēģis, kas aizgājis pensijā Egīls 

Rubenis. Seši kolēģi pārcelti darbā no PPF uz Sporta centru. 

 

2.3.2 
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 Ik gadu notiek mūsu organizētās VSI nodaļas zinātniskās konferences. 

Pētnieciskais darbs virzīts divos virzienos 1.- sporta vēstures un personību izpēte un 2.- 

studentu veselības, aktīva dzīvesveida kvalitātes izpēte. Minētajos virzienos studentiem 

tiek piedāvātas kursa darbu un diplomdarbu tēmas. Pagājušā gada konferencē piedalījās 

mācībspēki ar 11 referātiem.. 

 Mācībspēki uzstājušies starptautiskajās konferencēs Igaunijā, Polijā, Vācijā. 

Eiro-Āzijas augstskolu 10.konferencē Maskavā. Nolasīti referāti mūsu valsts augstskolās 

– Dz.Grundmane, A.Golubeva, M.Zībarts, I.Ābeļkalns, A.Klempere-Sipjagina. 

 Divi studentu izstrādātie darbi ir saľēmuši augstāko novērtējumu un ieguvuši LU 

Zinātľu daļas apbalvojumus. Darbu vadītājas lektores D.Zaula un R.Ansone. 

 

2.4.1. 

 Sakarā ar programmas mazo finansējumu, materiāli tehniskajā nodrošinājumā 

izmaiľas ir niecīgas, taču zinātniskajam darbam līdzekļi ir izdalīti – daļēji segti 3 

komandējumi lektoriem uz zinātniskajām konferencēm.  

2.4.2. 

Prognozēts sagatavot un izdot metodiskos līdzekļus sporta spēlēs, vingrošanā, 

pedagoģiskajām praksēm. Pagaidām neapmierina materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 

2.5.1. 

 Notikusi sadarbība ar sporta veidu federācijām, ar Latvijas Olimpisko 

Akadēmiju, organizējot seminārus studentiem, kā arī piedaloties Latvijas Augstskolu 

studentu savienības organizētajā universiādē. Notikusi arī sadarbība ar Rīgas Domi. 

 

2.5.2. 

 Iepriekšējo gadu absolventu - tagadējo sporta skolotāju darbs skolu direktoru 

aptaujā, Rīgas 64.vidusskolā, Rīgas Hanzas vidusskolā, Rīgas Komercģimnāzijā, Valkas 

ģimnāzijā, Kuldīgas 2.vidusskolā, Kolkas vidusskolā  ir novērtēts atzinīgi, uzsverot 

spējas radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu, veiksmīgi sadarbojoties ar 

skolēniem un kolēģiem. Vairāki studenti jau pedagoģiskās prakses laikā tiek iesaistīti 

darbā skolā. 

 

 

2.5.4. 

 Veidojot programmas studiju kursus, tika izmantota Čehijas, Ungārijas, Lietuvas 

augstskolu pieredze. 

 

2.6. 

 Studiju programmas attīstībai izvirzīti uzdevumi: 

- izstrādāt vairāk mācību metodiskos līdzekļus un norādījumus, 

- pasūtīt bibliotēkai jaunus mācību līdzekļus, 

- studentu zinātnisko darbu izstrādi, kas saistīta ar diplomdarbu izstrādi, tuvināt 

nodaļas zinātnisko tēmu izstrādei, 

- piedāvāt tēmas diplomdarbu un kursa darbu izstrādei, 

- izstrādāt jaunas studiju programmas. 

2.7. 

 Iespējas – celt mācībspēku kvalifikāciju un zinātnisko potenciālu. 

 Draudi – sporta bāţu, inventāra trūkums zemā materiāli tehniskā nodrošinājuma 

dēļ. 
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 Mācībspēku nepietiekoša slodze programmā. 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007. 23 24 27 29 14 33  127 74 35 5 

u.t.t.            

 

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju 

kursiem: 
aptaujāto studiju 

kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
26

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007./2008. 16 18 11 6 14   10 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2007.   

Profesori 
   

Asociētie profesori 
1   

Docenti 
1   

Lektori: 
10   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
10   

citi* 
   

Asistenti: 
5   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
4   

citi* 
1   

                                                 
26

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Akadēmiskais personāls KOPĀ 
17   

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites 

gada 1. oktobri) 

 

Amats  2007. u.t.t. u.t.t. 

Viesprofesori 
   

Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

2   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
   

citi* 
2   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
2   

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 

 2007 u.t.t. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
3   

Ieguvuši doktora grādu 
   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

3   

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
2   

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2007 u.t.t. u.t.t. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

11   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

15   

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

6   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

5   
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Vizuālās mākslas skolotāja 
KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
PAR 2007./ 2008. AKADĒMISKO GADU 

 

 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

no  14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju virziena vadītājs: 

prof. V. Kincāns 

 

 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē   …………Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 

 



 356 

 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

mērķis pašnovērtēšanas periodā (2007./2008. māc. gads) nav mainījies. 

           Studiju procesa saturs un organizācija nav izmainījusies. Studiju gadā ir 

parādījusies vajadzība ieviest nelielas izmaiľas studiju organizācijā: novērošanas prakse  

no  otra  semestra  tika  pārcelta  uz  trešo. 

           Programma tiek realizēta PPF – pilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē. 

Lai optimizētu studiju organizāciju un veidotu rentablas grupas, lekcijas NLN tiek  

plānotas  kopā ar Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra Vizuālās mākslas skolotāja 

studiju programmas studentiem. 

          Programma mērķtiecīgi akcentē studentu patstāvīgo darbu, seminārus un 

praktiskos darbus, koordinējot tos vairākiem kursiem, lai pastiprinātu topošo vizuālās  

mākslas  skolotāju prasmju attīstību un paplašinātu viľu iespējas. 

 

1.5. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju 

metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2007./2008. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (Vizuālā māksla un  

mākslas vēsture, vai mājturība/mājsaimniecība, vai kultūras vēsture,  

vai lietišķā informātika) 

60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2007./2008. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst vizuālas mākslas 

skolotāja kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst vizuālās mākslas studiju virziena 

mērķiem un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, 
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teorētiskiem un praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā 

bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt vienu no sekojošām kvalifikācijām: „Vizuālās 

mākslas un mājturības/mājsaimniecības skolotājs”, „Vizuālās mākslas un kultūras 

vēstures skolotājs”, „Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs”, „Vizuālās 

mākslas un  lietišķās informātikas skolotājs”. 

 

 

 

1.6. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba 

formas: lekcijas un semināri, notiek arī praktiskās nodarbības, ko nosaka apgūstamās 

specialitātes specifika, bet arī daţādas metodes un paľēmieni, kas rosina studentus 

līdzdarboties - grupu darbs, diskusijas, problēmsituāciju analīzes, dokumentu un tekstu 

analīzes, u.c. Studenti tiek rosināti publiski uzstāties savā kursā, prezentējot patstāvīgos 

darbus, izteikt pašvērtējumu un vērtēt citu studentu darbus. Skatēs un starpskatēs 

studenti saľem pasniedzēju komentārus un ieteikumus, redz un vērtē savu kursa biedru 

darbus, uzdod jautājumus un paši piedalās vērtēšanas procesā. Kā atzīst paši studenti, 

atbildot uz aptaujas anketas jautājumiem, studiju process ar to kļūst saistošāks un 

interesantāks. 

Šāda pieeja ir būtiska, jo studentiem ne tikai pašiem aktīvi jādarbojas līdzi 

studijās, bet arī labi jāapgūst tā metodika, kuru turpmāk varēs pielietot skolā vizuālās 

mākslas mācību stundās, ľemot vēra skolotāja standartā paredzētas prasības. 

Mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka katra studiju kursa 

specifika. Docētāji izmanto grafoprojektoru, videoaparatūru, datorus, tādējādi papildinot 

lekcijas un praktiskās nodarbības ar pašu sagatavoto materiālu, mācību materiālu 

demonstrējumu. Liels klāsts mācību materiālu ir mākslas vēstures, pasaules kultūras 

vēstures tematikā utt. Kultūras mantojuma un mūsdienu mākslas apguvei docētāji 

izmanto ekskursijas uz muzejiem (Latvijas Brīvdabas muzejs, Dekoratīvi lietišķās 

mākslas muzejs, Latvijas pilis u.c.) un izstādēm.  

Vizuālas mākslas skolotāju sagatavošanas specifika ir tāda, ka visbieţāk 

izmantotā metode ir praktiskie darbi, jo, lai varētu attīstīt prasmes un iemaľas, tad 

skolotājam pašam ir šīm prasmēm jābūt. Visi docētāji un arī lielākā daļa studentu atzīmē, 

ka praktiskajiem darbiem ir ļoti maz kontaktstundu.  

Analizējot novērtēšanas metodes un procedūru, nepieciešams atzīmēt, ka studiju 

kursu novērtēšana notiek atbilstoši paveiktā studiju darba apjomam – kredītpunktos un 

kvalitātei – desmit ballu sistēmā. Vērtēšana studiju procesā norit gan izvērtējot studentu 

zināšanas un prasmes semestra laika nodarbībās (semināros, starpskatēs ), gan arī 

nobeidzot kursu un kārtojot eksāmenus (skates). 

Studenti tiek informēti par studiju kursu vērtēšanas principiem katra semestra 

sākumā, saľemot obligāto prasību aprakstu un pārbaudījumu kalendāro plānu. 

Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīciju eksāmenos un vērtēšanā ir iesaistīti visi šo 

studiju kursu docētāji, kas dod iespēju objektīvāk novērtēt studentu darbus. Studentiem 

tiek dota iespēja iepazīties ar visu studentu darbiem. Pēc eksāmena (skatēm) studentiem 

ir iespēja kopīgi apspriest eksāmena rezultātus, saľemt paskaidrojumus un saprast savu 

darbu trūkumus un pozitīvos momentus. Veicot regulāras starpieskaites, studenti saľem 

vērtējuma pamatojumu. Teorētiskos kursos studenti tiek aicināti piedalīties vērtēšanas 
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darbā, proti, tiek rakstītas savstarpējas recenzijas un kopīgi analizēti testu rezultāti. 

Tādejādi tika uzlabota gan testu kvalitāte, gan to atbilstība sniegtajām zināšanām. 

 Studiju procesa laikā notiek nepārtrauktā vērtēšana, t.i. docētāji vērtē studentu 

darbu semināros, starpskatēs, kā studenti izpilda uzdotos uzdevumus un patstāvīgos 

darbus. Studentu darbu vērtēšanā tiek izmantota individuālā pieeja. Semestra noslēgumā 

atbilstoši studiju kursa aprakstā paredzētajam prasībām notiek pārbaudījumi (skates). 

            Studenti pozitīvi vērtē praktisko darbu norisi, kursu apguves sistemātiskumu, ko 

nodrošina studiju kursu apguves organizācija un regulāra sasniegumu novērtēšana, 

iesaka nodarbību organizēšanas kārtību atbilstoši viľu interesēm un vajadzībām. 

    

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

            Vizuālās mākslas studiju virziena vadītājs vismaz 2 reizes semestrī tiekas ar katra 

kursa studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus 

un problēmas. Virziena vadītājam ir iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt 

neskaidros jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, virziena vadītājs kopā ar docētājiem 

izstrādāja metodiskos norādījumus studiju programmas apgūšanai. Studiju sākumā katrs 

students saľem brošūru ar informāciju par studiju programmu (skates nolikums, prasības 

diplomdarbam, studiju plāns, atsauču un izmantotās literatūras noformējums utt). Tāds 

informatīvi – metodiskais materiāls ļauj studentiem labāk orientēties studiju programmā 

un prasībās, kuras viľiem vajag izpildīt.  

Ľemot vērā, ka studiju kursu prasību izpildīšana pieprasa arī patstāvīgu darbu, 

studentiem ir iespēja strādāt mācību darbnīcās brīvajā laikā. 2003. gadā LU PPF bija 

noslēgta vienošanās ar Rīgas mākslas muzejiem par iespēju apmeklēt izstādes un muzeja 

ekspozīcijas bez maksas. Diemţēl ar 2007. gada rudeni muzeju vadība ir  atteikusies no  

sadarbības ar  LU.  

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika, tika aptaujāti studiju gada noslēgumā, 

izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju 

procesa norisi, problēmām, sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. Studentu 

aptaujas analīze rāda, ka kopumā studenti pozitīvi vērtē studiju programmu un studiju 

procesa norisi. Studentu aptaujā par programmu 2007./2008. akad. gadā minētie 

galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu 

ideju savam darbam skolā (NLN); 
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 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā 

tiek veidotas kā labvēlīgi noskaľotas diskusijas. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; 

nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam;  

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 

 prakses organizēšana un norise; 

 neapmierina nodarbību  saraksts. 

         Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos 

apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi. Vislielāko gandarījumu studiju laikā 

studentiem sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaľas. No aptaujas 

rezultātu analīzes var konstatēt, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas 

un prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā, pedagoģiskajā darbā. Neviens 

no aptaujātajiem neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas uzbūvi, mācību 

saturu un pasniedzēju darbu. Tieši otrādi, aptaujātie konkrēti minēja to pasniedzēju 

uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. Docētāji ir ieinteresēti sava studiju kursa 

īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret auditoriju, izprot strādājošo studentu 

problēmas. Visi aptaujātie bija vienprātīgi attiecībā uz pasniedzēju prasību līmeni, kurš 

pēc studentu atzinumiem ir diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu 

skaits un to saturs. Aptaujas rezultāti 1. pielikumā. 

 

 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Aptauja par studiju kursiem, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, tika  veikta 

2006. gadā. Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu 2007./ 2008. m. g. 

notika pārrunu formā tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka 

studenti augstu novērtē pasniedzēju kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību 

studentu panākumos, pieejamību gan konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī 

komunikācijas iespējas izmantojot e – pastu.  

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”  

absolventu aptaujas rezultāti liecina par to, ka studiju programmas saturs, studiju 

programmas piedāvātās iespējas un studiju procesa organizēšana pilnībā  apmierināja  

studentus. (sk. aptauju rezultātus 2. pielikumā ). 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 10 docētāji un 2 studiju metodiķi. 

 Mācībspēku raksturojums: 
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kopējais skaits –10 docētāji, no tiem 6 ir LU PPF pamatdarbā, 3 docētāji strādā 

pēc darba līguma, 1 docētājs strādā kā stundu pasniedzējs; 

ar doktora grādu - 1 docētājs; 

ar maģistra grādu - 9 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 1 asociētais profesors. 

Docētāji – A. Avotiľa strādā pie doktora disertācijas. Pasniedzējam O. Ķengam 

2008. gada rudenī ir paredzēta promocijas darba aizstāvēšana. A. Auziľa pavasara 

semestrī piedalījās mākslinieku radošajā darbnīcā Liepājā. 

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība 

pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u .c.), tās ietekme uz studiju 

programmu 

 

           Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība 

saistīta ar mākslas izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un 

izpratnes problēmām. Mācībspēki veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās 

konferencēs, izstādēs, veido metodiskus mācību līdzekļus. Docētāju pētījumu, 

publikāciju un referātu tēmas konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem mākslas 

skolotāju sagatavošanas jautājumiem. Konferences, publikācijas, cita veida starptautiskā 

sadarbība ir studiju kursu pilnveidošanas avots – uz šīs darbības pamata atjaunojas kursu 

saturs, metodes, studiju materiāli.  

 

 

Personāla atlases, atjaunošanas, attīstība:   
 

         2 docētāji 2007./2008. mācību gadā apmeklēja augstskolu docētāju pedagoģiskās 

kompetences pilnveidošanai programmu „Augstskolas didaktika: teorijas un prakse”. 

         Programmas realizācijā iesaistītie docētāji piedalās starptautiskās konferencēs, 

izstādēs, kas ir kvalificējams kā kompetences pilnveides forma. 

 

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto 

programmu, raksturo šādi dati: 

 zīmēšanas darbnīcas (20 darba vietas) - 2, 

 gleznošanas darbnīcas (15 darba vietas) - 2, 

 kompozīcijas un tekstila darbnīca (15 darba vietas) - 1, 

 grafikas darbnīca ( 15 darba vietas) – 1, 

 zāle izstāţu rīkošanai, 

 auditorijas , datorklases, 
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 datortelpa šīs specialitātes studentiem (8 darba vietas ar INTERNET 

pieslēgumu), 

 bibliotēka (pēc aptaujas rezultātiem studenti ir apmierināti ar bibliotēkas 

resursiem). 

 Pēc studiju programmā iesaistīto docētāju ierosinājuma un atbilstoši 

programmas vajadzībām, turpinās nepieciešamās specializētās literatūras iegāde 

fakultātes bibliotēkā. Regulāri tiek uzturēta materiālā bāze zīmēšanas, gleznošanas un 

grafikas darbnīcās. Gleznošanas darbnīcām tika iegādāti jauni molberti. INTERNETa 

pieslēgums ir gan docētāju darba telpās, gan studentu datortelpā.  

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

  Virziena finansēšanas un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas galvenie avoti ir 

divi: 

a) studiju maksa, kas 2007./08. studiju gadā  vienam studentam  bija   460-900 Ls. 

b) valsts budţeta finansējums.. 

Studiju virziena finansējums ir apmierinošs, ľemot vēra PPF SIN esošos 

līdzekļus. Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu 

studentu prasības attiecībā uz izglītības kvalitāti. Vizuālās mākslas virziena īpatnība ir 

tāda, ka kvalitatīvas studijas prasa krietni lielāku finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet 

skaidrs ir arī tas, ka straujas studiju maksas palielinājums samazinās studentu interesi par 

mūsu studiju virzienu.  

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek caur viľu piesaistīšanu valsts pārbaudījumu 

komisiju sastāvā. Mācību prakses (plenērs) notiek Latvijas skolās. Skolas administrācija 

un vietējie pasniedzēji kopa ar LU docētajiem strādā pie metodisko jautājumu 

risināšanas.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji, piedaloties konferencēs, izstādēs, radošās darbnīcās un 

tiekoties ar kolēģiem, kuri piedalās līdzīgu programmu un virzienu realizācija citās 

augstskolās, dalās ar zināšanām un pārľem veiksmīgo mācību formu pieredzi. 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU 

katedrām; 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem, kuri deleģē savu 

pārstāvi valsts pārbaudījuma komisijā; 

 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Juglas vidusskolu, Talsu mākslas 

skolu u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts 
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pārbaudījuma komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko 

prakšu vietas. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās 

ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu 

izvirzīto uzdevumu izpilde) 

Programmas realizēšanas 3. gadā tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie uzdevumi ir 

izpildīti. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Vizuālās mākslas studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie mācībspēki savā pasniegšanas darbā izmanto 

nepieciešamās apmācības metodes piešķiramās kvalifikācijas iegūšanai. 

Pasniegšanas darbā izmantotās interaktīvās metodes ļauj sasniegt augstu 

apmācības efektivitāti; 

 Virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie mācībspēki no LU PPF, par ko liecina 

akadēmiskā personāla CV, zinātnisko publikāciju skaits un mākslinieciskā 

jaunrade; 

 Akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, semināros Latvijā 

un ārvalstīs veicina vizuālas mākslas skolotāja programmas praktiskās 

realizācijas līmeľa nepārtrauktu paaugstināšanos. 

 Atbilstoši LU Nolikumam par nobeiguma darbu izstrādi, ir atjaunoti metodiski  

ieteikumi diplomdarba pētījumam un darba noformēšanai.  

 

Vizuālās mākslas studiju virziena vājās puses: 

Studenti: 
 dažiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, kas traucē 

kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un uzdevumus; 

 Virziena finansiālais segums ir nepietiekams, lai apmaksātu augsti kvalificētu docētāju darbu un 
pilnvērtīgi attīstītu materiālo bāzi – studenti nespēj segt augstas studiju maksas. Tas atsaucas uz 
skolotāju trūkumu valstī. 

 

Studiju process: 

 par maz tiek attīstītas pētnieciskā darba iemaľas; 

 ne visos virziena studiju kursos ir iespējams panākt visu studentu 

nodrošinājumu ar mācību pamatliteratūru, kā arī kvalitatīviem 

metodiskajiem materiāliem; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 nenotiek pasniedzēju lekciju hospitēšana un savstarpēja apspriešana; 

 prakses jautājums ir visvājākā un sasāpējusi vieta virziena realizācijā; 

 docētāju slodzes ir ne tikai atalgojuma jautājums, bet arī darba uzskaites un 

funkciju sadalīšana; 

 praktiskajiem studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits. 

 

Pārējie faktori: 

 nav regulāru sakaru ar darba devējiem; 



 363 

 nav sadarbības ar ārzemju augstskolām kā mācībspēku, tā studentu 

apmaiľā; 

 nav regulāras sadarbības ar līdzvērtīgam programmām. 

 

Draudi 

       Virziena izmaksas ar katru gadu pieaug, apsteidzot studentu reālo maksātspēju. 

Pēdējo gadu laikā studējošo skaits programmā samazinās pieaugošās studiju maksas dēļ, 

neraugoties uz to, ka studējošie vērtē programmu pozitīvi un uzskata par noderīgu 

profesionālās kvalitātes pilnveidei. 

 

Secinājumi par programmas iespējamo attīstību 

 

 Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā studentu 

aptauja dod ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais un mākslinieciskais potenciāls ļauj 

pilnveidot aktīvos studiju kursus un izstrādāt jaunus studiju kursus 

atbilstoši darba tirgus izmaiľām. Studiju kursu piedāvājumam ir jābūt 

pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniski praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un 

apmaiľas programmās; 

 sadarbība ar līdzvērtīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu visnotaļ 

vērtīgs impulss šo programmu uzlabošanai un attīstībai, kas kopumā 

uzlabotu mākslas izglītības situāciju Latvijā; 

 virziena attīstību varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrības diskusija par 

humanitārajām, mākslas vērtībām un mākslas pedagoģijas problēmām, 

nosakot mākslas pedagoga lomu šo vērtību izkopšanā. 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Vizuālas mākslas virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  40 26 - - - - 66 52 - 5 

NLN  39 31 - - - - 70 70 - 10 

2006. PLK  30 31 29 21 - - - 81 62 - 

NLN  29 33 25 25 - - - 83 83 - 

2007. PLK 25 25 25 22 19 - - 91 62 17 1 

NLN 11 11 29 19 30 - - 89 89 - 4 
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8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Vizuālas mākslas un mākslas vēstures studiju virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - - 30 22 18 - 70 33 17 13 

NLN  - - 20 18 25 18 81 81 6 14 

2006. PLK  - - - 28 17 6 45 24 16 3 

NLN  - 1 4 19 21 16 61 61 16 10 

2007. PLK  - - - 1 26 - 27 17 24 3 

NLN  - - - - 15 14 29 29 10 - 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 43 - 31 15 14 -   

2006 /2007. 17 - - 14 19 -   

2007 /2008. 17 10 4 26 - -  26 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 

Profesori - - - 

Asociētie profesori 1 1 1 

Docenti - - - 

Lektori: 5 5 5 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maģistra grādu  5 5 5 

citi* - - - 

Asistenti: - - - 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maģistra grādu  - - - 

citi* - - - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 6 6 6 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 2007 

Studē doktorantūrā - - - 

Ieguvuši doktora grādu - - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
- - 2 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 1 1 - 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2006 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos 

projektos (projektu skaits) 
- - - 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits) /(izstādes) 
14/9 14/9 14/5 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju 

skaits 
10 10 16 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
- - - 

 

Amats  2005. 2006. 2007 

Viesprofesori - - - 

Viesdocenti - - - 

Vieslektori: 3 3 3 

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji) 1 1 1 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maģistra grādu  1 1 1 

citi*    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 4 4 4 

  



 366 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - - - 

    

    

Studējošo apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Portugāle 1 1 - 

Vācija - 2 - 

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - - - 
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Pielikums 1. 

 

Vizuālās mākslas skolotājs 3.kurss  

    
Vidējais Moda*  

Moda 

% ** 

Nevar 

pateikt    

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,33 2 50% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,75 2 75% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,50 3 50% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 2 50% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,50 2 50% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 50% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 

noformēšanai utt 1,50 2 50% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 

analizēt to) 2,00 #Н/Д 0% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 

diskutēt un pamatot viedokli 2,00 #Н/Д 0% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 

speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,25 2 75% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,25 2 75% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,00 5 75% 3  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,00 5 75% 3  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,00 2 100% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,75 2 75% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,75 2 75% 0  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,00 2 50% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 

līdzekļi utt.) 2,00 2 100% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,75 4 50% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,67 3 50% 1  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,00 2 100% 0 10-20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 

studiju programmu LU 2,00 2 100% 0  

 Aptaujāti 4 respondenti  2008. gada jūnijs   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,19      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,10      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,94      

 Studiju procesa organizēšana 2,15      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,47      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? 
LU 

akad. LU prof. 

LU citā 

noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

Vizuālās mākslas skolotājs 1.kurss           

    

Vi

d

ēj

ai

s 

M

o

d

a

*

  

Moda 

% ** 

Neva

r 

patei

kt 

          

1 

Studiju kursu piedāvājums 

studiju programmā 

1,

76 2 76% 0           

2 

Studiju programmā piedāvāto 

studiju kursu saturs 

1,

69 2 65% 1          

3 

Studiju programmas noteikto A 

daļas kursu saturs 

2,

15 2 53% 4          

4 

Izvēles iespējas starp B daļas 

kursiem 

1,

78 5 47% 8          

5 

Iespējas apgūt vēlamos C daļas 

kursus 

2,

07 2 82% 2          

6 

Studiju programmas piedāvātā 

iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un 

iemaľas 

1,

94 2 53% 1          

7 

Studijās iegūtās prasmes 

efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas 

meklēšanai, apstrādei un 

noformēšanai utt 

1,

75 2 47% 1          

8 

Studijās iegūtās prasmes 

strādāt ar informāciju (izvērtēt, 

analizēt to) 

1,

87 2 53% 2          

9 

Studijās iegūtās prasmes 

publiski izklāstīt informāciju, 

diskutēt un pamatot viedokli 

2,

06 2 41% 1          

1

0 

Studiju programmas sniegtās 

iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā 

svešvalodā 

1,

94 1 47% 1          

1

1 

Nodarbību plānojums pa 

nedēļas dienām 

1,

88 1 41% 0          

1

2 

Nodarbību plānojums pa 

semestriem 

1,

86 5 59% 10          

1

3 

Iespēja kursus apgūt arī 

elektroniski (Web CT vidē) 

1,

38 5 53% 9          

1

4 

Iespējas klausīties lekcijas pie 

vieslektoriem 

1,

36 1 53% 3          

1

5 

Fakultātes personāla attieksme 

pret studentiem 

2,

08 2 41% 4          

1

6 

Informācijas iegūšana par 

studiju procesu fakultātē 

1,

79 2 53% 3          

1

7 

Fakultātes personāla darbība 

studiju procesa uzlabošanā 

2,

00 2 53% 1          

1

8 

Studiju materiāli-tehniskais 

nodrošinājums (telpas, mācību 

līdzekļi utt.) 

1,

88 2 41% 1          

1

9 

LU nodrošinātās iespējas 

izmantot datorus 

2,

47 3 47% 2          

2

0 

Studijām nepieciešamās 

literatūras pieejamība LU 

bibliotēkās 

2,

36 2 41% 6          

2

1 

Cik stundas nedēļā veltāt 

patstāvīgajam darbam? 

1,

64 2 53% 3 

1

0

-

2

0

h         

2

2 

Kopumā vērtējot, vai esat 

apmierināts, ka izvēlējāties šo 

studiju programmu LU 

1,

82 2 82% 0          

  
2008. 
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 % 25% 25% 0% 50% 0% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 

vairāk 

jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 0% 0% 25% 25% 50% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 

drīzāk 

jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 0% 50% 0% 0% 50% 

Pielikums 2. 

Vizuālās mākslas skolotājs 4.kurss  

    
Vidējais Moda*  

Moda 

% ** 

Nevar 

pateikt    

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,50 2 46% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,29 2 58% 2  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,42 3 35% 2  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,75 3 27% 6  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,63 3 50% 2  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,23 2 46% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 

noformēšanai utt 2,16 2 65% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 

analizēt to) 2,17 2 50% 3  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 

diskutēt un pamatot viedokli 2,50 2 46% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 

speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,04 2 65% 2  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,42 2 38% 2  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,43 5 46% 12  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 3,43 5 46% 12  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,88 2 54% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,44 2 46% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,55 2 31% 6  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,25 2 42% 2  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 

līdzekļi utt.) 2,52 3 23% 5  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,38 2 42% 2  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,75 3 46% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,04 2 62% 1 10-20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 

studiju programmu LU 2,35 2 58% 0  

 Aptaujāti 26 respondenti  2008. gada jūnijs   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,40      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,58      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,22      

 Studiju procesa organizēšana 2,42      
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 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,55      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? 
LU 

akad. LU prof. 

LU citā 

noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 46% 31% 4% 19% 0% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 

vairāk 

jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 12% 8% 46% 8% 27% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 

drīzāk 

jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 38% 23% 12% 8% 19% 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura  

studiju programmas „Skolotājs”, kods 4214104 

virziena 

„Kultūras vēstures skolotājs” 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 

par 2007./2008. akadēmisko gadu 

 

 
 

 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju virziena vadītāja: 

Lektore mg. paed. Austra Avotiľa 

 

Apstiprināts  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē …………Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Pārskata periodā turpinās abu programmu - profesionālā bakalaura studiju 

programmu “Skolotājs” (4,5 gadu studijas) virziena “Kultūras vēstures skolotājs” ar 

tiesībām mācīt vēl vienu priekšmetu, izvēloties papildkvalifikāciju un profesionālās 

studiju programmas “Skolotājs”(5,5 gadu studijas) virziena „Kultūras vēstures un 

mākslas vēstures skolotājs” nepilna laika studiju realizācija. Šīs programmas studenti 

2008. gada septembrī ir uzsākuši pēdējā (11. semestra) semestra studijas.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis novērtēšanas 

periodā (2007.-2008. mācību gads) nav mainījies: tas ir radīt iespējas studentiem iegūt 

skolotāja profesionālo kvalifikāciju, kas ir pamats skolotāja pedagoģiskās darbības 

uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību 

nepilnā laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes 

un iemaľas; 

radīt apstākļus studentu – topošo skolotāju personību vispusīgai attīstībai un 

radošai darbībai demokrātiskā sabiedrībā; 

attīstīt studentu sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo 

attieksmju izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.1. Studiju programmas struktūra atbilstošajā novērtēšanas periodā nav 

mainījusies un kredītpunktu sadalījums ir:  

Studiju programmas struktūra 2005./2006.akad. gadā 
Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi „Kultūras 

vēsture” (plus+ papildkvalifikācijai –„Vizuālās mākslas 

skolotājs” vai ”Mākslas vēstures skolotājs” vai ”Mājturības/ 

mājsaimniecības skolotājs” vai „Informātikas skolotājs”) 

40 + 20 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

Kursu sadalījums A, B un C daļās programmas īstenošanai 2007./2008. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst kultūras vēstures 

skolotāja kvalifikācijas un papildkvalifikācijas ietvaros; 
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C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Lai praktiski realizētu studiju programmu, tika pilnveidoti un papildināti visi 

esošie kursu apraksti. 

1.2. Sakarā ar paredzamo mācību priekšmeta nosaukuma maiľu no 

„Kultūras vēsture” uz priekšmetu „Kulturoloģija” bija nopietni jādomā par 

programmas satura pakāpenisku piemērošanu jaunajam mācību standartam. 

Pagaidām ir veiktas sekojošas izmaiľas:  

Studiju programmas „Skolotājs” virziena „Kultūras vēstures skolotājs” (20495) kursu 

sadalījumā –  

Veikta sekojošu kursu maiľa:  

Kursa „Mākslas pedagoģija I” (2Kr. Peda4045) vietā – „Izglītības institūcijas kultūra” (2 

Kr., SDSK6004); 

Kursa „Mākslas pedagoģija II” (2Kr. Peda4045) vietā – „Starpkultūru izglītība” (2 Kr., 

Peda 2356); 

Kursa „Jaunās reliģiskās kustības” (2Kr. Teol1001) vietā kurss „Teoloģijas vēsture I” (2 

KR. TeolP002) un „Teoloģijas vēsture II” (TeolP003).  

Šim kursam arī nosaukuma maiľa no – „Teoloģijas vēsture” uz „Reliģiju vēsture”. 

Kursa „Latvijas kultūras vēsture” (2 Kr. Vēst3393) vietā „Latvijas kultūras vēsture” (4 

Kr. - Filz3001) 

Kursu „Rietumeiropas mākslas vēsture I” (2 Kr. MākZP100) un „Rietumeiropas mākslas 

vēsture II” (2 Kr. MākZP101) vietā kursu „Kultūras teorija un vēsture” (4 Kr. – 

Filz2338) 

Ir pārcelti kursi:  

„Filozofijas modernās tendences” no 4. uz 6. semestri 

„Skicēšana” no 2. semestra uz 3. semestri. 

Dzēsti studiju kursi no šīs papildkvalifikācijas sakarā ar iepriekšminētajām izmaiľām –  

„Mākslas pedagoģija I” un „Mākslas pedagoģija II”; 

„Latvijas mākslas vēsture”; 

„Tālo Austrumu māksla”; 

„Rietumeiropas mākslas vēsture I” un „Rietumeiropas mākslas vēsture II”; 

„Jaunās reliģiskās kustības”. 

Reģistrētas izmaiľas PAIB studiju programmas „Skolotājs” virziena 

papildkvalifikācijas „Kultūras vēstures skolotājs” kursu sadalījumā, kas pielāgots 

pamatkvalifikācijas kursu sadalījumam –  

Notikusi kursu maiľa:  

Kursa „Latvijas kultūras vēsture” (2 Kr.) vietā „Latvijas kultūras vēsture” (4 Kr. - 

Filz3001) un tas pārcelts uz 6. semestri. 

Kursa „Jaunās reliģiskās kustības” vietā turpmāk kurss „Teoloģijas vēsture I” (2 KR. 

TeolP002) un „Teoloģijas vēsture II” TeolP003) un tas pārcelts to no 3. uz 4. un 5. 

semestri. 

Dzēsti sekojoši studiju kursi no šīs papildkvalifikācijas sakarā ar iepriekšminētajām 

izmaiľām –  

„Rietumeiropas mākslas vēsture I” un  

„Rietumeiropas mākslas vēsture II” 

Reģistrētas izmaiľas PAIB studiju programmas „Skolotājs” virziena 

papildkvalifikācijas „Mākslas vēstures skolotājs” kursu sadalījumā –  

Notikusi kursu maiľa:  

Kursa „Latvijas kultūras vēsture” vietā kurss „Latvijas glezniecība I” (MākZ2149) 
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Kursa „Mūsdienu mākslas vēsture” (2 KR.) vietā kurss „Laikmetīgās mākslas vēsture” 

(4KR ). 

Pārcelts kurss „Latvijas mākslas vēsture” no 7. semestra uz 6. semestri. 

Dzēsti studiju kursi no šīs papildkvalifikācijas sakarā ar iepriekšminētajām izmaiľām –  

Kursu „Latvijas kultūras vēsture” 

Kursu „Mākslas vēsture un teorija V” 

4. Atbilstoši šīm izmaiľām veikt izmaiľas arī nepilna laika studiju plānā. 

 

Izmaiľas veiktas atbilstoši fakultātes Domes sēdes protokolam no 2008.gada 

27.marta, Nr. 04/08. 

1.3. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas 

analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Kultūras vēstures skolotāju sagatavošanas specifiku ietekmē neklātienes 

apmācības forma, kurā tiek nodrošināta tikai ¼ no programmā paredzētajām 

kontaktstundām. Tas prasa ļoti lielu atbildības sajūtu un perfektu darba organizāciju. 

Analizējot novērtēšanas metodes un procedūru nepieciešams atzīmēt, ka, studiju 

kursu novērtēšana notiek atbilstoši paveiktā studiju darba apjomam – kredītpunktos un 

kvalitātei – desmit ballu sistēmā. Ierobeţoto kontaktstundu daudzums ietekmē arī 

studentu zināšanu un prasmju izvērtēšanu, kas notiek, galvenokārt, sesijas laikā, kārtojot 

eksāmenus, kad nereti atklājas problēmas, kuras nav iespējams prognozēt semestra laikā. 

Studenti tiek informēti par studiju kursu vērtēšanas principiem katra semestra 

sākumā, saľemot obligāto prasību aprakstu un pārbaudījumu kalendāro plānu. 

Protams, mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka katra 

studiju kursa specifika. Docētāji izmanto daţādu vizuālās prezentācijas aparatūru, 

datorus un internetu, tādējādi papildinot lekcijas un semināru nodarbības ar speciāli 

sagatavotu mācību materiālu demonstrējumu. Liels klāsts vizuālu mācību materiālu ir 

mākslas vēstures un pasaules kultūras vēstures tematikā. Kultūras mantojuma un 

mūsdienu mākslas apguvei docētāji organizē mācību ekskursijas uz lielākajām mākslas 

krātuvēm Eiropā (Itālijā un Vācijā), uz Latvijas muzejiem (Nacionālās mākslas muzejs, 

Dizaina mākslas muzejs u.c.) un kultūrvēsturiskiem objektiem, izstādēm. 2007. gada 

rudenī 38 specialitātes studenti devās mācību braucienā uz Vāciju un Holandi, kas 

daudziem bija pirmā iepazīšanās ar Eiropas lielākajām mākslas darbu kolekcijām. Tas 

varēja notikt pateicoties daļējam fakultātes finansiālam atbalstam.  

Vecāko kursu studentiem tika organizēts speciāls studiju brauciens uz Igauniju. 

Tika apmeklēta Tartu Universitāte un Tallinas Modernās mākslas muzejs. 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo 

priekšlikumi studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo 

priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

Pārskata periodā būtiski bija sekot programmas realizācijas kvalitātei atbilstoši 

veiktajām izmaiľām programmas kursu struktūrā. Profesionālā bakalaura programmā 

„Kultūras vēstures skolotājs” virziena vadītāja reizi katrā semestrī tikās ar katra kursa 

studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un 

problēmas. Liela atsaucība ir arī iknedēļas konsultācijām, kad studējošajiem pieejami 

visi docētāji un ir iespējams pārrunāt neskaidros jautājumus. 
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Domājot par studiju servisa attīstību, virziena vadītāja kopā ar docētājiem 

izstrādāja metodiskos norādījumus studiju programmas apgūšanai. Studiju sākumā katrs 

students saľem informācijas bukletu par studiju programmu (studiju plāns, prakses 

uzdevumi, studiju darbu prasības, diplomdarba nolikums, patstāvīgo darbu 

noformēšanas prasības, atsauksmju un izmantotās literatūras noformējums u.c.). Tāds 

informatīvi – metodiskais materiāls ļauj studentiem labāk orientēties studiju programmā 

un prasībās.  

Atskaites periodā tika pārstrādāti Valsts eksāmenu jautājumi un diplomdarba 

nolikums, kurā atbilstoši tika precizēti vairāki formālo prasību jautājumi. Darbs pie 

Valsts eksāmenu norises uzlabojumiem, kas nodrošinātu maksimālu objektivitāti 

sasniegumu izvērtējumā turpinās. 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, 

secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, mācību gada beigās tika veikta konkrētajā 

virzienā studējošo aptauja. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa norisi, 

problēmām, sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze 

rāda, ka kopumā studenti ik gadu norāda uz līdzīgām problēmām, kas acīmredzot nav 

risināmas viena virziena ietvaros.  

Studentu aptaujā par programmu 2007./2008.akad.gadā minētie galvenie pozitīvie 

momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu 

ideju savam darbam skolā (NN); 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, atzinīgi vērtējot iespēju diskutēt 

nelielās grupās. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 kā galveno trūkumu studenti min pedagoģisko priekšmetu mūsdienām un 

praktiskajām vajadzībām neatbilstošo saturu, to kvalitāti un pārlieku lielo 

apjomu; 

 kā trūkums tiek minēts arī profilkursu pārāk mazais apjoms; 

 datorpieejamība vēl arvien tiek minēta kā nepietiekoša; 

 C daļas kursu izvēles piedāvājums nepilnīgs; 

 Vieslektoru trūkums; 

 E-kursu trūkums; 

 nepieciešams atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību 

skaitu; nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam; 

 kā trūkums tiek minēta arī svešvalodu nodarbību neatbilstība izvēlētajai 

specialitātei un pārāk mazā vērība, kāda tiek pievērsta speciālās terminoloģijas 

apguvei; 

 daudzu speciālo literatūras avotu nepietiekošs nodrošinājums bibliotēkā (kas 

drīzāk ir mainīgā studentu skaita radītas neērtības);  

 kursu satura un prasību saskaľošanas nepilnības docētāju starpā, kas ietekmē ne 

tikai semestra norisi, bet arī sesijas rezultātus; 

 nesakārtotās tualetes; 
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Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka līdzās augšminētajām 

nepilnībām, studiju programma studējošos apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi. 

Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, 

prasmes un iemaľas. No aptaujas rezultātu analīzes var konstatēt, ka programmas saturs 

sniedz studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā 

praktiskajā, pedagoģiskajā darbā.  

Docētāji ir ieinteresēti sava studiju kursa īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi 

noskaľoti pret auditoriju, izprot strādājošo studentu problēmas. Visi aptaujātie bija 

vienprātīgi attiecībā uz pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu atzinumiem ir 

diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs.  

Studiju virziens darbojas jau ceturto gadu - tādēļ var secināt, ka programmas 

struktūra un uzbūve kopumā ir relatīvi veiksmīga un spējīga nodrošināt IZM 

prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu.  

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti  

Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā tiekoties ar 

katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti augsti novērtē pasniedzēju 

kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu panākumos, pieejamību gan 

konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī komunikācijas iespējas izmantojot e–pastu.  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Absolventu aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka 50% no beidzējiem strādā 

pamatdarbā vai papilddarbā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites 

periodā, personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi 

turpmākai personāla attīstībai 

Studiju virziena B daļas realizāciju nodrošina 5 docētāji un 2 studiju metodiķi.  

Mācībspēku raksturojums: 

kopējais skaits – 12 docētāji, no tiem 5 ir LU PPF pamatdarbā, 6 docētāji strādā 

pēc darba līguma, 1 docētājs strādā kā stundu pasniedzējs; 

ar doktora grādu - 4 docētāji; 

ar maģistra grādu - 8 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 1 profesors. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, 

līdzdalība pētniecības projektos u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta 

ar mākslas izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un izpratnes 

problēmām. Docētāji ir grāmatu autori, veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās 

konferencēs, veido metodiskus mācību līdzekļus. Viľu pētījumu, publikāciju un referātu 

tēmas konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem skolotāju izglītības jautājumiem. 

Pētniecisko darbu saraksts pievienots. Pielikumā Nr.2. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 
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4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Pēc studiju programmā iesaistīto docētāju ierosinājuma un atbilstoši programmas 

vajadzībām, turpinās nepieciešamās specializētās literatūras iegāde fakultātes bibliotēkā. 

INTERNETa pieslēgums ir gan docētāju darba telpās, gan studentu datortelpā. Pozitīvi, 

ka regulāri pieejami vizuālās prezentācijas līdzekļi.  

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie 

uzdevumi. 

Studiju virziena finansējums nav apmierinošs. Neapmierina – 214. V auditorijas 

iekārtojums – mēbeles un apgaismojums. Telpu vēdināšanas ierīču nesakārtotība rada 

nopietnas veselības problēmas ne tikai studentiem, bet arī docētājiem. Lai apmierinātu 

studentu prasības un nodrošinātu konkurētspējīgu izglītības kvalitāti, nepieciešams 

regulāri modernizēt materiāli tehnisko bāzi. Virziena vadītājai un docētājiem vēl arvien 

nav telpas, kurā būtu iespējams pieľemt studentus (tāda ir nelielā telpa aiz 

214.auditorijas, kurā iespējams iekļūt tikai caur auditoriju). 

5. Ārējie sakari 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem realizējas valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā un 

mācību prakses laikos, kas notiek skolās. Docētāji piedalās izglītības normatīvo 

dokumentu izstrādē un pilnveidē. 

5.2. Darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nav realizēta. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robeţām 

Virziena docētāji dalās zināšanās un pārľem veiksmīgāko pieredzi sadarbojoties 

ar pieaicinātajiem lektoriem no citām augstskolām, kā arī konferencēs un 

semināros tiekoties ar kolēģiem. 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU 

katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālisti Spodru Austrumu un 

rajonu metodiķiem (piemēram, Latgales priekšpilsētas metodiķi Inesi 

Pitkeviču). Tas dod iespēju regulāri iegūt jaunāko informāciju par norisēm 

metodiskajās apvienībās, nodrošina sadarbību ar skolām un stimulu 

nepārtrauktai satura pilnveidei. 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem būtu jāpilnveido 

sadarbība, jo pašlaik tā ir nepilnīga – nav sadarbības olimpiāţu rīkošanā, 

netiek ľemti vērā teorētiski atzinumi par standarta satura uzlabojumiem; 

 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Rīgas 28. vidussloku, 

Kultūru vidusskolu, Rīnūţu vidusskolu u.c.) iesaistot to skolotājus gan 
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mācību procesā, gan valsts pārbaudījumu komisijā, gan izmantojot skolas kā 

studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

o Saskaľā ar ekspertu ieteikumiem un lai novērstu sadrumstalotību 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Skolotājs” 

vairāki studiju kursi, kas bija ar 1kp tika apvienoti, bet vairāki citi apvienoti 4 

kredītu blokos. 

o Ir koordinēti brīvās izvēles kursu piedāvājumi, nepilna laika studentu 

vajadzību un interešu nodrošināšanai. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

7.1.Kultūras vēstures studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie docētāji savā pasniegšanas darbā izmanto piešķiramajai 

akvalifikācijai atbilstošas pedagoģiskās metodes; 

 mācību darbā izmantotās interaktīvās metodes, ļauj sasniegt augstu 

apmācības efektivitāti; 

 virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie LU PPF docētāji, par ko liecina 

akadēmiskā personāla CV un zinātnisko publikāciju skaits; 

 pieaicinātā akadēmiskā personāla dalība virziena realizācijā nodrošina augstu 

teorētiski-specializētu kvalitāti; 

 dalība starptautiskās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs veicina 

virziena praktisko realizāciju un sabiedrības interese pieaugumu; 

 kā pozitīvā puse jāuztver fakts, ka 2008. gada vasarā tika veikta studentu 

uzľemšana arī dienas nodaļā. 

7.2.Kultūras vēstures studiju virziena vājās puses 

7.2.1.Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību 

priekšmetos, kas traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un 

uzdevumus; 

 studentu svešvalodu zināšanas ir absolūti neapmierinošas. 

7.2.2.Studiju process: 

 pārāk mazas ir iespējas attīstīt studentu pētnieciskā darba iemaľas; 

 trūkst mācību pamatliteratūra, kā arī kvalitatīvi metodiskie materiāli; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 nenotiek pasniedzēju lekciju hospitēšana un savstarpēja apspriešana; 

 B daļas studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits; 

 nav pagaidām izstrādāts jauns mehānisms nodarbību plānošanā, kas 

nepieciešams virziena moduļiem. 

 

7.2.3.Pārējie faktori: 

 sakari ar darba devējiem ir nestabili un nav regulāri; 

 virziena specializācijā nav sadarbības līgumu ar ārzemju augstskolām nedz 

mācībspēku, nedz arī studentu apmaiľai, ko traucē augšminētās, nepilnīgās 

svešvalodu zināšanas; 

 nav sadarbības ar līdzīgām programmām. 

 

7.3.Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā 

studentu aptauja dod ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 
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 akadēmiskā personāla zinātniskais potenciāls ļauj pilnveidot aktīvos studiju 

kursus un izstrādāt jaunus atbilstoši darba tirgus izmaiľām. Studiju kursu 

piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniska un praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un 

apmaiľas programmās; 

 sadarbība ar līdzīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu vērtīgs 

impulss procesa uzlabošanai un attīstībai; 

 

 8. Kvantitatīvie dati 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Kultūras vēstures virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007. 
PLK    - - - -   -  

NLN  17 12 17 14 0 0 60 60 - 4 

 

8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Kultūras vēstures virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2008. 
PLK  - -    -     

NLN  - - - - 8 12 20 20 11 1 

 

 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
27

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007./2008. 7 15 8 10 13 -   

 

                                                 
27

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



 379 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2008. 

Profesori 1 

Asociētie profesori 0 

Docenti 1 

Lektori: 5 

t.sk:       ar doktora grādu  - 

ar maģistra grādu  5 

citi* 
- 

Asistenti: 
- 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
- 

citi* 
- 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
5 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2007. 

Viesprofesori 
- 

Viesdocenti 
- 

Vieslektori: 
- 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

5 

t.sk:       ar doktora grādu  
2 

ar maģistra grādu  
4 

citi* - 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 5 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2008 

Studē doktorantūrā 
- 

Ieguvuši doktora grādu 
- 



 380 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

- 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
- 

 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2008 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

- 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits) /(izstādes) 

14/9 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

10 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

 

2007./2008.  

Mācībspēku apmaiľa    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

   

   

   

No ārvalsts uz Latviju 

- -  

   

   

Studējošo apmaiľa    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

   

   

   

No ārvalsts uz Latviju 

-   

   

   

 

 

 

 

 

 

   

Kultūras vēstures skolotājs 1.kurss  
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VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais 

Moda

*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,14 2 86% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,20 2 57% 2  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,00 2 43% 2  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 5 71% 5  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,00 1 29% 2  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 86% 1  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 

noformēšanai utt 1,57 1 57% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 

analizēt to) 1,83 2 43% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 

diskutēt un pamatot viedokli 2,40 2 29% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,57 1 71% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,33 1 43% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,80 1 29% 2  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,60 1 43% 2  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,29 1 71% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,17 2 71% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,83 2 71% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 1,71 2 71% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 

līdzekļi utt.) 2,00 1 29% 2  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,83 2 43% 1  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 3,50 4 71% 1  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,43 1 57% 0 
vairāk kā 

20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 

studiju programmu LU 2,29 2 71% 0  

 Aptaujāti 7 respondenti  2008. gada jūnijs   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,11      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,78      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,84      

 Studiju procesa organizēšana 1,97      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,44      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. 

LU 

prof. 

LU citā 

noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 0% 0% 14% 71% 14% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 

vairāk 

jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 57% 14% 0% 14% 14% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 

drīzāk 

jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 29% 43% 29% 0% 0% 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa  

 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Angļu/vācu valodas skolotāja 

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 

PAR 2007./ 2008. AKADĒMISKO GADU 

 

 

 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 

2011. 

 

 

 

Studiju virziena vadītāja  

prof. I. Kangro 

 

Apstiprināts:  

Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē   …………Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 
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2. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

mērķis pašnovērtēšanas periodā (2007./2008. māc.gads) nav mainījies: studiju 

programmas īstenošanas mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo 

kvalifikāciju (Angļu/vācu valodas skolotājs), kas ir pamats skolotāja pedagoģiskās 

darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību 

pilna un nepilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, 

prasmes un iemaľas; 

radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un 

radošai darbībai demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo 

attieksmju izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.7. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju 

metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2007./2008. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi  60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2007./2008. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 78 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 76 KP (46%), jāapgūst angļu/vācu valodas 

skolotāja kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 



 384 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst angļu/vācu studiju virziena mērķiem un 

uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskajiem un 

praktiskajiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu 

izglītībā, kā arī iegūt vienu no sekojošam kvalifikācijām: „Angļu valodas skolotājs”, 

„Vācu valodas skolotājs”. 

Lai uzlabotu novērošanas prakšu organizāciju, PPF tika realizēts ESF projekts 

„Mentorings, IT, Supervīzija – atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju 

programmas “Skolotājs” studentu praksei”. Studenti apmeklēja ievadsemināru, 

supervīzijas, noslēguma konferenci, kurā piedalījās docētāji no Skolotāju izglītības, 

Pedagoģijas, Psiholoģijas nodaļām. Studenti izmantoja speciāli sagatavotas 

dienasgrāmatas un rokasgrāmatas, grupās apmeklēja skolas, kurās viľus sagaidīja 

speciāli sagatavoti mentori.  

Docētāji pilnveidojuši savus docējamos kursus, akcentējot tajos studentu zinātniski 

pētniecisko darbību gan studentiem strādājot grupās, gan individuāli. Daudzi studiju 

kursi tiek pārveidoti vizuāli atraktīvajā Power Point prezentāciju formā, piemēram,  

Vāciski/angliski  runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un izglītība I un II; 

Svešvalodu mācību metodika I un II un daudzi citi kursi. 

Docētāji turpināja darbu pie studiju kursu aprakstu detalizētas izstrādes,  regulāri atjauno 

literatūras sarakstus un pasūta grāmatas LU zinātniskajā bibliotēkā.  

 

1.8. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba 

formas: lekcijas un semināri, notiek arī praktiskās nodarbības, ko nosaka apgūstamās 

studiju programmas specifika. Lai studiju procesā studenti varētu apgūt prezentācijas 

prasmes, vairākos studiju kursos studenti veic nelielus pētnieciskos darbus un paveikto 

prezentē auditorijā. Tādējādi tiek veicināta studentu prasme detalizēti studēt mācību, 

metodisko un zinātnisko literatūru un pielietot gūtās atziľās praksē. 

 

Piedalīšanās ESF projektā „Mentorings, IT, Supervīzija-atbalsts LU PPF augstākās 

profesionālās studiju programmas “Skolotājs” studentu praksei” ļāva strukturētāk un 

kvalitatīvi augstākā līmenī studentiem iepazīties ar skolu dokumentāciju, novērot un 

analizēt mācību stundas, ārpusstundu pasākumus, skolēnu un skolotāja darbību. Arī citu 

kursu studentiem bija iespēja iepazīties ar izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, kā 

arī tos pielietot praksē skolā. 

 

Apgūtās zināšanas un metodiskā pieredze ir pamats, uz ko studenti varēs balstīties, 

veicot pedagoģisko praksi skolā un arī pēc tam strādājot skolā patstāvīgi.  Vairāku gadu 

laikā izveidojusies ļoti laba sadarbība ar svešvalodu studiju virziena bāzes skolām, kurās 

studenti veic pedagoģisko praksi. Doc. Odiľas vadībā skolā praktizējošie skolotāji ir 

apguvuši LR Zinātnes un izglītības ministrijas apstiprināto „Skolu mentoru 

sagatavošanas programmu” (36 stundas) (2008.gads); līdz ar to skolās strādājošie 

mentori var sniegt ievērojami kvalificētāku palīdzību mūsu studentiem. 75%  šajā 

programmā strādājošie mācībspēki ir studiju programmas „Skolotājs” Angļu/vācu 

valodas studiju virziena docētāji. 
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Taču neskatoties uz daudzajiem uzlabojumiem, kā būtisku trūkumu visi praktisko studiju 

kursu docētāji izjūt nepietiekamo kontaktstundu skaitu, lai varētu kvalitatīvi sagatavot 

Angļu/vācu valodas skolotājus. 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

Angļu/vācu valodas skolotāja virziena vadītāja vismaz 2 reizes semestrī tiekas ar katra 

kursa studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus 

un problēmas. Virzienu vadītājam ir iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt 

neskaidros jautājumus. Uzsākot studijas I. kursa studentiem tiek piedāvāta iespēja 

iepazīties ar studiju procesa organizatoriskajiem un saturiskajiem jautājumiem, kā arī 

iepazīties ar fakultātes, nodaļas un studiju virzienu vadītājiem. Šādas pirmā kursa dienas  

mūsu studiju virzienā jau ir tradicionālas. 

 

Studējošajiem ir iespējams tikties ar virziena vadītāju gan individuāli konkrētos 

iknedēļas pieľemšanas laikos, gan arī grupu sanāksmēs, kurās tiek pārrunāts gan studiju 

saturiskais, gan organizatoriskais aspekts un uzklausīti studentu ieteikumi studiju 

procesa uzlabošanai. 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada 

noslēgumā, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. 

 Anketēšanas rezultātā tika konstatēts: 

 Arī šajā studiju gadā, līdzīgi kā iepriekšējā (skat. Pašnovērtējuma 

ziľojumu par 2006./2007. gadu), studenti kopumā izvēlēto programmu 

vērtē pozitīvi. Lielākā respondentu daļa uz jautājumu vai kopumā ir 

apmierināti, ka izvēlējās šo studiju programmu, atbildēja, ka programma 

„drīzāk apmierina”. 

 visaugstāk novērtē prasmju attīstīšanu studiju procesā: prasmes publiski 

izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli, izmantot IT 

informācijas meklēšanai, iespēja apgūt terminoloģiju svešvalodā. 

 visaugstāk novērtē studiju kursu saturu, A sadaļas kursu saturu, iespēju 

izvēlēties B daļas kursus. Jāpiezīmē, ka studenti pozitīvi novērtē, ka viľi 

var padziļināti apgūt 2. svešvalodu. 

 studenti ir apmierināti ar nodarbību plānojumu pa dienām; NPK - 

piektdienās un sestdienās. 

 Vairāki kursi pozitīvi novērtējuši iespējas klausīties lekcijas pie 

vieslektoriem. 

 Vissliktāk novērtē materiāli tehnisko nodrošinājumu. Šajā kritērijā 

viszemāk ir novērtētas pozīcijas: LU nodrošinātās iespējas izmantot 

datoru, kā arī literatūras pieejamība LU bibliotēkā. Pārrunās ar 
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studentiem tika noskaidrots, ka cēlonis (tāpat kā iepriekšējā akadēmiskajā 

gadā) šai neapmierinātībai ir fakts, ka ir mazs eksemplāru skaits 

pedagoģiskajai un psiholoģiskajai literatūrai, ar kuru jāiepazīstas 

vienlaicīgi visiem viena kursa programmas „Skolotājs” virzienu 

studentiem. Neraugoties uz to, ka LU PPF darbojas brīvpieejas klase, 

studenti ir neapmierināti ar datoru pieejamību.  

 Studentus neapmierina studiju procesa organizācija. Pārrunās tika 

noskaidrots, ka viľus visvairāk neapmierina nodarbību plānojums pa 

dienām, taču šeit faktiski nav iespējams izveidot tādu plānojumu, kas 

apmierinātu visus, jo kvalifikācijas apguvei nepieciešamie studiju kursi 

jāsaskaľo ar attiecīgā virziena studentu un docētāju iespējām.  

 Pilna laika klātienes 4. kursa studentu atbildes daudzos kritērijos ir 

pretējas citu kursu studentu atbildēm, viľi augstu novērtē tieši literatūras 

pieejamību, bet vissliktāk novērtē nodarbību plānojumu pa semestriem, 

izvēles iespējas B daļā.  

 Studenti ir neapmierināti ar studiju kursu sadalījumu pa semestriem. Viľi 

atzīmē, ka visos semestros būtu nepieciešams līdzsvars starp 

teorētiskajiem un praktiskajiem studiju kursiem. Taču ir grūti kaut ko 

mainīt, jo teorētiskās lekcijas ir visiem studiju virzieniem Skolotāja 

programmā kopīgas. 

  Student salīdzinoši augstu novērtē personāla attieksmi. 

 Daudzās anketās studenti pauţ viedokli, ka labprātāk vairāk apgūtu 

svešvalodas un daţādus kursus svešvalodās, mazāk pedagoģiju un 

psiholoģiju; 

 Vēlas plašāku C kursu piedāvājumu, 

 Vairāk vieslektoru. 

 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā tiekoties ar 

katru akadēmisko grupu, kā arī izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. 

Arī šajā studiju gadā aptaujas par studiju kursiem kopumā notika pārrunu formā 

programmu virziena vadītājām tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika 

konstatēts, ka studenti augstu novērtē pasniedzēju kompetenci, augstu novērtē docētājus, 

kuri ļoti skaidri un saprotami izklāsta uzdevumus un prasības, pieejamību gan 

konsultāciju, gan arī citos laikos, kā arī komunikācijas iespējas, izmantojot e-pastu.  

Atsevišķi studenti izteica kritiskas piezīmes par to, ka daţkārt studiju kursu saturs 

pārklājas. 

 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

2007./2008. studiju gadā absolventu aptauja netika veikta. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 
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3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 17 docētāji pamatdarbā, 1 profesors, 3 

docenti, 9 lektori un 4 asistenti. Būtiskas pārmaiľas docētāju sastāvā nav notikušas. 

Vairākas jaunās pasniedzējas turpina studijas doktorantūrā – A.Auziľa, A.Stavicka.   

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība 

pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju 

programmu 

 

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta 

ar vairākām zinātľu nozarēm – pedagoģiju, izglītības vadību, valodniecību, 

literatūrzinātni. Līdz ar to docētāju zinātniskā darba spektrs ir ļoti plašs. Docētāji plaši 

piedalās LU akadēmiskajā konferencē, Liepājas Universitātes un Daugavpils 

Universitātes rīkotajās konferencēs, kā arī referē Latvijā un ārzemēs, piemēram, Eiropas 

Skolotāju izglītības politikas Eiropā TEPE (Teacher Education Policy in Europe) 

ikgadējā konferencē (prof. I.Kangro, doc. I.Odiľa); Erasmus intensīvā Eiropas doktorantu 

vasaras skola Lincā (asist. A.Auziľa), IASCE konference Cooperative Learning in 

Multicultural Societies: Critical Reflections ( Itālija) ( doc. I.Odiľa) u.c.  

SIN sadarbībā ar Pedagoģijas nodaļu katru gadu LU Akadēmiskajā apgādā publicē rakstu 

krājumu „Pedagoģijas un skolotāju izglītība”, kurā savu pētījumu rezultātus var publicēt 

SIN docētāji.  

Studiju virziena studenti doc. I.Odiľas vadībā katru gadu organizē starptautisku studentu 

pētnieciskā darba konferenci, kurā visi 3. kursa studenti prezentē savus pētnieciskā darba 

rezultātus. 2007./2008. studiju gadā notika jau 7. ar Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē 

apbalvotā studentu pētnieciskā darba konference, kurā piedalījās 122 studenti (110 

studenti no PPF, 12 viesi no Ungārijas, Lietuvas, Serbijas, Vācijas). Studenti, organizējot 

šo konferenci, apgūst organizatoriskā darba iemaľas un prasmes un pārbauda savas 

zināšanas starptautiskā vidē. 

 

Docētāji piedalījušies arī citu institūciju rīkotajās konferencēs ASV, Austrijā, 

Beļģijā, Itālijā, Īrijā, Slovēnijā, Vācijā, sagatavojuši 37 publikācijas ( skat. SIN atskaites 

LU Akadēmiskajam departamentam).  

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt studijas  studiju 

virzienā Angļu/vācu valodas studiju virzienā, raksturo šādi dati: 

A 316 telpā darbojas metodiskais kabinets, kurā ir 10 00 iespieddarbu; tai skaitā 

vārdnīcas un leksikoni, ko studenti var izmantot gan lekciju laikā, gan arī individuālām 

studijām. 



 388 

3 svešvalodu studiju auditorijas ir aprīkotas ar datu pārraides projektoru, visās (9) 

auditorijās ir OHP u magnetafoni, 5 auditorijās – TV, video un iespēja demonstrēt DVD; 

4 auditorijas aprīkotas ar baltajām tāfelēm, izremontētas 2 auditorijas un aprīkotas ar 

jaunām mēbelēm ( 303. un 312. auditorija). 

Docētāji ir turpinājuši bagātināt izdales un uzskates materiālu klāstu. Pamatojoties uz 

docētāju pieteikumiem, papildināti LU bibliotēkas fondi ar jaunāko zinātnisko, 

metodisko un mācību literatūru, kā arī preses izdevumiem. Īpaši tika papildināts 

literatūras klāsts par aktuāliem svešvalodu mācību metodikas jautājumiem. 

 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

Virziena finansēšanas un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas galvenie avoti ir LU 

PPF budţets. Šis finansējums nav pietiekams, jo studentu prasības ar katru gadu pieaug, 

bet finansējuma apjoms samazinās. No tā izriet studentu sūdzības par studiju procesa 

nepietiekamo materiālo nodrošinājumu. 

 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek darbojoties profesionālajās asociācijās – 

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijā un Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijā 

(LATE), tiekoties ar skolu mentoriem un direktoriem daţādos LU PPF un LR IZM 

organizētajos pasākumos. 

2008. gadā turpinās veiksmīga sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes 

Ministrijas Izglītības Satura un Eksaminācijas Centru.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji, piedaloties konferencēs un viesojoties partneraugstskolās –

prof. I.Kangro, doc. I.Odiľa – Klāgenfurtes pedagoģijas augstskolā un Hamburgas 

universitātē iepazinās ar studiju procesu un svešvalodu skolotāju izglītošanu minētājās 

augstskolās. Ilgstoša un veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Minsteres Universitātes 

Skolotāju izglītības centru, kopīgi organizējot un plānojot studentu prakses Latvijā un 

Vācijā un vadot zinātniskās konferences par prakšu organizēšanu. 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Paredzēts turpināt sadarbību ar Latvijas pedagogu biedrību, Rīgas Domes Izglītības, 

Jaunatnes un sporta departamentu, daudzām skolām gan Rīgā, gan ārpus Rīgas 

pedagoģisko prakšu norisē. 

Nākamajā akadēmiskajā gadā paredzēts paplašināt sadarbību ar citām ārzemju 

augstskolām.  
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6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

Studiju virziena pilnveide notiek regulāri un saskaľā ar ekspertu ieteikumiem, 

piemēram, studiju virzienā nav neviena studiju kursa  1 KP apjomā. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 docētāju kvalifikācija un ilggadēja 

pieredze studiju programmas 

realizācijā, kā arī tālākizglītības 

programmu realizācijā angļu/vācu 

skolotājiem; 

 studiju programmas nepieciešamību 

nosaka attiecīgo skolotāju akūts 

trūkums darba tirgū; 

 nepilna laika studijas ļauj apvienot 

darbu un studijas; 

 ir nodrošināta atgriezeniskā saikne 

starp studentiem un akadēmisko 

personālu, kas veicina studiju procesa 

uzlabošanos; 

 ikgadējā studentu pētnieciskā darba 

konference; 

 izglītoti mentori studentu prakšu 

vadīšanai; 

 ilggadēja sadarbība ar prakses vietām; 

 sadarbība ar IZM ISEC angļu un vācu 

valodas speciālistēm V.Vaheri un 

R.Kursīti, skolu pārvaldēm, metodisko 

apvienību vadītājiem; 

 kvalitatīvi un radoši izstrādāti daudzi 

diplomdarbi; 

 ir plaša starptautiskā sadarbība. 

 nepilna laika studējošajiem ir 

saspringts darba grafiks un intensīvs 

studiju process; 

 pārāk mazs kontaktstundu skaits 

studiju kursiem Angļu/vācu valodas 

apguvei; 

 mazs reflektantu skaits (vācu valodas 

studiju virzienā); 

 nepieciešams atjaunot materiālo bāzi, 

tās augstās izmaksas; 

 daudzās auditorijās nepieciešams 

remonts; 

 

Iespējas Draudi 

 turpināt pilnveidot sadarbību ar 

ārzemju augstskolām; 

 papildināt studiju kursu saturu ar 

jaunām tehnoloģijām; 

 veicināt studējošo interesi par 

zinātniski pētniecisko darbību un 

rosināt to izmantot diplomdarbu 

izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā); 

 pilnveidot materiāli tehnisko un 

 studiju maksas pieaugums neatbilstoši 

studējošo maksātspējai; 

 konkurence daţādu augstskolu līdzīgu 

studiju programmu realizēšanā; 

 studējošo skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas dēļ; 
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informatīvo bāzi. 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Angļu valodas skolotājs PLK 
Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007 48 448 443 338 338 553 0 2220 173 31 6 

2008 50 448 441 226 333 44 0 1152 118 76 5 

 

 

8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Angļu valodas skolotājs NLK 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbirums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007 26 226 114 222 115 117 117 1111 111 14 16 

2008 15 115 116 116 220 112 112 991 91 13 8 

 

8.1.2. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Vācu valodas skolotājs PLK 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbirums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007 15 115 77 117 114 115 0 666 28 19 7 

2008 13 113 77 77 112 11 0 440 8  1 

 

8.1.3. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Vācu valodas skolotājs NLK 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbirums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007 0 0 0 0 0 0 112 112 12 5 2 

2008 0 0 0 0 0 0 33 33 3 5 2 
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8.2. Studējošo un absolventu aptaujas* 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2008        

 

* Aptauja tika veikta, bet nav apkopota elektroniski 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2006. 2007. 

Profesori 1 1 

Asociētie profesori   

Docenti 4 3 

Lektori: 8 9 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maģistra grādu  10 10 

citi*   

Asistenti: 4 4 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maģistra grādu  4 4 

citi*   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 17 17 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

   

Studē doktorantūrā 2 2 

Ieguvuši doktora grādu   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
4 3 

Akadēmiskajā atvaļinājumā   

Amats  2006. 2007. 

Viesprofesori 2 1 

Viesdocenti 3 1 

Vieslektori: 2 2 

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji) 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maģistra grādu  1 2 

citi*   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 9 6 
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2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos 

projektos (projektu skaits)* 
10 10 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits) /(izstādes) 
25 

28 (no tiem 13 

LU PPF  

konferencē)  

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju 

skaits 
36 37 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 
5 

110 

(LU PPF SIN 

stud.konference) 

                         * Pielikums Nr.2 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2006./2007. 2007./2008. 

Mācībspēku apmaiľa    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

   

 2 2 

   

No ārvalsts uz 

Latviju 

-   

 2 2 

   

Studējošo apmaiľa*    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

   

 17 11 

   

No ārvalsts uz 

Latviju 

- 3 2 

   

Pielikumi 

 

 

 

Pielikums Nr.1 

 

Studējošo apmaiľa 2007./2008. 

 

Angļu valodas skolotājs (20494) 

 

 Uzvārds vārds Apliec. Nr. Augstskolas nosaukums Laika posms 

1.  Pūcīte Liene lp06053 Hamburgas Universitāte 15.10.2007-15.07.2008 

2.  Kukaine Liene  lk06075 Aveiro Universitāte, Portugāle 01.09.2007-30.07.2008 

3.  Kalniľa Maija  mk0608 Orebo Universitāte, Zviedrija 25.08.2007-08.07.2008 
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4.  Zenfs Guntis  gz06003 Aveiro Universitāte, Portugāle 01.09.2007-30.07.2008 

5.  Krūmiľa Agate  SkAn030109 Orebo Universitāte, Zviedrija 25.08.2007-08.07.2008 

 

Vācu valodas skolotājs (2049I) 

 

 Uzvārds vārds Apliec. 

Nr. 

Augstskolas nosaukums Laika posms 

6.  Jansone Maija  mj06003 Bīlefeldes Universitāte, Vācija 20.03.2008-20.07.2008 

7.  Soveiko Agnese  as06012 Freiburgas Pedagoģiskā 

augstskola, Vācija 

02.04.2008-02.08.2008 

8.  Skujiľa Ieva  is06114 Jēnas Universitāte, Vācija 02.04.2008-23.07.2008 

9.  Liepa Dace  dl05037 Freiburgas Pedagoģiskā 

augstskola, Vācija 

01.04.2008-01.08.2008 

10.  Pospelova Anna  ap06051 Bīlefeldes Universitāte, Vācija 20.03.2008-20.07.2008 

11.  Krūkliľa Anda  ak05106 Luksenburgas Universitāte, 

Vācija 

01.09.2007-30.07.2008 
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Pielikums Nr.2 

 Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos  

         

         

Fakult./inst. Nodaļa/ 

katedra/ 

laborat./ 

profesora 

grupa/ u.c. 

Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators vai 

līgumslēdzējs 

Projekta izpildes 

termiľš 

(dd.mm.gg. - 

dd.mm.gg.) 

Finansējuma 

apjoms 

(LVL/EUR/USD 

u.c.) KOPĀ 

Finansējuma 

apjoms 

(LVL/EUR/USD 

u.c.) 2007. gadā 

Finansējuma avots 

(projekta 

pasūtītājs) 

Zin.nozares 

kods (pēc 

LR 

izgl.klasifik.) 

PPF 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

LLL- Lehren leren in 

Lettland. Studentu 

prakšu organizēšana 

Vācijā un Latvijā 

Kanča K.             

Kangro I. 2007     

Minsteres 

universitāte, Boša 

fonds 14 

PPF 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

GILE - Starppaaudţu 

interkulturālās mācības 

Eiropā proj. nr. 

2004/2109  04LVA01-

S2G01-00027-1 Kangro I., Meija E. 2004. - 2007.    3000 EUR 

EK Socrates/ 

Grundtvig 14 

PPF 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

TNP3 projekta 

apakšprojekts 

"Svešvalodas Eiropas 

darba tirgū" Kangro I. 2004. - 2007.       14 

PPF 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Thematical Network 

Project in Area of 

Languages (TNP 3) 

Languages for 

enhanced opportunities 

on the European labour 

market. (Nr. 10031-CP-

3-2002-1DE-

ERASMUS-TN) Kangro I. 2003. - 2007.     

EK Socrates/ 

Erasmus 14 
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Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

2.1. FISTE  - Future 

Way for In-Service 

Teacher Training 

Across Europe 

Kalniľa S.           

Kangro I.            

Rihtere-Zunte E.  

Skara-Mincāne R. 

01.09.2004. - 

31.09.2008.     

EK Socrates/ 

Comenius 14 

PPF 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

PRESETT 

PARTNERSHIP: 

Towards a Coherent 

and Effective 

Partnership Between 

Universities and 

Schools in Pre-Service 

Teacher Education Odiľa I. 2002. - 2007.     Britu Padome 14 

PPF 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Intercultural 

Communication 

Training in Teacher 

Education Odiľa I. 2004. - 2007.     

Moderno valodu 

centrs Grācā, 

Austrija 14 

PPF 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Concil of Europe 

Project . Mentors in 

Classrooms Odiľa I. 2007     Concil of Europe    

PPF 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Eiropas Sociālā fonda 

projekts 

"MITS"(Mentorings,IT, 

Supervīzija) Odiľa I. 2007-2008     

Eiropas Sociālais 

fonds   

PPF 

Skolotāju 

izglītības 

nodaļa 

Šveices Ārlietu 

Federālā departamenta 

CIMERA projekts Odiľa I. 2006-2009     

Šveices Ārlietu 

Federālais 

departaments   

         

Finansējuma avots         

(projekta pasūtītājs)        

Latvijas (valsts, jurid. vai fiz. personas)       

Ārzemju (fondi, programmas u.c.)       

Jaukts         
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Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 
 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Latviešu valodas un literatūras skolotājs vai Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 

vai Angļu/vācu valodas skolotājs vai Mājturības un mājsaimniecības skolotājs vai 

Kultūras vēstures skolotājs vai Mākslas vēstures skolotājs vai  

Vizuālās mākslas skolotājs vai Veselības mācības un sporta skolotājs vai 

Lietišķās informātikas skolotājs  

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI  
un 

Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) (kods: 42141 02) vai 

Speciālās izglītības skolotājs (kods: 42141 05)  

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI  

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 
 

par 2008./ 2009. akadēmisko gadu 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

Studiju programmas direktors: 

Prof. V. Kincāns 

 

 

Apstiprināts: 

Pedagoģijas studiju programmu 

Padomes sēdē 2009. gada  28.oktobrī 

Protokola Nr. ___ 

Padomes priekšsēdētājs: 

____________    Prof. J.Mencis 

 

Apstiprināts: 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

Domes sēdē 2009. gada 29.oktobrī  

Protokola Nr. ___ 

Domes priekšsēdētājs: 

______________  Prof. A.Grīnfelds 

 

 
Iesniegts LU Akadēmiskajā departamentā:  2009.gada 30.oktobrī 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

2008. gada 31. decembrī beidzās akreditācijas termiľš otrā līmeľa augstākās 

izglītības Profesionālai studiju programmai “Skolotājs”.  2008. gada decembrī 

programmā palikušie  6. kursa studenti kārtoja  valsts  pārbaudījumu un  aizstāvēja  

diplomdarbus. 2009. gada 27. aprīlī LU Senāts pieľēma  lēmumu Nr. 233 par  

programmas slēgšanu. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs” mērķis pašnovērtēšanas periodā (2008./2009. akad. gads) nav mainījies.  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek 

realizēta 9 studiju virzienos: 

 angļu / vācu valoda;  

 kultūras vēsture; 

 latviešu valoda un literatūra; latviešu valoda kā otrā valoda;  

 lietišķā informātika; 

 mājturība  un mājsaimniecība; 

 pamatizglītība (1.-4. klase);  

 speciālā izglītība; 

 veselības mācība un sports; 

 vizuālā māksla.   

 

            Studiju  beigās studenti  iegūst  Profesionālā bakalaura grādu izglītībā un 

latviešu valodas un literatūras skolotājs,  

vai latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs,  

vai angļu/vācu valodas skolotājs, 

vai mājturības un mājsaimniecības skolotājs, 

vai kultūras vēstures skolotājs, 

vai mākslas vēstures skolotājs,  

vai vizuālās mākslas skolotājs,  

vai veselības mācības un sporta skolotājs, 

vai lietišķās informātikas skolotājs, 

vai pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase);  

vai speciālās izglītības  

kvalifikācijas.  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek 

realizēta pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju 

formās. 

 Detalizēta informācija par studiju programmas atsevišķiem virzieniem atrodama 

virzienu pašnovērtējuma ziľojumos (sk. Pielikumu Nr. 1) 
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1.1. izmaiņas studiju programmas saturā (t. sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t. sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju 

metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra 2008./2009. akad. gadā 

 
Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 
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Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

 Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2008./2009. 

akad. gadam ir šāds: 
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A daļa (obligātie kursi) – 80 KRP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”. Studējošie A daļā apgūst 17 

studiju kursus. 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KRP (46%). B daļā studējošiem tiek 

piedāvāti 18-26 studiju kursi atkarībā no studiju virziena. 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KRP (4%). 

Studijas programma noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kas ietver diplomdarba 

izstrādi, aizstāvēšanu un eksāmenu. Eksāmenā tiek pārbaudītas teorētiskās zināšanas, kā 

arī praktiskās iemaľas. 

Studiju programmas saturs un studiju plāna uzbūve atbilst katra konkrētā virziena 

mērķiem un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, 

teorētiskiem un praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā 

bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt atbilstošas kvalifikācijas. 

Studiju plāns ir izveidots un regulāri tiek precizēts atbilstoši programmas un 

virzienu mērķiem un uzdevumiem, kā arī LU un PPF vadības nostādnēm par studiju 

procesa optimizāciju. Lielākie pārkārtojumi ir saistīti ar  studiju  kursu pārcelšanu no 

viena  semestra  uz  citu.  Piemēram, vizuālas mākslas, kultūras vēstures un lietišķās 

informātikas skolotāju  virzienos novērošanas prakse  tika pārcelta no 2. uz 3. studiju 

semestri. Līdz ar to Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Skolotājs” novērošanas prakse visiem virzieniem notiek vienlaicīgi. Novērošanas 

prakšu organizācijā tika izmantoti iepriekšējā gadā ESF projekta „Mentorings, IT, 

Supervīzija- atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju programmas “Skolotājs” 

studentu praksei” ietvaros izstrādātie materiāli un iegūtā pieredze.  

Tādas izmaiľas studiju  plānos galvenokārt  ir  saistītas  ar stundu docētāju skaita 

būtisku samazināšanu, studiju kursu  apvienošanu un  lekciju  un  nodarbību  plānošanu 

lielajās plūsmās. Daţos virzienos nācās vairākus studiju kursus docēt vienlaikus 2. un 3. 

un 3. un 4.studiju gada studentiem, tas radīja nelielas grūtības docētājiem, jo studentiem 

nebija vienāds priekšzināšanu līmenis.  

Atskaites periodā programmas realizācijā iesaistītie docētāji turpināja darbu pie 

studiju kursu aprakstu aktualizācijas pēc jaunās formas, ar jaunas literatūras 

papildināšanu un detalizētas izstrādes. Piemēram „Latviešu valodas un literatūras 

skolotāja” virzienā izstrādāts un B daļā iekļauts jauns izvēles kurss „Raiľa un O. Vācieša 

dzeja literatūras mācību kontekstā” (doc. M. Āboltiľa).  

Daudzi studiju kursi tika pārveidoti vizuāli atraktīvajā Power Point prezentāciju 

formā, piemēram, „Vāciski/angliski runājošo valstu ģeogrāfija”, „Kultūrvēsture un 

izglītība” I un II; „Svešvalodu mācību metodika” I un II; „Vāciski runājošo valstu 

literatūra skolotājiem” II, III; „Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda II”; „Angliski 

runājošo valstu literatūra skolotājiem” I, III un daudzi citi kursi. “Mājturības un 

mājsaimniecības skolotāja” virziena docente M. Urdziľa-Deruma izstrādāja jaunas 

Power Point prezentācijas, jaunus paraugus un izdales materiālus studiju kursam 

„Tekstils un tā mācību metodika”.  

Docētāju izstrādātie studiju materiāli ļauj uzskatamāk apgūt studiju kursu saturu, 

pilnveidotie uzdevumi veicina studentu radošāku un profesionālāku darbību. Jaunie 

uzdevumi veicina studentu pieredzes veidošanos, kura būs ļoti nepieciešama 

pedagoģiskajā praksē un pedagoģiskajā darbībā kopumā, kā arī veicina kritiskās 

domāšanas pilnveidi. 

Turpmāk nepieciešams turpināt modernizēt studiju kursu saturu un organizāciju, 

to mūsdienīgai un optimālai apguvei. Lai izstrādātos materiālus varētu arī vienmēr 
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pielietot, būtu vēlams, lai katrā auditorijā un mācību darbnīcā būtu pieejams projektors 

un kodoskops.  

 

 

 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas 

analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

 Programmas saturs un praktiskā realizācija kopumā studentus apmierina. Par to 

liecina arī studentu aptaujas rezultāti par programmu ( vērtējuma skala 1 - ļoti labi, 2 - 

labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši) (Aptaujas rezultātu kopsavilkumus skat. 

Virzienu ziľojumu pielikumos) : 

 Studiju programmas saturs                                    - 1,80 

 Studiju programmas piedāvātās iespējas               - 2,03 

 Prasmju attīstīšana studiju laikā                            - 1,91 

 Studiju procesa organizēšana                                - 2,42 

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums                    - 2,40 

 Vai jūs plānojat turpināt studijas?                         - 40% 

       Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? - 60% 

       Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pašnovērtējumu rezultātiem, var secināt, ka ir 

pieaugušas prasības attiecībā pret studiju procesa organizēšanu un materiāli - tehnisko 

nodrošinājumu. Ja studentus kopumā programmas saturs apmierina, tad vairākums 

programmas realizācijā iesaistīto docētāju izjūt laika trūkumu sava priekšmeta 

kvalitatīvam izklāstam. Visi docētāji un arī daļa studentu atzīmē, ka praktiskajiem 

darbiem ir ļoti maz kontaktstundu. Studiju procesa optimizācijai  rezerves  droši vien 

jāmeklē  metodisko paľēmienu izmaiľā un daţādošanā. No otras puses, pašnovērtējuma 

rezultāti liecina,  ka docētāju metodiskais arsenāls nebūt nav neatbilstošs. Tieši otrādi,  

studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba formas, 

bet arī daţādas metodes un paľēmieni, kas rosina studentus līdzdarboties - grupu darbs, 

diskusijas, problēmsituāciju analīzes, dokumentu un tekstu analīzes u.c. Studenti tiek 

rosināti publiski uzstāties savā kursā, prezentējot patstāvīgos darbus. Studenti piedalās 

vērtēšanas darbā, proti, tiek rakstītas savstarpējas recenzijas un kopīgi analizēti testu 

rezultāti. Tādejādi tiek uzlabota gan testu kvalitāte, gan to atbilstība sniegtajām 

zināšanām. Šāda pieeja ir būtiska, jo studenti ne tikai aktīvi darbojas līdzi studijām, bet 

arī apgūst metodiku, kuru turpmāk varēs pielietot skolā, ľemot vērā skolotāja profesijas 

standartā paredzētās prasības. 

Mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka gan katra virziena 

īpatnība, gan katra studiju kursa specifika. Piemēram, vizuālās mākslas un mājturības/ 

mājsaimniecības studentiem ir iespēja kopīgi apspriest skates rezultātus, saľemt 

paskaidrojumus un saprast savu darbu trūkumus un pozitīvos momentus. Svešvalodu 

virziens organizē studentu starptautiskas konferences. Veselības mācības un sporta 

virziena studenti piedalās sporta pasākumu organizēšanā, fiziskās sagatavotības testu 

izstrādē. Studenti (docētāju M. Urdziľas-Derumas, L. Šelvahas, G. Treimanes, J. Leitāna, 

M. Kokinas –Lilo, V. Cimmermanes vadībā)   regulāri tika iesaistīti un aktīvi 

līdzdarbojās Valsts Mājturības/mājsaimniecības olimpiādes  organizēšanā, izstāţu 

iekārtošanā un darbu vērtēšanā. 
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 Studenti aktīvi izmanto piedāvāto iespēju tikties ar citu kultūru pārstāvjiem, 

piedalīties daţāda veida apmaiľas programmās. Šajā ziľā programmai ir rezerves un 

nākotnē vajadzētu tās efektīgāk izmantot. 

Studiju procesa organizēšanā ir vairāki aspekti, kas prasa papildus uzmanību no 

visiem programmas realizācijā iesaistītiem darbiniekiem, tai skaitā LU un PPF 

administrācijas puses. Lielu darbu prasa apgūto studiju kursu pielīdzināšana studentiem, 

kas atjauno studijas un līdz ar to nonāk jaunajā programmā.  

Pašnovērtēšanas periodā tika konstatēts, ka novērošanas prakses organizācija 

attiecībā pret iepriekšējo periodu tika uzlabota, bet ir jāatzīst, ka gan  prakses  

organizāciju, gan prakses saturu ir  iespējams  uzlabot.   

Studiju programmas organizācijā un praktiskā realizācijā pietrūkst sadarbības 

starp PPF nodaļām. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs” veiksmīga realizācija nav iespējama bez visu PPF nodaļu, īpaši Pedagoģijas 

nodaļas aktīvas līdzdalības.  

            Visvairāk studentus, kā arī pašus docētājus neapmierina programmas materiāli - 

tehniskais nodrošinājums. Datortehnikas stāvoklis, multimediju iekārtu hroniskais 

trūkums veido negatīvu fonu attieksmē pret programmu. Eksmatrikulēto studentu skaits 

atskaites posmā salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir palielinājies. Studentu 

eksmatrikulācija galvenokārt notiek maksātnespējas dēļ, nevis programmas organizācijas 

trūkumu dēļ, vai vāja materiāli tehniskā stāvokļa dēļ. 60% aptaujāto studentu plāno 

saistīt savu nākotni ar skolu. Tādi studentu plāni nesakrīt ar priekšstatu par to, ka mūsu 

beidzēji neiet strādāt skolā. Un, ja tā tas nereti arī notiek, tad iemeslus būtu jāmeklē ne 

jau programmas uzbūvē un realizācijā. Vai studentu cēlai iecerei ir lemts piepildīties 

dzīvē, pamatā ir atkarīgs no Latvijas valsts izglītības politikas prioritātēm un nostādnēm. 

       Virzienu vadītāju atdeve un pienesums pašnovērtējuma ziľojuma sagatavošanā ļoti 

nevienmērīgs. Pašnovērtējuma jēga īstenībā nav tikai atskaitē LU Akadēmiskajam 

departamentam, bet galvenokārt paveikta darba apzināšanā un plāna izstrādāšanā 

programmas realizācijai nākotnē. Bet no otras puses, ja  virziena  vadīšana tiek  uzskatīta  

tikai kā  goda  lieta, tad  grūti  no  virziena  vadītājiem sagaidīt  aktivitātes,  kas  

patiešām pieprasa   milzīgu atdevi un  laiku.    

   

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

           Virzienu vadītāji katra semestra laikā tiekas ar studentiem, lai pārrunātu gan 

studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un problēmas. Virzienu vadītājiem ir 

iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt neskaidros jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, atsevišķos virzienos ir izstrādāti metodiskie 

norādījumi studiju programmas apgūšanai. Piemēram, vizuālas mākslas studiju virziena  

studenti studiju sākumā saľem brošūru ar informāciju par studiju programmu. Tāds 

informatīvi – metodiskais materiāls ļauj studentiem labāk orientēties studiju programmā 

un prasībās, kuras viľiem vajag izpildīt. 

           Ľemot vērā, ka studiju kursu prasību izpildīšana pieprasa arī patstāvīgu darbu, 

studentiem ir iespēja strādāt datoru telpās un mācību darbnīcās brīvajā laikā. Studentu 

līdzdalība studiju procesā izpauţas caur studentu aptaujām. Aptaujas rezultāti tiek 
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izmantoti, vērtējot iepriekšējā gada darbu; studiju laikā studenti brīvi pauţ viedokli un 

priekšlikumus operatīvām izmaiľām. 

 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, 

vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

         Atskaites periodā, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, 372 Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studenti, tika aptaujāti 

studiju gada noslēgumā. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa norisi, 

problēmām, sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze 

rāda, ka kopumā studenti pozitīvi vērtē studiju programmu un studiju procesa norisi. 

Studentu aptaujā par programmu 2008./2009. akad. gadā minētie galvenie pozitīvie 

momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu 

ideju savam darbam skolā (NLN); 
 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā 

tiek veidotas kā labvēlīgi noskaľotas diskusijas. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; 

 nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam;  

 pasniedzējiem jābūt saprotošākiem pret neklātnieku specifiku; 

 nepietiek izdales un metodiskā materiāla (NLN); 

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 

 nesakārtota vide apkārt fakultātei; 

 starpbrīţu laikā ārpus auditorijas nav kur apsēsties; 

 neklātienes studenti - skolotāji ierosina domāt par citu prakses saturu un 

organizāciju.  

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos 

apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi (sk. anketēšanas rezultātus virzienu 

pašnovērtējumu ziľojumu pielikumos). Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem 

sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaľas. No aptaujas rezultātu 

analīzes var konstatēt, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas un 

prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā, pedagoģiskajā darbā. Aptaujātie 

studenti neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas uzbūvi. Attiecībā uz 

mācību saturu, daţi aptaujātie velējās samazināt pedagoģijas studiju kursu daudzumu un 

palielināt studiju priekšmetu apjomu obligātajā izvēles blokā. Tādus atzinumus dzirdēt 

no topošo skolotāju puses ne visai patīkami. Tas liek vēl rūpīgāk strādāt pie studiju 

procesa pilnveidošanas un praktiskās realizācijas, kā arī domāt par skolotāju izglītības 

stratēģiju un koncepciju. Paradoksāli, bet tāda veida piezīmes neizslēdz studentu 

pozitīvo attieksmi pret pasniedzējiem. Tieši otrādi, aptaujātie konkrēti minēja to 

pasniedzēju uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. Docētāji ir ieinteresēti sava 
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studiju kursa īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret auditoriju, cenšas izprast 

strādājošo studentu problēmas. Daudzi aptaujātie pieľem pasniedzēju prasību līmeni, 

kurš pēc studentu atzinumiem ir diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo 

uzdevumu skaits un to saturs. Aptaujas rezultāti liecina arī par studentu izteikto domu 

pretrunīgumu. Piemēram, no vienas puses, viľi vēlas apgūt studiju kursus elektroniski, 

bet no otras puses raksta, ka kontaktstundu ir par maz, lai attīstītu nepieciešamās 

praktiskās iemaľas. 

 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

absolventu aptaujas  2008./2009. studiju  gadā   tika veiktas Angļu valodas, Mājturības 

un mājsaimniecības, Pamatizglītības , Speciālās izglītības un Vizuālās mākslas 

skolotājus apakšvirzienos. Absolventu aptauja tika veikta izmantojot LU izstrādāto 

tipveida anketu. 

 

Angļu valodas skolotājs 
Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,25        

 
Studiju programmas piedāvātās 
iespējas 2,33       

 

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,00        

 Studiju procesa organizēšana 2,33        

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,64        

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs  
 

 % 15% 5% 8% 31% 41%   

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 
pateikt  

 

 % 10% 10% 10% 8% 62%   

 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 
specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 
pateikt  

 

 % 28% 31% 15% 8% 18%  

 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 
Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,19        

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,33        

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,40        

 Studiju procesa organizēšana 2,29        

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,28        

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs  
 

 % 0% 17% 0% 17% 67%   

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 
pateikt  

 

 % 0% 17% 0% 0% 83%   

 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 
specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 
pateikt  

 

 % 33% 17% 0% 0% 50%   
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Pamatizglītības skolotājs 
Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,91      

 
Studiju programmas piedāvātās 
iespējas 2,23      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,26      

 Studiju procesa organizēšana 2,37      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,35      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 37% 26% 4% 15% 19% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

 % 19% 11% 0% 7% 63% 

 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 
specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

 % 33% 26% 0% 7% 33% 

 

 

 

Speciālās izglītības skolotājs 
Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,46      

 
Studiju programmas piedāvātās 
iespējas 1,56      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,51      

 Studiju procesa organizēšana 1,44      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,01      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 80% 20% 0% 0% 0% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

 % 25% 10% 0% 10% 55% 

 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 
specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

 % 75% 20% 5% 0% 0% 

 

 

Vizuālās mākslas skolotājs 
Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,19      

 
Studiju programmas piedāvātās 
iespējas 2,01      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,07      

 Studiju procesa organizēšana 2,01      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,23      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 32% 16% 11% 16% 26% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

 % 5% 5% 5% 11% 74% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju jā drīzāk jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 
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specialitātē? 

 % 26% 47% 5% 5% 16% 

 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites 

periodā, personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi 

turpmākai personāla attīstībai 

 

 Studiju programmas „Skolotājs” realizācijā iesaistīti 136 mācībspēki: 22 

profesori, 9 asociētie profesori, 21 docents, 41 lektors, 10 asistenti, 33 stundu 

pasniedzēji un 15 darbinieki no administratīvā personāla puses. No visiem 

mācībspēkiem 56 ir ar doktora vai habil. doktora grādu un 80 ar maģistra grādu. Studiju 

programmas „Skolotājs” īstenošanā 2008./2009. akadēmiskajā gadā bija iesaistīts 

akadēmiskais personāls ar daţādiem akadēmiskajiem amatiem, kā arī daţādiem 

zinātniskajiem un akadēmiskajiem grādiem.  

        Akadēmiskā un administratīvā personāla kvalifikācija ir atbilstoša Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

        Studiju programmas obligātās daļas studiju kursus, t.i., nozīmīgākos pedagoģijas un 

psiholoģijas kursus docē galvenokārt profesori, asociētie profesori un docenti. 

Akadēmiskais personāls ar maģistra grādiem pārsvarā docē obligātās izvēles daļas 

kursus, kuru mērķis ir attīstīt studējošo profesionālās prasmes. Obligātās izvēles daļas 

kursus docē arī stundu pasniedzēji, kuru lielākā daļa ir augsta līmeľa praktizējoši 

speciālisti savā nozarē.  

      Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek atbilstoši programmas mērķiem 

un uzdevumiem, saskaľā ar LU noteikto kārtību par vēlēšanām akadēmiskajos amatos. 

      Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē īstenotās doktora programmas dod iespēju 

jaunajiem lektoriem un asistentiem turpināt studijas, gan nākotnē programmas 

īstenošanā iesaistīt jaunus mācībspēkus no doktorantu grupas. 2008./2009. akad. gadā 

doktora programmās studēja 14 studiju programmas „Skolotājs” mācībspēku.  

        1 lektors ir ievēlēts par docentu. 1 docents ir ievēlēts par asociēto profesoru. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” docētāji 

piedalās profesionālās pilnveides kursos, pie tam, gan kā dalībnieki, gan kā docētāji. 31 

docētājs apguvis profesionālās pilnveides programmu. Tas ļāva paaugstināt studiju 

zinātnisko līmeni, pilnā mērā nodrošinot iespēju izglītot studentus profesionālā 

bakalaura grāda iegūšanai. 

            Konsekventi tiek domāts par stundu docētāju skaita samazināšanu, taču pilnībā 

bez tiem nav iespējams iztikt - lai nodrošinātu studiju augstu profesionālo kvalitāti, 

nepieciešams iesaistīt labus speciālistus. 2008./2009. akad. gadā studiju programmas 

„Skolotājs”  realizācijā bija iesaistīti  33 stundu pasniedzēji. 

        Lielu loma studiju procesa organizēšanā un programmas realizācijā ir 

palīgpersonālam. Programmas realizāciju nodrošina 7 studiju metodiķi: ar maģistra 

izglītību - 1,  ar augstāko izglītību – 6,  lietveţi - 4, tehniskais personāls - 2. 2005./2006. 

akad. gadā studiju programmā „Skolotājs” nomainījās 3 studiju metodiķi, 2006./2007. 

akad. gadā - 3 un 2007./2008. akad. gadā studiju programmā „Skolotājs” nomainījās 4 

studiju metodiķi, 2008./2009. akad. gadā studiju programmā „Skolotājs” nomainījās 3 

studiju metodiķi. Tik liela  darbinieku maiľa negatīvi  ietekmē programmas realizāciju. 

Ne pēdējā loma darbinieku nomaiľā ir atalgojumam. Jaunu profesionālo speciālistu 
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sagatavošana ir dārgs un laikietilpīgs process. Studiju metodiķi un lietveţi ir tā pirmā 

instance, pie kā grieţas studenti un docētāji pēc palīdzības daţādu jautājumu risināšanā. 

Bieţi vien studiju metodiķi labāk par citiem programmas realizācijā iesaistītiem 

cilvēkiem redz vājās vietas studiju procesa organizēšanā. Viľu pieredze un ieteikumi ir 

nenovērtējams ieguldījums programmas stabilai attīstīšanai. 

 

 

        3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c.), tās ietekme uz studiju programmu  

 

         Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

docētāji nepārtraukti īsteno savu profesionālo pilnveidi. Visi studiju programmas 

īstenošanā iesaistītie docētāji paralēli akadēmiskajam darbam aktīvi piedalās zinātniski 

pētnieciskajās aktivitātēs. Vizuālas mākslas un mājturības/mājsaimniecības studiju 

virzienu docētāji paralēli zinātniskajam darbam rīko izstādes un piedalās ar saviem 

darbiem daţāda līmeľa mākslinieciski radošos projektos. Docētāji 2008./09. m. g. 

veikuši 12 zinātniskos pētījumus gan pētnieciskos projektos (LZP, IZM u.c.), gan 

individuālu tēmu ietvaros.  

          Atskaites periodā publicēti 139 zinātniskie raksti Latvijas un ārzemju izdevumos. 

Studiju programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls piedalījās ar 151 

referātu zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs. Kvantitatīvie dati par personāla 

pētniecisko darbību apskatāmi attiecīgā tabulā pašnovērtējuma ziľojuma beigās. Pilna 

apjoma pārskatu par profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs” docētāju publikācijām, darbību projektos, piedalīšanos konferencēs un 

starptautisko sadarbību var iegūt LU Akadēmiskajā departamentā no docētāju 

zinātniskajām atskaitēm.  

          Apkopojot pārskatus par akadēmiskā personāla zinātnisko un metodisko darbību, 

līdzdalību projektos un konferencēs, var secināt, ka zinātnisko rakstu saturs un referātu 

tēmas konferencēs ir saistītas ar programmas mērķiem un  uzdevumiem. 

 

 

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiņas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

 

            Materiāli tehnisko nodrošinājumu atskaites periodā var uzskatīt par nosacīti 

pietiekamu studiju programmas sekmīgai īstenošanai. Auditoriju, darbnīcu, laboratoriju, 

metodisko kabinetu, akadēmiskā personāla darba telpu, kā arī daţādu palīgtelpu skaits 

un platība pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. Daţu virzienu vadītāji nav 

apmierināti ar mācību telpu stāvokli, videoprojektoru, multimediju iekārtu, datoru un 

citas tehnikas trūkumu. Kaut gan studiju programmas un virzienu realizācijai finansiālo 

iespēju robeţās regulāri tiek iegādāti kancelejas piederumi, papīrs, tiek uzturēti printeri, 

kopētāji un datori, kā arī tiek iegādāta jauna tehnika.  



 408 

            Sakarā ar to, ka PPF kopā ar Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu „Skolotājs” tiek realizētas arī daudzas citas programmas, tad brīţiem 

nodarbību saraksta veidošanā ir problēmas ar auditoriju telpām. 

             Atskaites periodā pēc studiju programmas virzienu akadēmiskā personāla 

priekšlikumiem fakultātes bibliotēka ir iegādājusies mācību un zinātnisko literatūru 20 

000 Ls apmērā (2005./2006.g. 27000 Ls, 2006./2007.g. 28000 Ls). Izvērtējot datus par 

bibliotēkas apmeklējumu, jāsecina, ka fondu uzlabošana un resursu palielināšana veicina 

lielāku apmeklētāju skaitu. Tomēr no studentu puses izskan sūdzības par mācību 

literatūras trūkumu, jo eksemplāru skaits ne vienmēr ir pietiekams. 

 

 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi.       
         

            Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

finansējumu veido Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes rīcībā nodotie LU budţeta 

līdzekļi. Programmas finansiālo avotu veido valsts dotācija, kas tiek aprēķināta pēc 

budţeta vietu skaita (266 vietas), un studentu studiju maksas. Kopumā programmā tikai 

20,4% studentu mācās par valsts budţeta līdzekļiem. 

           Pēc 2005. gadā veiktiem aprēķiniem studiju izmaksas uz vienu studentu gadā ir 

1100-1250 Ls pilna laika studijās atkarībā no studiju virziena. Maksa par studijām 

studiju programmā tiek noteikta katru gadu atbilstoši LU noteiktajai kārtībai. 

Studiju maksas 2006./2007. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    700 -  450 Ls,                 

                 nepilna laika studiju studentiem 420 – 380 Ls. 

Studiju maksas 2007./2008. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    900 -  520 Ls                  

                 nepilna laika studiju studentiem 700 – 460 Ls. 

Studiju maksas 2008./2009. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    1150 -  800 Ls                  

                 nepilna laika studiju studentiem 900 – 400 Ls. 

 

 

          Studiju programmas izmaksas un reālais stāvoklis liecina, ka profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” finansējums ir uz iztikas 

minimuma. Ľemot vēra PPF SIN rīcībā esošos līdzekļus, var nodrošināt tikai 

programmas realizācijā iesaistīto docētāju un palīgpersonāla atalgojumu, kā arī 

iegādāties visnepieciešamāko mācību procesa norisei. Ierobeţotais finansējums ir 

šķērslis PPF un programmas attīstīšanai. Docētāju piedalīšanās zinātniskajās 

konferencēs un personāla attīstība daudzos gadījumos tiek bremzēta finansiālās 

nabadzības dēļ. Pedagoģiskās prakses veiksmīga norise lielā mērā ir atkarīga arī no 

pienācīgas apmaksas gan prakses vadītājiem no programmas puses, gan prakses 

vadītājiem skolās. Skolu pārstāvji bieţi vien nav ieinteresēti pieľemt praksē studentus 

savās skolās. Stundu skaits slodzēs (proti, samaksa) par prakses vadīšanu un reālais laika 

ieguldījums ir viens no apstākļiem, kādēļ prakses zaudē savu efektivitāti. 

         Studiju programmas veiksmīgākai realizācijai būtu nepieciešamas jaunas telpas. 

Neskatoties uz veiktiem remontdarbiem, remonts nepieciešams vairākās auditorijās un 

telpās. Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu 
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studentu pamatotas prasības attiecībā uz izglītības kvalitāti. Modernizāciju pieprasa  

nepartrauktu datorklašu aprīkojumu atjaunošanu. 

          Profesionālās studiju programmas īpatnība ir tāda, ka kvalitatīvas studijas prasa 

krietni lielāku finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet skaidrs ir arī tas, ka straujas studiju 

maksas palielinājums samazinās studentu skaitu mūsu programmā. Par to liecina 

2008./2009. gada uzľemšanas rezultāti. Šī dilemma norāda uz to, ka programmas 

normāla funkcionēšana ir lielā mērā saistīta ar valsts politiku izglītības jomā un, it īpaši, 

skolotāju sagatavošanas stratēģiju, kā arī LU vadības interesi par PPF un tajā realizēto 

programmu attīstību.  

 

 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek caur viľu piesaistīšanu valsts pārbaudījumu 

komisiju sastāvā. Pedagoģiskās prakses notiek sadarbībā ar skolu administrāciju un 

skolotājiem. Skolas administrācija, skolotāji un metodiskie darbinieki kopā ar LU 

docētājiem strādā pie metodisko jautājumu risināšanas.  

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robežām 

 

Programmas docētāji, piedaloties konferencēs, izstādēs, radošās darbnīcās un 

tiekoties ar kolēģiem, kuri strādā līdzīgu programmu un virzienu realizācijā citās 

augstskolās, dalās ar zināšanām un pārľem veiksmīgo mācību formu pieredzi. Citu 

struktūrvienību docētāji piedalās mūsu programmas īstenošanā. Pedagoģijas studiju 

programmu padomē kopā ar kolēģiem no citām fakultātēm tiek apspriesti studiju 

programmas realizācijas organizatoriskie un saturiskie jautājumi.  

 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU 

katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālistiem. Tas dod iespēju LU 

īstenoto programmu salīdzināt ar līdzīgām studiju programmām citās 

augstskolās un nepārtraukti to pilnveidot; 
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 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem, kuri deleģē savu 

pārstāvi valsts pārbaudījuma komisijā; 

 ar skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Talsu mākslas skolu, Rīgas 

Juglas vidusskolu, Rīgas 47.vidusskolu, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, Rīgas 

2.vidusskolu, Ziemeļvalstu ģimnāziju u.c.), iesaistot to skolotājus gan 

mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma komisijā, gan izmantojot skolas kā 

studentu pedagoģisko prakšu vietas; 

 ar mācību grāmatu izdevniecībām (RaKa, Mācību grāmata, Pētergailis); 

 ar skolotāju metodiskajām apvienībām; 

  ar LZP; 

 ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru. 

Sadarbību ar daţādam organizācijām un institūcijām tiek plānots attīstīt arī 

nākotnē. 

 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

(ārējās ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu 

realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

 

      Gatavojoties akreditācijai, tika ľemta 5 iepriekšējo gadu „Skolotāja” programmas 

īstenošanā pieredzētais un konstatētais, kā arī vērtētāju ieteikumi un citu līdzīgu 

programmu (Liepājas Universitātē, Daugavpils Universitātē) pieredze. Šajā programmas 

īstenošanas etapā izvirzītie uzdevumi izpildīti. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

     Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

stiprās puses:  

 programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki savā darbā izmanto 

nepieciešamās mācību metodes piešķiramās kvalifikācijas iegūšanai. Mācību 

darbā izmantotās interaktīvās metodes ļauj sasniegt augstu efektivitāti; 

 programmas realizācijā ir iesaistīti vadošie mācībspēki no LU PPF, par ko 

liecina akadēmiskā personāla CV, zinātnisko publikāciju skaits un 

mākslinieciskā jaunrade; 

 akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, semināros Latvijā un 

ārvalstīs veicina studiju programmas „Skolotājs” zinātniskuma un praktiskās 

realizācijas līmeľa nepārtrauktu paaugstināšanos. 

 

     Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

vājās puses. 

Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību 

priekšmetos, kas traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un 

uzdevumus; 

 maz budţeta vietas; 

 studenti paralēli studijām spiesti strādāt; 

 studentu svešvalodu zināšanas ir absolūti neapmierinošas. 

Studiju process: 
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 par maz tiek attīstītas pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaľas; 

 ne visos studiju kursos ir iespējams panākt visu studentu nodrošinājumu ar 

mācību pamatliteratūru, kā arī kvalitatīviem metodiskajiem materiāliem; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 prakses jautājums ir viena no vājākām vietām programmas realizācijā; 

 praktiskajiem studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits. 

Pārējie faktori: 

 sakari ar darba devējiem ir nestabili un neregulāri. Sakari ar darba devējiem 

tiek dibināti nepieciešamības dēļ. Darba devēji nav motivēti uzturēt 

patstāvīgus kontaktus ar topošiem skolotājiem; 

 sadarbība ar ārzemju augstskolām mācībspēku un studentu apmaiľā nav 

pietiekoša; 

 nav regulāras sadarbības ar līdzvērtīgam programmām. 

 

Draudi 

          Programmas izmaksas ar katru gadu pieaug, apsteidzot topošo skolotāju reālo 

maksātspēju. Pēdējo gadu laikā studējošo skaits programmā samazinās (pieaugošās 

studiju maksas dēļ,ekonomiskā stavokļa deļ, valsts izglītības politikas dēļ, demogrāfiskā 

situācija utt.)   neraugoties uz to, ka studējošie vērtē programmu pozitīvi un uzskata par 

noderīgu profesionālās kvalitātes pilnveidei. 

 

 

           Paveiktā darba, studiju procesa norises un programmas analīze dod ierosinājumus 

un idejas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

turpmākai attīstībai un iespējamo draudu novēršanai. 

 

 

 

Ilgtermiľa attīstība ir saistīta ar šādiem pasākumiem: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais un mākslinieciskais potenciāls ļauj pilnveidot 

aktīvos studiju kursus un izstrādāt jaunus studiju kursus atbilstoši darba tirgus 

izmaiľām. Studiju kursu piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 programmas attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniski praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas 

programmās; 

 sadarbība ar līdzvērtīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu visnotaļ vērtīgs 

impulss šo programmu uzlabošanai un attīstībai, kas kopumā uzlabotu skolotāju 

izglītības situāciju Latvijā; 

 programmas attīstību varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrības diskusija par skolotāju 

izglītības problēmām. 

Īstermiľa pasākumi paredz: 

 pastiprināt sadarbību ar citām LU PPF struktūrvienībām;  

 intensificēt mācībspēku un studentu apmaiľu ar ārvalstu augstskolām; 

 studiju kursu aprakstus ir nepieciešams papildināt ar jaunāko literatūru,   

vienlaicīgi nodrošinot šīs literatūras pieejamību LU bibliotēkā; 

 nodrošināt studentiem pilnvērtīgus studiju apstākļus (labiekārtotas mācību un 

palīgtelpas, mācību literatūras un moderno tehnisko līdzekļu pieejamību); 
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 panākt potenciālo darba devēju aktīvāku dalību studiju procesa realizēšanā un 

pilnveidošanā; 

 uzlabot studiju materiālu sagatavošanu un izdošanu nepilna laika studiju 

formas studentiem. 

 

 

 

 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  379 366 333 344 289 87 1798 1364 120 224* 

2006.  345 304 342 279 314 121 1705 1344 267 - 

2007. 280 280 263 310 241 256 131 1484 1181 376 230 

2008.  306 237 220 241 151 91 1249 983 228 96* 

 

 

 

* dati no https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1 laikā 1/09/2008-1/09/2009 

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju 

kursiem: 
aptaujāto 

studiju kursu 

skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
28

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32 97 84 77 - - - 

2006./2007. 74 52 59 60 49 13 57 11 

2007./2008. 44 84 37 76 38 10 11 38 

2008./2009. 137 84 78 73    39 

                                                 
28

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1
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2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007 2008 

Profesori 14 14 15 22 

Asociētie profesori 4 5 5 9 

Docenti 18 19 19 21 

Lektori: 50 35 36 41 

t.sk:       ar doktora grādu  1 - - 5 

ar maģistra grādu  48 32 33 36 

citi* 1 3 3 - 

Asistenti: 7 7 7 10 

t.sk:       ar doktora grādu      

ar maģistra grādu  7 7 7 10 

citi*     

Akadēmiskais personāls KOPĀ 93 80 82 103 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 

Viesprofesori 
    

Viesdocenti 
    

Vieslektori: 
    

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 
25 45 34 33 

t.sk:       ar doktora grādu  6 11 10 4 

ar maģistra grādu  15 29 19 29 

citi* 4 5 5 - 
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Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 25 45 34 33 

                    * Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 2007 2008 

Studē doktorantūrā 10 8 12 14 

Ieguvuši doktora grādu  1  1 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
8 10 15 31 

Akadēmiskajā atvaļinājumā  3 - 5 6 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 2008 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos 

projektos (projektu skaits) 
23 19 12 70 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  
40 92* 136* 151* 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 
78 96 163 139 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
38 49 15 153 

 

 

*Referātu  skaits  zinātniskajās  konferences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006.  2006./2007.  2007./2008. 

Mācībspēku       
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apmaiľa 

No Latvijas 

uz ārvalsti 

 2     

      

No ārvalsts 

uz Latviju 

      

      

Studējošo 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Vācija 5 Lietuva 2 Lietuva 5 

Francija 1 Somija 2 Somija 2 

Portugāle 1 Polija 1 Polija 3 

Īrija 1 Igaunija 1 Igaunija 1 

Austrija 2 Norvēģija 1 Francija 1 

Dānija 2 Vācija 4 Vācija 9 

Anglija 1 Nīderlande 1 Portugale 4 

     Ausrtrija 5 

     Luksemburga 1 

     Zviedrija 3 

   Nav definets 4 Danija 5 

No ārvalsts 

uz Latviju 

      

   3   
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 Valsts 

Skaits pa akadēmiskajiem 

gadiem 

2008./2009. 

Mācībspēku apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Lietuva 2 

Somija 1 

No ārvalsts uz Latviju 
  

  

Studējošo apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Vācija 5 

Francija  

Portugāle 2 

Īrija  

Austrija 1 

Dānija 2 

Anglija  

 Somija 3 

   

   

   

No ārvalsts uz Latviju 

Somija                       1 
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Pielikums nr. 1 

 

Profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

studiju virzienu 

 pašnovērtējuma ziľojumi: 

 

 

 
1. Angļu/vācu valodas skolotājs 

2. Latviešu valodas un literatūras skolotājs  

Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 

3. Lietišķās informātikas skolotājs 

4. Kultūras vēstures skolotājs  

5. Mājturības/ mājsaimniecības skolotājs 

6. Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)  

7. Speciālās izglītības skolotājs 

8. Veselības mācības un sporta skolotājs 

9. Vizuālās mākslas skolotājs  
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa  

 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Angļu/vācu valodas skolotāja 

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 

PAR 2008./ 2009. AKADĒMISKO GADU 

 

 

 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

 

     

 Angļu/vācu studiju virziena vadītāja 

prof. I. Kangro 

Apstiprināts: 

 Pedagoģijas studiju programmu 

padomes sēdē …………Protokola Nr.  

Padomes priekšsēdētājs: 

...................................................... 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā: 

....................................................... 
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Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

mērķis pašnovērtēšanas periodā (2008./2009. māc.gads) nav mainījies: studiju 

programmas īstenošanas mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo 

kvalifikāciju (Angļu/vācu valodas skolotājs), kas ir pamats skolotāja pedagoģiskās 

darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību 

pilna un nepilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, 

prasmes un iemaľas; 

radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un 

radošai darbībai demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo 

attieksmju izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.3. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju 

metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2008./2009. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi  60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2006./2007. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 78 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 76 KP (46%), jāapgūst angļu/vācu valodas 

skolotāja kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst angļu/vācu studiju virziena mērķiem un 

uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskajiem un 



 420 

praktiskajiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu 

izglītībā, kā arī iegūt vienu no sekojošam kvalifikācijām: „Angļu valodas skolotājs”, 

„Vācu valodas skolotājs”. 

Lai uzlabotu novērošanas prakšu organizāciju, PPF tiek ieviesti ESF projektā 

„Mentorings, IT, Supervīzija izstrādātie materiāli („Skolu mentoru sagatavošanas 

programma” un „Skolu mentoru kompetences pilnveides programma”).  

Docētāji pilnveidojuši savus docējamos kursus, akcentējot tajos studentu zinātniski 

pētniecisko darbību gan studentiem strādājot grupās, gan individuāli. Daudzi studiju 

kursi tiek pārveidoti vizuāli atraktīvajā Power Point prezentāciju formā, piemēram, 

Vāciski/angliski  runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un izglītība I un II; 

Svešvalodu mācību metodika I un II; Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem II, 

III; Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda II; Angliski runājošo valstu literatūra 

skolotājiem I, III un daudzi citi kursi. 

Docētāji turpināja darbu pie studiju kursu aprakstu detalizētas izstrādes, regulāri atjauno 

literatūras sarakstus un pasūta grāmatas LU zinātniskajā bibliotēkā.  

 

1.4. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba 

formas: lekcijas un semināri, notiek arī praktiskās nodarbības, ko nosaka apgūstamās 

studiju programmas specifika. Lai studiju procesā studenti varētu apgūt prezentācijas 

prasmes, vairākos studiju kursos studenti veic nelielus pētnieciskos darbus un paveikto 

prezentē auditorijā. Tādējādi tiek veicināta studentu prasme detalizēti studēt mācību, 

metodisko un zinātnisko literatūru un pielietot gūtās atziľās praksē. 

 

Vairāku gadu laikā izveidojusies ļoti laba sadarbība ar svešvalodu studiju virziena bāzes 

skolām, kurās studenti veic pedagoģisko praksi. Doc. Odiľas vadībā skolā praktizējošie 

skolotāji ir apguvuši LR Zinātnes un izglītības ministrijas apstiprināto „Skolu mentoru 

sagatavošanas programmu”(36 stundas) un „Skolu mentoru kompetences pilnveides 

programmu”(36 stundas) (2008.gads); līdz ar to skolās strādājošie mentori var sniegt 

ievērojami kvalificētāku palīdzību mūsu studentiem. 75% šajā programmā strādājošie 

mācībspēki ir studiju programmas „Skolotājs” Angļu/vācu valodas studiju virziena 

docētāji. 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

Angļu/vācu valodas skolotāja virziena vadītāja vismaz 2 reizes semestrī tiekas ar katra 

kursa studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus 

un problēmas. Virzienu vadītājam ir iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt 

neskaidros jautājumus. Uzsākot studijas I. kursa studentiem tiek piedāvāta iespēja 

iepazīties ar studiju procesa organizatoriskajiem un saturiskajiem jautājumiem, kā arī 

iepazīties ar fakultātes, nodaļas un studiju virzienu vadītājiem. Šādas pirmā kursa dienas 

mūsu studiju virzienā jau ir tradicionālas. 



 421 

 

Studējošajiem ir iespējams tikties ar virziena vadītāju gan individuāli konkrētos 

iknedēļas pieľemšanas laikos, gan arī grupu sanāksmēs, kurās tiek pārrunāts gan studiju 

saturiskais, gan organizatoriskais aspekts un uzklausīti studentu ieteikumi studiju 

procesa uzlabošanai. 

 

2008./2009. GADA DATI 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam)* 

 

Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada 

noslēgumā, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. 

 Anketēšanas rezultātā tika konstatēts: 

 Studenti kopumā izvēlēto programmu vērtē pozitīvi. Lielākā respondentu 

daļa uz jautājumu vai kopumā ir apmierināti, ka izvēlējās šo studiju 

programmu, atbildēja, ka programma „drīzāk apmierina”. 

 visaugstāk novērtē prasmju attīstīšanu studiju procesā: prasmes publiski 

izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli, izmantot IT 

informācijas meklēšanai, iespēja apgūt terminoloģiju svešvalodā. 

 visaugstāk novērtē studiju kursu saturu, A sadaļas kursu saturu, iespēju 

izvēlēties B daļas kursus. Jāpiezīmē, ka studenti pozitīvi novērtē, ka viľi 

var padziļināti apgūt 2. svešvalodu. 

 studenti ir apmierināti ar nodarbību plānojumu pa dienām; NPK - 

piektdienās un sestdienās. 

 Vairāki kursi pozitīvi novērtējuši iespējas klausīties lekcijas pie 

vieslektoriem. 

 Vissliktāk novērtē materiāli tehnisko nodrošinājumu. Šajā kritērijā 

viszemāk ir novērtētas pozīcijas: LU nodrošinātās iespējas izmantot 

datoru, kā arī literatūras pieejamība LU bibliotēkā. Pārrunās ar 

studentiem tika noskaidrots, ka cēlonis (tāpat kā iepriekšējā akadēmiskajā 

gadā) šai neapmierinātībai ir fakts, ka ir mazs eksemplāru skaits 

pedagoģiskajai un psiholoģiskajai literatūrai, ar kuru jāiepazīstas 

vienlaicīgi visiem viena kursa programmas „Skolotājs” virzienu 

studentiem. Neraugoties uz to, ka LU PPF darbojas brīvpieejas klase, 

studenti ir neapmierināti ar datoru pieejamību.  

 Studentus neapmierina studiju procesa organizācija. Pārrunās tika 

noskaidrots, ka viľus visvairāk neapmierina nodarbību plānojums pa 

dienām, taču šeit faktiski nav iespējams izveidot tādu plānojumu, kas 

apmierinātu visus, jo kvalifikācijas apguvei nepieciešamie studiju kursi 

jāsaskaľo ar attiecīgā virziena studentu un docētāju iespējām.  

 Pilna laika klātienes 4. kursa studentu atbildes daudzos kritērijos ir 

pretējas citu kursu studentu atbildēm, viľi augstu novērtē tieši literatūras 

pieejamību, bet vissliktāk novērtē nodarbību plānojumu pa semestriem, 

izvēles iespējas B daļā.  

 Studenti ir neapmierināti ar studiju kursu sadalījumu pa semestriem. Viľi 

atzīmē, ka visos semestros būtu nepieciešams līdzsvars starp 

teorētiskajiem un praktiskajiem studiju kursiem. Taču ir grūti kaut ko 
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mainīt, jo teorētiskās lekcijas ir visiem studiju virzieniem Skolotāja 

programmā kopīgas. 

  Student salīdzinoši augstu novērtē personāla attieksmi. 

 Daudzās anketās studenti pauţ viedokli, ka labprātāk vairāk apgūtu 

svešvalodas un daţādus kursus svešvalodās, mazāk pedagoģiju un 

psiholoģiju; 

 Vēlas plašāku C kursu piedāvājumu, 

 Vairāk vieslektoru. 

 

*(.Pielikums Nr.4) 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā tiekoties ar 

katru akadēmisko grupu, kā arī izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. 

Arī šajā studiju gadā aptaujas par studiju kursiem kopumā notika pārrunu formā 

programmu virziena vadītājām tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika 

konstatēts, ka studenti augstu novērtē pasniedzēju kompetenci, augstu novērtē docētājus, 

kuri ļoti skaidri un saprotami izklāsta uzdevumus un prasības, pieejamību gan 

konsultāciju, gan arī citos laikos, kā arī komunikācijas iespējas, izmantojot e-pastu. 

Atsevišķi studenti izteica kritiskas piezīmes par to, ka daţkārt studiju kursu saturs 

pārklājas. 

 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

2008./2009. studiju gadā absolventu aptauja netika veikta. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 16 docētāji pamatdarbā, 1 profesors, 3 

docenti, 8 lektori un 4 asistenti. Būtiskas pārmaiľas docētāju sastāvā nav notikušas. 

Studijas doktorantūrā turpina – A.Auziľa, A.Stavicka.  

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība 

pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju 

programmu 

 

LU PPF Skolotāju izglītības nodaļas organizētā konkursa „Uzmanību! runā jaunieši” 

dalībnieki – vairāk nekā 50 skolēnu un skolotāju no daţādām Latvijas izglītības 

iestādēm. 
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Konferencē skolēni iepazīstinās ar savu pētījumu rezultātiem par mūsdienu latviešu 

jauniešu valodu. Konferences dalībnieki tikās ar latviešu valodniekiem, lai gūtu jaunas 

zināšanas un iedvesmu turpmākajiem pētījumiem par latviešu valodu. 

Konference notika, pateicoties LU profesores Inas Druvietes, LU profesores Annas 

Vulānes, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētnieka Ojāra Buša, LU lektores Lilijas 

Jurģītes un LU docentes Lauras Tidriķes entuziasmam. 

Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA) rīkoja   

starptautisko konferenci “Sadarbība ilgtspējīgas izglītības nodrošināšanai: izglītības 

vadība, pētniecība, prakse, teorija“, kas notika no 26. aprīļa līdz 29. aprīlim 2009. gadā. 

LAPSAs priekšsēdētāja, LU PPF Skolotāju Izglītības nodaļas docente Indra Odiľa. 

Doc. Odiľas vadībā skolā praktizējošie skolotāji ir apguvuši LR Zinātnes un izglītības 

ministrijas apstiprināto „Skolu mentoru sagatavošanas programmu”. 

 kursi norisinājās no 21.-28.oktobrim. 

Latvijā 13 sertificēto mentoru vidū ir LU PPF docente Indra Odiľa.  

Kursu mērķis ir sagatavot daţādu mācību priekšmetu mentoru kvalitatīvas mācību 

prakses nodrošināšanai, topošo skolotāju un jauno skolotāju ievadīšanai skolas dzīvē. 

Kursi sadarbībā ar IZM, Britu Padomi un Latvijas skolotāju izglītotāju asociāciju (ALSI) 

jau notikuši Daugavpilī, Rīgā, būs vēl Liepājas Pedagoģijas akadēmijā un Rēzeknes 

augstskolā. Kursos piedalās skolotāji un augstskolu docētāju komandas kam interesē 

darbs ar jaunākajiem kolēģiem kā arī savas profesionālās izaugsmes pilnveidei. 

Prof. I. Kangro novadījusi kursus Rīgas pilsētas Latgales priesšpilsētas, Centra un 

Ziemeļu rajona vācu valodas skolotājiem par tēmu „Modernās tehnoloģijas vācu valodas 

skolotāju darbā”. 

Programmas „Iespējamā misija” vasaras akadēmijā četras nodarbības angļu valodas 

metodikā  sagatavoja un vadīja lekt. I. Augustāne. 

Vairāki docētāji piedalījās The 9th Baltic IATEFL & LATE 17-Year Anniversary 

Conference“THE 21
ST

 CENTURY ELT CLASSROOM – WHAT IS THE STATUS 

QUO?”  

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta 

ar vairākām zinātľu nozarēm – pedagoģiju, izglītības vadību, valodniecību, 

literatūrzinātni. Līdz ar to docētāju zinātniskā darba spektrs ir ļoti plašs. Docētāji plaši 

piedalās LU akadēmiskajā konferencē, Liepājas Universitātes un Daugavpils 

Universitātes rīkotajās konferencēs, kā arī referē Latvijā un ārzemēs, Erasmus intensīvā 

Eiropas doktorantu vasaras skola Lincā, Austrija (asist. A.Auziľa), European Seminar 

„The Development of comunicative skills in Teacher training for an inclusive school”  

Spānijā , 54th Annual International Reading association convention „Beyound the 

horizon: Reading, Writing and Conversation” ASV, ( lekt. S. Kalniľa) u.c.  

Sadarbībā ar PPF Pedagoģijas un psiholoģijas nodaļu SIN izdots ikgadējais LU rakstu 

krājumus “Pedagoģija un skolotāju izglītība” Nr. 741; šim izdevumam rakstus gatavo ne 

tikai SIN un citi PPF LU mācībspēki un doktoranti, bet arī daudzu citu Latvijas un 

ārvalstu augstskolu docētāji, kā arī humanitāro un sociālo nozaru speciālisti. 

 Studiju virziena studenti doc. I.Odiľas vadībā katru gadu organizē starptautisku studentu 

pētnieciskā darba konferenci, kurā visi 3. kursa studenti prezentē savus pētnieciskā darba 

rezultātus. 2008./2009. studiju gadā notika jau 8. ar Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē 

apbalvotā studentu pētnieciskā darba konference, kurā piedalījās 140 studenti (studenti 

no PPF, viesi no Ungārijas, Polijas. Ar referātiem uzstājās 55 studenti). Studenti, 

organizējot šo konferenci, apgūst organizatoriskā darba iemaľas un prasmes un pārbauda 

savas zināšanas starptautiskā vidē. 
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Docētāji piedalījušies arī citu institūciju rīkotajās konferencēs ASV, Austrijā, 

Vācijā, Igaunija. Sagatavojuši 13 publikācijas. ( Pielikums   Nr.3 ) 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt studijas  studiju 

virzienā Angļu/vācu valodas studiju virzienā, raksturo šādi dati: 

Pateicoties ActivELP projekta dalībniecēm, SIN nodaļas angļu un vācu valodas 

pasniedzējām Ilzei Kangro, Indrai Odiľai, Ritai Skarai-Mincānei un Intai Augustānei, 

ACTIVBOARD interaktīvā tāfele ir vērtīgs jaunieguvums. 5. februārī tika organizēts 

izdevniecības „Lielvārds” seminārs par ACTIVBOARD interaktīvās tāfeles 

izmantošanas iespējām mācību materiālu veidošanai. 

A 316 telpā darbojas metodiskais kabinets, kurā ir 10 00 iespieddarbu; tai skaitā 

vārdnīcas un leksikoni, ko studenti var izmantot gan lekciju laikā, gan arī individuālām 

studijām. 

3 svešvalodu studiju auditorijas ir aprīkotas ar datu pārraides projektoru, visās (9) 

auditorijās ir OHP u magnetafoni, 5 auditorijās – TV, video un iespēja demonstrēt DVD; 

4 auditorijas aprīkotas ar baltajām tāfelēm, izremontēta 1 auditorija un aprīkota ar 

jaunām mēbelēm (313. auditorija), šajā auditorijā ir uzstādīta interaktīvā tāfele. 

Docētāji ir turpinājuši bagātināt izdales un uzskates materiālu klāstu. Pamatojoties uz 

docētāju pieteikumiem, papildināti LU bibliotēkas fondi ar jaunāko zinātnisko, 

metodisko un mācību literatūru, kā arī preses izdevumiem. Īpaši tika papildināts 

literatūras klāsts par aktuāliem svešvalodu mācību metodikas jautājumiem. 

 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

Virziena finansēšanas un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas galvenie avoti ir LU 

PPF budţets. Šis finansējums nav pietiekams, jo studentu prasības ar katru gadu pieaug, 

bet finansējuma apjoms samazinās. No tā izriet studentu sūdzības par studiju procesa 

nepietiekamo materiālo nodrošinājumu. 

 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Ir izveidojusies jauns sadarbības modelis starp LU PPF un  Ozolnienu vidusskolu. 

Sadarbība ietver vecāko kursu nosūtīšanu praksē uz Ozolnieku vidusskolu, ar iespēju 

turpināt darbu pēc augstskolas beigšanas ( L. Pumpure-Bebre), mērķtiecīgi izstrādāt 

diplomdarbā mācību programmu klasēm ar padziļinātu vācu valodas apmācību. 

Sadarbība ar darba devējiem notiek darbojoties profesionālajās asociācijās – 

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijā un Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijā 
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(LATE), tiekoties ar skolu mentoriem un direktoriem daţādos LU PPF un LR IZM 

organizētajos pasākumos. 

2008. gadā turpinās veiksmīga sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes 

Ministrijas Izglītības Satura un Eksaminācijas Centru.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji, piedaloties konferencēs un viesojoties partneraugstskolās –

prof. I.Kangro, doc. I.Odiľa, piemēram, Klāgenfurtes pedagoģijas augstskolā, kur  

iepazinās ar studiju procesu un svešvalodu skolotāju izglītošanu. Ilgstoša un veiksmīga 

sadarbība ir izveidojusies ar Minsteres Universitātes Skolotāju izglītības centru, kopīgi 

organizējot un plānojot studentu prakses Latvijā un Vācijā un vadot zinātniskās 

konferences par prakšu organizēšanu. 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Paredzēts turpināt sadarbību ar Latvijas pedagogu biedrību, Rīgas Domes Izglītības, 

Jaunatnes un sporta departamentu, daudzām skolām gan Rīgā, gan ārpus Rīgas 

pedagoģisko prakšu norisē. 

Nākamajā akadēmiskajā gadā paredzēts paplašināt sadarbību ar citām ārzemju 

augstskolām.  

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

Studiju virziena pilnveide notiek regulāri un saskaľā ar ekspertu ieteikumiem, 

piemēram, studiju virzienā nav neviena studiju kursa 1 KP apjomā. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 docētāju kvalifikācija un ilggadēja 

pieredze studiju programmas 

realizācijā, kā arī tālākizglītības 

programmu realizācijā angļu/vācu 

skolotājiem; 

 studiju programmas nepieciešamību 

nosaka attiecīgo skolotāju akūts 

trūkums darba tirgū; 

 nepilna laika studijas ļauj apvienot 

darbu un studijas; 

 ir nodrošināta atgriezeniskā saikne 

starp studentiem un akadēmisko 

personālu, kas veicina studiju procesa 

 nepilna laika studējošajiem ir 

saspringts darba grafiks un intensīvs 

studiju process; 

 pārāk mazs kontaktstundu skaits 

studiju kursiem Angļu/vācu valodas 

apguvei; 

 mazs reflektantu skaits (vācu valodas 

studiju virzienā); 

 nepieciešams atjaunot materiālo bāzi, 

tās augstās izmaksas; 

 daudzās auditorijās nepieciešams 

remonts; 

 



 426 

uzlabošanos; 

 ikgadējā studentu pētnieciskā darba 

konference; 

 izglītoti mentori studentu prakšu 

vadīšanai; 

 ilggadēja sadarbība ar prakses vietām; 

 sadarbība ar IZM ISEC angļu un vācu 

valodas speciālistēm V.Vaheri un 

R.Kursīti, skolu pārvaldēm, metodisko 

apvienību vadītājiem; 

 kvalitatīvi un radoši izstrādāti daudzi 

diplomdarbi, studenti ieguvuši LVSA( 

Latvijas Valodu skolotāju asociācija) 

balvas par izcili izstrādātiem 

diplomdarbiem; 

 ir plaša starptautiskā sadarbība. 

Iespējas Draudi 

 turpināt pilnveidot sadarbību ar 

ārzemju augstskolām; 

 papildināt studiju kursu saturu ar 

jaunām tehnoloģijām; 

 veicināt studējošo interesi par 

zinātniski pētniecisko darbību un 

rosināt to izmantot diplomdarbu 

izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā); 

 pilnveidot materiāli tehnisko un 

informatīvo bāzi. 

 studiju maksas pieaugums neatbilstoši 

studējošo maksātspējai; 

 konkurence daţādu augstskolu līdzīgu 

studiju programmu realizēšanā; 

 studējošo skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas dēļ; 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMU SASTĀDĪJA: 

 

Studiju programmas direktore: prof. Ilze Kangro 

 

Studiju metodiķe: Aiga Skrastiľa-Zommere 

 

 

20.10.2009. 
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 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Angļu valodas skolotājs PLK 
Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007/2008 48 448 

 

444 339 339 554  2224 177 31 5 

2008/2009 48 448 441 326 333 54 0 2152 118 33 7 

 

 

8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Angļu valodas skolotājs NLK 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbirums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007/2008 26 226 114 223 118 117 117 1115 115 15 6 

2008/2009 15 115 116 116 220 112 112 991 91 8 8 

 

8.1.2. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Vācu valodas skolotājs PLK 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbirums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007/2008 15 115 77 116 114 115  667 28 19 2 

2008/2009 13 113 77 77 112 11 0 440 9 13 1 
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8.1.3. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Vācu valodas skolotājs NLK 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbirums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007/2008       112 112 12 9 1 

2008/2009  0 0 0 0 0 33 33 3 5 2 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits 

 
11. 22. 33. 44. 55. 66. 

2008/2009 3  1 3    

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2008. 2009. 

Profesori 1 1 

Asociētie profesori 1 1 

Docenti 3 3 

Lektori: 11 9 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maģistra grādu  11 9 

citi*   

Asistenti: 4 4 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maģistra grādu  4 4 

citi*   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 20 18 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

Amats  2007/2008 2008/2009 

Viesprofesori 1 2 

Viesdocenti 1 1 

Vieslektori: 2 1 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 
2 2 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maģistra grādu  2 2 
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Studē doktorantūrā 2 2 

Ieguvuši doktora grādu   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
4 2 

Akadēmiskajā atvaļinājumā  2 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:* 

 

 2007/2008 2008/2009 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits)* 

10 12 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits) /(izstādes) 

28 (no tām 13 

LU PPF  

konferencē)  

29(no tām13 LU 

PPF konferencē)  

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 
17 13 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

198 

(LU PPF SIN 

stud.konference) 

140 (LU PPF 

SIN 

stud.konference) 

                         * Pielikums Nr.2 un Nr.3 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa:* 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2007./2008. 2008./2009. 

Mācībspēku apmaiľa    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

   

 2 2 

   

No ārvalsts uz 

Latviju 

-   

 2 4 

   

Studējošo apmaiľa*    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

   

 11 11 

   

No ārvalsts uz 

Latviju 

- 2 1 

   

 *Pielikums Nr.1 
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Pielikums Nr.1 

 

 

Studējošo mobilitāte (LU studentu studijas ārzemēs)        

             

             

Fakult./ 

inst. 

Studiju 

progr. 

kods 

LR 

Studiju 

programma 

Uzvārds Vārds Stud. apl. Nr. Studiju 

finans. 

(budţets, 

maksa) 

Stud. 

forma 

(PL, 

NLK, 

NLN) 

Studiju 

gads 

Studiju laiks 

ārzemēs 

(dd.mm.gg. - 

dd.mm.gg.) 

Valsts Iestāde Finansējuma 

avots  

PPF 20494 

Angļu 

valodas 

skolotājs Bezaka Inga ib06092 budţets PL 3 

15.08.2008.-

22.12.2008. Dānija 

Odenses 

skolotāju 

izglītības 

universitāte 

Socrates 

/Erasmus 

PPF 20494 

Angļu 

valodas 

skolotājs Brutāne Krista Kb06015 budţets PL 3 

07.01.2009.-

17.05.2009. Somija 

Helsinku 

Universitāte Erasmus 

PPF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Dobuma Sanita Sd07003 budţets PL 2 

01.04.2009.-

31.07.2009. Vācija 

Freiburgas 

pedagoģiskā 

augstskola Erasmus 

PPF 20494 

Angļu 

valodas 

skolotājs Grava Ance ag06065 budţets PL 3 

15.08.2008.-

22.12.2008. Dānija 

Odenses 

skolotāju 

izglītības 

universitāte 

Socrates 

/Erasmus 

PPF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Graudiľa Maija Mg06023 budţets PL 3 

01.04.2009.-

20.07.2009. Vācija 

Friedrich 

Schiller 

Universität Erasmus 

PPF 20494 

Angļu 

valodas 

skolotājs Maksimova Valentīna vm07022 budţets PL 2 

01.09.2008.-

01.07.2009. Portugāle 

Aveiro 

Universitāte 

Socrates 

/Erasmus 

PPF 20494 

Angļu 

valodas 

skolotājs Risa Zane zr06005 maksa PL 2 

01.09.2008.-

01.07.2009. Portugāle 

Aveiro 

Universitāte 

Socrates 

/Erasmus 
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PPF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Simsone Kristīne Ks07061 budţets PL 2 

01.04.2009.-

30.07.2009 Vācija 

Freiburgas 

pedagoģiskā 

augstskola Erasmus 

PPF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Šķipare Vija Vs07063 budţets PL 2 

. 

01.04.2009.-

20.08.2009 Vācija 

Bīlfeldes 

Universitāte Erasmus 

PPF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Vītola Jana Jv05021 budţets PL 3 

01.04.2009.-

20.07.2009. Vācija 

Friedrich 

Schiller 

Universität Erasmus 

PPF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Vilima Ilona iv07048 budţets PL 2 

01.09.2008.-

01.07.2009. Austrija 

Vīnes 

Universitāte 

Campus 

Europea 



 

 

 

Pielikums Nr.2 

 

 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos  

      
      

Fakult

./inst. 

Nodaļa/ katedra/ laborat./ 

profesora grupa/ u.c. 

Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators 

vai 

līgumslēdzējs 

Projekta 

izpildes 

termiľš 

(dd.mm.gg. - 

dd.mm.gg.) 

Finansējuma avots (projekta pasūtītājs) 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Iepazīšanās ar Tomelloso 

Skolotāju tālākizglītības un 

un resursu centra darbību Kalniľa S. 

29.11.-

04.12.2008. 

LU akadēmiskās attīstības projekts LU 

2008/Z13-31 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Pedagoģijas vēstures 

attīstība Baltijas valstīs 

Eiropas kontekstā Kalniľa S. 2008. LZP Fundamentālo pētījumu projekts 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Aktuālu, uz vajadzībām 

balstītu un pilnveidotu 

kritiskās domāšanas 

attīstīšanas programmu 

izstrādāšana un aprobēšana Kalniľa S.            

2008.-

2009. SFL 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla 

nodrošinājuma izveide Kalniľa S.            

2006.-

2008.  

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

valsts aģentūras Eiropas savienības struktūrfonda 

nacionālās programmas projekts 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Skolu bibliotēkas – 

kultūru dialoga veicinātājas Kalniľa S.            

2007. – 

2008.   

 ES un Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalsts 

ES Pārejas programmas „Sabiedrības integrācijas 

veicināšana Latvijā” ietvaros Nr. 2005/017-495-03-

01/1-62/06 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa LLL-Lehren in Lettland 

Kanča K., 

Kangro I. 2009. Westfälische Wilhelms-Universität Münster 



 

 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Šveices Ārlietu Federālā 

departamenta CIMERA 

projekts Odiľa I. 

2006.-

2009. Šveices Ārlietu Federālais departaments 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

CUFTE- Curent Foreign 

Language Teaching Policy 

in Europe 

Rihtere-

Zunte E., 

Skara-Mincāne 

R. E. 

Latkovska 

2008.-

2010.   

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Activate European 

Language Portfolio Through 

Multimedia (ActivELP) 

projects(LU Nr. 2008/2458). 

(Lifelong Learning 

Programme. Grant 

Agreement for an Action 

Project Nr. 135454-LLP-1-

2007-1-LV-KA2-KA2MP  

Skara-

Mincāne 

R,Augustāne 

I.,  Kangro I., 

Odiľa I.  

2008.-

2009. Eiropas komisija 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Kapacitāte Asociācijas 

Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai darbībai un 

sadarbībai I.Odiľa 2008.  

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

10th International 

Conference Cooperation of 

Sustainable Education: 

Managment, Reserch, 

Practice and Theory I.Odiľa 2009. SFL projekts 2009-035-0 LASPSA 

PPF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Piloting and 

Implementing the European 

Portfolio for Student 

Teachers of Languages E. Latkovska 

2008.-

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.3 

 

 

Akadēmiskā personāla dalība konferencēs un 

publikāciju saraksts       

          

Fakult./inst. Nodaļa/katedra/la

borat./profesora 

grupa/u.c. Autors 

Uzvārds.V. 

Autors 

Uzvārds.V. 

Autors 

Uzvārds.V. 
Gads Nosaukums 

Izdevuma pilns nosaukums; Pilsēta, 

Izdevniecība, sējums, numurs. 

(Konferenču norises vieta un laiks) 

Lpp. (no-

līdz) 

Izde

vum

a 

veid

s 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Auziľa A.     2008. 

Managing Globalization: 

Challenges for Teacher 

Education 

ACEP, Erasmus intensīvā Eiropas 

doktorantu vasaras skola Lincā, 

Austrija.17.08.2008.-31.08.2008. 

Analysis of Comparative 

Educational Policies. Linz: Der 

Pädagogischen Akademie des 

Bundes Oberösterreich. 

 14.lpp Pub 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Auziľa A.     2009. 

Mūsdienīgas skolotāju 

izglītības nodrošināšana 

Boloľas procesa kontekstā 

LU PPF 67. konference 05.02.2009. 

Rīga. 
  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Auziľa A.     2009. 

Making Bologna Work in 

Teacher Education: 

Localization, Europeanisation 

and Globalization 

 ACEP, Erasmus intensīvā Eiropas 

doktorantu vasaras skola Hapsalu, 

Igaunijā. 08.08.2009.-20.08.2009. 

  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Eiholca A.   2009. 

Studentu mācīšanās prasmju 

pilnveide (ESP) angļu valodas 

speciāliem mērķiem apguvē 

LU PPF 67. konference 05.02.2009. 

Rīga. 
  Ref 



 

 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kanča K. 

 Siliniece 

D. 
  2009. 

Pedagoģiskās prakses I un II 

norise topošajiem vācu valodas 

skolotājiem 

LU PPF 67. konference 05.02.2009. 

Rīga. 
  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kalniľa S.  Kalve A.   2008. 

 Kultūru dialoga sekmēšanas 

iespējas skolu bibliotēkās 

:”iegūtā pozitīvā pieredze, 

apzinātās problēmas un 

ieteikumi to risināšanai 

Baltījas jūras valstu konference 

„Kultūru dialogs un lasītprasmes 

attīstīšana Baltijas jūras valstu 

reģionā”, Rīga, Latvija. 31.07.2008. 

  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kalniľa S.   2009. 

Competence based Teacher 

education in the Faculty of 

Education and Psychology, 

University of Latvia 

European Seminar „The 

Development of communicative 

skills in Teacher training for an 

inclusive school”, Madride, Spānija. 

16.01.2009. 

  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kalniľa S.     2009. 

 Kritiskās lasītprasmes 

attīstīšana, balstoties uz teksta 

interpretāciju 

LU PPF 67. konference 05.02.2007. 

Rīga. 
  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kalniľa S.   2009. 

 Impact of critical thinking 

approach on the education 

system of Latvia 

54 th Annual International Reading 

association convention „Beyond the 

horizon”: Reading, Writing and 

Conversation, ASV, Mineapolisa. 

05.05.2009. 

  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kalniľa S. Kalve A.  2009. 

Diversde possibilities of using 

critical thinking approach in 

school libraries for promoting 

reading 

16. Eiropas Lasīšanas konference 

„Discovering worlds of literacy”, 

Braga, Portugāle. 19.07.2009.-

22.07.2009. 

  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kalniľa S.     2009. 

History of Education and 

pedagogical thougt in Latvia up 

to 1940 in: History of 

education and pedagogical 

thought in the Baltic countries 

up to 1940: an Overview 

SIA „Izdevniecība RaKa”, Rīga. 

2009. 

 141-

276.lpp. 
Pub 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.     2009. 

Tanja Dickers Roman „Der 

längste Tag des Jahres” 

LU PPF 67. konference 05.02.2009. 

Rīga. 
 Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.     2009. 

The Elements of Cooperative 

Learning in the Study Course 

„Information Tehnologies and 

Internet in the Work of FL 

Teacher” 

International conference, Latvija, 

30.04.2009. 
  Ref 



 

 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.     2009. 

Neue Medien in der DaF-

Lehrer Ausbildung. 

Möglichkeiten und Probleme 

Tallinas Universtātes konference 

„Aktualitātes svešvalodu mācību 

metodikā”, Tallina, 17.04.2009. 

  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.     2009. 

Gintera Grasa romāns „Krabja 

gaitā” 

 Daugavpils Universitātes XIX 

zinātniskie lasījumi, Daugavpils, 

29.01.2009. 

  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.     2009. 

Fiktīvā dubultbiogrāfija 

Daniela Kēlmana romānā 

„Pasaules mērīšana”  

Liepājas Universitātes 14. 

starptautiskā zinātniskā konference, 

Liepāja, 06.03.2009. 

  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.     2009. 

Tanja Dickers Roman „Der 

längste Tag des Jahres” 

 LU PPF 67. konference  

05.02.2009. Rīga. 
  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.     2008. 

Rietum-Austrumvācijas 

literatūra 20. gadsimta 90. 

gados 

Literatūra un kultūra: Process, 

mijiedarbība, problēmas. 

Debespuses literatūrā un kultūrā. 

Zinātnisko rakstu krājums. 

Daugavpils universitātes 

akadēmiskais apgāds „Saule”. 2008. 

 91-99.lpp. Pub 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.     2008. 

 Widerspiegelung der Wende 

im autobiografischen Werk von 

Christa Wolf 

Tradition und Geschichte im 

literarischen und 

sprachwissenschflichen Kontext. 

Hrsg. M. Tarvas. Peter Lang Verlag. 

Frankfurt am Main. 2008. 

 59-68.lpp. Pub 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I. 

 Sokolova 

V. 
 Li.V 2008. 

Freies Sprechen als Ziel und 

Mittel des komunikativen 

Fremdsprachenunterrichts 

Pedagoģija un skolotāju izglītība. 

LU Rakstu krājums. Rīga, Latvijas 

Universitāte, 2008. 

169-

181.lpp.  
Pub 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.  Ausekle D.   2009. 

Daces Rukšānes romāns 

„Kāpēc tu raudāji” Latvijā un 

vācu literatūrkritikas uztverē 

Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē. Rakstu krājums, Liepāja, 

LiePa, 2009. 

 149-

151.lpp. 
Pub 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Latkovska E. Šveiduka I. 

Ābiķis E., 

Krišjāne R. 
2009. Lets Use EPOSTL  http://www.akdeniz.edu.tr/cufte/  El 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Latkovska E. Rutka L..   2009. 

Eiropas portfelis topošajiem 

vācu skolotājiem (EPOSTL) kā 

profesionālās darbības 

pašvērtēšanas processa 

LU 67. konferences zinātnisko 

rakstu krājums, Rīga. 
  Pub 



 

 

veicinātājs studentu skatījumā 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Linde L.     2009. 

Modernisms un tā attīstība 

mākslā un literatūrā 20.gs 

sākumā Anglijā. 

LU PPF 67. konference.Rīga, 

05.02.2008. 
  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Odiľa I.    2009. 

Trends in Foreign Language 

Teaching Methodology  

 International Conference, Tallinas 

Universitāte, Tallina. 17.04.2009. 
 Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Odiľa I.     2009. 

Sadarbība ilgtspējīgas izglītības 

nodrošināšanai: izglītības 

vadība, pētniecība, prakse, 

teorija 

Latvijas Augstskolu pedagogu 

sadarbības asociācija (LAPSA) 

starptautiskā konference, Latvija. 

26.04.2009.-29.04.2009.  

  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Odiľa I.     2009. 

Developing Teachers Skills for 

Fundamental Principles and 

Emerging Opportunities for 

Traditional, Cooperative, 

Collaborative and 

Transformative Group Work 

Jurnal of Teacher Education for 

Sustainability 
 10.lpp. Pub 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Odiľa I.  I.Silova  I. Webster 2009. Teacher Education in Latvia 

European Education: Issues and 

Studies 
 14.lpp. Pub 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Odiľa I. Grigule L.  2009. 

Mentordarbība Latvijā 2008-

2009. Aktivitātes, Resursi. 

Pedagogu tālākizglītības 

programmas konference „Mentoru 

kompetences pilnveide”, Rīga. 

24.08.2009. 

 Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Ozoliľa O.     2009. 

Mācību grāmatas loma 

starpkultūru kompetences 

veidošanā 

LU PPF 67. konference.Rīga,  

05.02.2009.  
  Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Rihtere-

Zunte 
  2009. 

Challenging English Sounds 

For First Year Students 

LU PPF 67. konference.Rīga, 

05.02.2009. 
 Ref 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Stavicka A.   2009. 

Raising Awareness of Standard 

Usage in the Context of ESP 

Course for ICT Specialists 

Nr.ISBN 978-9984-39-789-4. 

 
 El 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Stavicka A.   2008. 

Word Formation Models in ICT 

Terminology 

Publikācija rakstu krājumā XVII. 

„Valoda daţādu kultūru kontekstā”, 

Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds 

„Saule”. 

 Pub 



 

 

PPF 
Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Stavicka A.   2009. 

Raising Awareness of Standard 

Usage in the Context of ESP 

Course for ICT Specialists 

Starptautiskā zinātniskā konference 
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grāmata;          
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Pielikums Nr.4 

 

 

Angļu valodas skolotājs 1.kurss  

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

             

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,86 2 70% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,83 2 63% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,93 2 53% 3  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,07 2 33% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,17 2 43% 7  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,29 2 50% 2  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai 

utt 2,07 2 63% 2  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1,82 2 57% 2  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt 

un pamatot viedokli 1,84 2 37% 5  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,77 1 50% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,83 2 57% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,75 5 60% 18  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,53 5 50% 15  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,90 2 47% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,07 2 40% 2  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 50% 11  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,37 2 40% 3  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 

līdzekļi utt.) 2,33 2 37% 3  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,07 2 47% 3  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,65 3 47% 7  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,76 1 40% 5 

vairāk kā 20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1,89 2 77% 2  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 30 respondenti  2009.gada vasarā    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 1,87       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,19       



 

 

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,87       

 Studiju procesa organizēšana 2,20       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,35       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 7% 7% 10% 20% 57%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 53% 0% 3% 0% 43%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 30% 43% 13% 3% 10%  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angļu valodas skolotājs 3.kurss  

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

             

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,94 2 82% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,82 2 59% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,94 2 53% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,07 2 35% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,06 2 47% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1,94 2 53% 1  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,88 2 71% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1,69 2 53% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1,76 2 65% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,12 2 41% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,00 2 53% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,21 3 35% 3  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 3,17 4 41% 5  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,56 2 53% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,06 2 41% 1  



 

 

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 71% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,38 3 47% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,18 1 35% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,29 3 47% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,47 2 53% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,75 2 59% 1 

20-10 

stundas 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,00 2 88% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 17 respondenti  2009.gada vasarā   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,90      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,16      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,86      

 Studiju procesa organizēšana 2,13      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,31      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 12% 41% 0% 12% 35% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 53% 24% 0% 0% 24% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 35% 41% 12% 6% 6% 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angļu valodas skolotājs 4.kurss  



 

 

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

             

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,18 2 74% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,05 2 74% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,51 2 51% 4  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,38 2 38% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,31 2 59% 3  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,28 2 54% 3  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,11 2 67% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 2,05 2 59% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1,76 2 51% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,08 2 51% 3  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,23 2 46% 4  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,42 5 33% 13  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,81 5 33% 13  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,87 2 62% 8  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,24 2 49% 5  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,39 2 44% 11  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,36 2 44% 6  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,47 3 31% 7  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 3,00 3 28% 9  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,44 2 41% 5  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,09 2 54% 4 

20-10 

stundas 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,26 2 69% 1  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 39 respondenti  2009.gada vasarā   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,25      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,33      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,00      

 Studiju procesa organizēšana 2,33      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,64      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 



 

 

 % 15% 5% 8% 31% 41% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 10% 10% 10% 8% 62% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 28% 31% 15% 8% 18% 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vācu valodas skolotājs 1.kurss  

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

             

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,86 2 57% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,14 2 86% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,80 3 29% 2  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 2 43% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,50 5 43% 3  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 71% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,86 2 57% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1,50 2 43% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,33 2 57% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,14 2 71% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,14 2 86% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem #DIV/0! 5 100% 7  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,40 1 43% 2  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,29 1 71% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,14 3 43% 0  



 

 

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,67 2 57% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,00 2 71% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,86 2 86% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,86 2 57% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,14 2 57% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,29 1 86% 0 

vairāk 

kā 20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1,86 2 86% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 7 respondenti  2009.gada vasarā   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,27      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,84      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,96      

 Studiju procesa organizēšana #DIV/0!      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,95      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 0% 29% 0% 0% 71% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 57% 0% 0% 0% 43% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 29% 57% 0% 0% 14% 

       

 



 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

virziens “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 

Kvalifikācija 

 latviešu valodas un literatūras skolotājs (LL), kods – 2320 01, kvalif. kods – 

45141401,  

 latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs (L2), kods – 2320 01, kvalif. kods – 

45141406 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMS 

110044..  ppaarr  22000088..//22000099..  aakkaaddēēmmiisskkoo  ggaadduu  

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Programmas mērķis – nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko izglītību un piektā 

līmeľa profesionālo kvalifikāciju “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” vai 

“Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs”, kas ļauj kvalitatīvi un radoši strādāt par 

latviešu valodas un literatūras skolotāju Latvijas Republikā, kā arī turpināt studijas 

maģistrantūrā. 

Uzdevumi –  

 sniegt studējošajiem akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes un 

iemaľas pedagoģijā, psiholoģijā un mācību metodikā; 

 nodrošināt studējošajiem akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju un 

iemaľu apguvi latviešu valodā un literatūrā,  

 nodrošināt latviešu valodas un literatūras skolotāja un latviešu valodas kā 

otrās valodas skolotāja praktiskās pedagoģiskās pieredzes veidošanos 

studējošajiem kompetentu un kvalificētu docētāju un skolotāju vadībā; 

 radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja – personības viengabalainai 

attīstībai un darbībai demokrātiskā sabiedrībā, veidot pašizglītības 

vajadzības, sekmējot tālākās studijas un mūţizglītību.  

Izmaiľas studiju programmas saturā   

Programmas īstenošana 2008./09. akad. gadā pilnībā visiem kursiem notikusi saskaľā ar 

akreditēto programmu. Jaunie un pārstrādātie kursi jau aprobēti, mazākais, vienu gadu, 

tāpēc var spriest par to mērķtiecību un atbilstību mērķiem un uzdevumiem. Secinājums –  

programma laba. 

Trešo gadu ar labiem panākumiem (daudz interesentu) docēts C daļas kurss „Jaunrades 

process literatūras mācību kontekstā”. 

Studiju programmas struktūra bijusi pilnībā identiska akreditētajam variantam. 

 

Izmaiľas studiju programmas realizācijā  

Bija nepieciešamība vairākus studiju kursus docēt vienlaikus 2. un 3. un 3. un 4.studiju 

gada studentiem, tas radīja nelielas grūtības docētājiem, jo studentiem nebija vienāds 

priekšzināšanu līmenis.  



 

 

Izstrādāts un B daļā iekļauts jauns izvēles kurss Raiľa un O.Vācieša dzeja literatūras 

mācību kontekstā (doc. M. Āboltiľa). 

Palielinājusies iespēja docētājiem lekcijās izmantot multimediju iekārtas un 

grafoprojektorus, un arvien vairāk docētāju tos arī izmanto (prof. J.Valdmanis, I.Druviete, 

A.Vulāne, I.Stikāne, M.Gavriļina, lekt. L.Jurģīte, Ā.Zaiceva, E.Papule, asist. E.Stikute 

u.c.) 

Vairākiem studiju kursiem izstrādāti no jauna vai pilnveidoti un paplašināti mācību 

materiālu komplekti („Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana”, „Latviešu valoda 

etniskās vēstures diskursā”, „Latviešu literatūras vēsture VIII” u.c.) Paplašinājusies arī 

mācību materiālu izplatīšana elektroniskā formā. 

 

Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Jaunās studiju programmas saturs visos četros studiju gados atbilst programmas mērķim 

un uzdevumiem. Būtu vēlams ilgāks laiks vairāku studiju kursu apguvei, bet, ievērojot 

kopējā studiju ilguma samazināšanos no 5 uz 4 gadiem, tas vērtējams kā samērā optimāls. 

Tika konstatēts, ka lielas grūtības studentiem sagādā 7.semestrī vienlaikus apgūstamie 3 

literatūras kursi, jo tajos visos jālasa daudz literatūras.  

Var secināt, ka jaunās programmas ieviešana notikusi sekmīgi, visas grūtības veiksmīgi 

parvarētas.  

Nākamajā akadēmiskajā gadā  

jādomā par studiju plāna pa semestriem optimizāciju, lai semestrī būtu ne vairāk kā 

2 kursi ar lielu lasāmās literatūras apjomu;  

jāturpina apgūto studiju kursu pielīdzināšana studentiem, kas atjauno studijas un 

līdz ar to nonāk jaunajā programmā; 

docētājiem jāturpina savu studiju kursu pilnveide, attīstot un daţādojot studentu 

patstāvīgā darba vadīšanas un kontroles formas; 

jādomā, kā pārveidot un pilnveidot programmu, lai tās apguves rezultātā absolvents 

būtu kvalificēts latviešu valodas un literatūras skolotājs gan latviešiem, gan 

cittautiešiem.  

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

Studenti jaunās programmas ieviešanu sekmē ar sapratni un aktīvu līdzdalību.  

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Aptaujāti 46 visu studiju gadu studenti. 

Kopumā studenti ar studiju programmu un tās organizāciju ir apmierināti, vidējais 

vērtējums - 2,0 (vērtējuma skala: 1- ļoti labi, 2 – labi, 3 – apmierinoši, 4 – 

neapmierinoši). 

Vidēji studentu viedoklis vairumā aptaujas jautājumu svārstās ap 2 (labi) ± 0,5. 

Pamatjautājumos tas ir sekojošs: 

studiju programmas saturs – 2,10 

studiju programmas piedāvātās iespējas – 2,27 

prasmju attīstīšana studiju laikā – 2,17 

studiju procesa organizēšana – 2,27 



 

 

materiāli tehniskais nodrošinājums – 2,33 

Visaugstāk tiek vērtētas studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai (1,72), prasmes strādāt 

ar informāciju (1,85), studiju programmā piedāvāto kursu saturs (1,89), iespēja izvēlēties 

C daļas kursus (1,89). Fakultātes personāla attieksme pret studentiem vērtēta kā laba 

(2,01). Augstu vērtētā iespēja klausīties lekcijas pie vieslektoriem (1,84) liecina, ka 

studentus apmierina esošās iespējas, bet ir zināms, ka tādu iespēju vispār maz.  

Studentus mazāk apmierina 

LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus (2,54), 

literatūras pieejamība LU bibliotēkās (2,44), 

nodarbību plānojums pa semestriem (2,3); 

nodarbību plānojums pa nedēļām (2,16). 

studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 

(2,2). 

Secinājumi un priekšlikumi turpmākajam darbam:  

jāturpina darbs materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai; 

jāpalielina semināru skaits, kuros studenti mutiski izklāsta un pamato savu viedokli, 

diskutē (tas jau ľemts vērā vairākos studiju kursos); 

jāturpina darbs jaunu C daļas kursu izstrādē, lai tie vairāk atbilstu studentu vēlmēm 

un interesēm (iespēju robeţās tiek darīts); 

vairāk jāiesaista studenti studiju programmas satura un īstenošanas aktuālu 

jautājumu risināšanā (piemēram, iespēju robeţās jārespektē viľu vēlmes 

nodarbību plānošanā). 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Aptauja par studiju kursiem nav veikta, jo pašlaik daudzi studiju kursi jaunajā variantā 

docēti tikai neilgu laiku. Uzskatām, ka lietderīgi šādu aptauju veikt tad, kad kurss tiek 

docēts vismaz trešo gadu. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā (personāla atlases un 

atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai) 

Bērna kopšanas atvaļinājumā atradusies 1 docētāja, visa viľas slodze sadalīta pārējo 

docētāju vidū. 

2 docētājas turpinājušas studijas doktorantūrā (lekt. L.Jurģīte un asist. E.Stikute) 

Tiek domāts par stundu docētāju skaita samazināšanu, taču pilnībā bez tiem vēl nav 

iespējams iztikt - lai nodrošinātu studiju augstu kvalitāti, nepieciešams iesaistīt labus 

speciālistus. 

 



 

 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (tās ietekme uz studiju 

programmu). 

Visi docētāji paralēli akadēmiskajam darbam veic zinātnisko darbu. Pētījumu tematika 

cieši saistīta ar studiju programmas saturu, ar katra docētāja akadēmiskajiem kursiem, ir 

aktuāla un nozīmīga ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā.  

Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos galvenokārt notikusi studiju darbu un 

diplomdarbu izstrādes procesā (II, III un IV kursā). Tas nodrošina līmeni, kad studiju 

kursos allaţ iekļauti jaunākie zinātnes atzinumi un aktuālā problemātika. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā. 

Kļuvuši pastāvīgi pieejami un lekcijās izmantojami 2 grafoprojektori, 3 iekārtas Power 

Point prezentācijām, dators ar interneta pieslēgumu un izdrukas iekārtu docētāju 

lietošanai, CD atskaľotājs, kopētājs. 

Iegādātas jaunas mācību grāmatas, vārdnīcas, daiļliteratūra, kas tieši izmantojama 

lekcijās un citās nodarbībās. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Pamazām stāvoklis uzlabojas, bet trūkst iespēju vienlaicīgi izmantot tehniskos līdzekļus 

vairākās auditorijās. Darbs materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai jāturpina. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām  

Turpinās sadarbība ar prakšu skolām, bet, tā kā daļa prakšu vadības uzdevumu uzticēti 

mentoriem (sakarā ar docētāju slodzes normas pedagoģisko prakšu vadīšanā 

samazināšanu līdz 3 stundām par 1 studentu), tā kļuvusi vairāk formāla. 

Sadarbība ar IZM ISEC: darbs IZM ISEC konsultatīvajās padomēs (prof. M.Gavriļina, 

A.Vulāne) un par ārštata metodiķiem (prof. M.Gavriļina); darbs skolu mācību grāmatu 

izstrādē un recenzēšanā (prof. M.Gavriļina, I.Stikāne, A.Vulāne, doc. M.Āboltiľa, lekt. 

Ā.Zaiceva, E.Stikute). 

Sadarbība ar mācību grāmatu izdevniecībām (Zvaigzne ABC, Mācību grāmata, 

Pētergailis). 

Sadarbība ar skolotāju metodiskajām apvienībām. 

Sadarbība ar LZP - līdzdalība projektos (prof. I.Druviete, J.Valdmanis, A.Vulāne). 

Sadarbība ar LU Latviešu valodas institūtu: docētāju līdzdalība institūta Domē (prof. 

I.Druviete), konferencēs. 

Sadarbība ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu: gadskārtējas studentu 

ekskursijas uz Folkloras krātuvi, studentu iesaistīšanās mūsdienu folkloras vākšanā (vad. 

prof. I.Stikāne).  

Sadarbība ar Valsts valodas aģentūru: docētāju līdzdalība projektos (prof. J.Valdmanis, 

I.Druviete, A.Vulāne, M.Gavriļina, doc. I.Vītola), Eiropas Valodu dienas pasākumos un 

vairākās konferencēs. 



 

 

Sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru: docētāji (prof. 

I.Stikāne, doc. M.Āboltiľa) un studenti regulāri izmanto centra potenciālu (informācija, 

grāmatas, datu bāzes, sarīkojumi) studiju procesā un piedalās tā organizētajos projektos 

kā eksperti, recenzenti, ţūrijas komisiju locekļi. 

 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām. 

Studiju kursu docēšana citās augstskolās – LieU (prof. A.Vulāne ), Daugavpils 

universitāte (prof. I.Druviete, A.Vulāne, M.Gavriļina), RPIVA (prof. A.Vulāne, lekt. 

L.Jurģīte). Eksperta darbs citās augstskolās – LieU Promocijas padomē (prof. A.Vulāne), 

DU .  

Ārzemēs: lasītas lekcijas Lietuviešu valodas institūtā Viļľā (Lietuva). 

Docētāji piedalījušies starptautiskos projektos, kongresos, semināros un konferencēs 

ārzemēs: Tallinā, Tartu (Igaunija), Viļľā, Kauľā (Lietuva), Sanktpēterburgā, Voroľeţā 

(Krievija), Kopenhāgenā (Dānijā, Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes 

(IBBY) kongresā) u.c.   

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Ārējie sakari ir visumā plaši un daudzveidīgi, vēlams ārzemju sadarbības universitāšu 

loku paplašināt un rast iespēju uzaicināt vieslektorus. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās 

ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto 

uzdevumu izpilde). 

Šajā programmas īstenošanas etapā – ceturtajā gadā – tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie 

uzdevumi izpildīti. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze. 

Programmas stiprās puses: 

- aktuāla programma, kas dod iespēju īstenot tai izvirzīto mērķi un 

uzdevumus;  

- studiju programmā iekļauti jauni aktuāli kursi - piemēram, „Raiľa 

un O.Vācieša dzeja literatūras mācību kontekstā” (doc. M. Āboltiľa), 

pilnveidoti citi jaunie kursi - „Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana”, 

„Mācību stundu modelēšana”, „Ārzemju literatūra skolā”, „Latviešu un krievu 

valodas kontrastīvā gramatika” un „Kontrastīvā valodas psiholoģija”; 

- profesionāli, augsti kvalificēti un pozitīvi noskaľoti docētāji, 

- studiju laikā iespējams gūt plašu informāciju un attīstīt daţādas 

prasmes, 

- studijas nodrošinātas ar literatūru un kvalitatīviem mācību 

materiāliem, un to izstrāde arvien turpinās; 

- ir pieeja datoriem un internetam, 

- pieaug mācību materiālu izplatīšana elektroniskā formā. 

Programmas vājās vietas (saistībā arī ar studiju nodrošinājumu un resursiem): 

- studiju kursos par maz tiek dota iespēja studentam mutiski paust 

savu viedokli, diskutēt, 

- C daļas kursu piedāvājums tomēr vēl pašaurs, bet nav iespēju 

izstrādāt un apstiprināt jaunus; 



 

 

- aplamā docētāju slodţu uzskaite ar samazinošo koeficientu par 

darbu ar studentu grupām, kas mazākas par 25, neveicina docētāju pozitīvu 

noskaľojumu un iedragā godprātīgo attieksmi pret darbu; 

- pedagoģisko prakšu vadītājiem nav iespējams pilnvērtīgi tās vadīt, 

ja par 8 nedēļu prakses vadīšanu 1 studentam slodzē skaita tikai 3 stundas; 

- mācību materiāli parasti jākopē studentiem pašiem, un ne vienmēr 

to iespējams ātri izdarīt; 

- atsevišķās auditorijās nav ekrāna ( A411),  

- neremontētas auditorijas ar slikti aizveramiem logiem (A 409, A 

410, A 411, A 413). 

Iespējas attīstībai un programmas pilnveidei: 

- studiju kursu seminārus veidot, vairāk dodot iespēju studentam 

mutiski paust savu viedokli, diskutēt, 

- izstrādāt jaunus interesantus C daļas kursus; 

- izstrādāt un izplatīt vairāk studiju materiālu elektroniskā formā; 

- nepieciešams precīzāks nodarbību plānojums nepilna laika 

studentiem; 

- vairāk piesaistīt vieslektorus, 

- vēlams paplašināt sadarbību ar ārzemju augstskolām, 

- novērst aplamo docētāju slodţu uzskaiti ar samazinošo koeficientu 

par darbu ar studentu grupām, kas mazākas par 25. 

104.1.1. Realizācijas grūtības (draudi): mazais budţeta vietu skaits un augstā 

studiju maksa krīzes apstākļos rada draudus jauniešu studiju iespējām, jau 

vērojams studentu skaita būtisks samazinājums. 

 

 

 

2.8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). [Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā 

starpakreditāciju periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus.] 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

mak

su 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 

110055..  PPKK  

LL –19 
L2 –8 

 

110066..  NNNN  

LL –6 

L2 –5 

   

 

110077..  PP

KK  

LL –19 

L2 –9 
 

110088..  NN

NN  

LL –8 

L2 –5 

   

108.1. P

K 

LL –16 

L2 –5 
 

110099..  NN

NN  

LL –22 

L2 –5 

 

111100..  PP

KK  

LL –25 

L2 –10 
 

111111..  NN

NN  

LL –13 

L2 –3 

 

111.1. P

K 

LL –21 

L2 –9 

 

111122..  NN

NN  

LL –21 

L2 –3 

111133..  PP

KK  

LL –13 

L2 –9 
 

111144..  NN

NN  

LL –14 

L2 –9 

 

 

111155..  NN

NN  

LL –18 
L2 –9 

 

 

111166..  PPKK  

LL –94 

L2 –42 
 

111177..  NNNN  

LL –96 
L2 –34 

 

 

111188..  PP

KK  

LL –50 

L2 –12 
 

111199..  NN

NN  

LL –96 

L2 –34 

 

112200..  PPKK  

LL – 

L2 – 
 

112211..  NNNN  

LL – 
L2 – 

 

  



 

 

     

 

  

2006.  

112222..  PP

KK  

LL –19 

L2 –6 

 

112233..  NN

NN  

LL –10 
L2 –0 

   

  

123.1. P

K 

LL –11 

L2 –7 

 

112244..  NN

NN  

LL –17 
L2 –7 

 

 

112255..  PP

KK  

LL –12 

L2 –5 

 

112266..  NN

NN  

LL –30 
L2 –4 

 

 

126.1. P

K 

LL –16 

L2 –9 

 

112277..  NN

NN  

LL –11 
L2 –2 

 

 

112288..  PP

KK  

LL –16 

L2 –3 

 

112299..  NN

NN  

LL –18 
L2 –10 

 

 

 

113300..  NN

NN  

LL –18 
L2 –9 

 

 

113311..  PPKK  

LL –74 

L2 –30 
 

113322..  NNNN  

LL –104 
L2 –32 

 

 

113333..  PP

KK  

LL –31 
L2 –12 

 

113344..  NN

NN  

LL –

104 
L2 –32 

 

 

113355..  PPKK  

LL – 

L2 – 
 

113366..  NNNN  

LL – 
L2 – 

 

  

2007.  

113377..  PP

KK  

LL –33 

L2 - 2 
 

113388..  NN

NN  

LL – 0 

L2 – 0 

   
  

138.1. P

K 

LL –13 

L2 – 4 

113399..    

114400..  NN

NN  

LL –16 

L2 – 0 

 
 

114411..  PP

KK  

LL – 8 

L2 – 4 
 

114422..  NN

NN  

LL –17 

L2 – 9 

 
 

142.1. P

K 

LL– 13 

L2 – 3 
 

114433..  NN

NN  

LL –17 

L2 – 1  

 
 

114444..  PP

KK  

LL – 9 

L2 – 3 
 

114455..  NN

NN  

LL –14 

L2 – 6 

 
 

 

114466..  NN

NN  

LL –16 

L2 – 12 

 
 

114477..  PPKK  

LL – 76 
L2 – 16 

 

114488..  NNNN  

LL – 80 

L2 – 28 

 
 

114499..  PP

KK  

LL – 
34 

L2 – 5 

 

115500..  NN

NN  

LL – 
80 

L2 – 28 

 
 

115511..  PPKK  

LL –20 
L2 –6 

 

115522..  NNNN  

LL –7 

L2 –5 

 
  

 

2008. 

  

115533..  PP

KK  

LL –27 

L2 - 0 
 

115544..  NN

NN  

LL – 11 

L2 – 0 

   
  

154.1. P

K 

LL –25 

L2 – 0 

115555..    

115566..  NN

NN  

LL –10 

L2 – 0 

 
 

115577..  PP

KK  

LL – 9 

L2 – 3 
 

115588..  NN

NN  

LL –13 

L2 – 4 

 
 

158.1. P

K 

LL– 8 

L2 – 4 
 

115599..  NN

NN  

LL –12 

L2 – 6  

 
 

  
 

116600..  NN

NN  

LL –15 

L2 – 1 

 
 

 

116611..  NN

NN  

LL –19 

L2 – 9 

 
 

116622..  PPKK  

LL – 69 
L2 – 7 

 

116633..  NNNN  

LL – 80 

L2 – 20 

 
 

116644..  PP

KK  

LL – 
28 

L2 – 2 

 

116655..  NN

NN  

LL – 

80 

L2 – 20 

 
 

116666..  PPKK  

LL –7 
L2 –2 

 

116677..  NNNN  

LL –17 

L2 –2 

 
  

u.t.t.            

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
29

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.   15 6 5  - - 

2006./2007. 5 5 4 8 3  - - 

2007./2008. 11 10 8 1 2  - - 

2008./2009. 14 17 5    - - 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

                                                 
29

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



 

 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 

Profesori 
4 7 8 8 

Asociētie profesori 
4 1 - - 

Docenti 
2 2 1 3 

Lektori: 
4 2 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  
    

ar maģistra grādu  
3 1 1 1 

citi* 
1 1 1 1 

Asistenti: 
1 1 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  
    

ar maģistra grādu  
1 1 2 2 

citi* 
    

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
15 13 13 15 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 

Viesprofesori 
    

Viesdocenti 
    

Vieslektori: 
    

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

4 4 4 3 

t.sk:       ar doktora grādu  
1 1 1 1 

ar maģistra grādu  
3 3 3 2 

citi* 
    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
4 4 4 3 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005. 2006. 2007. 2008. 

Studē doktorantūrā 
2 2 2 2 



 

 

Ieguvuši doktora grādu 
    

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

3 1 1  

Radošajā atvaļinājumā  
  2 2 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005. 2006. 2007. 
2008. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

12 18 24 20 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

31 54 54 

 

28 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

24 45 

 

51 

 

37 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

38 44 11 15 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

     

No Latvijas 

uz ārvalsti 

 2 2 1  

Lietuva    1 

     

No ārvalsts 

uz Latviju 

     

     

     

Studējošo 

apmaiľa 

     

No Latvijas 

uz ārvalsti 

     

     

     

No ārvalsts 

uz Latviju 

     

     

     

 

 

19.10.2009 
I.Stikāne,  

Latviešu valodas un literatūras skolotāja studiju virziena vadītāja 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Studiju programmas mērķis pašnovērtēšanas periodā (2008./2009. māc. gads) 

nav mainījies: studiju programmas īstenošanas mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt 

skolotāja profesionālo kvalifikāciju (lietišķās informātikas skolotājs), kas ir pamats 

skolotāja pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību 

pilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes, 

iemaľas un jaunrades pieredzi; 

radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un 

radošai darbībai demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo 

attieksmju izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.5. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju 

metodes u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2008./2009. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 36 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2008./2009. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst lietišķās informātikas 

skolotāja kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst lietišķās informātikas studiju virziena 

mērķiem un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem 



 

 

un praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu 

izglītībā, kā arī iegūt vienu kvalifikāciju: „Lietišķās informātikas skolotājs”. 

 

 

 

1.6. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Līdztekus tradicionālajām studentu darba organizācijas formām docētāji arvien 

vairāk izmanto interaktīvās metodes, iesaistot studentus aktīvā darbībā pāros vai grupās, 

kā arī stimulējot diskusijas un projektu metodes izmantošanu studiju kursu realizācijā 

(piemēram, studiju kursos “Multimēdiju sistēmu lietošanas metodika”, “Informātikas 

praktikums”, “Datorgrafika”). Docētājisavā darbā plaši lieto datorus un datu projektorus 

demonstrējumiem, daļa studiju kursu tiek realizēta MOODLE vidē (piemēram, 

“Testēšana izglītībā”, “Izglītības pētījumu metodoloģija” u.c.), īstenojot e-studiju 

principu ieviešanu studijās. Studenti arvien intensīvāk izmanto datortehniku, gan 

nodarbībās, gan brīvpieejas datorklasē ārpus nodarbību laika. Tas saistīts ar to, ka pēdējo 

divu gadu laikā ievērojami uzlabota fakultātes datortīkla veiktspēja un lokālā datortīkla 

struktūra, nodrošinot arī bezvadu tīkla lietošanas iespējas visās fakultātes telpās. 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu 

līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 9 docētāji un 1 studiju metodiķis. 

Mācībspēku raksturojums: 

kopējais skaits –9 docētāji, no tiem 7 ir LU PPF pamatdarbā, 2 docētāji strādā kā 

stundu pasniedzēji; 



 

 

ar doktora grādu – 5 docētāji; 

ar maģistra grādu - 4 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 3 profesori. 

2 docētāji – A.Ozola un R.Kiseļova strādā pie doktora disertācijas. I.Gorbāna 

aizstāvēja doktora disertāciju 2008.g. 26. novembrī. 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība 

pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u .c.), tās ietekme uz studiju 

programmu 

 

Mācībspēki veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, izstādēs, 

veido metodiskus mācību līdzekļus. Docētāju pētījumu, publikāciju un referātu tēmas 

konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem informātikas skolotāju sagatavošanas 

jautājumiem, informātikas metodikas un didaktikas jautājumiem, kā arī salīdzinošajai 

izglītības pētniecībai. Konferences, publikācijas, cita veida starptautiskā sadarbība ir 

studiju kursu pilnveidošanas avots – uz šīs darbības pamata atjaunojas kursu saturs, 

metodes, studiju materiāli.  

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto 

programmu, raksturo šādi dati: 

 datorklases (74 darba vietas) - 3, 

 auditorijas,  

 bibliotēka . 

katru gadu tiek papildināti bibliotēkas resursi, finansiālo iespēju robeţās tiek 

veikta arī datortehnikas uzlabošana. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

Studiju virziena finansējums nav apmierinošs, jo nepietiek līdzekļu materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanai un modernizācijai.  

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 



 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām un centriem; 

 ar daudzām skolām, piemēram, Rīgas 25. vidusskolu, Rīgas 68. vidusskolu 

u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma 

komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās 

ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto 

uzdevumu izpilde) 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Studiju programmas sekmīgu realizāciju būtiski kavē ievērojami samazinātais 

finansējums. Šī iemesla dēļ: 

 nav iespējams pietiekamā apjomā un kvalitātē pilnveidot studiju procesam 

nepieciešamo datortehniku, 

 tiek izjaukta studiju programmas loģiskā struktūra, jo LU administrācijas 

pieprasītā studiju procesa optimizācija, apvienojot daţādu studiju kursu 

docēšanu, rada loģiskas pretrunas programmas īstenošanā. 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Lietišķās informātikas skolotāja studiju virziens 

 

Dati uz atskaites 

gada 1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. PLK  7 8 5    20 1 0 0 

2006. PLK 8 9 7 8 4   28 2 0 0 

2007 PLK 7 7 8 5 4   24 2 4  

2008 PLK 12 12 7 6 5   30 3   

2009 PLK 10 10 11 7 7   35 4 4 0 

 

 

 

 



 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2007 2008 2009. 

Profesori 3 3 3 

Asociētie profesori    

Docenti 1 1 2 

Lektori: 3 3 2 

t.sk:       ar doktora grādu  4 4 5 

ar maģistra grādu  3 3 2 

citi* - - - 

Asistenti: - - - 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maģistra grādu  - - - 

citi* - - - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 7 7 7 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2007 2008 2009 

Studē doktorantūrā 2 3 2 

Ieguvuši doktora grādu - - 
1 (aizst. 

26.11.08.) 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
- - - 

Akadēmiskajā atvaļinājumā    

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2006 2007 2008 2009 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos 

(projektu skaits) 
3 5 5 5 

Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču 

skaits) /(izstādes) 
7 10 10 12 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits 8 19 19 17 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 
- - - 2 

Amats  2007 2008 2009. 

Viesprofesori - - - 

Viesdocenti - - - 

Vieslektori:    

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji) 2 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maģistra grādu  2 2 2 

citi*    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 2 2 2 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Pārskata periodā turpinās profesionālā bakalaura studiju programmu 

“Skolotājs” (8 semestru pilna laika un 9 semestru nepilna laika studijas) virzienā 

“Kultūras vēstures skolotājs” ar tiesībām mācīt vēl vienu priekšmetu, izvēloties 

papildkvalifikāciju.  

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis novērtēšanas 

periodā (2008.-2009. mācību gads) nav mainījies: tas ir radīt iespējas studentiem iegūt 

skolotāja profesionālo kvalifikāciju, kas ir pamats skolotāja pedagoģiskās darbības 

uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību 

pilnā un nepilnā laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, 

prasmes un iemaľas; 

radīt apstākļus studentu – topošo skolotāju personību vispusīgai attīstībai un 

radošai darbībai demokrātiskā sabiedrībā; 

attīstīt studentu sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo attieksmju 

izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.1. Studiju programmas struktūra atbilstošajā novērtēšanas periodā nav 

mainījusies un kredītpunktu sadalījums ir:  

Studiju programmas struktūra 2005./2006.akad. gadā 
Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi „Kultūras vēsture” 

(plus+ papildkvalifikācijai –„Vizuālās mākslas skolotājs” vai 

”Mākslas vēstures skolotājs” vai ”Mājturības/ mājsaimniecības 

skolotājs” vai „Informātikas skolotājs”) 

40 + 20 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

Kursu sadalījums A, B un C daļās programmas īstenošanai 2008./2009. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst kultūras vēstures 

skolotāja kvalifikācijas un papildkvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 



 

 

Lai praktiski realizētu studiju programmu, tika pilnveidoti un papildināti visi 

esošie kursu apraksti. 

1.2.  Sakarā ar paredzamo mācību priekšmeta nosaukuma maiľu no „Kultūras 

vēsture” uz priekšmetu „Kulturoloģija” bija nopietni jādomā par programmas satura 

pakāpenisku piemērošanu jaunajam mācību standartam.  

1.3. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas 

analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Kultūras vēstures skolotāju sagatavošanas specifiku ietekmē klātienes apmācības 

forma, kurā esam uzľēmuši arī otru kursu un līdz ar to pirmo reizi realizējam daudzus 

programmā paredzētos priekšmetus pilna laika studentiem. Aktualizējas arī sadarbība ar 

nepilna laika studentiem, jo pieprasījums pēc šīs apmācības formas ir mazinājies un 2009. 

gadā šajā virzienā jauna studiju grupa nav nokomplektēta. Tāda situācija pieprasa ļoti lielu 

atbildības sajūtu un perfektu darba organizāciju, lai atgrieztu interesi jau strādājošajiem 

skolotājiem izglītoties tālāk. Lai to nodrošinātu programmas virziena realizētāji organizēja 

2008. gada rudenī skolotāju tālākizglītības kursus. 

Analizējot novērtēšanas metodes un procedūru nepieciešams atzīmēt, ka, studiju 

kursu novērtēšana notiek atbilstoši paveiktā studiju darba apjomam – kredītpunktos un 

kvalitātei – desmit ballu sistēmā. Kontaktstundu daudzums, kā arī plānošanas specifika, 

kas sakarā ar studentu praksēm, daudzus kursus atļauj realizēt divu mēnešu laika periodā, 

koncentrējot realizējamo līdz maksimumam, tomēr ietekmē arī studentu zināšanu un 

prasmju izvērtēšanu, kas notiek ļoti īsā laikā, līdz ar to apguves dinamiku nav iespējams 

konstatēt adekvāti ilgtermiľa ieguvumam.  

Studenti tiek informēti par studiju kursu vērtēšanas principiem katra semestra 

sākumā, saľemot obligāto prasību aprakstu un pārbaudījumu kalendāro plānu. 

Protams, mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka katra 

studiju kursa specifika. Docētāji izmanto daţādu vizuālās prezentācijas aparatūru, datorus 

un internetu, tādējādi papildinot lekcijas un semināru nodarbības ar speciāli sagatavotu 

mācību materiālu demonstrējumu. Liels klāsts vizuālu mācību materiālu ir mākslas 

vēstures un pasaules kultūras vēstures tematikā. Kā lielu studiju kvalitātes zaudējumu 

jāmin nelabvēlīgo finansiālo situāciju, kuras rezultātā šajā periodā netika organizētas 

kultūras mantojuma un mūsdienu mākslas apguvei tik nepieciešamās mācību ekskursijas 

uz lielākajām mākslas krātuvēm Eiropā (Itālijā un Vācijā), uz Latvijas muzejiem 

(Nacionālās mākslas muzejs, Dizaina mākslas muzejs u.c.) un kultūrvēsturiskiem 

objektiem, izstādēm. Atšķirībā no 2007. gada rudens, kad pateicoties daļējam fakultātes 

finansiālam atbalstam tas bija iespējams, pārskata periodā nav noticis neviens mācību 

brauciens, kas šajā specialitātē ir ļoti svarīgi un daudziem ir vienīgā iespēja iepazīties ar 

Eiropas lielākajām mākslas darbu kolekcijām. 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

Pārskata periodā būtiski bija sekot programmas realizācijas kvalitātei atbilstoši veiktajām 

izmaiľām programmas kursu struktūrā. Profesionālā bakalaura programmā „Kultūras 

vēstures skolotājs” virziena vadītāja reizi katrā semestrī tikās ar katra kursa studentiem, lai 

pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un problēmas. Liela 



 

 

atsaucība ir arī iknedēļas konsultācijām, kad studējošajiem pieejami visi docētāji un ir 

iespējams pārrunāt neskaidros jautājumus. 

Domājot par studiju servisa attīstību, virziena vadītāja kopā ar docētājiem 

izstrādāja metodiskos norādījumus studiju programmas apgūšanai. Studiju sākumā katrs 

students saľem informācijas bukletu par studiju programmu (studiju plāns, prakses 

uzdevumi, studiju darbu prasības, diplomdarba nolikums, patstāvīgo darbu noformēšanas 

prasības, atsauksmju un izmantotās literatūras noformējums u.c.). Tāds informatīvi – 

metodiskais materiāls ļauj studentiem labāk orientēties studiju programmā un prasībās.  

Atskaites periodā tika pārstrādāti Valsts eksāmenu jautājumi un diplomdarba 

nolikums, kurā atbilstoši tika precizēti vairāki formālo prasību jautājumi. Turpinās darbs 

pie Valsts eksāmenu norises uzlabojumiem, kas nodrošinātu maksimālu objektivitāti 

sasniegumu izvērtējumā. Ir ieviesta pozīcijas – pārrunas – kas pēc rakstiskā eksāmena 

vērtējuma, dod iespēju uzdot jautājumus un saľemt atbildes vērtējuma precizēšanai. 

2.2. Aptauju un diskusiju par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, 

secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, mācību gada beigās tika veikta konkrētajā 

virzienā studējošo aptauja. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa norisi, 

problēmām, sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze rāda, 

ka kopumā studenti ik gadu norāda uz līdzīgām problēmām, kas acīmredzot nav risināmas 

viena virziena ietvaros.  

Studentu aptaujā par programmu 2008./2009.akad.gadā minētie galvenie pozitīvie 

momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 iepriecina, tas, ka mērķtiecīga darba rezultātā, bibliotēkas pieejamība un 

nodrošinājums minēts kā atbilstošs; 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, atzinīgi vērtējot iespēju 

diskutēt nelielās grupās. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 kā galveno trūkumu studenti min pedagoģisko priekšmetu mūsdienām un 

praktiskajām vajadzībām neatbilstošo saturu, to kvalitāti un pārlieku lielo apjomu; 

 vieslektoru trūkums; 

 E-kursu trūkums; 

 kā trūkums tiek minēts arī profilkursu pārāk mazais apjoms; 

 atsevišķi komentāri saľemti par to, ka pasniedzēji nav sagatavojušies 

nodarbībām; 

 datorpieejamība vēl arvien tiek minēta kā nepietiekoša; 

 C daļas kursu izvēles piedāvājums nepilnīgs; 

 nepieciešams atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko 

nodarbību skaitu; nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam; 

 kā trūkums tiek minēta arī svešvalodu nodarbību neatbilstība izvēlētajai 

specialitātei un pārāk mazā vērība, kāda tiek pievērsta speciālās terminoloģijas 

apguvei; 

 kursu satura un prasību saskaľošanas nepilnības docētāju starpā, kas 

ietekmē ne tikai semestra norisi, bet arī sesijas rezultātus; 



 

 

 apkures un ventilācijas problēmas auditorijās. 

Balstoties uz sarunu un aptaujas rezultātiem, var secināt, ka līdzās augšminētajām 

nepilnībām, studiju programma studējošos apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi. 

Vislielāko gandarījumu studiju laikā studentiem sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, 

prasmes un iemaľas. No sarunu un aptaujas rezultātu analīzes var konstatēt, ka 

programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuras viľi var tieši 

izmantot savā praktiskajā, pedagoģiskajā darbā.  

Docētāji ir ieinteresēti sava studiju kursa īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi 

noskaľoti pret auditoriju, izprot strādājošo studentu problēmas. Visi aptaujātie bija 

vienprātīgi attiecībā uz pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu atzinumiem ir 

diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs.  

Studiju virziens darbojas jau piekto gadu - tādēļ var secināt, ka programmas 

struktūra un uzbūve kopumā ir relatīvi veiksmīga un spējīga nodrošināt IZM prasībām 

atbilstošu speciālistu sagatavošanu.  

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti  

Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā tiekoties ar 

katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti augsti novērtē pasniedzēju 

kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu panākumos, pieejamību gan 

konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī komunikācijas iespējas izmantojot e–pastu.  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Absolventu aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka 40% no beidzējiem strādā 

pamatdarbā vai papilddarbā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites 

periodā, personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi 

turpmākai personāla attīstībai 

Studiju virziena B daļas realizāciju nodrošina 5 docētāji un 2 studiju metodiķi.  

Mācībspēku raksturojums: 

kopējais skaits – 12 docētāji, no tiem 5 ir LU PPF pamatdarbā, 6 docētāji strādā 

pēc darba līguma, 1 docētājs strādā kā stundu pasniedzējs; 

ar doktora grādu - 4 docētāji; 

ar maģistra grādu - 8 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 1 profesors. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, 

līdzdalība pētniecības projektos u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta 

ar mākslas izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un izpratnes 

problēmām. Docētāji ir grāmatu autori, veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās 

konferencēs, veido metodiskus mācību līdzekļus. Viľu pētījumu, publikāciju un referātu 

tēmas konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem skolotāju izglītības jautājumiem.  

 



 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Pēc studiju programmā iesaistīto docētāju ierosinājuma un atbilstoši programmas 

vajadzībām, turpinās nepieciešamās specializētās literatūras iegāde fakultātes bibliotēkā. 

INTERNETa pieslēgums ir gan docētāju darba telpās, gan studentu datortelpā. Pozitīvi, ka 

regulāri pieejami vizuālās prezentācijas līdzekļi. Neapmierina datoradministrēšana, 

projektoru kvalitāte. Nav pietiekošas kopēšanas iespējas. 

 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie 

uzdevumi. 

Studiju virziena finansējums nav apmierinošs. Neapmierina – 214. V auditorijas 

iekārtojums – mēbeles un apgaismojums. Telpu vēdināšanas ierīču nesakārtotība rada 

nopietnas veselības problēmas ne tikai studentiem, bet arī docētājiem. Lai apmierinātu 

studentu prasības un nodrošinātu konkurētspējīgu izglītības kvalitāti, nepieciešams 

regulāri modernizēt materiāli tehnisko bāzi. Virziena vadītājai un docētājiem vēl arvien 

nav telpas, kurā būtu iespējams pieľemt studentus (tāda ir nelielā telpa aiz 214.auditorijas, 

kurā iespējams iekļūt tikai caur auditoriju). Šis komentārs atskaites ziľojumā parādās jau 

trešo reizi – diemţēl, nekas situācijā nemainās. 

5. Ārējie sakari 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem realizējas valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā un 

mācību prakses laikos, kas notiek skolās. Docētāji piedalās izglītības normatīvo 

dokumentu izstrādē un pilnveidē. 

5.2. Darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nav realizēta. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robeţām 

Virziena docētāji dalās zināšanās un pārľem veiksmīgāko pieredzi sadarbojoties ar 

pieaicinātajiem lektoriem no citām augstskolām, kā arī konferencēs un semināros 

tiekoties ar kolēģiem. 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU 

katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālisti Spodru Austrumu un rajonu 

metodiķiem (piemēram, Latgales priekšpilsētas metodiķi Inesi Pitkeviču). Tas 

dod iespēju regulāri iegūt jaunāko informāciju par norisēm metodiskajās 

apvienībās, nodrošina sadarbību ar skolām un stimulu nepārtrauktai satura 

pilnveidei. 



 

 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem būtu jāpilnveido 

sadarbība, jo pašlaik tā ir nepilnīga – nav sadarbības olimpiāţu rīkošanā, 

netiek ľemti vērā teorētiski atzinumi par standarta satura uzlabojumiem; 

 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Rīgas 28. vidussskolu, 

Kultūru vidusskolu, Rīnūţu vidusskolu u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību 

procesā, gan valsts pārbaudījumu komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu 

pedagoģisko prakšu vietas. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

 Saskaľā ar ekspertu ieteikumiem un lai novērstu sadrumstalotību 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Skolotājs” 

vairāki studiju kursi, kas bija ar 1kp tika apvienoti, bet vairāki citi apvienoti 4 

kredītu blokos. 

 Ir koordinēti brīvās izvēles kursu piedāvājumi, nepilna laika studentu 

vajadzību un interešu nodrošināšanai. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

7.1.Kultūras vēstures studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie docētāji savā pasniegšanas darbā izmanto piešķiramajai 

kvalifikācijai atbilstošas pedagoģiskās metodes; 

 mācību darbā izmantotās interaktīvās metodes, ļauj sasniegt augstu apmācības 

efektivitāti; 

 virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie LU PPF docētāji, par ko liecina 

akadēmiskā personāla CV un zinātnisko publikāciju skaits; 

 pieaicinātā akadēmiskā personāla dalība virziena realizācijā nodrošina augstu 

teorētiski-specializētu kvalitāti; 

 dalība starptautiskās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs veicina 

virziena praktisko realizāciju un sabiedrības interese pieaugumu; 

 kā pozitīvā puse jāuztver fakts, ka 2008. gada vasarā tika veikta studentu 

uzľemšana arī dienas nodaļā. 

7.2.Kultūras vēstures studiju virziena vājās puses 

7.2.1.Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību 

priekšmetos, kas traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un 

uzdevumus; 

 studentu svešvalodu zināšanas ir absolūti neapmierinošas. 

7.2.2.Studiju process: 

 pārāk mazas ir iespējas attīstīt studentu pētnieciskā darba iemaľas; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 nenotiek pasniedzēju lekciju hospitēšana un savstarpēja apspriešana; 

 B daļas studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits. 

 

7.2.3.Pārējie faktori: 

 sakari ar darba devējiem ir nestabili un nav regulāri; 

 virziena specializācijā nav sadarbības līgumu ar ārzemju augstskolām nedz 

mācībspēku, nedz arī studentu apmaiľai, ko traucē augšminētās, nepilnīgās 

svešvalodu zināšanas; 

 nav sadarbības ar līdzīgām programmām. 



 

 

 

7.3.Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā 

studentu aptauja dod ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais potenciāls ļauj pilnveidot aktīvos studiju 

kursus un izstrādāt jaunus atbilstoši darba tirgus izmaiľām. Studiju kursu 

piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniska un praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un 

apmaiľas programmās; 

 sadarbība ar līdzīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu vērtīgs 

impulss procesa uzlabošanai un attīstībai; 

 

 8. Kvantitatīvie dati 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Kultūras vēstures virziens 

Dati uz atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Kop

ā 

māc

ās 

T.sk

. par 

mak

su 

Abso

l-

vent

u 

skait

s 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2008. 
PLK  17 - - - - - 17 5 - 3 

NLN  9 14 14 11 13 - 61 61 10 - 

8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Kultūras vēstures virziens 

Dati uz atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Abso

l-

ventu 

skait

s 

Eksm

a-

trikulē

to 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2008. 
PLK  - - - - - - - - - - 

NLN  - - - - 2 6 8 8 7  

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
30

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007./2008. 7 15 8 10 13 -   

 

                                                 
30

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2008. 

Profesori 
1 

Asociētie profesori 
0 

Docenti 
1 

Lektori: 
5 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
5 

citi* 
- 

Asistenti: 
- 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
- 

citi* 
- 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
5 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites 

gada 1. oktobri) 

Amats 2008/09 

Viesprofesori 
- 

Viesdocenti 
- 

Vieslektori: 
- 

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji) 
5 

t.sk:       ar doktora grādu  
2 

ar maģistra grādu  
4 

citi* 
- 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
5 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2008/09 



 

 

Studē doktorantūrā 
- 

Ieguvuši doktora grādu 
- 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

- 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
- 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2008/09 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos 

projektos (projektu skaits) 

- 

Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču 

skaits) /(izstādes) 

14/9 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju 

skaits 

10 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2008/2009 

Mācībspēku apmaiľa   

No Latvijas uz ārvalsti 

  

  

  

No ārvalsts uz Latviju 

- - 

  

  

Studējošo apmaiľa   

No Latvijas uz ārvalsti 

  

  

  

No ārvalsts uz Latviju 

- - 
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Pārskata periodā 1.-5. kursa studenti studēja profesionālā bakalaura studiju 

programmā “Skolotājs” studiju virzienā “Mājturības un mājsaimniecības skolotājs”,6. 

kursa studenti- profesionālajā  studiju programmā “Skolotājs” studiju virzienā 

„Mājturības un mājsaimniecības, un kultūras vēstures skolotājs”. 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. izmaiľas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā  

2008./2009. ak. gadā jauni studiju kursi netika iekļauti, tika strādāts pie esošo 

studiju kursu pilnveides.Sakarā ar to, ka šajā akadēmiskajā gadā vairs nestrādāja D. 

Timofejeva, Dabas materiālu kompozīciju 1 vadīja asistente M. Kokina-Lilo, bet Mācību 

metodisko praksi (Dabas materiālu kom,pozīcija) –lektore V.Cimmermane. Savukārt 

sakarā ar to, docente M. Urdziľa-Deruma bija radošajā atvaļinājumā, studiju kursus 

„Tekstils un tā mācību metodika1 (Adīšana un tamborēšana 1), Materiālmācība (Tekstils) 

vadīja asistente M. Kokina –Lilo. Studiju kursu „Interjera pamati „ sāka docēt Ausma 

Auziľa un Gunta Treimane. 

M. Kokina –Lilo pārstrādāja studiju kursa Dabas materiālu kompozīcija 1 saturu, 

mācību uzdevumus pakārtojot gadalaiku un gadskārtu ritmam, uzdevumi izstrādāti tā, lai 

studenti apgūtu prasmi organizēt vidi, veidot svētku noformējumu. Studiju kursa saturā 

tika iekļauta papīra liešanas u.c. tehnoloģijas M. Kokina –Lilo pilnveidojusi arī studiju 

kursa Tekstils un tā mācību metodika 3 (Izšūšana ) saturu, izstrādājot jaunu uzdevumu 

kopu izšūšanas apguvei ar mērķi studentiem izzināt daţādus ierosmes avotus (dabu, 

mākslas darbus u.c.) , lai studenti šo pieredzi varētu izmantot skolā, dodot skolēniem 

interesantus uzdevumus. 

Lektore G. Treimane studiju kursā „Interjera pamati” pievērsa īpašu vērību 

jaunākajiem interjera apdares materiāliem, organizēja ekskursiju uz specializētajiem 

apdares materiālu veikaliem. Lektore A. Auziľa šajā kursā akcentēja telpas vizuālo 

noformējumu, telpas zonēšanas principus. Lektore G. Treimane studiju kursa „Tehniskā 

grafika”apguvei izstrādāja jaunu uzdevumu kopu.  

M. Urdziľa-Deruma izstrādāja jaunas Power Point prezentācijas, jaunus paraugus 

un izdales materiālus studiju kursam „Tekstils un tā mācību metodika7 (Adīšana un 

tamborēšana 2) par tēmu „Plecģērbu apdares”. Šie materiāli tika izmantoti atklātajā 

nodarbībā „Plecģērbu apdares”.  

Lektore L. Šelvaha studiju kursā „Mājsaimniecības organizēšana un vadīšana” 

studentiem deva uzdevumu organizēt Ziemassvētku pasākumu, kura izpildē studenti 

integrēja pedagoģijas un mājturības un mājsaimniecības studiju kursos gūtās zināšanas un 

prasmes. Studiju kursā studenti arī veica projektu par mājsaimniecībā lietojamo materiālu 

un līdzekļu izpēti. 

 

Novērošanas prakšu organizācijā tika izmantoti iepriekšējā gadā ESF projekta 

„Mentorings, IT, Supervīzija- atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju 

programmas “Skolotājs” studentu praksei” ietvaros izstrādātie materiāli un iegūtā 

pieredze.  

Docente H.I. Melnbārde turpinājusi pilnveidot savus vadāmos studiju kursus 

„Mācību metodiskā prakse (Muzeju prakse)” un „Etnogrāfija un latviešu tautas māksla I, 

II”,variējot uzdevumus studentu zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Muzeju patstāvīgo 
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ekspozīciju izpēte apvienota ar konkrētajā laika posmā pieejamo izstāţu apskati. Docente 

H. I. Melnbārde izstrājusi 3 jaunas Power Point prezentācijas studiju kursiem „Etnogrāfija 

un latviešu tautas māksla I”, „Lietišķā keramika”, „Estētiskā pieredze un izglītība”, tajā 

skaitā „Latviešu tautas tērps Dziesmusvētkos 19.- 21. gs.” studiju kursam „Etnogrāfija un 

latviešu tautas māksla I”, kurš tika  izmantots atklātajā nodarbībā. 

 

Lai optimizētu kokapstrādes apguvi, tika noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas 

Amatniecības vidusskolu un no 2009./2010. gada kokapstrāde notiks RAV Koka 

mākslinieciskās apdares nodaļā. 

Sakarā ar optimizācijas procesu LU, vairāki kursi tika pārcelti uz citiem semestriem, lai 

vairāku kursu studentiem tos varētu vadīt vienlaicīgi (Metālapstrāde un tās mācību 

metodika II, III, Tekstils un tā mācību metodika VI). 

2009. gada pavasara semestrī pirmoreiz kopā ar mājturības un mājsaimniecības 

skolotāja virziena pilna laika studentiem studēja Erasmus programmas apmaiľas studente 

Teija Leivonen no Joensuu Universitātes Savonlinnas skolotāju izglītības nodaļas. Viľa 

studēja praktiska rakstura studiju kursus, kā arī atsevišķus teorētiskos studiju kursus kopā 

ar 1., 2., 3. kursa studentiem. Līdz ar to docētājiem nācās strādāt bilingvāli.  

Savukārt 3. kursa studente Jeļena Titova, kura studēja 1 semestri Joensuu 

Universitātē Savonlinnas skolotāju izglītības nodaļā, gan interesentiem, gan docētājiem, 

gan virziena studentiem stāstīja par savu studiju pieredzi, kā arī demonstrēja savus veiktos 

praktiskos darbus. 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Docētāju izstŗādātie studiju materiāli ļauj uzskatāmāk apgūt studiju kursu saturu, 

pilnveidotie uzdevumi veicina studentu radošāku un profesionālāku darbību. Jaunie 

uzdevumi veicina studentu pieredzes veidošanos, kura būs ļoti nepieciešama 

pedagoģiskajā praksē un pedagoģiskajā darbībā kopumā, kā arī veicina kritiskās 

domāšanas pilnveidi. 

Studentu apmaiľa bagātina studiju kursu saturu, studentiem ir iespēja apgūt un izmantot 

profesionālo terminoloģiju angļu valodā ne tikai svešvalodu nodarbībās. Studentiem, 

kontaktējoties ar ārzemju studenti , kā arī pašiem studējot ārzemju augstskolā ir iespēja 

gūt lielu pieredzi.  

Studenti (docētāju M. Urdziľas-Derumas, L. Šelvahas, G. Treimanes, J. Leitāna, M. 

Kokinas –Lilo, V. Cimmermanes vadībā) tika iesaistīti un aktīvi līdzdarbojās Valsts 

Mājturības/mājsaimniecības 16.olimpiādes organizēšanā un 6. atklātās mājturības 

olimpiādes „Gadalaiki”, izstāţu iekārtošanā, darbu vērtēšanā, skolēnu brīvā laika 

organizēšanā. Studenti guva lielisku pieredzi gan pasākumu organizēšanā, gan vērtēšanas 

kritēriju izveidē un darbu novērtēšanā atbilstoši tiem. Studentiem veidojās kopskats par to, 

ko spēj un var skolēni mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības priekšmetā. 

Turpmāk nepieciešams turpināt modernizēt studiju kursu saturu un organizāciju, to 

mūsdienīgai un optimālai apguvei. Lai izstrādātos materiālus varētu arī vienmēr pielietot, 

būtu vēlams, lai katrā auditorijā un mācību darbnīcā būtu pieejams projektors un 

kodoskops, kas šobrīd nav. Taču neskatoties uz daudzajiem uzlabojumiem, kā būtisku 

trūkumu visi praktisko studiju kursu docētāji vēl joprojām izjūt nepietiekamo 

kontaktstundu skaitu, lai varētu kvalitatīvi sagatavot mājturības un tehnoloģiju, un 

mājsaimniecības skolotājus. 
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2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošajiem ir iespējams tikties ar virziena vadītājām gan individuāli konkrētos 

iknedēļas pieľemšanas laikos, gan arī grupu sanāksmēs, kurās tika pārrunāts gan studiju 

saturiskais, gan organizatoriskais aspekts.  

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti  

2009.gada maijā gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti, izmantojot LU 

tipveida anketu. Anketēšanas rezultātā tika konstatēts: 

 Arī šajā studiju gadā, līdzīgi kā iepriekšējā (skat. Pašnovērtējuma ziľojumu 

par 2006./2007., 2007./2008. gadu), studenti kopumā izvēlēto programmu 

vērtē pozitīvi. Lielākā respondentu daļa uz jautājumu: „Vai kopumā ir 

apmierināti, ka izvēlējās šo studiju programmu?”, atbildēja, ka programma 

„drīzāk apmierina”. Arī apskatot detalizēto izvērtējumu, gandrīz visi 

vidējie vērtējumi ir pozitīvi, tikai uz vienu jautājumu (par iegūtajām 

prasmēm publiski izklāstīt informāciju un diskutēt), PLK 4. kursa studentu 

atbilţu moda ir 4 (tas, ir –nepmierinoši) , vidējais vērtējums atbildēs uz šo 

jautājumu ir 2,83 (starp labi un apmierinoši).  

 Visatzinīgāk studiju programmu novērtējuši PLK 1. kursa un NLN 1. un 2. 

kursa studenti. Gandrīz visi vidējie vērtējumi ir starp ļoti labi un labi, 

vienīgi attiecībā par literatūras pieejamību gan pilna, gan nepilna laika 

studentu vidējais vērtējums ir starp labi un apmierinoši (2, 38 un 2, 27) 

 Visu kursu studenti, gan pilna, gan nepilna laika ir kopumā apmierināti ar 

studiju kursu saturu. 

 Vairāku kursu studenti augstu novērtē iespēju studiju procesā apgūt daţāda 

veida prasmes, piemēram, pilna laika klātienes (PLK)1.kurss, 2.kurss un 

3.kurss augstu novērtē pētniecisko un profesionālo prasmju attīstīšanu 

studiju procesā, PLK 1., 3.un  4.kurss un NLN 1., 2.3. un 4. kurss -

izmantot IT informācijas meklēšanai, PLK 1. kurss un NLN1. un 2.kurss- 

iespēju apgūt terminoloģiju svešvalodā, PLK 1., 3. un NLN 1. un 2. kurss-

iegūtās prasmes strādāt ar informāciju. 

 Daudzi studenti ir apmierināti ar studiju materiāli tehnisko nodrošinājumu 

(PLK 1. un 4. kurss, NLN 1. un 2. kurss) 

 Studentu viedoklis dalās par nozares terminoloģijas apguvi svešvalodā : 

PLK 1. kurss un NLN 1. 2. kurss to novērtē augstu, bet PLK 2., 3., 4. kursa 

studenti tikai starp labi un apmierinoši. 

 Līdzīgi studentu viedoklis nav viennozīmīgs attiecībā par LU nodrošināto 

iespēju izmantot datorus, piemēram, PLK 1.un NLN 3. un 4. kurss to 

novērtē ar labi, taču PLK 2. un 4. kursa studentu vidējais vērtējums ir tuvu 

apmierinošam. 

 Lielākā studentu daļa ar labi vai ļoti labi novērtē izvēles iespējas starp B 

daļas kursiem, taču PLK 2. kursa vidējais vērtējums ir tuvu apmierinošam 

(starp labi un apmierinoši), PLK 3. kursa un NLN 3. un 4. kursa studentu –

tuvu labi (starp labi un apmierinoši).   

 Gandrīz visu kursu studenti atzinīgi novērtē fakultātes personāla attieksmi 

pret studentiem, taču vairāku kursu studenti (PLK. 2. un 4. kurss, NLN 3. 

un 4. kurss- vidējais vērtējums ir starp labi un apmierinoši) ir kritiski 

attiecībā pret fakultātes personāla darbību studiju procesa uzlabošanā. 

  Gandrīz visu kursu studentu vidējais vērtējums par nodarbību plānojumu 

pa semestriem ir starp ļoti labi un labi, taču līdzīgi, kā iepriekšējā studiju 
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gadā, arī šajā studiju gadā, PLK 3. un 4. kursu studenti ir ne visai 

apmierināti (vērtējums starp labi un apmierinoši) ar nodarbību plānojumu 

pa dienām, taču kā jau iepriekšējā pašnovērtējuma ziľojumā tika minēts, 2. 

kvalifikācijas apguvei nepieciešamie studiju kursi jāsaskaľo ar attiecīgā 

virziena studentu un docētāju iespējām, līdz ar to ne vienmēr ir iespēja 

izkārtot nodarbības secīgi. 

 Individuālajās pārrunās 4. kursa studenti izteica viedokli, ka 2. 

kvalifikācijai kopumā ir par maz kredītpunktu. 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti 

Arī šajā studiju gadā aptaujas par studiju kursiem kopumā notika pārrunu formā 

programmu virziena vadītājām tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika 

konstatēts, ka studenti joprojām augstu novērtē pasniedzēju kompetenci (L. Šelvaha), 

augstu novērtē docētājus, kuri prot motivēt mājturības un mājsaimniecības studiju kursu 

apguvei, uzdodot interesantus un radošus uzdevumus, veido radošu vidi (J. Leitāns, H. I. 

Melnbārde).  

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

 

Docētāji M. Urdziľa-Deruma, L. Šelvaha un H. I. Melnbārde atskaites periodā apmeklēja 

augstskolu mācībspēku profesionālās tālākizglītības studiju programmu “Augstskolu 

mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ izglītības 

darba vadībā” un saľēma apliecības. L. Šelvaha apmeklēja Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskā centra semināru ciklu „Pastāvēt laikā” (6 stundas) (Veselīgs uzturs – vad.A. 

Brēmanis. Biblioterapija – vad.I. Vaine).  

 Atskaites periodā M. Urdziľa-Deruma un H. I. Melnbārde tika ievēlētas par docentēm. 

2008./2009. gada rudens semestrī docente M. Urdziľa-Deruma atradās radošajā 

atvaļinājumā.  

Sakarā ar to, ka no 2008./2009. gada LU vairs nestrādāja D. Timofejeva, asistente M. 

Kokina –Lilo sagatavoja kursu Dabas materiālu kompozīcija 1, savukārt studiju kursu 

Mācību metodiskā prakse (Dabas materiālu kompozīcija ) vadīja V. Cimmermane. 

Studiju kursu „Interjera pamati” sāka vadīt lektores Gunta Treimane un Ausma 

Auziľa. 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 

studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

 

LU ikgadējās konferences ietvaros ceturto reizi tika noorganizēta Mājturības mācību 

metodikas sekcija, kurā docētāji L. Šelvaha, M. Kokina-Lilo, M. Urdziľa-Deruma, V. 

Cimmermane, H. I. Melnbārde un citi, kā arī sadarbības partneri –mājturības skolotāji no 

Latvijas vispārizglītojošajām skolām un IZM ISEC pārstāve nolasīja referātus par 

aktuālām problēmām.  

Mājturības un mājsaimniecības studiju kursu docētāji piedalījušies arī citu institūciju 

rīkotajās konferencēs.  
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Māra Urdziľa-Deruma piedalījās starptautiskā konferencē „Crafticulation and  

Education“ Helsinku Universitātē Somijā, nolasīja referātu „The Content of Textiles: 

Tradition and Innovations in General Schools in Latvia“ 2008. gada 23.-29. septembrī un 

starptautiskā konferencē „Rural Environment. Education. Personality.“ Jelgavas 

Lauksaimniecības Universitātē, nolasīja referātu „Mājturības olimpiāţu organizēšana“ 

2009. gada 29.-30. maijā. 

Lektore V. Cimmermane piedalījosies daudzās konferencēs par uztura jautājumiem, 

tajā skaitā: regulāri piedalās SIA „Zepter International Baltic” organizētajos semināros, 

konferencēs un meistarklases nodarbībās, kā arī, „Coral club International” organizētajos 

semināros un konferencēs. 

Lektori Juris Leitāns, Lolita Šelvaha un docente Māra Urdziľa-Deruma 2008. gada 

31.oktobrī piedalījās IZM organizētajā diskusijā par mācību priekšmeta „Mājsaimniecība” 

satura pilnveidi vispārējā vidējā izglītībā un mācību priekšmeta „Mājsaimniecība” 

standarta īstenošanas iespējām sakarā ar sociālo zinātľu mācību priekšmetu projektu. 

Lektore Gunta Treimane piedalījās IZM organizētajās tehniskās grafikas konsultatīvās 

padomes sanāksmēs tehniskās grafikas standarta un programmas apspriešanā. 

Vairāki docētāji sagatavoja un vadīja skolotāju tālākizglītības kursus un seminārus: 

mājturības un tehnoloģiju skolotājiem Rīgā, Jelgavas un Liepājas rajonā (M. Urdziľa-

Deruma), ekonomikas skolotājiem Rīgā (L. Šelvaha), tehniskās grafikas skolotājiem Rīgā 

un Rēzeknē. (G. Treimane). 

Docente H. I. Melnbārde piedalījās vairākos semināros, tajā skaitā „Lietišķās mākslas 

tautas meistaru pieredze” v/a Nemateriālās kultūras mantojuma aģentūras organizētajā  

pieredzes apmaiľas seminārā Amatu mājā, Ventspilī 2008. g., Rīgas TLMS vadītāju un 

kultūras centru darbinieku pieredzes apmaiľas seminārā Krakovā (Polija) 2008. g. rudenī. 

Vairākiem docētājiem tika publicēti zinātniskie raksti. 

H. I. Melnbārdei publicēts raksts „Māksla būt skolotājam. Problēmas, inovācijas, 

risinājumi” rakstu krājumā „Eiropas augstākās izglītības telpa: stāvoklis, problēmas, 

perspektīvas.” Baltijas starptautiskā akadēmija, Psiholoģijas augstskola. R.: 2008., 260.- 

267. lpp. 

M. Urdziľa-Derumai publicēti 2 raksti:  

Mājturības olimpiāţu organizēšana. In:Rural Environment. Education. Personality. 

Proceedings of the 4th International Scientific Conference N.4.,Jelgava, 2009, p.149.- 

158. 

The Content Of Textile: Traditions And Innovations In Schools Of General Education 

In Latvia. In: Proceedings of the crafticulation & education conference. Leena K. 

Kaukinen Editor, Helsinki University Press, 2009, p. 326- 334.  

G. Treimanei publicēts raksts „Inovācijas izglītībā” (kopdarbs ar Dr.habil.oec., 

prof.Aleksandru Vedļu). Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. 2008.gads, 

62.sējums, 6. numurs. 

 G. Treimane sagatavojusi izdošanai mācību grāmatu vidusskolām „Tehniskā 

grafika.1.daļa”. – R.: Zvaigzne ABC, 160 lpp. (Plānots izdot 2009.gada rudenī) un 

„Tehniskā grafika. 1.daļa. Skolotāja grāmata”. – R.: Zvaigzne ABC. (Plānots izdot 2009. 

gada rudenī). 

L. Šelvahai iznākušas 3 grāmatas: 

1.  Šelvaha L. Saldais ziemassvētku cienasts. – R.: apgāds Zvaigzne ABC, 2008; 

2. Šelvaha L. Svētku cienasts. – R.: apgāds Zvaigzne ABC, 2008; 

3.  Šelvaha L. Burkānu ēdieni ikdienai un svētkiem. – R.: apgāds Zvaigzne ABC, 

2009; 

kā arī viľa regulāri publicējusi rakstus par uztura jautājumiem ţurnālā „ Labu apetīti”. 
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H. I. Melnbārdei 2009. gadā bijušas divas personālizstādes” Eľģeli un dēmoni” Ed. 

Smiļģa teātra muzejā, Rīgā un Valmieras mākslas un novadpētniecības muzejā, kā arī viľa 

piedalījusies grupu izstādē „Intīmais mākslā”. H.I.Melnbārde organizējusi arī kārtējo 

izstādi „Tējkannu parāde” un ar savu vadīto TLMS Vāpe piedalījusies 7 republikāniskās 

un starptautiskās izstādēs. 

Lektors Juris Leitāns piedalījās Tautas mākslas izstādes „Zīmes” festivāla Baltica- 2009 

ietvaros darbu atlases komisijā un izstādes iekārtošanā. 

Mājturības un mājsaimniecības skolotāja studiju virziena docētāji sagatavoja projekta 

„Dizaina izglītība mājturībā un tehnoloģijās” pieteikumu un iesniedza LU Akadēmiskajā 

departamentā. 

Iegūto informāciju konferencēs un semināros docētāji regulāri izmanto studiju kursu 

pilnveidē. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Docētāji ir turpinājuši bagātināt izdales un uzskates materiālu klāstu. Pamatojoties uz 

docētāju pieteikumiem, papildināti bibliotēkas fondi ar jaunāko zinātnisko, metodisko un 

mācību literatūru, kā arī preses izdevumiem. 2008. gada rudenī PPF tika iekārtota 

keramikas darbnīca ( vad. H.I. Melnbārde).Taču sakarā ar krīzes situāciju valstī diemţēl 

nebija iespēju papildināt citu darbnīcu tehnisko aprīkojumu, kā arī materiālu klāstu. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Keramikas darbnīcas iekārtošana LU PPF telpās lielā mērā atvieglo mājturības un 

mājsaimniecības skolotāja virziena studentu studiju procesu, jo līdz šim viľiem bija 

jāmēro ceļš uz Raiľa bulvāri 19. Vēl aizvien PPF mājturības un mājsaimniecības skolotāja 

virziena finansiālais nodrošinājums ir nepietiekams, jo kvalitatīva aprīkojuma, mācību 

metodisko līdzekļu un informatīvās bāzes atjaunošana un uzturēšana ir dārgs process. 

Aktuāli nepieciešams remonts vairākās mācību darbnīcās, īpaši rokdarbu/šūšanas 

darbnīcā. Nepieciešams arī atjaunot materiālu klāstu: audumus, dzijas, tekstilkrāsas. 

Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt ar jaunām šujmašīnām un citām 

iekārtām. Jāturpina papildināt bibliotēkas fondus. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Izglītības Satura un 

Eksaminācijas Centru 2009. gada februārī PPF telpās notika 16.Valsts 

Mājturības/mājsaimniecības olimpiāde. Sadarbībā ar Latvijas Mājturības pedagogu 

biedrību, Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Izglītības attīstības 

nodaļu, firmu Sonika, SIA Radošo darbu galerija tika organizēta 6. atklātā mājturības 

olimpiādes „Gadalaiki”. 

Gandrīz visi mājturības un mājsaimniecības studiju kursu docētāji ir IZM ISEC ārštata 

metodiķi. Latvijas Mājturības pedagogu biedrības pārstāvji piedalījās gala pārbaudījumu 

komisiju darbā. Vairāki docētāji sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
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departamenta Izglītības attīstības nodaļu vadīja seminārus Latvijas skolotājiem.  

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Turpinājās sadarbības līgums Erasmus programmas ietvaros par docētāju un 

studentu apmaiľu ar Joensuu Universitāti (Somija, Savonlinna). 

H. I. Melnbārde 2008. gada oktobrī un J. Leitāns 2009. gada aprīlī Joensuu 

Universitātes (Somija) Savonlinnas Skolotāju Izglītības nodaļas skolotāja bakalaura un 

maģistra programmas studentiem nolasīja lekcijas un novadīja praktiskās nodarbības. Viľi 

iepazinās ar skolotāju studiju procesa organizāciju, mācību darbnīcām, biblioteku Joensuu 

Universitātē, muzejiem. H. I. Melnbārde novadīja sekojošas nodarbības: ”Roku darba 

nepieciešamība mūsdienu globalizācijas apstākļos”, „Lietišķās keramikas un 

tekstilmākslas savstarpējās integrācijas iespējas”,” Dekoratīvie sīkelementi mūsdienu 

apģērbā, aksesuāros un interjera dizaina priekšmetos”. J. Leitāns novadīja nodarbības par 

tēmu „ Metālapstrāde un tradicionālā kultūra”. 

2009. gada pavasara semestrī pirmoreiz mājturības un mājsaimniecības skolotāja 

virziena studiju kursos aktīvi studēja ārzemju studente no Joensuu Universitātes 

Savonlinnas skolotāju izglītības nodaļu. 

2009. gada pavasarī uzsāktas sarunas par sadarbību ar Tallinas Universitātes un 

Viļľas Pedagoģiskās universitātes mājturības skolotāja virziena  docētājiem. 

   

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Turpināta sadarbība ar Joensuu Universitātes (Somija) Savonlinnas Skolotāju Izglītības 

nodaļas tekstila skolotāja programmas docētājiem un studentiem. Docētājiem, kuri lasījuši 

lekcijas Joensuu Universitātē, iegūtā pieredze bijusi kā impulss studiju kursu  un studiju 

vides organizācijas pilnveidei. Nākamajā akadēmiskajā gadā paredzēts uzsākt sadarbību ar 

citām ārzemju augstskolām: Tallinas Universitāti, Viļľas Pedagoģisko universitāti.  

Paredzēts turpināt sadarbību ar Latvijas Mājturības pedagogu biedrību, Rīgas Domes 

Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu, daudzām skolām gan Rīgā, gan ārpus Rīgas 

pedagoģisko prakšu norisē. 

Nakamajā akadēmiskajā gadā paredzēts uzsākt sadarbību ar citām ārzemju augstskolām: 

Tallinas Universitāti, Viļľas Pedagoģisko universitāti.  

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

 

urpināta starptautiskā sadarbība ar Joensuu Universitātes Skolotāju izglītības 

nodaļu. Aktīva un produktīva bijusi sadarbība ar Latvijas Republikas Izglītības un 

Zinātnes Ministrijas Izglītības Satura un Eksaminācijas Centru, Rīgas Domes 

Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Izglītības attīstības nodaļu, Latvijas 

Mājturības pedagogu biedrību, firmu Sonika, SIA Radošo darbu galerija. Papildināta 

bibliotēka ar literatūru mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības jomā. PPF 

telpās iekārtota keramikas darbnīca. Docētāji aktīvāk iesaistījušies, semināros, 

konferencēs, izstāţu organizēšanā pilveidojuši studiju kursu saturu. 
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7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 docētāju kvalifikācija un ilggadēja 

pieredze studiju programmas 

realizācijā, kā arī tālākizglītības 

programmu realizācijā mājturības 

skolotājiem; 

 studiju programmas nepieciešamību 

nosaka attiecīgo speciālistu aktuāls 

trūkums darba tirgū; 

 nepilna laika studijas ļauj apvienot 

darbu un studijas; 

 ir nodrošināta atgriezeniskā saikne starp 

studentiem un akadēmisko personālu, 

kas veicina studiju procesa 

uzlabošanos; 

 ilggadēja sadarbība ar prakses vietām; 

 sadarbība ar IZM ISEC mājturības un 

mājsaimniecības speciālisti A. 

Kampusi, skolu pārvaldēm, metodisko 

apvienību vadītājiem; 

 kvalitatīvi un radoši izstrādāti daudzi 

diplomdarbi; 

 ir starptautiskā sadarbība. 

 nepilna laika studējošajiem ir saspringts 

darba grafiks un intensīvs studiju 

process; 

 pārāk mazs kontaktstundu skaits 

praktiskajiem studiju kursiem; 

 mazs reflektantu skaits; 

 nepieciešams atjaunot materiālo bāzi, 

tās augstās izmaksas; 

 daudzās auditorijās un darbnīcās 

nepieciešams remonts; 

 tā kā virziena vadītāja rīcībā netiek 

nodoti finansu līdzekļi, tad programmas 

attīstību ilgtermiľā nav iespējams 

plānot; 

 nav iekārtota un aprīkota atsevišķa 

mācību virtuve. 

 nav pašiem savas kokapstrādes 

darbnīcas, studentiem jādodas ārpus 

PPF 

 finansējuma samazināšanās sakarā ar 

ekonomisko krīzi 

Iespējas Draudi 

 turpināt pilnveidot sadarbību ar ārzemju 

augstskolām; 

 papildināt studiju kursu saturu ar 

jaunām tehnoloģijām; 

 veicināt studējošo interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību un rosināt to 

izmantot diplomdarbu izstrādē un 

tālākās studijās (maģistrantūrā); 

 pilnveidot materiāli tehnisko un 

informatīvo bāzi. 

 studiju maksas pieaugums neatbilstoši 

studējošo maksātspējai; 

 konkurence daţādu augstskolu līdzīgu 

studiju programmu realizēšanā; 

 studējošo skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas dēļ; 

 atsevišķas darbnīcas un izstāţu zāle tiek 

izmantotas kā lekciju telpas; 

 nelielais mācību stundu skaits 

konkrētajiem mācību priekšmetiem 

vispārizglītojošās skolās; 

 ekonomiskā krīze valstī. 
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā 

starpakreditāciju periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

8.1. Studējošo skaits: Mājturības un mājsaimniecības skolotāja virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. 

gadā 

imatri-

kulēto 

studen

tu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Abso

l-

vent

u 

skait

s 

Eksma

-

trikulēt

o 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK 9 8 10 11 - - - 29 5 - 2 

NLN 9 11 10 14 - - - 35 35 - 4 

2007. 

 

PLK 12 12 9 11 11 - - 43 8 8 1 

NLN 16 13 12 15 9 - - 49 49 - 7 

2008. PLK  12 12 11 8 - - 43 10 7 3 

NLN  8 11 12 9 10 - 50 50 9 6 

8.2. Studējošo skaits: Mājturības un mājsaimniecības un kultūras vēstures skolotāja 

virziens (5 gadīgā programma) 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. 

gadā 

imatri-

kulēto 

studen

tu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

mak

su 

Abso

l-

vent

u 

skait

s 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK - - - - 18 25 - 43 13 18 5 

NLN - - - - 15 12 15 42 42 12 5 

2007. 

 

PLK - - - - - 21 - 21 6 20 1 

NLN - - - - - 16 9 25 25 14 - 

2008. PLK - - - - - - - - - - - 

NLN - - - - - - 19 19 19 14 5 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju kursiem: 
aptaujāto studiju 

kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
31

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006./2007. 20 16 20 14 20 13 103 --- 

2007./2008. 15 13 14 12 12 0 103 --- 

2008./2009. 17 15 15 13 - - 60 --- 

                                                 
31

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 

Profesori 3 3 6 4 

Asociētie profesori 4 2 - 2 

Docenti 9 10 7 5 

Lektori: 20 19 20 17 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - 

ar maģistra grādu  20 19 20 17 

citi* - - - - 

Asistenti: 6 7 3 3 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - 

ar maģistra grādu  6 6 3 3 

citi* - 1 - - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 42 41 36 34 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites 

gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 

Viesprofesori 
- - - - 

Viesdocenti 
1 - - - 

Vieslektori: 
5 2 2 1 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

6 4 8 7 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - 1 - 

ar maģistra grādu  
5 3 5 5 

citi* 
1 1 2 2 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
12 6 10 9 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 2007 2008 

Studē doktorantūrā 
9 5 1 1 

Ieguvuši doktora grādu 
- 1 - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

  3 5 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 - 1 1 

 

 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 2008 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

3 3 2 1 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

5 9 7 4 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

42 52 3 4 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- - - - 

 

 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajie

m gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskaj

iem gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajie

m gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskaj

iem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 

Mācībspēku apmaiľa      

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Dānija 2 - - - 

Lietuva 2 - 1 1 

Spānija 

Somija 

1 - - 

1 

- 

2 

No ārvalsts uz 

Latviju 

Zviedrija - 2   

Somija   2 - 

     

Studējošo apmaiľa      

No Latvijas uz Dānija - - 2  
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ārvalsti Somija   1 2 

     

No ārvalsts uz 

Latviju 

Somija - - - 1 

     

     

 

 

 

 

2.8.8. Docētāju un sadarbības partneru nolasītie referāti LU 67. konferencē 

Mājturības mācību metodikas sekcijā 2009. gadā 

 

Lolita Šelvaha  Nepārtrauktas pētnieciskās darbības pēctecība augstskolā 

Helga Ingeborga Melnbārde  Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana studentu 

pētnieciskajos darbos 

Jonika Tērvide  Skolēnu zinātniski –praktiskie darbi mājsaimniecībā 

Jonika Tērvide   Lībiešu tautas tērpa  darināšana šodien 

Mārīte Kokina-Lilo  Mājturības un tehnoloģiju skolotāja tēls  

Velta Cimmermane Uzturmācības loma mūsdienu sabiedrībā 

Māra Urdziľa-Deruma  Tekstiltehnoloģiju saturs mājturībā un tehnoloģijās 

Agra Kampuse   Pārbaudes darbu specifika mājturībā un tehnoloģijās, un 

mājsaimniecībā 

Māra Urdziľa-Deruma  Tekstiltehnoloģiju saturs mājturībā un tehnoloģijās 

Līga Barbara  Jauno tekstiltehnoloģiju aprobācija skolā 

Juris Leitāns  Vīzija par tehnoloģiju apguvi profesionālā magistra studiju programmā 

mājturības un mājsaimniecības skolotāju izglītībā 

Gunta Treimane  Jaunākie materiāli un tehnoloģijas studiju kursa “Interjera pamati” 

saturā 

 

 

 

2.8.9. Diplomdarbu tēmas 

 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs NLN 2049A 

1. Erdmanis Aigars Mācību tēmas "Kokapstrāde" apguve 6. klasē mājturībā un 

tehnoloģijās SkAm040008 

2. Klauţa Laima Cimdu adīšanas apguve mājturībā un tehnoloģijās 7. klasē 

SkMā040001 

3. Liepa Ilze Formu tamborēšanas apguve mājturībā un tehnoloģijās 5. klasē 

SkMā040028 

4. Liepiľš Andris Kokgriešanas apguve mājturībā un tehnoloģijās 8. klasē 

SkAm040004 

5. Nelsone Inta Zīda apgleznošanas pamatu apguve mājturībā un tehnoloģijās 8. 

klasē SkMā040008 
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6. Straume Jolanta Kompozīcijas pamatu apguve 5. un 6. klasē mājturībā un 

tehnoloģijās. SkMā040026 

7. Vāvers Uldis Savienojumu veidu apguve kokapstrādē mājturībā un tehnoloģiās 8. 

klasē SkAm040009 

8. Zukule Liena Radošā darbība tēmas "Kompleksie tekstildarbi" apguvē 9. klasē 

Ekon020572 

 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs PLK 2049A 

 

1. Kivleniece Eva Apaļadījumu apguve mājturībā un tehnoloģijās 7. klasē ek05013 

2. Mincāns Oskars Tekstila apdrukas apguve 7. klasē mājturības un tehnoloģiju 

nodarbībās om06025 

3. Poļaka Jolanta Mācību tēmas "Tamborētas rotas" apguve 8. klasē mājturībā un 

tehnoloģijās jp05012 

4. Skuja Dagnija Mācību tēmas "Apģērbs un šūšana" apguve mājturībā un 

tehnoloģijās 9. klasē ds05059 

5. Šimpermane Daira Skolēnu pētniecisko iemaľu veidošanās 9. klasē mājturībā un 

tehnoloģijās ds05048 

6. Viļuma Inese Latviešu rakstu zīmju pielietojums tekstildekora izveidē 9. klases 

mājturības un tehnoloģiju stundās SkMā040005 

 

 

 

Mājturības un mājsaimniecības, un kultūras vētsures skolotājs NLN 20486 

 

1. Bedeicis Juris Koka detaļu mezgla izgatavošana mājturībā un tehnoloģijās 7. klasē 

SkAm030025 

2. Dimanta-Rauga Baiba Motivācijas veidošanās mācību tēmas "Svārku šūšana" 

apguvē 8. klasē mājturībās un tehnoloģijās SkMā030027 

3. Dudkina Maruta Dekoratīvo elementu darināšana lentīšu izšūšanas tehnikā 

mājturībā un tehnoloģijās 8. klasē SkMā030033 

4. Gila Inguna Mācību tēmas "Mezglošana" apguve mājturībā un tehnoloģijās 8. 

klasē SkMā010034 
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5. Karľevskis Mārtiľš Prasmju un iemaľu veidošanās darbā ar saplāksni 

mājturības un tehnoloģiju stundās SkAm030026 

6. Ozols Lauris Mācību satura izveide darbam ar stiepli mājturības un tehnoloģijas 

stundās 5. klasei SkAm030027 

7. Puriľš Raitis Prasmju un iemaľu veidošanās koka detaļu savienojumu 

izgatavošanā mājturības un tehnoloģiju stundās SkAm000021 

8. Ratkeviča Inga Uzskates līzekļu izstrāde kultūras vēstures mācību tēmai "Ampīra 

stila apģērbs" SkMā020033 

9. Sarkanbikse Anita Dekora izstrāde tekstilmozaīkas sintēzes tehnikā mājturības un 

tehnoloģijas stundās 9. klasē SkMā030032 

10. Upeniece Inese Mācību motivācijas veicināšana mācību tēmas "Aušana" apguvē 

mājturības un tehnoloģiju stundās 8. klasē SkMā020028 

11. Volkova Antoľina Tamborēšanas tehnikas bilingvālā apguve mazākumtautību 

skolā 5. klasē SkMā030031 

12. Ziemele Zanda Mācību tēmas "Filcēšana" apguve mājturībā un tehnoloģijās 

SkMā030034 

13. Znotiľa Lilita Īru meţģīľu apguve 9. klasē mājturībā un tehnoloģijās 

SkMā030025 
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2.8.10.Anketu par studiju programmu apkopojums 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs PLK 1.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1.55 2 55% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.64 2 64% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1.64 1 45% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1.40 1 55% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1.91 2 55% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1.36 1 64% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1.64 2 64% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1.64 2 64% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1.67 1 45% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1.45 1 73% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1.20 1 82% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1.86 2 36% 4  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1.40 5 55% 6  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1.40 1 55% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1.73 2 55% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1.67 2 55% 2  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 1.90 2 55% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1.27 1 82% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1.80 1 36% 1  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2.38 2 45% 3  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.40 1 55% 1 

vairāk 

kā 20 

stundas 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1.91 2 91% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

 Aptaujāti 11 respondenti  2009.gada vasarā   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1.61      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1.49      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1.60      

 Studiju procesa organizēšana 1.67      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1.82      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 18% 9% 0% 9% 64% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 55% 0% 0% 0% 45% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru 
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pateikt 

 % 36% 18% 9% 0% 36% 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs PLK 2.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)      

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2.00 2 100% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2.00 2 63% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.25 2 75% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.71 3 50% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.50 2 50% 2  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2.00 2 75% 2  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2.14 2 75% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 2.29 2 63% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2.29 2 75% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2.86 3 50% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2.38 2 75% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2.14 2 50% 1  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2.50 3 50% 2  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2.14 2 75% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.25 2 75% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.57 3 50% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.86 3 50% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2.57 3 50% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2.83 3 38% 2  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2.57 3 50% 1  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2.00 2 75% 2 10-20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2.33 2 50% 2  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 8 respondenti  2009.gada vasarā   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2.08      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.37      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.39      

 Studiju procesa organizēšana 2.44      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.66      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 25% 0% 0% 25% 50% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 38% 13% 13% 0% 38% 
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 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 0% 50% 25% 0% 25% 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs PLK 3.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)      

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2.00 2 78% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2.00 2 78% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.11 2 67% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.25 2 33% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.13 3 33% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1.89 2 44% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1.50 2 44% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1.56 2 56% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2.13 2 44% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2.50 2 33% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2.33 3 44% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1.71 1 33% 2  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1.83 2 33% 3  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2.00 2 89% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1.78 2 78% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.11 2 89% 0  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.11 2 67% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1.89 2 44% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1.88 2 56% 1  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 1.86 1 33% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.44 1 56% 0 

vairāk 

kā 20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2.11 2 67% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 9 respondenti  2009.gada vasarā   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2.04      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.02      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1.92      

 Studiju procesa organizēšana 2.01      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1.87      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 11% 44% 0% 11% 33% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 
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 % 22% 22% 11% 0% 44% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 33% 44% 0% 0% 22% 

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs PLK 4.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2.40 2 50% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.83 2 50% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.33 3 50% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.40 2 33% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.33 2 67% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2.40 3 50% 1  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2.00 2 33% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 2.25 2 33% 2  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2.83 4 33% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2.50 2 33% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2.83 3 50% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2.00 5 67% 4  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2.00 5 83% 5  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2.50 2 50% 2  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.00 2 50% 3  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.00 5 67% 4  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.60 3 50% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2.00 1 33% 2  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2.50 3 33% 2  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2.33 5 50% 3  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2.50 5 33% 2 

vairāk 

kā 20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2.40 2 50% 1  

 Aptaujāti 6 respondenti  2009.gada vasarā   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2.19      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.33      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.40      

 Studiju procesa organizēšana 2.29      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.28      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 0% 17% 0% 17% 67% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 0% 17% 0% 0% 83% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 
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 % 33% 17% 0% 0% 50% 

       

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs (1.un2.kurss)  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1.62 2 62% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.85 2 85% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1.75 2 54% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1.63 5 38% 5  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1.92 2 69% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1.77 2 77% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1.85 2 69% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1.67 2 46% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2.00 2 38% 3  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1.45 1 46% 2  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1.67 2 62% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1.86 5 46% 6  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1.40 5 62% 8  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1.46 1 62% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1.50 2 46% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1.57 5 46% 6  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.00 2 69% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1.25 1 69% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1.70 2 38% 3  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2.27 2 46% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.38 1 69% 0 

vairāk kā 

20 stundas 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1.92 2 92% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

 Aptaujāti 13 respondenti  2009.gada vasarā   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1.74      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1.63      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1.74      

 Studiju procesa organizēšana 1.72      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1.74      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 15% 54% 8% 8% 15% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 54% 8% 0% 0% 38% 
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 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 38% 38% 0% 0% 23% 

 

       

Mājturības un mājsaimniecības skolotājs (3.un 4.kurss)  
 

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)      
 

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1.75 2 50% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.63 2 63% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1.63 1 50% 0   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.14 1 38% 1  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.13 2 50% 0   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2.00 2 38% 0  
 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1.57 1 50% 1  

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1.75 2 50% 0  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2.00 3 38% 1  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2.25 2 50% 0  
 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1.88 1 50% 0   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2.14 3 38% 1   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2.67 5 63% 5   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1.60 5 38% 3   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.38 2 38% 0   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.17 1 25% 2   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.43 2 38% 1   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2.14 2 38% 1  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1.17 1 63% 2   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 1.83 1 38% 2  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.57 1 50% 1 

vairāk kā 

20 stundas 

 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1.63 1 50% 0  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

 Aptaujāti 13 respondenti  2009.gada vasarā    

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 1.67       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.11       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1.89       

 Studiju procesa organizēšana 2.20       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1.71       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 38% 13% 0% 38% 13%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru  
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pateikt 

 % 25% 0% 0% 0% 75%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 
 

 % 25% 50% 0% 0% 25%  
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PĀRSKATA PERIODĀ 1. – 5. KURSA STUDENTI STUDĒJA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ „SKOLOTĀJS” STUDIJU VIRZIENĀ 

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (1. – 4. KLASĒ), UN 6. KURSA STUDENTI AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

PROFESIONĀLAJĀ STUDIJU PROGRAMMĀ „SKOLOTĀJS” STUDIJU VIRZIENĀ SĀKUMSKOLAS 

SKOLOTĀJS. 

SAKARĀ AR TO, KA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA 

„SKOLOTĀJS” STUDIJU VIRZIENĀ SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS (NLN – 5,5 GADI) TURPMĀK 

VAIRS NETIKS REALIZĒTA, TAD PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMĀ DETALIZĒTA ŠĪS PROGRAMMAS 

ANALĪZE NETIEK SNIEGTA. 

1. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS, ORGANIZĀCIJA UN PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA 

1.1. IZMAIĽAS STUDIJU PROGRAMMAS SATURĀ (T.SK. IEVIESTI JAUNI STUDIJU KURSI, SLĒGTI 

STUDIJU KURSI, MAINĪTA STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA U.C.) UN PRAKTISKAJĀ 

REALIZĀCIJĀ (T.SK. IEVIESTI E-KURSI, JAUNAS STUDIJU FORMAS, JAUNAS STUDIJU METODES 

U.C.) 

STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA NAV MAINĪTA. SAKARĀ AR DOCĒTĀJU RADOŠAJIEM 

ATVAĻINĀJUMIEM, KĀ ARĪ PIEAICINĀTO AUGSTI KVALIFICĒTO DOCĒTĀJU AIZĽEMTĪBU NOTIKA 

ATSEVIŠĶU STUDIJU KURSU DOCĒŠANAS SEMESTRA MAIĽA, KURA NEIETEKMĒJA STUDIJU 

PROCESA SECĪGUMU UN PĒCTECĪBU. 

1.2.STUDIJU PROGRAMMAS SATURA, ORGANIZĀCIJAS UN PRAKTISKĀS REALIZĀCIJAS ANALĪZE, 

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI DARBĪBAS PILNVEIDEI. 

SAGLABĀJAS ATŠĶIRĪBAS STUDIJU KURSU PLĀNOJUMAM DAŢĀDOS SEMESTROS, KAS 

SAISTĪTAS AR PĀREJU NO STUDIJU PROGRAMMAS VIRZIENA SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS UZ 

STUDIJU VIRZIENU PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (1. – 4. KLASE). 

PĀRSKATA PERIODĀ PIRMO REIZI PROGRAMMA TIKA REALIZĒTA PILNĀ APJOMĀ VISOS 

KURSOS UN NOTIKA IZLAIDUMS. 

STUDIJU KURSU SATURS, ĪPAŠI MĀCĪBU METODIKĀS, PAREDZ IZSTRĀDĀT MĀCĪBU 

STUNDU PLĀNUS UN CITUS MATERIĀLUS, KURUS STUDENTI PREZENTĒ NODARBĪBĀS. TAS 

VIENLAICĪGI ĻAUJ APGŪT GAN PAŠVĒRTĒJUMA, GAN VĒRTĒJUMA PRASMES. NEPIECIEŠAMS 

NEPILNA LAIKA STUDIJĀS ŠĀDA VEIDA PRAKTISKĀS NODARBĪBAS IZMANTOT BIEŢĀK, BET 

ŠĀDU PIEEJU NEĻAUJ REALIZĒT NELIELAIS KONTAKTSTUNDU SKAITS, KAS IR NEPILNA LAIKA 

NEKLĀTIENES STUDIJU FORMĀ. 

8. STUDIJU SEMESTRĪ STUDENTI IZSTRĀDĀJA STUDIJU DARBU KURSA DARBS, KURA 

REZULTĀTUS STUDENTI PREZENTĒJA STUDIJU DARBA AIZSTĀVĒŠANĀ. POZITĪVI VĒRTĒJAMS 

STUDENTU IESPĒJA IEPAZĪTIES AR PĀRĒJO STUDENTU IZSTRĀDĀTAJIEM STUDIJU DARBIEM, TO 

PREZENTĀCIJU, KĀ ARĪ IESPĒJA PIEDALĪTIES DISKUSIJĀ. ŠĀDA STUDIJU DARBU PREZENTĀCIJA 

UN DISKUSIJA IR ĻOTI LAIKIETILPĪGA, TAI JĀPLĀNO VIENA VAI PAT DIVAS PILNAS DIENAS, KAS 

NAV PAREDZĒTS STUDIJU PLĀNĀ UN ARĪ DOCĒTĀJU SLODZĒS. 

9. STUDIJU SEMESTRĪ STUDENTI IZSTRĀDĀJA DIPLOMDARBUS, KURA PROBLĒMAS 

TEORĒTISKO ANALĪZI UN PROBLĒMAS EMPĪRISKO PĒTĪJUMU STUDENTI BIJA UZSĀKUŠI 8. 

SEMESTRĪ IZSTRĀDĀTAJĀ KURSA DARBĀ. DIPLOMDARBU TEMATI 4. PIELIKUMĀ. 

PEDAGOĢISKĀS PRAKSES MATERIĀLI STUDENTIEM SAGATAVOTI E – VIDĒ. PRAKSES 

NORISĒ UN IZVĒRTĒŠANĀ LIELA VĒRĪBA TIEK VELTĪTA ADEKVĀTA PROFESIONĀLĀ 

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEICINĀŠANAI, 

2. STUDIJU PROGRAMMĀ STUDĒJOŠIE 

2.1. STUDENTU LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ (STUDĒJOŠO 

PRIEKŠLIKUMI STUDIJU PROCESA UZLABOŠANAI, VĒRĀ ĽEMTIE STUDĒJOŠO PRIEKŠLIKUMI, 

DARBĪBA STUDENTU LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANAI U.C.) 



 

 498 

STUDENTI AKTĪVI PIEDALĀS STUDIJU PROCESA IZVĒRTĒŠANĀ. ĪPAŠI AKTĪVI IR 4. UN 5. 

KURSA STUDENTI, KURI SAVUS PRIEKŠLIKUMUS IESNIEDZ GAN RAKSTISKĀ VEIDĀ, GAN IZSAKA 

REGULĀRĀS TIKŠANĀS REIZĒS AR PROGRAMMAS VIRZIENA VADĪTĀJU.  

TIKŠANĀS AR STUDENTIEM NOTIEK KATRA STUDIJU SEMESTRA SĀKUMĀ UN VISMAZ 

REIZI DIVOS MĒNEŠOS TURPMĀKAJĀ LAIKA POSMĀ. STUDENTIEM IR IESPĒJA TIKTIES AR 

STUDIJU PROGRAMMAS VIRZIENA VADĪTĀJU PIEĽEMŠANAS LAIKOS UN ARĪ IZMANTOJOT E – 

PASTA SARAKSTI. 

STUDIJU PROCESA IZVĒRTĒŠANĀ STUDENTI TIKA IESAISTĪTI REGULĀRI GAN TIEKOTIES 

AR PROGRAMMAS VIRZIENA VADĪTĀJU, GAN ANKETĒJOT PAR NOZARES PROFESIONĀLĀS 

SPECIALIZĀCIJAS KURSU IZVĒRTĒŠANU RUDENS SEMESTRA BEIGĀS 5. KURSA STUDENTUS (2. 

PIELIKUMS), GAN IZMANTOJOT LU PIEDĀVĀTO PROGRAMMAS ANKETU 1., 3.UN 4. KURSA 

STUDENTIEM (ANKETĒŠANAS REZULTĀTI 3. PIELIKUMS). 

3. UN 4. KURSA STUDENTI TIKA IESAISTĪTI ARĪ PEDAGOĢISKĀS PRAKSES IZVĒRTĒŠANĀ 

GAN NO SATURISKĀ, GAN ORGANIZATORISKĀ ASPEKTA. 

TĀ KĀ ŠIS STUDIJU VIRZIENS TIEK REALIZĒTS TIKAI NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES 

FORMĀ, TAD STUDENTI VĒLAS LIELĀKU KONTAKTSTUNDU SKAITU NEKĀ 25% NO PILNA LAIKA 

KLĀTIENES KONTAKTSTUNDU SKAITA, LAI VAIRĀK LAIKA BŪTU SEMINĀRIEM UN 

PRAKTISKAJĀM NODARBĪBĀM. 

2.2. APTAUJAS PAR STUDIJU PROGRAMMU REZULTĀTI (REZULTĀTU ANALĪZE, SECINĀJUMI, 

VĒRĀ ĽEMTIE REZULTĀTI, PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAJAM DARBAM) 

STUDENTI KOPUMĀ IZVĒLĒTO PROGRAMMU VĒRTĒ POZITĪVI. LIELĀKĀ RESPONDENTU 

DAĻA VĒRTĒ TO AR LABI. 

NO VISIEM PIEDĀVĀTAJIEM KRITĒRIJIEM STUDENTI VISAUGSTĀK NOVĒRTĒJA STUDIJU 

PROGRAMMAS SATURU. STUDIJU PROGRAMMAS SATURU STUDENTI VĒRTĒ ROBEŢĀS NO 1.87 

LĪDZ 2.03 (VIDĒJAIS RĀDĪTĀJS 1.94), BET STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS 

VĒRTĒ ROBEŢĀS NO 1.89 LĪDZ 2.3 (VIDĒJAIS RĀDĪTĀJS 2.14). PRASMJU ATTĪSTĪŠANA STUDIJU 

LAIKĀ NOVĒRTĒTA VIDĒJI AR 2,15. TĀTAD VISOS ŠAJOS ASPEKTOS STUDENTU VĒRTĒJUMS IR 

ĻOTI TUVS VĒRTĒJUMAM – LABI. 

STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANA VĒRTĒTA ROBEŢĀS NO 1.83 LĪDZ 2.4 (VIDĒJAIS 

RĀDĪTĀJS 2.2) 

SALĪDZINOT AR IEPRIEKŠĒJIEM STUDIJU GADIEM JOPROJĀM TIKAI APMIERINOŠI TIEK 

VĒRTĒTS MATERIĀLI – TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS VIDĒJI 2.37. 

1. KURSA STUDENTI AUGSTĀK VĒRTĒ STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS UN 

STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANU.  

STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANĀ STUDENTUS NEAPMIERINA, KA PIEKTDIENĀS 

NODARBĪBAS SĀKAS PĀRĀK AGRI UN TAS IR GRŪTI SAVIENOJAMS AR DARBU SKOLĀ. 

2.3. APTAUJAS PAR STUDIJU KURSIEM REZULTĀTI (REZULTĀTU ANALĪZE, SECINĀJUMI, VĒRĀ 

ĽEMTIE REZULTĀTI, PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAJAM DARBAM) 

STUDIJU KURSU SATURU 67% STUDENTU VĒRTĒ KĀ LABU, 1. KURSĀ (75%), BET 4. 

KURSA STUDENTI (56%). STUDIJU KURSU PIEDĀVĀJUMU KĀ LABU VĒRTĒ 72% STUDENTU, BET 

VISZEMĀK TO VĒRTĒ 3. KURSA STUDENTI. 

VISI STUDENTI DOCĒTĀJU DARBU VĒRTĒ ATZINĪGI. KĀ NEPILNĪBU STUDENTI NOSAUC, 

MAZO E – VIDĒ PIEEJAMO STUDIJU MATERIĀLU KLĀSTU UN NELIELO IESPĒJU IESNIEGT 

DOCĒTĀJIEM PATSTĀVĪGOS DARBUS E – FORMĀTĀ.  

APTAUJAS PAR STUDIJU KURSIEM NOTIKA PĀRRUNU VEIDĀ VIRZIENA VADĪTĀJAI 

TIEKOTIES AR KATRU AKADĒMISKO GRUPU. PĀRRUNĀS TIKA KONSTATĒTS, KA STUDENTI 

AUGSTI NOVĒRTĒ PASNIEDZĒJU KOMPETENCI STUDIJU PRIEKŠMETOS, IEINTERESĒTĪBU 

STUDENTU PANĀKUMOS, PIEEJAMĪBU GAN KONSULTĀCIJU LAIKOS, GAN ARĪ CITOS, KĀ ARĪ 

KOMUNIKĀCIJAS IESPĒJAS AR VIĽIEM IZMANTOJOT E – PASTU UN MOBILO TELEFONU.  
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2.4. ABSOLVENTU APTAUJAS REZULTĀTI (REZULTĀTU ANALĪZE, SECINĀJUMI, VĒRĀ ĽEMTIE 

REZULTĀTI, PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAJAM DARBAM). 

ATSKAITES PERIODĀ IR 32 ABSOLVENTI. 5. KURSA STUDENTI AUGSTU VĒRTĒ DOCĒTĀJU 

Z. ANSPOKAS, A. BERĶES, M. GAVRIĻINAS, M. URDZIĽAS – DERUMAS, R. VOCIŠAS, DARBU, 

VIĽU AUGSTĀS PRASĪBAS, SAGATAVOTĪBA NODARBĪBĀM UN ATTIEKSME PRET STUDENTIEM.  

STUDENTI ATZINĪGI NOVĒRTĒJA IESPĒJU PIRMS DIPLOMDARBA IZSTRĀDĀT KURSA 

DARBU, KAS ĻĀVA PADZIĻINĀTI PĒTĪT GAN PROBLĒMAS TEORĒTISKOS ASPEKTUS, GAN VEIKT 

PILNĪGĀKU EMPĪRISKO PĒTĪJUMU, PĒTĀMĀS PROBLĒMAS ASPEKTĀ, BET 9. SEMESTRĪ VAIRĀK 

UZMANĪBAS VELTĪT DIPLOMDARBA APROBĀCIJAI. 

3. STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS UN ADMINISTRATĪVAIS PERSONĀLS 

3.1. IZMAIĽAS AKADĒMISKĀ UN ADMINISTRATĪVĀ PERSONĀLA SASTĀVĀ ATSKAITES 

PERIODĀ, PERSONĀLA ATLASES UN ATJAUNOŠANAS PROCESA ANALĪZE UN PRIEKŠLIKUMI 

TURPMĀKAI PERSONĀLA ATTĪSTĪBAI 

STUDIJU KURSU ROKDARBI UN TO MĀCĪBU METODIKA DOCĒ ASISTENTE MĀRĪTE 

KOKINA-LILO. 

CITU IZMAIĽU AKADĒMISKĀ UN ADMINISTRATĪVĀ PERSONĀLA SASTĀVĀ NAV. 

PIECI DOCĒTĀJI TURPINA VAI IR JAU BEIGUŠI STUDIJAS DOKTORANTŪRĀ UN STRĀDĀ PIE 

PROMOCIJAS DARBA, KAS IR VĒRTĒJAMA KĀ POZITĪVA AKADĒMISKĀ PERSONĀLA IZAUGSME. 

AUGSTSKOLU MĀCĪBSPĒKU PEDAGOĢISKĀ PILNVEIDES KURSUS BEIDZIS 1 DOCĒTĀJS. 

3.2. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PĒTNIECISKĀ DARBĪBA ATSKAITES GADĀ (DALĪBA 

KONFERENCĒS, KONFERENČU ORGANIZĒŠANA, ZINĀTNISKIE RAKSTI, PUBLIKĀCIJAS, 

LĪDZDALĪBA PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS, STUDENTU IESAISTE PĒTNIECĪBĀ U.C), TĀS IETEKME 

UZ STUDIJU PROGRAMMU. 

VISI STUDIJU PROGRAMMAS DOCĒTĀJI REGULĀRI PIEDALĀS KONFERENCĒS AR 

REFERĀTIEM, PUBLIKĀCIJAS UN ZINĀTNISKIE RAKSTI IR GAN KONFERENČU MATERIĀLOS, GAN 

ZINĀTNISKO RAKSTU KRĀJUMOS. 

ATSKAITES PERIODĀ SAGATAVOTĀS PUBLIKĀCIJAS: Z. ANSPOKAI – 10 PUBLIKĀCIJAS, A. 

BERĶEI – 4, I. BRIŠKAI – 3, M. GAVRIĻINAI – 3, A. GOLUBEVAI – 1, J. MENCIM – 4, L. 

STRAMKALEI – 4, V. SŪNIĽAI – 1, A. VULĀNEI – 4. TO UZSKAITĪJUMS IR PIEEJAMS DOCĒTĀJU 

INDIVIDUĀLAJĀS ATSKAITĒS. DOCĒTĀJU AKTĪVA ZINĀTNISKĀ DARBĪBA POZITĪVI IETEKMĒ 

STUDIJU PROCESU, JO TIEK IZMANTOTAS GAN JAUNĀKĀS ATZIĽAS, GAN PĒTĪJUMU REZULTĀTI. 

DOCĒTĀJI Z. ANSPOKA, M. GAVRIĻINA, J. MENCIS, V. SŪNIĽA IR AKTĪVI MĀCĪBU 

GRĀMATU UN MĀCĪBU MATERIĀLU AUTORI PAMATIZGLĪTĪBAS 1.-4. KLASĒS. ATSKAITES 

PERIODĀ IZDOTAS: 

1. ŠALME, A., VULĀNE, A., GAVRIĻINA, M., ANSPOKA, Z. KALVE, A. LAT2 MĀCĪBU 

LĪDZEKĻU KONCEPCIJA 1.-6. KLASEI. RĪGA: LVAVA, 2008, 77 LPP. (NODOTS 

PUBLICĒŠANAI) 

2. ANSPOKA, Z., MARNAUZA, M., MADELĀNE, S., SĪLE, M. STUDENTU PĒTNIECISKO 

DARBU IZSTRĀDES UN NOFORMĒŠANAS NOTEIKUMI. RĪGA: RPIVA, 2008. 

www.rpiva.lv/ STUDIJAS  

3. ANSPOKA, Z., PĒKS, L. PĒTNIECISKĀ DARBA METODOLOĢIJA. E- STUDIJU VERSIJA. 

RĪGA: VIAA, 2008. WWW.VIAA.LV  SKAT. WWW.MOODLE/NIID. LV  

4. ANSPOKA, Z., MIĽINA, M. LATVIEŠU VALODA MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLĀ. 5. KLASE. 

SKOLOTĀJA GRĀMATA. RĪGA: A/S „PRESES NAMS”, LVA, 2009. 68 LPP. 

5. ANSPOKA, Z., MIĽINA, M. LATVIEŠU VALODA 5. KLASĒ MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLĀ. 

MĀCĪBU GRĀMATA. RĪGA: A/S „PRESES NAMS”,  LVA, 2009. 168 LPP. 

6. ANSPOKA, Z., MIĽINA, M. LATVIEŠU VALODA 5. KLASĒ MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLĀ. 

DARBA BURTNĪCA. RĪGA: A/S „PRESES NAMS”, LVA, 2009. 80 LPP. 

DOCĒTĀJI AKTĪVI IESAISTĀS DAŢĀDOS PROJEKTOS GAN KĀ PROJEKTU VADĪTĀJI, GAN KĀ 

DALĪBNIEKI. ATSKAITES PERIODĀ DOCĒTĀJI PIEDALĪJUŠIES: Z. ANSPOKA – 5 PROJEKTOS, M. 

http://www.rpiva.lv/
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GAVRIĻINA – 1, J. MENCIS – 1, I. STIKĀNE – 2, M. URDZIĽA – DERUMA – 1, A. VULĀNE – 2. 

TO UZSKAITĪJUMS IR PIEEJAMS DOCĒTĀJU INDIVIDUĀLAJĀS ATSKAITĒS. 

STUDENTU IESAISTE PĒTNIECĪBĀ TIKA REALIZĒTA IZSTRĀDĀJOT KURSA DARBU (2 KP), 

KURA OBLIGĀTA SASTĀVDAĻA BIJA SITUĀCIJAS IZPĒTE PĒTĀMĀS PROBLĒMAS ASPEKTĀ, KAS 

VARĒTU BŪT PAMATS ATSEVIŠĶU STUDENTU IESAISTĪŠANAI PĒTNIECISKOS PROJEKTOS. 

4. STUDIJU PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS AVOTI, MATERIĀLI TEHNISKAIS UN 

METODISKAIS NODROŠINĀJUMS 

4.1. IZMAIĽAS STUDIJU PROGRAMMAS MATERIĀLI TEHNISKAJĀ UN METODISKAJĀ 

NODROŠINĀJUMĀ 

PAPILDINĀTA MĀCĪBU UN METODISKĀ LITERATŪRA PAMATIZGLĪTĪBAS 1.-4. KLASĒM LU 

PPF BIBLIOTĒKĀ.   

4.2. STUDIJU PROGRAMMAS FINANSIĀLĀ, MATERIĀLI TEHNISKĀ UN METODISKĀ 

NODROŠINĀJUMA ANALĪZE, SECINĀJUMI, ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS UN TURPMĀKIE UZDEVUMI. 

VAIRĀKAS AUDITORIJAS SAKĀRTOTAS IZMANTOJOT JAUNĀKĀS INFORMĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJAS, KAS ĻAUJ IZMANTOT DAŢĀDAS METODES STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANĀ 

UN ARĪ STUDENTI AKTĪVI IZMANTO ŠĪS TEHNOLOĢIJAS STUDIJU DARBU PREZENTĒŠANĀ. 

TOMĒR NEPIECIEŠAMS TURPINĀT NODROŠINĀT VISAS AUDITORIJAS AR INFORMĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJĀM, LAI TĀS VARĒTU IZMANTOT ĪPAŠI NEPLĀNOJOT VAI KONKRĒTAJĀ TELPĀ TAS IR 

IESPĒJAMS UN VAI NEBŪS NEPIECIEŠAMA TELPU MAIĽA. 

5.1. JAUNAIS SADARBĪBĀ AR DARBA DEVĒJIEM UN PROFESIONĀLĀM ORGANIZĀCIJĀM 

ATSKAITES PERIODĀ 

Z. ANSPOKA - LATVIJAS KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA ASOCIĀCIJAS LOCEKLE, 

LATVIJAS PEDAGOĢISKO AUGSTSKOLU PEDAGOGU ASOCIĀCIJAS (LAPSA) LOCEKLE, 

LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES PEDAGOĢIJAS ZINĀTNES NOZARES EKSPERTE. 

M. GAVRIĻINA IR LR IZM ISEC EKSAMINĀCIJAS DAĻAS EKSPERTE UN LR IZM ISEC 

KONSULTATĪVAS PADOMES “KRIEVU VALODA UN LITERATŪRA” LOCEKLE. 

R. VOCIŠA IR LR IZM ISEC PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTOTĀJS – MULTIPLIKATORS 

SOCIĀLAJĀS ZINĪBĀS UN DABASZINĪBĀS. 

LR IZM ISEC ĀRŠTATA METODIĶI IR M. GAVRIĻINA, J. MENCIS, M. URDZIĽA – 

DERUMA. 

V. SŪNIĽA IR SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJAS VADĪTĀJA. 

TURPINĀS SADARBĪBA AR RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, JAUNATNES UN SPORTA 

DEPARTAMENTA SEKTORA KURZEME SĀKUMSKOLAS METODIĶIEM.  

5.2. DARBA DEVĒJU APTAUJAS REZULTĀTI, BŪTISKĀKIE IEROSINĀJUMI SECINĀJUMI UN 

PRIEKŠLIKUMI STUDIJU PROGRAMMAS PILNVEIDEI. 

DARBA DEVĒJU APTAUJA PĀRSKATA PERIODĀ NEBIJA PAREDZĒTA.  

5.3. JAUNAIS SADARBĪBĀ AR STUDIJU PROGRAMMĀM LU, LATVIJĀ UN ĀRPUS TĀS ROBEŢĀM 

STUDIJU PROGRAMMA TIEK REALIZĒTA SADARBĪBĀ AR LU PPF NODAĻĀM, CENTRIEM, 

LU FMF, LU EVF. 

TURPINĀS SADARBĪBA AR VIĻĽAS PEDAGOĢISKĀS UNIVERSITĀTES SĀKUMSKOLAS 

KATEDRU.  

UZSĀKTAS SARUNAS PAR IESPĒJAMO SADARBĪBU AR NAGOYA UNIVERSITY SOMIJĀ. 

5.4. STUDIJU PROGRAMMAS ĀRĒJO SAKARU ANALĪZE, ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS 

IEPAZĪTA SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMA VIĻĽAS PEDAGOĢISKAJĀ 

UNIVERSITĀTĒ. 2008. GADA OKTOBRĪ NOTIKUŠAS SARUNAS AR VIĻĽAS PEDAGOĢISKĀS 

UNIVERSITĀTES SĀKUMSKOLAS KATEDRAS VADĪTĀJU UN DOCĒTĀJIEM PAR SĀKUMSKOLAS 

SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU. TURPINĀS SARUNAS PAR IESPĒJAMO DOCĒTĀJU UN 

STUDENTU APMAIĽU 2009./2010. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. 

SADARBĪBA AR NAGOYA UNIVERSITY SOMIJĀ 2009./2010. AKADĒMISKAJĀ GADĀ 

PLĀNOTS UZSĀKT VEICOT KOPĪGA PROJEKTA IESTRĀDES UN PLĀNOJOT DOCĒTĀJU APMAIĽU. 
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NEPIETIEKAMA IR SADARBĪBA AR LĪDZĪGĀM STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ.  

6. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAI IZVIRZĪTO UZDEVUMU, IETEIKUMU IZPILDE (ĀRĒJĀS 

EKSPERTĪZES IETEIKUMU IZPILDE, SADARBĪBAS PARTNERU PRIEKŠLIKUMU REALIZĀCIJA, PAŠU 

IZVIRZĪTO UZDEVUMU IZPILDE) 

1. STUDIJU KURSU APRAKSTOS KĀ MĀCĪBU PAMAT LITERATŪRA IEKĻAUTA TĀDA 

LITERATŪRA, KAS IR PIEEJAMA LU PPF BIBLIOTĒKĀ. 

2. IZSTRĀDĀTĀS ANKETAS STUDENTU APTAUJĀM PAR PRAKSES NORISI IR IZMANTOTAS 

STUDENTU ANKETĒŠANAI UN PĒC TO ANALĪZES TIKS VEIKTAS KOREKCIJAS 

PEDAGOĢISKO PRAKŠU ORGANIZĀCIJĀ. 

7. STUDIJU PROGRAMMAS SVID (STIPRO, VĀJO PUŠU, IESPĒJU, DRAUDU) ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

 DOCĒTĀJU KVALIFIKĀCIJA UN PIEREDZE STUDIJU 

PROGRAMMU REALIZĀCIJĀ; 

 DOCĒTĀJU PIEREDZE MĀCĪBU GRĀMATU  

UN MĀCĪBU MATERIĀLU IZSTRĀDĒ  

PAMATIZGLĪTĪBAS 1.- 4. KLASĒ; 

 LU IEGŪTAJAI KVALIFIKĀCIJAI UN  

DIPLOMAM IR AUGSTS PRESTIŢS; 

 SADARBĪBA AR SĀKUMSKOLAS  

SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJU; 

 VĀJA SADARBĪBA AR LĪDZĪGĀM STUDIJU  

PROGRAMMĀM CITĀS LATVIJAS AUGSTSKOLĀS 

 MAZS KONTAKSTSTUNDU SKAITS NEPILNA LAIKA 

NEKLĀTIENES STUDIJU FORMAI; 

 NEPIETIEKAMS METODISKĀ MATERIĀLA 

NODROŠINĀJUMS 

NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDENTIEM; 

 PEDAGOĢISKĀS PRAKSES SKOLĀ JĀAPVIENO 

AR 

DARBU; 

IESPĒJAS DRAUDI 

 STUDIJU PROCESA UZLABOŠANA, IZMANTOJOT 

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS UN TAM  

NEPIECIEŠAMO METODISKO MATERIĀLU  

IZSTRĀDI; 

 VEICINĀT STUDENTU IESAISTĪŠANU  

PĒTNIECISKAJĀ DARBĪBĀ; 

 PILNVEIDOT SADARBĪBU AR LATVIJAS  

AUGSTSKOLĀM 

 STUDIJU MAKSAS PIEAUGUMS, KAS NEATBILST 

MAKSĀTSPĒJAI; 

 KONKURENCE DAŢĀDU AUGSTSKOLU VIDŪ,  

KURAS REALIZĒ LĪDZĪGAS PROGRAMMAS; 

 STUDĒJOŠO SKAITA SAMAZINĀŠANĀS; 

 SKOLOTĀJU SKAITA SAMAZINĀŠANĀS SKOLĀS; 

 STUDENTU SLIKTĀS SVEŠVALODU 

ZINĀŠANAS - NESPĒJA KLAUSĪTIES 

LEKCIJAS SVEŠVALODĀS, KĀ ARĪ 

PIEDALĪTIES STARPVALSTU PROJEKTOS UN 

STUDENTU APMAIĽĀ 

 

1. PIELIKUMS 

8.1. STUDĒJOŠO SKAITS: STUDIJU VIRZIENS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (1.-4. KLASĒ) 

DATI UZ 

ATSKAITES 

GADA 1. 

OKTOBRI 

1. GADĀ 

IMATRI-

KULĒTO 

STUDEN

TU 

SKAITS 

STUDĒJOŠO SKAITS PA STUDIJU GADIEM 
KOPĀ 

MĀCĀS 

T.SK. 

PAR 

MAKS

U 

ABSOL

-

VENTU 

SKAITS 

EKSMA-

TRIKULĒ

TO 

SKAITS 

(ATBI-

RUMS) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - - - - - - - - - - 

NLN  23 37 - - - - 60 60 -  

2006. 
PLK  - - - - - - - - -  

NLN  23 20 36 - - - 79 79 - 4 

2007. 
PLK  - - - - - - - - -  

NLN  27 18 27 30 - - 102 102 - 4 

2008. PLK  - - - - - - - - -  
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NLN  16 24 16 26 28 10 120 120 30  

 

8.2. STUDĒJOŠO UN ABSOLVENTU APTAUJAS 

 APTAUJA PAR STUDIJU PROGRAMMU: 

APTAUJĀTO STUDENTU SKAITS 

SADALĪJUMĀ PA STUDIJU GADIEM 

APTAUJA PAR 

STUDIJU KURSIEM: 

APTAUJĀTO STUDIJU 

KURSU SKAITS 

ABSOLVENTU 

APTAUJA: 

APTAUJĀTO 

ABSOLVENTU 

SKAITS
32

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32       

2006./2007. 15 16 28 - - - 3 - 

2007./2008. 12 - 21 16 - - 3 - 

2008./2009. 20  10 27 26  4 26 

 

8.3. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SASTĀVS (DATI UZ ATSKAITES GADA 1. OKTOBRI): 

AMATS (IEVĒLĒTS LU), GRĀDS 2005. 
 

2006. 2007. 
 

2008. 

PROFESORI 
1 1 4 4 

ASOCIĒTIE PROFESORI 
5 3 1 1 

DOCENTI 
5 2 2 1 

LEKTORI: 
5 4 4 5 

T.SK:       AR DOKTORA GRĀDU  
    

AR MAĢISTRA GRĀDU  
4 4 4 5 

CITI* 
1    

ASISTENTI: 
2  1 2 

T.SK:       AR DOKTORA GRĀDU  
    

AR MAĢISTRA GRĀDU  
2  1 1 

CITI* 
   1 

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

KOPĀ 

18 10 12 13 

* AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU (PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMĀM) 

 

8.4. PIEAICINĀTIE MĀCĪBSPĒKI (VIESPROFESORI, VIESDOCENTI, VIESLEKTORI) (DATI UZ ATSKAITES 

GADA 1. OKTOBRI) 

AMATS  
 

2005. 

 

2006. 

 

2007. 

 

2008. 

VIESPROFESORI 
- - - - 

VIESDOCENTI 
- - - - 

VIESLEKTORI 
- - - - 

STUDIJU KURSU DOCĒTĀJI 

(STUNDU PASNIEDZĒJI) 

3 3 4 4 

                                                 
32

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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T.SK:       AR DOKTORA GRĀDU  
2 2 1 1 

AR MAĢISTRA GRĀDU  
1 1 3 3 

CITI* 
    

PIEAICINĀTIE MĀCĪBSPĒKI 

KOPĀ 

3 3 4 4 

* AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU (PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMĀM) 

 

8.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PROFESIONĀLĀ IZAUGSME: 

 2005. 2006. 
 

2007. 

 

2008. 

STUDĒ DOKTORANTŪRĀ 
4 3 5  

IEGUVUŠI DOKTORA GRĀDU 
- 1 - - 

APGUVUŠI PROFESIONĀLĀS 

PILNVEIDES PROGRAMMU 

- -  1 

AKADĒMISKAJĀ 

ATVAĻINĀJUMĀ 

- - - 1 

 

8.6. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: 

 
 

2005. 

 

2006. 
 

2007. 

 

2008. 

DALĪBA PĒTNIECISKOS UN 

AKADĒMISKOS PROJEKTOS 

(PROJEKTU SKAITS) 

4 13 19 12 

DALĪBA ZINĀTNISKĀS 

KONFERENCĒS (KONFERENČU 

SKAITS)  

9 15 37 27 

PĀRSKATA GADA LAIKĀ 

TAPUŠO PUBLIKĀCIJU SKAITS 

45 29 25 33 

STUDĒJOŠO IESAISTE 

PĒTNIECISKOS PROJEKTOS 

(STUDĒJOŠO SKAITS) 

-  -  

 

8.7. STARPTAUTISKĀ MĀCĪBSPĒKU UN STUDĒJOŠO APMAIŅA: 

 VALSTS 
SKAITS PA AKADĒMISKAJIEM GADIEM 

 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 

MĀCĪBSPĒKU 

APMAIĽA 

     

NO LATVIJAS UZ 

ĀRVALSTI 

LIETUVA - - 1 1 

     

     

NO ĀRVALSTS UZ 

LATVIJU 

 - - - - 

     

     

STUDĒJOŠO APMAIĽA      

NO LATVIJAS UZ 

ĀRVALSTI 

 - - - - 
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NO ĀRVALSTS UZ 

LATVIJU 

 - - - - 

     

     

 

8.8. DOCĒTĀJU NOLASĪTIE REFERĀTI KONFERENCĒS 

 

Z. ANSPOKA 2009.- LATVIAN ASSOCIATION FOR COOPERATION IN EDUCATION (LACE) 10TH 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE „COOPERATION FOR SUSTAINABLE 

EDUCATION: MANAGAMENT, RESEARH, PRACTICE AND THEORY”- REFERĀTS „PIRMSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS UN PAMATIZGLĪTĪBAS PIRMĀ POSMA MĀCĪBU SATURA UN METODIKAS PĒCTECĪBA: 

DAŢAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI”. 

Z. ANSPOKA 2009.- INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „RURAL ENVIRONMENT. 

EDUCATION. PERSONALITY.- REFERĀTS „VALODAS KOMPETENCE UN INDIVĪDA KARJERAS 

ATTĪSTĪBA: DAŢAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI PAMATSKOLĀ”. 

Z. ANSPOKA 2009.- LATVIJAS  PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJAS 13. KONFERENCE 

„MĀCĪSIM LASĪT UN RAKSTĪT PIRMS SKOLAS”- REFERĀTS „PIRMSSKOLAS UN SKOLAS 

SKOLOTĀJU SADARBĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI”. 

Z. ANSPOKA 2008.- BALTIJAS JŪRAS VALSTU KONFERENCE PAR KULTŪRU DIALOGU UN LASĪTPRASMES 

ATTĪSTĪBU.  

PIRMĀ NACIONĀLĀ LATVIJAS LASĪŠANAS ASOCIĀCIJAS KONFERENCE- REFERĀTS 

„LASĪTPRASME DAUDZKULTŪRU  SABIEDRĪBĀ UN DAŢI TĀS APGUVES PEDAGOĢISKIE 

ASPEKTI” 

Z. ANSPOKA 2008.- REGIONAL PREPARATORY CONFERENCE FOR THE 46
TH

 SESSION OF THE 

INTERNATIONAL OF EDUCATION, EUROPE AND NORTH AMERICA REGION „INCLUSIVE 

EDUCATION: FROM POLICY DIALOGUE TO COLLABORATIVE ACTION”- REFERĀTS „NEW 

CHALLENGES FOR TEACHERS‟ PROFESSIONALISM AND POSSIBLE SOLUTIONS “ 

Z. ANSPOKA 2008. ATHENA 10 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION (GREECE).- 

REFERĀRS „TRADITIONAL CULTURE IN THE CORENT EDUCATIONAL CONTENT: PROBLEMS 

AND OPPORTUNITIES.” 

2008.- ATEE – REFERĀTS „ETNISKĀ KULTŪRA DAUDZKULTŪRU IZGLĪTĪBAS 

NODROŠINĀŠANAI: EIROPAS SAVIENĪBAS UN LATVIJAS KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS POLITIKAS 

DOKUMENTU ANALĪZE” 

Z. ANSPOKA 2008.- RPIVA 4. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE „TEORIJA PRAKSEI 

MŪSDIENU IZGLĪTĪBĀ” REFERĀTS- „DAŢI LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBU SATURA ASPEKTI 

SĀKUMSKOLAS SKOLĒNA SOCIOKULTŪRAS KOMPETENCES NODROŠINĀŠANAI” 
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2. pielikums 

CIENĪJAMIE STUDENTI! LAI PALĪDZĒTU IZVĒRTĒT PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA (1.-4. 

KLASĒS) STUDIJU PROGRAMMAS KVALITĀTI, LŪDZAM PIEDALĪTIES STUDIJU KURSU 

IZVĒRTĒŠANĀ. PALDIES PAR ATSAUCĪBU! 

________________________________________ (STUDIJU KURSA NOSAUKUMS). 

1. VAI JŪS APMIERINĀJA STUDIJU KURSA SATURS? 

□ APMIERINA PILNĪBĀ 

□ APMIERINA DAĻĒJI JO _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

□ NEAPMIERINA, JO __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. VAI STUDIJU KURSA VIELA TIKA IZKLĀSTĪTA SAPROTAMI? 

□ JĀ 

□ NĒ, JO __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. VAI NODARBĪBU SKAITS IR ATBILSTOŠS STUDIJU KURSA SATURAM? 

□ PIETIEKAMS □ PAR MAZ □ PAR DAUDZ 

 

4. VAI STUDIJU KURSĀ IR LIELS PATSTĀVĪGĀ DARBA APJOMS? 

□ JĀ  □ NĒ 

 

5. VAI JŪS TIKĀT INFORMĒTI PAR PRASĪBĀM STUDIJU KURSA APGUVEI? 

□ JĀ  □ NĒ 

 

6. VAI DOCETAJAM IR AUGSTAS PRASIBAS? 

□ JĀ ,JO___________________________________________________________ 

□ NĒ ,JO__________________________________________________________ 

 

7. VAI DOCĒTĀJS ROSINA DISKUTĒT? 

□ JĀ  □ NĒ 

 

8. VAI DOCĒTĀJS IR LABI SAGATAVOJIES NODARBĪBĀM? 

□ JĀ  □ NĒ 

 

9. VAI DOCĒTĀJAM IR LABVĒLĪGA ATTIEKSME PRET STUDENTIEM? 

□ JĀ 

□ NĒ, JO__________________________________________________________ 

 

10. VAI STUDIJU KURSA NODROŠINĀJUMS AR LITERATŪRU IR LABS? 

□ JĀ 

□ NĒ 

 

11. VAI STUDIJU KURSA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS IR LABS? 

□ JĀ 

□ NĒ, JO__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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3. PIELIKUMS 

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS  1.KURSS  
 

 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ĻOTI LABI, 2 - LABI, 3 - APMIERINOŠI, 4 - NEAPMIERINOŠI)  

    
VIDĒJAIS MODA*  

MODA % 

** 
NEVAR 

PATEIKT ***   

1 STUDIJU KURSU PIEDĀVĀJUMS STUDIJU PROGRAMMĀ 1,95 2 75% 0   

2 STUDIJU PROGRAMMĀ PIEDĀVĀTO STUDIJU KURSU SATURS 2,00 2 75% 1  

3 STUDIJU PROGRAMMAS NOTEIKTO A DAĻAS KURSU SATURS 2,13 2 65% 4  

4 IZVĒLES IESPĒJAS STARP B DAĻAS KURSIEM 1,75 2 45% 4  

5 IESPĒJAS APGŪT VĒLAMOS C DAĻAS KURSUS 2,05 2 65% 1  

6 
STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀ IESPĒJA ATTĪSTĪT 

PĒTNIECISKĀS/ PROFESIONĀLĀS PRASMES UN IEMAĽAS 1,78 2 70% 2  

7 

STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES EFEKTĪVI PIELIETOT 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANAI, 
APSTRĀDEI UN NOFORMĒŠANAI UTT 1,70 2 70% 0  

8 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES STRĀDĀT AR INFORMĀCIJU 

(IZVĒRTĒT, ANALIZĒT TO) 2,06 2 65% 2  

9 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES PUBLISKI IZKLĀSTĪT 

INFORMĀCIJU, DISKUTĒT UN PAMATOT VIEDOKLI 2,63 4 30% 4  

10 
STUDIJU PROGRAMMAS SNIEGTĀS IESPĒJAS APGŪT NOZARES 

SPECIĀLO TERMINOLOĢIJU VISMAZ VIENĀ SVEŠVALODĀ 1,60 1 60% 0  

11 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA NEDĒĻAS DIENĀM 1,45 1 60% 0  

12 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA SEMESTRIEM 2,25 5 40% 8  

13 IESPĒJA KURSUS APGŪT ARĪ ELEKTRONISKI (WEB CT VIDĒ) 2,36 5 45% 9  

14 IESPĒJAS KLAUSĪTIES LEKCIJAS PIE VIESLEKTORIEM 1,50 1 55% 0  

15 FAKULTĀTES PERSONĀLA ATTIEKSME PRET STUDENTIEM 1,75 1 50% 0  

16 INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA PAR STUDIJU PROCESU FAKULTĀTĒ 1,79 2 40% 6  

17 
FAKULTĀTES PERSONĀLA DARBĪBA STUDIJU PROCESA 

UZLABOŠANĀ 1,89 2 35% 1  

18 
STUDIJU MATERIĀLI-TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS (TELPAS, 
MĀCĪBU LĪDZEKĻI UTT.) 2,05 2 40% 1  

19 LU NODROŠINĀTĀS IESPĒJAS IZMANTOT DATORUS 1,84 2 55% 1  

20 
STUDIJĀM NEPIECIEŠAMĀS LITERATŪRAS PIEEJAMĪBA LU 

BIBLIOTĒKĀS 2,73 5 45% 9  

21 CIK STUNDAS NEDĒĻĀ VELTĀT PATSTĀVĪGAJAM DARBAM? 1,53 1 55% 1 
VAIRĀK KĀ 

20 H 

22 
KOPUMĀ VĒRTĒJOT, VAI ESAT APMIERINĀTS, KA IZVĒLĒJĀTIES 

ŠO STUDIJU PROGRAMMU LU 2,10 2 70% 0  

* MODA - VISBIEŢĀK SASTOPAMAIS VĒRTĒJUMS STUDENTU ANKETĀS ATTIECĪGAJAM JAUTĀJUMAM.     
** MODA % - PROCENTUĀLI, CIK STUDENTI PAUDUŠI ATTIECĪGO 

VIEDOKLI      
 

***NEVAR PATEIKT - STUDENTU SKAITS, KAS ATZĪMĒJUŠI VARIANTU NEVAR PATEIKT VAI NAV 

ATBILDĒJUŠI    
 

 APTAUJĀTI 20 RESPONDENTI  2009.GADA VASARĀ   

APTAUJAS REZULTĀTU KOPSAVILKUMS       

 STUDIJU PROGRAMMAS SATURS 2,03      

 STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS 1,89      

 PRASMJU ATTĪSTĪŠANA STUDIJU LAIKĀ 2,00      

 STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANA 1,83      

 MATERIĀLI - TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 2,21      

 VAI JŪS PLĀNOJAT TURPINĀT STUDIJAS? LU AKAD. LU PROF. 
LU CITĀ 

NOZ. 
CITĀ 

AUGSTSK. NESTUDĒS 
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 % 30% 15% 10% 35% 10% 

 
VAI JŪS STRĀDĀJAT DARBU ATBILSTOŠI SAVAI 

SPECIALITĀTEI? JĀ 
VAIRĀK 

JĀ VAIRĀK NĒ NĒ 
NEVARU 

PATEIKT 

 % 70% 10% 0% 0% 20% 

 VAI JŪS PLĀNOJAT STRĀDĀT SAVĀ STUDIJU SPECIALITĀTĒ? JĀ 
DRĪZĀK 

JĀ DRĪZĀK NĒ NĒ 
NEVARU 

PATEIKT 

 % 60% 10% 10% 0% 20% 

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS  3.KURSS  
 

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ĻOTI LABI, 2 - LABI, 3 - 
APMIERINOŠI, 4 - NEAPMIERINOŠI)     

 

 

    
VIDĒJAIS MODA*  MODA % ** 

NEVAR 

PATEIKT ***   

 

1 STUDIJU KURSU PIEDĀVĀJUMS STUDIJU PROGRAMMĀ 1,90 2 90% 0    

2 STUDIJU PROGRAMMĀ PIEDĀVĀTO STUDIJU KURSU SATURS 1,70 2 70% 0   

3 STUDIJU PROGRAMMAS NOTEIKTO A DAĻAS KURSU SATURS 2,00 2 80% 2   

4 IZVĒLES IESPĒJAS STARP B DAĻAS KURSIEM 2,38 2 40% 2  
 

5 IESPĒJAS APGŪT VĒLAMOS C DAĻAS KURSUS 2,10 2 50% 0   

6 
STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀ IESPĒJA ATTĪSTĪT 

PĒTNIECISKĀS/ PROFESIONĀLĀS PRASMES UN IEMAĽAS 1,90 1 40% 0  
 

7 

STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES EFEKTĪVI PIELIETOT INFORMĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJAS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANAI, APSTRĀDEI UN 

NOFORMĒŠANAI UTT 1,80 2 60% 0  

 

8 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES STRĀDĀT AR INFORMĀCIJU 

(IZVĒRTĒT, ANALIZĒT TO) 1,78 2 50% 1  

 

9 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES PUBLISKI IZKLĀSTĪT INFORMĀCIJU, 
DISKUTĒT UN PAMATOT VIEDOKLI 2,78 2 30% 1  

 

10 
STUDIJU PROGRAMMAS SNIEGTĀS IESPĒJAS APGŪT NOZARES 

SPECIĀLO TERMINOLOĢIJU VISMAZ VIENĀ SVEŠVALODĀ 2,40 2 60% 0  
 

11 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA NEDĒĻAS DIENĀM 2,20 2 80% 0   

12 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA SEMESTRIEM 3,13 4 40% 2   

13 IESPĒJA KURSUS APGŪT ARĪ ELEKTRONISKI (WEB CT VIDĒ) 3,33 5 40% 4   

14 IESPĒJAS KLAUSĪTIES LEKCIJAS PIE VIESLEKTORIEM 1,78 2 50% 1   

15 FAKULTĀTES PERSONĀLA ATTIEKSME PRET STUDENTIEM 1,90 2 70% 0   

16 INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA PAR STUDIJU PROCESU FAKULTĀTĒ 2,22 2 70% 1   

17 
FAKULTĀTES PERSONĀLA DARBĪBA STUDIJU PROCESA 

UZLABOŠANĀ 2,56 3 40% 1  
 

18 
STUDIJU MATERIĀLI-TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS (TELPAS, 
MĀCĪBU LĪDZEKĻI UTT.) 3,00 4 40% 1  

 

19 LU NODROŠINĀTĀS IESPĒJAS IZMANTOT DATORUS 2,10 2 70% 0   

20 
STUDIJĀM NEPIECIEŠAMĀS LITERATŪRAS PIEEJAMĪBA LU 

BIBLIOTĒKĀS 2,44 2 40% 1  
 

21 CIK STUNDAS NEDĒĻĀ VELTĀT PATSTĀVĪGAJAM DARBAM? 1,80 2 60% 0 10-20 H  

22 
KOPUMĀ VĒRTĒJOT, VAI ESAT APMIERINĀTS, KA IZVĒLĒJĀTIES ŠO 

STUDIJU PROGRAMMU LU 1,90 2 90% 0  
 

* MODA - VISBIEŢĀK SASTOPAMAIS VĒRTĒJUMS STUDENTU ANKETĀS ATTIECĪGAJAM JAUTĀJUMAM.     

** MODA % - PROCENTUĀLI, CIK STUDENTI PAUDUŠI ATTIECĪGO VIEDOKLI       

***NEVAR PATEIKT - STUDENTU SKAITS, KAS ATZĪMĒJUŠI VARIANTU NEVAR PATEIKT VAI NAV ATBILDĒJUŠI     

 APTAUJĀTI 10 RESPONDENTI  2009.GADA VASARĀ    

APTAUJAS REZULTĀTU KOPSAVILKUMS       

 STUDIJU PROGRAMMAS SATURS 1,87       

 STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS 2,30       

 PRASMJU ATTĪSTĪŠANA STUDIJU LAIKĀ 2,19       

 STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANA 2,40       

 MATERIĀLI - TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 2,51       
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 VAI JŪS PLĀNOJAT TURPINĀT STUDIJAS? LU AKAD. LU PROF. LU CITĀ NOZ. CITĀ AUGSTSK. NESTUDĒS  

 % 40% 30% 0% 10% 20%  

 
VAI JŪS STRĀDĀJAT DARBU ATBILSTOŠI SAVAI 

SPECIALITĀTEI? JĀ VAIRĀK JĀ VAIRĀK NĒ NĒ NEVARU PATEIKT 

 

 % 80% 0% 0% 0% 20%  

 VAI JŪS PLĀNOJAT STRĀDĀT SAVĀ STUDIJU SPECIALITĀTĒ? JĀ DRĪZĀK JĀ DRĪZĀK NĒ NĒ NEVARU PATEIKT  

 % 80% 20% 0% 0% 0%  

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS  4.KURSS  
 

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ĻOTI LABI, 2 - LABI, 3 - 
APMIERINOŠI, 4 - NEAPMIERINOŠI)     

 

 

    
VIDĒJAIS MODA*  MODA % ** 

NEVAR 

PATEIKT ***   

 

1 STUDIJU KURSU PIEDĀVĀJUMS STUDIJU PROGRAMMĀ 1,87 2 52% 4    

2 STUDIJU PROGRAMMĀ PIEDĀVĀTO STUDIJU KURSU SATURS 1,76 2 56% 2   

3 STUDIJU PROGRAMMAS NOTEIKTO A DAĻAS KURSU SATURS 2,09 2 44% 4   

4 IZVĒLES IESPĒJAS STARP B DAĻAS KURSIEM 2,42 2 48% 3  
 

5 IESPĒJAS APGŪT VĒLAMOS C DAĻAS KURSUS 1,96 2 63% 1   

6 
STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀ IESPĒJA ATTĪSTĪT PĒTNIECISKĀS/ 
PROFESIONĀLĀS PRASMES UN IEMAĽAS 2,00 2 59% 3  

 

7 

STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES EFEKTĪVI PIELIETOT INFORMĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJAS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANAI, APSTRĀDEI UN 

NOFORMĒŠANAI UTT 1,79 2 48% 3  

 

8 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES STRĀDĀT AR INFORMĀCIJU (IZVĒRTĒT, 
ANALIZĒT TO) 2,08 2 56% 2  

 

9 
STUDIJĀS IEGŪTĀS PRASMES PUBLISKI IZKLĀSTĪT INFORMĀCIJU, 
DISKUTĒT UN PAMATOT VIEDOKLI 2,90 3 33% 6  

 

10 
STUDIJU PROGRAMMAS SNIEGTĀS IESPĒJAS APGŪT NOZARES 

SPECIĀLO TERMINOLOĢIJU VISMAZ VIENĀ SVEŠVALODĀ 2,28 2 48% 2  
 

11 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA NEDĒĻAS DIENĀM 2,27 2 56% 1   

12 NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA SEMESTRIEM 3,22 5 33% 9   

13 IESPĒJA KURSUS APGŪT ARĪ ELEKTRONISKI (WEB CT VIDĒ) 2,95 3 30% 8   

14 IESPĒJAS KLAUSĪTIES LEKCIJAS PIE VIESLEKTORIEM 1,85 2 67% 1   

15 FAKULTĀTES PERSONĀLA ATTIEKSME PRET STUDENTIEM 2,11 2 63% 0   

16 INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA PAR STUDIJU PROCESU FAKULTĀTĒ 2,05 2 70% 5   

17 FAKULTĀTES PERSONĀLA DARBĪBA STUDIJU PROCESA UZLABOŠANĀ 2,20 2 56% 2   

18 
STUDIJU MATERIĀLI-TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS (TELPAS, MĀCĪBU 

LĪDZEKĻI UTT.) 2,19 2 44% 6  
 

19 LU NODROŠINĀTĀS IESPĒJAS IZMANTOT DATORUS 2,00 2 74% 1   

20 STUDIJĀM NEPIECIEŠAMĀS LITERATŪRAS PIEEJAMĪBA LU BIBLIOTĒKĀS 2,85 3 41% 7  
 

21 CIK STUNDAS NEDĒĻĀ VELTĀT PATSTĀVĪGAJAM DARBAM? 1,91 2 67% 5 10-20 H  

22 
KOPUMĀ VĒRTĒJOT, VAI ESAT APMIERINĀTS, KA IZVĒLĒJĀTIES ŠO 

STUDIJU PROGRAMMU LU 2,12 2 56% 1  
 

* MODA - VISBIEŢĀK SASTOPAMAIS VĒRTĒJUMS STUDENTU ANKETĀS ATTIECĪGAJAM JAUTĀJUMAM.     

** MODA % - PROCENTUĀLI, CIK STUDENTI PAUDUŠI ATTIECĪGO VIEDOKLI       

***NEVAR PATEIKT - STUDENTU SKAITS, KAS ATZĪMĒJUŠI VARIANTU NEVAR PATEIKT VAI NAV ATBILDĒJUŠI     

 APTAUJĀTI 27 RESPONDENTI  2009.GADA VASARĀ    

APTAUJAS REZULTĀTU KOPSAVILKUMS       

 STUDIJU PROGRAMMAS SATURS 1,91       

 STUDIJU PROGRAMMAS PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS 2,23       

 PRASMJU ATTĪSTĪŠANA STUDIJU LAIKĀ 2,26       

 STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANA 2,37       

 MATERIĀLI - TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 2,35       
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 VAI JŪS PLĀNOJAT TURPINĀT STUDIJAS? LU AKAD. LU PROF. LU CITĀ NOZ. CITĀ AUGSTSK. NESTUDĒS  

 % 37% 26% 4% 15% 19%  

 VAI JŪS STRĀDĀJAT DARBU ATBILSTOŠI SAVAI SPECIALITĀTEI? JĀ VAIRĀK JĀ VAIRĀK NĒ NĒ 
NEVARU 

PATEIKT 
 

 % 19% 11% 0% 7% 63%  

 VAI JŪS PLĀNOJAT STRĀDĀT SAVĀ STUDIJU SPECIALITĀTĒ? JĀ DRĪZĀK JĀ DRĪZĀK NĒ NĒ 
NEVARU 

PATEIKT 
 

 % 33% 26% 0% 7% 33%  

 

3. PIELIKUMS 

2049F PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (1.-4.KLASE) 42141 PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS BAKALAURA DIPLOMDARBU TEMATI 

1. APRAKSTA VEIDOŠANAS PRASMES ATTĪSTĪŠANA LATVIEŠU VALODAS STUNDĀS 4.KLASĒ 

DEVELOPMENT OF THE DESCRIPTION WRITING SKILLS AT LATVIAN LANGUAGE LESSONS IN 

GRADE 4 

2. IZGLĪTĪBAS SATURA PĒTNIECĪBA PIRMSKOLĀ UN PAMATIZGLĪTĪBAS PIRMAJĀ POSMĀ 

THE STUDY OF EDUCATION CONTENT AT PRESCHOOL AND THE FIRST STAGE OF BASIC 

EDUCATION  

3. INDIVIDUALIZĀCIJAS PRINCIPA UN TEKSTA UZDEVUMU RISINĀŠANAS METODIKAS 

DIDAKTISKĀ SAISTĪBA 3. KLASĒ 

THE DIDACTIC RELATIONS BETWEEN THE INDIVIDUALIZATION PRINCIPLE AND THE METHODS 

OF SOLVING TEXT TASKS 

4. VĒRTĪBORIENTĒJOŠA PIEEJA KRISTĪGĀS MĀCĪBAS APGUVĒ SĀKUMSKOLĀ 

THE VALUE ORIENTED APPROACH IN THE ACQUISITION OF CHRISTIAN STUDIES AT PRIMARY 

SCHOOL 

5. LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBU SATURS SKOLĒNA LASĪT INTERESES ROSINĀŠANAI 

THE TEACHING/LEARNING CONTENT OF THE LATVIAN LANGUAGE FOR PROMOTING THE PUPIL‟S 

READING INTEREST 

6. 3. KLASES SKOLĒNU TEKSTVEIDNES PRASMJU PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS DZIMTĀS 

VALODAS STUNDĀS 

7. GRUPU DARBA IZMANTOŠANA LATVIEŠU VALODAS STUNDĀS 2. KLASĒ 

USE OF GROUP WORK AT LATVIAN LANGUAGE LESSONS IN GRADE 2 

8. VĒRTĪBU AKTUALIZĀCIJAS IESPĒJAS FOLKLORAS IEPAZĪŠANAS STUNDĀS 4. KLASĒ 

POSSIBILITIES OF ACTUALIZING VALUES AT LESSONS DEVOTED TO GETTING ACQUAINTED WITH 

FOLKLORE IN GRADE 4 

9. PAREIZAS STĀJAS VEIDOŠANA SĀKUMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM 

DEVELOPMENT OF CORRECT POSTURE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

10. VESELĪGA DZĪVESVEIDA PRASMJU PILNVEIDE SOCIĀLO ZINĪBU STUNDĀS 1. – 4. KLASĒ 

IMPROVEMENT OF HEALTHY LIFESTYLE SKILLS AT SOCIAL SCIENCE LESSONS IN GRADES 1 - 4 

11. SPĒLES IZMANTOŠANA DABASZINĪBU MĀCĪBU PROCESĀ 1.- 4.KLASĒ 

USE OF PLAY IN THE PROCESS OF LEARNING SCIENCE IN GRADE 1-4 

12. MATEMĀTIKAS JĒDZIENU APGUVE MATEMĀTIKAS STUNDĀS 1. KLASĒ 

ACQUISITION OF MATHEMATICAL NOTIONS AT MATHEMATICS LESSONS IN GRADE 1 

13. PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDOŠANĀS MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJAS STUNDĀS 4. KLASĒ 

FORMATION OF SELF-ASSESSMENT AT HOME ECONOMICS AND TECHNOLOGIES LESSONS IN 

GRADE 4 

14. DOMRAKSTS LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBU SATURĀ PAMATIZGLĪTĪBAS 1.POSMĀ 

THE ESSAY IN THE TEACHING/LEARNING CONTENT OF THE LATVIAN LANGUAGE IN THE FIRST 

STAGE OF BASIC EDUCATION  

15. MĀCĪBU MOTIVĀCIJAS VEICINĀŠANA MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU STUNDĀS 4.KLASĒ 
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PROMOTING THE LEARNING MOTIVATION AT HOME ECONOMICS AND TECHNOLOGIES LESSONS 

IN GRADE 4 

16. DROŠĪBAS JAUTĀJUMU APGUVE SOCIĀLO ZINĪBU MĀCĪBU PROCESĀ 1.-4.KLASĒ 

ACQUISITION OF SAFETY ISSUES IN THE TEACHING/LEARNING PROCESS OF SOCIAL SCIENCES IN 

GRADES 1 - 4 

17. VĒRTĪBU AKTUALIZĀCIJAS IESPĒJAS LITERATŪRAS MĀCĪBU STUNDĀS ANNAS SAKSES 

PASAKU KONTEKSTĀ 4. KLASĒ 

18. MĀCĪBU SATURS LASĪTPRASMES ATTĪSTĪŠANAI PAMATIZGLĪTĪBAS PIRMAJĀ POSMĀ 

THE TEACHING/LEARNING CONTENT FOR DEVELOPING THE READING SKILL AT THE FIRST STAGE 

OF BASIC EDUCATION 

19. 3.KLASES SKOLĒNU ORTOGRĀFIJAS PRASMJU PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS DZIMTĀS 

VALODAS STUNDĀS 

POSSIBILITIES OF IMPROVING THE SPELLING SKILLS OF GRADE 3 PUPILS AT MOTHER TONGUE 

LESSONS 

20. IZZIĽAS AKTIVITĀTES ROSINOŠIE FAKTORI LATVIEŠU VALODĀ 3. KLASĒ 

FACTORS FACILITATING THE COGNITIVE ACTIVITY IN THE LATVIAN LANGUAGE IN GRADE 3 

21. TRADICIONĀLĀ KULTŪRA LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBU SATURĀ PAMATIZGLĪTĪBAS 1. POSMĀ 

TRADITIONAL LATVIAN CULTURE IN THE TEACHING/LEARNING CONTENT OF THE LATVIAN 

LANGUAGE IN THE FIRST STAGE OF BASIC EDUCATION  

22. VĒSTĪJUMA VEIDOŠANAS PRASMES ATTĪSTĪŠANA LATVIEŠU VALODAS STUNDĀS 4. KLASĒ 

DEVELOPING THE NARRATION FORMATION SKILLS AT LATVIAN LANGUAGE LESSONS IN GRADE 

4 
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Speciālās izglītības skolotāja (ar apakšvirzieniem) bakalaura augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam speciālajās mācību 

iestādēs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un skolotājus logopēdus darbam ar 

bērniem, kam ir runas un valodas traucējumi, daţādās speciālajās un vispārējās izglītības 

iestādēs. 

Studiju programmas uzdevumi ir: 

 sniegt studentiem iespēju veidot izpratni par atšķirīgu skolēnu grupu daţādajām 

vajadzībām un attīstības iespējām, ľemot vērā mācīšanās un attīstības īpatnības; 

 dot iespēju veidot analītiskās prasmes, nosakot skolēnu vajadzības, izvērtējot 

atšķirīgas situācijas un rodot tām atbilstošus risinājumus; 

 dot iespēju attīstīt kritisko domāšanu, nosakot traucējumu veidu, izvēloties 

atbilstošus mācību materiālus un izmantojot teoriju praksei; 

 dot iespēju veidot prasmes izprast un izvērtēt daţādas teorijas, kas apskata bērnu 

ar speciālajām vajadzībām mācīšanas un audzināšanas problēmas; 

 dot iespēju aktivizēt, paplašināt un pilnveidot zināšanas par daţādu traucējumu 

izraisītajiem mācīšanās traucējumiem un to korekciju; 

 dot iespēju veidot prasmes plānot savas stundas, nodarbības un darbu daţādās 

izglītības jomās, vienlaikus rodot radošu pieeju daţādu jautājumu risināšanā; 

 dot iespēju studentiem veidot augstu profesionalitāti un kompetenci izvēlētajā 

virzienā (skolotājs logopēds vai speciālās izglītības skolotājs), kas sekmētu bērnu 

ar speciālajām vajadzībām iekļaušanos Latvijas sabiedrībā; 

 rosināt studentus zinātniskiem pētījumiem, iekļaujot aktuālu tēmu aspektus pētāmo 

problēmu lokā. 

 

Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 Studiju programmā 2007./08. akadēmiskajā gadā, atbilstoši akreditācijas 

dokumentiem, tika pabeigta pāreja no 5 uz 4 studiju gadiem. 6. kursu pārmaiľas neskāra, 

pārējie kursi studēja pēc jaunajiem studiju plāniem; 2008./09. akadēmiskajā gadā visi 

studenti mācījās nepilna laika neklātienē. 

 2009. gada februārī bija trešais speciālās izglītības skolotāju izlaidums un 

programmu beidza 18 studenti; 2 beidza jūnijā – līdz ar to kopā 2008./09. akadēmiskajā 

gadā studiju programmu beidza 20 studenti.. 

 Studiju programmas praktiskā realizācija notika paredzētajā apjomā un tika 

organizēta līdzīgi kā iepriekšējos gados. Tika izmantotas gan lekcijas un semināri, gan 

patstāvīgās (individuālais darbs) un komandas (grupu darbs) studijas: studiju programmas 

specifika prasa no studenta lielu atdevi un patstāvīgās studijas. Atsevišķos studiju kursos 

studenti apmeklēja gan speciālās skolas, gan rehabilitācijas centrus ārpus prakses 

ietvariem, lai teorētiskās atziľas būtu tuvinātas praksei un labāk uztveramas studentam. 

Bija nepieciešama patstāvīgo darbu izstrāde, kas apliecināja studenta gatavību veikt 

praktisku darbību, kas pēc tam arī tika pārbaudīta praksē. 

Doc. R. Vīgante pārdomāti organizē praksi tā, lai studentiem būtu iespējas veidot 

priekšstatus un attīstīt vajadzīgās kompetences gan speciālajā pedagoģijā, gan logopēdijā. 

Asoc. prof. S. Tūbeles vadībā notiek Novērošanas prakse un Prakse mācību metodikā 

(speciālajā pedagoģijā), kas ir svarīgs praktiskās darbības sākums, būtu vēlams arī 

finansiāls atbalsts reālajās prakšu vietās, kas atvieglotu procesu. 

 Izmaiľas studiju procesā tika veiktas, lai optimizētu studiju norisi atbilstoši LU 

PPF ieteikumiem resursu taupīšanā. Pārkārtojumi tika apstiprināti LUPPF Domē, kas 

atspoguļojas Domes lēmumos. 

 Docētāji nepārtraukti piedalās pašpilnveides procesos, lai jaunākos zinātnes 

sasniegumus nodotu studentiem. Tiek veicinātas arī studentu uzstāšanās prasmes, dodot 
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iespēju izteikties un prezentēt savas domas semināros (Vīgante, Ţīmante, Miltiľa, Tūbele 

u. c.). 

Turpmākajā darbībā nepieciešams pievērst lielāku uzmanību prakses un patstāvīgo 

darbu izvērtēšanai un diplomdarbu izstrādei, lai sasniegtu augstākus rezultātus. Nākamajā 

studiju gadā norisināsies vēl izteiktāki optimizācijas procesi, lai profesionālos studiju 

kursus varētu lasīt kopā visām Speciālās izglītības skolotāja programmām (2049G; 20476 

un 20478), pārkārtojumi jau uzsākti. 

 

Studiju programmā studējošie 

Studenti ir tiesīgi un tiek aicināti izteikt savu viedokli par studiju procesu tālākai tā 

uzlabošanai. Notiek studentu anketēšana kopumā un arī atsevišķu studiju kursu ietvaros 

studenti tiek aicināti izvērtēt tā lietderīgumu un abpusējās sadarbības efektivitāti. Tā, 

piemēram, veicot studentu anketēšanu, vairāku gadu garumā saľemti ieteikumi atsevišķu 

kursu uzlabošanā (Psiholingvistika), kas vairāk reducējās uz pasniegšanas kvalitāti. Ir 

nomainīts docētājs un šobrīd sūdzību vairs nav. 

Studiju kursu ietvaros docētāji paši izvērtē aptaujas rezultātus, domājot par sava 

kursa kvalitātes pilnveidi. Docētāji (Kaļķe, Vīgante, Burčaka, Miltiľa, Šteinberga, Tūbele) 

regulāri aptaujā studentus un analizē iegūtos rezultātus. Tiek ľemti vērā studentu 

ieteikumi par pārbaudes darbu organizāciju un norisi. Nepilnā laikā studējošie vēlas vairāk 

iespēju sagatavot darbus sev izdevīgā laikā, nevis gatavoties eksāmeniem, kas paaugstina 

stresa līmeni studējošajos. Ľemot vērā iepriekšējo gadu aptaujas, ievērojami tika 

papildināti speciālās literatūras krājumi fakultātes bibliotēkā, kas turpinās arī pašreiz. Tiek 

domāts arī par resursu pieejamību e-vidē (pēc studentu ieteikumiem). Kopumā studenti 

aizpildīja gan centralizētās anketas programmas izvērtēšanai (iegūtais izvērtējums ir 

pievienots pielikumā), gan arī īpaši izstrādātu anketu, kas palīdz izvērtēt docētāju darbību 

un pilnveidot programmu (tās paraugs ir pielikumā). Apkopotie rezultāti liecina, ka 

kopumā studiju process tiek vērtēts pozitīvi. 

Saľemtas 54 anketas, apkopotie dati pielikumā. 

 Studiju programmai ir 20 absolventi, no kuriem 4 iestājušies maģistrantūrā (vēlmi 

izteica vairāk (9), bet reālā ekonomiskā situācija ieviesa savas korekcijas studentu plānos). 

Ir uzsākta absolventu aptauja, kas vēl turpinās. 

 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 2008./09. akadēmiskajā gadā studiju programmas realizācijā tika iesaistīti 

speciālisti, kas ir profesionāļi attiecīgajās speciālās pedagoģijas nozarēs, lai kvalitatīvi 

pilnveidotu studiju procesu. Tiesa, sadarbība ar atsevišķiem profesionāļiem (stundu 

pasniedzējiem) tika pārtraukta, jo tādas ir LU PPF prasības, tomēr uzskatu, ka šādā 

profesionālajā programmā tas nav racionāli un lietderīgi. Mēs zaudēsim kvalitāti, jo tikai 

saskarē ar reālo praksi un regulāru darbību savā jomā, speciālais skolotājs vai skolotājs 

logopēds var pilnvērtīgi runāt par tādām sareţģītām lietām kā rinolālija, dizartrija, afāzija 

utt. Diemţēl šis process turpinās un šajā akadēmiskajā gadā esam atteikušies vēl no 

daţiem stundu pasniedzējiem (uzlabojot vienus rādītājus, zaudējam citos). 

 Tiek domāts arī par speciālistiem, kas ir ar pedagoģijas doktora grādu un var docēt 

vairākus studiju kursus šajā programmā (palielināta slodze ar studiju kursiem Vīgantei, 

Folkmanim, Tūbelei).  

 Nākamajā studiju gadā process turpināsies, un pieaugs docētāju ar doktora grādu 

skaits. 

 Atskaites gadā akadēmiskais personāls aktīvi ir piedalījies daţāda līmeľa 

konferencēs, semināros, pētniecības projektos, tālākizglītības programmās, ir tapuši arī 

vairāki zinātniski raksti un publikācijas (skaitliskie dati pielikumā).  
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 Uzsākta studentu iesaistīšana pētījumos, tas tiks turpināts arī nākamajā studiju 

gadā, lai turpinātos kvalitatīvi pētījumi un iestrādes diplomdarbos. (Tā studentes Cuperes 

diplomdarba praktiskās sadaļas fragmenti tika publicēti VSIC mājas lapā). Kopumā 3 

studenti (Cupere, Cakule un Sermus) saľēma rektora parakstītu atzinības rakstu par izcilu 

pētījumu diplomdarba izstrādē. 

 

Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

 Būtisku izmaiľu studiju programmas materiāli tehniskajā nodrošinājumā nav, 

salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, bet nepārtraukti tiek papildināts metodisko 

materiālu klāsts (gan bibliotēkā, gan docētāju pārziľā esošie materiāli). LU PPF bibliotēka 

ļoti aktīvi papildina materiālu klāstu ar speciālās literatūras grāmatām un periodiskajiem 

izdevumiem. 

 LU PPF ir nepieciešams labāk aprīkot auditorijas, lai visiem pasniedzējiem būtu 

bez problēmām iespējams izmantot informāciju tehnoloģijas savā ikdienas darbā ar 

studentiem. Ne vienmēr ir pieejams televizors ar video, jo ir daudz labu video materiālu, 

ko nav iespējams pietiekami ātri transformēt modernākos formātos, bet docētājiem ir plašs 

šādu materiālu klāsts, kas palīdz studentiem vieglāk uztvert un apgūt studiju procesā 

paredzēto. 

 Visas telpas nav nodrošinātas ar piekļuvi internetam, kas arī atvieglotu mācību 

procesu. 

 Sareţģīta situācija ir ar materiālu kopēšanu, kas apgrūtina docētāju darbu un 

studentu mācību procesu. 

 

Ārējie sakari 

 Tiek uzturēti sakari ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām (Latvijas 

logopēdu asociāciju, Latvijas Speciālo skolotāju asociāciju, Portidţas asociāciju, Velku 

biedrību un citām), lai savstarpēji informētu par jauno gan profesionālajā jomā, gan 

studiju procesā. 

 2008./2009. akad. gadā studentiem bija iespēja piedalīties Logopēdu asociācijas 

rīkotajos profesionālajos kursos „Primārās funkcijas – runas fizioloģiskais pamats”, 

„Ciešā mēles saitīte”, „Jaunumi izglītības sistēmā”, „Agresīvie bērni”, „Aktivitātes un 

uzmanības traucējumi” kā brīvklausītājiem. Eiropas logopēdu asociācijas CPLOL (kuras 

biedri ir arī Latvijas logopēdu asociācija) statūti nepieļauj studentu kļūšanu par biedriem 

pirms diploma iegūšanas. Studenti tika informēti arī par citiem kursiem, kuros bija augsta 

dalības maksa un tika prasīta pietiekama profesionālā sagatavotība (Neverbālā 

komunikācija (Rosica Josifova, Bulgārija) un Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, to 

diagnostika un korekcija (A. Korľevs, Krievija)).  

Ir uzsākta darba devēju aptauja, jo pirmie absolventi beidza augstskolu 2007. gada 

februārī, bet tā vēl turpinās. 

Līdzīgu studiju programmu direktoru līmenī un asociāciju darbības līmenī tiek 

uzturēti regulāri sakari un pieredzes apmaiľa ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas docētāju Mg. paed. Irēnu Miltiľu (studiju programmas Skolotājs logopēds 

direktori) un Liepājas Universitātes docētāju Mg. vesel. zin. Baibu Trinīti (studiju 

programmas Logopēdija direktori). 

 Ārējo sakaru jomā ir iespējami būtiski uzlabojumi, meklējot sadarbību ar līdzīgām 

studiju programmām citur Latvijā un arī ārpus tās robeţām. Ir uzsāktas sarunas par 

studentu zinātnisko darbu konferencēm līdzīgās studiju programmās (Rīgā, Liepājā un 

Rēzeknē).  
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Turpinās sadarbība ar Leipcigas universitātes Attīstības pedagoģijas institūtu un 

profesoru T. Hofsesu (Prof. Dr. Thomas Hofsäss Universität Leipzig 

Erziehungswissenschaftliche Fakultät Institut für Förderpädagogik). 

Studenti varēja piedalīties seminārā un konferencē 2008. gada septembrī Rīgā, 

Latvijas Universitātē kopā ar speciālistiem no Leipcigas un Berlīnes. 

Speciālās izglītības skolotāju studiju programmas studentiem tiks piedāvāta arī 

iespēja piedalīties maģistrantūras un doktorantūras vieslektoru Antonio Medinas Rivillas 

un Samuela Gento Palacio (Spānija) un Tomasa Hofsesa (Vācija) lekcijās 2009./ 2010. 

gadā. 

 

Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

 Kopumā uzdevumi tiek veikti, ārējās ekspertīzes vērtējumā būtisku iebilţu nebija.  

 

Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 
Stiprās puses Vājās puses 

 Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši otrā 

līmeľa profesionālās austākās izglītības 

standartam un studiju programmas saturs atbilst 

skolotāja profesijas standartam un skolotāja 

logopēda un speciālā skolotāja darba 

paraugnoteikumiem 

 Studiju programmas nepieciešamību nosaka 

attiecīgo speciālistu trūkums darba tirgū 

 LU iegūtajai kvalifikācijai un diplomam ir 

augsts prestiţs 

 Studiju programmu realizē augsti kvalificēti 

mācībspēki 

 Studiju programma dod iespēju studentiem ar 

iepriekšēju augstāko izglītību iegūt atbilstošu 

kvalifikāciju 

 Nepilna laika studijas ļauj apvienot darbu un 

mācības 

 Studiju procesa īstenošanai ir labs tehniskais 

nodrošinājums 

 Ir nodrošināta atgriezeniskā saikne starp 

studentiem un akadēmisko personālu, kas 

veicina studiju procesa uzlabošanos 

 Pedagoģiskās prakses organizēšana ir iespējama 

speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 

skolās, logopēdiskajos punktos, kas dod 

studentiem iespēju iepazīties ar darba specifiku 

pieredzējušu praktiķu vadībā 

 Nepilna laika studējošajiem ir saspringts darba 

grafiks un intensīvs studiju process 

 Stundu pasniedzēju lielais īpatsvars (kaut arī 

tam ir pamatojums un katru studiju gadu šis 

skaits samazinās) apgrūtina studiju procesa 

organizēšanu 

 Pedagoģiskās prakses lielā kopapjoma dēļ 

studējošajiem arī pašiem ir jāmeklē prakses 

vietas, kas nedod garantiju augstai prakses 

norises un apguves kvalitātei 

 Latviešu valodā ir maz speciālās literatūras un 

studentu svešvalodu prasmes ne vienmēr ir 

pietiekamas attiecīgās literatūras studēšanai 

 

Iespējas Draudi 

 Studiju procesu ir iespējams padarīt efektīvāku, 

vairāk nodrošinot sadarbību starp docētājiem, 

lai nedublētos tēmas studiju kursu saturā 

 Turpināt meklēt jaunus sadarbības veidus un 

iespējas ar ārzemēm 

 Veicināt studējošo interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību un rosināt to izmantot 

diplomdarbu izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā) 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar darba devējiem 

 Pilnveidot materiāli tehnisko un informatīvo 

bāzi (docētāju darbs mācību literatūras izveidē) 

 Vispārējā ekonomiskā situācija valstī 

 Studiju maksas pieaugums neatbilstoši 

studējošo maksātspējai 

 Konkurence daţādu augstskolu līdzīgu studiju 

programmu realizēšanā 

 Studējošo skaita samazināšanās demogrāfiskās 

situācijas skatījumā (iedzīvotāju skaita 

samazināšanās, dzimstības zemie rādītāji 80. 

gadu beigās un 90. gadu sākumā) 
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Pielikumi 

 Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  13 20 6 11 13  63 63  - 

2006.  8 8 21 - 12 11 60 60 11 - 

2007.  12 10 10 21 - 10 63 63 10 - 

2008.  15 13 12 9 21 - 70 70 20  

 

 

Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
33

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 2 11 - 9 8  12 Nav 

2006./2007. 8 9 8 - 9 11 10 - 

2007./2008. 4 6 10 17 - 10 11 - 

2008./2009. 6 9 10 9 20  6 - 

 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 
 

2008. 

 

Profesori 
1 1 1 1  

Asociētie profesori 
- 2 1 3  

Docenti 
1 5 7 5  

Lektori: 
3 8 6 8  

t.sk:       ar doktora grādu  
- - - -  

ar maģistra grādu  
5 8 6 8  

citi* 
     

Asistenti: 
 1 1 1  

t.sk:       ar doktora grādu  
 - - -  

ar maģistra grādu  
 1 1 1  

                                                 
33

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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citi* 
     

Akadēmiskais personāls 

KOPĀ 

7  17 16 18  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 

 

2008. 

 

Viesprofesori 
- - - - 

Viesdocenti 
1 1 1 - 

Vieslektori: 
3 2 - - 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

11 12 8 8 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - 1 1 

ar maģistra grādu  
9 10 7 7 

citi* 
2 2   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
15 15 9 8 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006. 2007. 
2008. 

Studē doktorantūrā 
4 6 5 4 

Ieguvuši doktora grādu 
- 1 - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

17 21 15 16 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
- - - - 

 

 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 
2008. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

14 11 12 10 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

7 17 15 19 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

6 12 11 14 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- - - - 
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Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 

Mācībspēku apmaiľa     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - -  

 - -  

 - -  

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - -  

 - -  

 - -  

Studējošo apmaiľa  - -  

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - -  

 - -  

 - -  

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - -  

 - -  

 -   
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Studējošo anketēšanas apkopotie rezultāti 

1. Kā Jūs vērtējat studiju procesu kopumā? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

27   25   2  

 

2. Kāda ir sadarbība docētājs ↔ students? 

Laba  Gandrīz laba  Gandrīz slikta   Slikta 

 24   29   1 

 Vai varat minēt konkrētus piemērus? 

 

3. Kas veicināja teorētisko kursu apguvi? (Atzīmējiet visus vēlamos variantus!) 

Personīgā ieinteresētība   45 

Labs docētāja darbs   49 

Stingras prasības    28 

Pietiekams teorētisko materiālu klāsts 42 

Citi nosacījumi 

_______Interesants vielas izklāsts; papildmateriāli 

 

4. Kādi teorētiskie kursi sagādāja problēmas, kāpēc? 

_____pētījumu metodoloģija; informātika, ģenētikas pamati; 

 

5. Kuru docētāju darbs Jūs apmierināja, rosināja, kāpēc? 

Ţīmante – 31; Tūbele – 25; Vīgante – 15; Taube – 8; atsevišķās anketās minēti arī citi docētāji 

 

Kuru docētāju darbs Jūsuprāt varētu mainīties, kāpēc? 

 

6. Kā Jūs vērtējat praktisko nodarbību norisi (noslodze, darba organizācija, praktiskais ieguvums)? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 22   31   1   

 Ko vērtējat pozitīvi, ko Jūs ieteiktu uzlabot? 

 

7. Kā prakses laikā veidojās sadarbība: prakses vadītājs ↔ students ↔ bērns / skolēns? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 39   15       

Kas šo sadarbību traucēja, kas veicināja? 

 

8. Kāds ir nodrošinājums ar mācību materiāliem, literatūru u.c.? 

Labs  Gandrīz labs  Gandrīz slikti   Slikti 

 23   31          

 Kas vērtējams pozitīvi, ko varētu uzlabot? 

 

9. Kādi vēl būtu Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidei? 

Vairāk kopēto materiālu; iespēju lasīt materiālus elektroniski. 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs”, kods 4214104 

 

Veselības mācības un sporta skolotājs 
 

studiju programmas/u (programmas /u kods) 

Veselības mācības un sporta skolotājs grāda/kvalifikācijas iegūšanai 

 

 

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

Par 2008./2009. akadēmisko gadu 

 
 

 

 

 
      

 Studiju programma akreditēta  

               no 2005. līdz 2011.gadam 

 

 

         Studiju programmas virziena      

 

         vadītāja p.i.: lektors I.Ābeļkalns 

 

 

Apstiprināts 

..............................studiju programmas 

padomes sēdē ........ . ......... . 2009.  

Protokola Nr. ............................... 

Padomes priekšsēdētājs 

................................................... 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  ......................2009. 
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Veselības mācības un sporta skolotāja  

studiju virziena  

pašnovērtējuma ziľojums par 2008./2009. studiju gadu. 

 

2.1.1.  

 Studiju programmas saturā nekādas izmaiľas nav veiktas. Realizējot programmu, 

mācībspēki izmanto visas jaunākās mācību formas, studiju metodes (problēmsituāciju 

analīzi, projektu izstrādes, grupu darbu u.c.) Studijās tiek piedāvāti jauni lektoru 

izstrādātie metodiskie līdzekļi un izdales materiāli. 

 

2.1.2. 

 Studiju procesa laikā notikusi kursu satura atjaunināšana. Veikts studiju gadā 

docēto kursu izvērtējums. No mācībspēkiem nākuši priekšlikumi par to, ka vairāk 

kontaktstundu vajadzētu veltīt kvalifikācijas kursu apguvei, sevišķi skolu populārākajos 

sporta veidos – futbolā, volejbolā, basketbolā. Pēc fiziskās sagatavotības pārbaudes testu 

apkopojuma un analīzes lielāka uzmanība pievērsta darbam, nosakot studējošo patstāvīgā 

darba uzdevumus un palīdzot to realizācijā.  

Priekšlikums: izstrādāt kursu florbola un frīsbija mācību metodikā. 

 

2.2.1.  

 Studentu līdzdalība studiju procesā notiek, kopīgi nosakot un analizējot zinātniski 

pētniecisko darbu, studenti var piedalīties balsošanā par izvēles kursiem B daļā. Studenti 

piedalās sporta pasākumu organizēšanā, fiziskās sagatavotības testu izstrādē, rezultātu 

apstrādē un analīzē. 

 

2.2.2. 

 Studentu aptaujas rezultāti par mācību programmu ir pozitīvi, studējošie ir 

apmierināti ar programmas izvēli. Pēc aptaujas rezultātiem studenti pēc absolvēšanas 

vēlās strādāt savā specialitātē. Studentu priekšlikums: vairāk laika programmas realizācijā 

veltīt daţādu sporta veidu mācību metodikai, kā arī patstāvīgajam darbam.  

 

2.2.3. 

Studējošie ir apmierināti ar studiju kursu piedāvājumu, nodarbību plānojums pa 

nedēļām, bet nav apmierināti ar nodarbību plānojumu pa semestriem (pamatojot, ka 

pirmajos studiju semestros ir maz praktiskie kursi specialitātē). Priekšlikums būtu 

sabalansēt A un B daļas kursus pirmajos semestros. 

Lielāka uzmanība jāpievērš materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (sevišķi 

vingrošanā). 

 

2.2.4.  

 Absolventu aptaujās secināts, ka, uzsākot darbu, zināšanas un profesionālās 

prasmes ir pietiekamas, bet sākumā jūtās nedaudz nedroši. 

 

2.3.1. 

  Kolektīvā turpmāk nestrādās trīs kolēģi, 2 kas aizgāja pensijā (J. Melbārdis un I. 

Pāne) un Z. Šopo pēc pušu vienošanās. 
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2.3.2. 

 Atskaites gadā organizēta VSI nodaļas zinātniskā konference. Pētnieciskais darbs 

virzīts divos virzienos 1.- sporta vēstures un personību izpēte, 2009. gadā izdota grāmata 

„Sporta izglītība Latvijas universitātē” un 2.- studentu veselības, aktīva dzīves veida 

kvalitātes izpēte. Minētajos virzienos studentiem tiek piedāvātas studiju un diplomdarbu 

tēmas. 2008./09. mācību gada konferencē piedalījās mācībspēki ar 10 referātiem. 

 Mācībspēki uzstājušies starptautiskajās konferencēs Īrijā – I. Ābeļkalns, Polijā – 

Dz. Grundmane, kā arī Latvijā – A. Golubeva. A. Klempere-Sipjagina. 

 

 

2.4.1. 

 Sakarā ar programmas mazo finansējumu, materiāli tehniskajā nodrošinājumā 

izmaiľas nav veiktas. 

 

2.4.2. 

 Prognozēta iesēju robeţās sagatavot elektroniskajā vidē metodiskos līdzekļus 

sporta spēlēs un vingrošanā. Neapmierina programmā materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 

2.5.1. 

 Notikusi sadarbība ar sporta veidu federācijām, Rīgas Domi, Latvijas Olimpisko 

Akadēmiju, organizējot studentiem seminārus, kā arī piedaloties Latvijas augstskolu 

sporta savienības organizētajā universiādē. 

 Līdzdalība Eiropas studentu – sportistu tīkla organizācijā „The EAS network” . 

 

2.5.2. 

 Iepriekšējo gadu absolventu – tagadējo sporta skolotāju, skolu direktoru aptaujā 

Rīgas 85. vidusskolā, Kolkas vidusskolā, Rīgas Hanzas vidusskolā, Ulbrokas vidusskolā, 

Baldones skolā ir novērtēts atzinīgi, uzsverot spējas radoši organizēt mācību un 

audzināšanas darbu, sadarbojoties ar skolēniem un kolēģiem. Vairāki studenti jau studiju 

laikā tiek iesaistīti pedagoģiskajā darbā. 

 

2.5.3. 

 Ir veiktas iestrādes ar Rovaniemi University Somijā par programmas sadarbību. 

2.5.4. 

 Veidojot programmas studiju kursus, tika izmantota Čehijas, Ungārijas, Lietuvas 

augstskolu pieredze. 

 

2.6. 

 Studiju programmas attīstībai izvirzīti uzdevumi: 

- izstrādāt vairāk mācību metodiskos līdzekļus un norādījumus, 

- pasūtīt bibliotēkai jaunus mācību līdzekļus, 

- studentu zinātnisko darbu izstrādi, kas saistīta ar diplomdarbu izstrādi, tuvināt 

nodaļas zinātnisko tēmu izstrādei, 

- piedāvāt tēmas diplomdarbu un kursa darbu izstrādei, 

- izstrādāt jaunu studiju programmu. 

2.7. 
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 Iespējas – celt mācībspēku kvalifikāciju un zinātnisko potenciālu. 

 Draudi – sporta bāţu, inventāra trūkums zemā materiāli tehniskā nodrošinājuma 

dēļ. 

 Mācībspēku nepietiekoša slodze programmā. 

 

 

 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2008. 43 48 29 21 26 1  168 125 34 6 

            

 

 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju 

kursiem: 
aptaujāto studiju 

kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
34

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2008./2009. 13 9 12 - - -  15 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2008.   

Profesori 
   

Asociētie profesori 
1   

Docenti 
1   

Lektori: 
9   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
9   

citi* 
   

Asistenti: 
3   

                                                 
34

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
3   

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
14   

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites 

gada 1. oktobri) 

 

Amats  2008. u.t.t. u.t.t. 

Viesprofesori 
-   

Viesdocenti 
-   

Vieslektori: 
-   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

-   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
   

citi* 
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
-   

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2008. u.t.t. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
3   

Ieguvuši doktora grādu 
   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

3   

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
   

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 2008. u.t.t. u.t.t. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

11   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

13   

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

4   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

6   
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

mērķis pašnovērtēšanas periodā (2008./2009. māc. gads) nav mainījies. 

           Studiju procesa saturs un organizācija nav izmainījusies. Studiju gadā ir 

parādījusies vajadzība ieviest nelielas izmaiľas studiju organizācijā. Lai optimizētu studiju 

organizāciju un veidotu rentablas grupas, lekcijas NLN tiek  plānotas  kopā ar Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centra Vizuālās mākslas skolotāja studiju programmas studentiem. 

Daţi studiju kursi tika docēti vienlaikus 2. un 3. un 3. un 4.studiju gada studentiem, tas 

radīja nelielas grūtības docētājiem, jo studentiem nebija vienāds priekšzināšanu līmenis.  

1.1. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes 

u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies.  

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2008./2009. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst vizuālas mākslas 

skolotāja kvalifikācijas ietvaros; no tiem 20krp ir otrās kvalifikācijas iegūšanai. 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst vizuālās mākslas studiju virziena mērķiem 

un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem un 

praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu 

izglītībā, kā arī iegūt sekojošas kvalifikācijas: „Vizuālās mākslas skolotājs un 

mājturības/mājsaimniecības skolotājs”, „Vizuālās mākslas skolotājs un kultūras vēstures 

skolotājs”, „Vizuālās mākslas skolotājs un mākslas vēstures skolotājs”, „Vizuālās mākslas 

skolotājs un  lietišķās informātikas skolotājs”. 

 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba 

formas: lekcijas un semināri, notiek arī praktiskās nodarbības, ko nosaka apgūstamās 

specialitātes specifika, bet arī daţādas metodes un paľēmieni, kas rosina studentus 

līdzdarboties - grupu darbs, diskusijas, problēmsituāciju analīzes, dokumentu un tekstu 

analīzes, u.c. Mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka katra studiju 

kursa specifika. Docētāji izmanto grafoprojektoru, videoaparatūru, datorus, tādējādi 

papildinot lekcijas un praktiskās nodarbības ar pašu sagatavoto materiālu, mācību 

materiālu demonstrējumu. Liels klāsts mācību materiālu ir mākslas vēstures, pasaules 

kultūras vēstures tematikā utt. Kultūras mantojuma un mūsdienu mākslas apguvei docētāji 

izmanto ekskursijas uz muzejiem (Latvijas Brīvdabas muzejs, Dekoratīvi lietišķās 

mākslas muzejs, Latvijas pilis u.c.) un izstādēm.  
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Vizuālas mākslas skolotāju sagatavošanas specifika ir tāda, ka visbieţāk izmantotā 

metode ir praktiskie darbi, jo, lai varētu attīstīt prasmes un iemaľas, tad skolotājam pašam 

ir šīm prasmēm jābūt. Visi docētāji un arī lielākā daļa studentu atzīmē, ka praktiskajiem 

darbiem ir ļoti maz kontaktstundu.  

Studenti pozitīvi vērtē praktisko darbu norisi, kursu apguves sistemātiskumu, ko 

nodrošina studiju kursu apguves organizācija un regulāra sasniegumu novērtēšana, iesaka 

nodarbību organizēšanas kārtību atbilstoši viľu interesēm un vajadzībām. 

Turpmāk nepieciešams turpināt modernizēt studiju kursu saturu un organizāciju, to 

mūsdienīgai un optimālai apguvei. Lai izstrādātos materiālus varētu arī vienmēr pielietot, 

būtu vēlams, lai katrā auditorijā un mācību darbnīcā būtu pieejams projektors un 

kodoskops, kas šobrīd nav. 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu 

līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

            Vizuālās mākslas studiju virziena vadītājs vismaz 2 reizes semestrī tiekas ar katra 

kursa studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un 

problēmas. Virziena vadītājam ir iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt 

neskaidros jautājumus. 

2008./2009. studiju gadā, līdzīgi  kā  iepriekšējos gados, studiju sākumā katrs 

students saľem brošūru ar informāciju par studiju programmu (kontaktinformācija, skates 

nolikums, prasības diplomdarbam, studiju plāns, atsauču un izmantotās literatūras 

noformējums utt). Tāds informatīvi – metodiskais materiāls ļauj studentiem labāk 

orientēties studiju programmā un prasībās, kuras viľiem vajag izpildīt.  

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

Izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, 50 vizuālās mākslas studiju virziena 

studenti, gan pilna, gan nepilna laika, tika aptaujāti studiju gada noslēgumā. Iegūtā 

informācija ļauj spriest par studiju procesa norisi, problēmām, sadarbību starp docētājiem 

un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze rāda, ka kopumā studenti pozitīvi vērtē 

studiju programmu un studiju procesa norisi. Studentu aptaujā par programmu 

2008./2009. akad. gadā minēti galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu 

ideju savam darbam skolā (NLN); 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā tiek 

veidotas kā labvēlīgi noskaľotas diskusijas. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; 

nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam;  

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 
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 prakses organizēšana un norise; 

 neapmierina nodarbību saraksts. 

         Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos 

apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi. Vislielāko gandarījumu studiju laikā 

studentiem sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaľas. No aptaujas 

rezultātu analīzes var konstatēt, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas 

un prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā, pedagoģiskajā darbā. Neviens 

no aptaujātajiem neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas uzbūvi, mācību 

saturu un pasniedzēju darbu. Tieši otrādi, aptaujātie konkrēti minēja to pasniedzēju 

uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. Docētāji ir ieinteresēti sava studiju kursa 

īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret auditoriju, izprot strādājošo studentu 

problēmas. Visi aptaujātie bija vienprātīgi attiecībā uz pasniedzēju prasību līmeni, kurš 

pēc studentu atzinumiem ir diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu 

skaits un to saturs. Aptaujas rezultāti 1. pielikumā. 

 

 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Aptauja par studiju kursiem, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, tika veikta 

2006. gadā. Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu 2008./ 2009. m. g. notika 

pārrunu formā tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti 

augstu novērtē pasniedzēju kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu 

panākumos, pieejamību gan konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī komunikācijas 

iespējas izmantojot e – pastu.  

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 19 

absolventu aptaujas rezultāti liecina par to, ka studiju programmas saturs, studiju 

programmas piedāvātās iespējas un studiju procesa organizēšana kopumā  apmierināja  

studentus. (sk. aptauju rezultātus 2. pielikumā ). Absolventi kritiskāk  novērtēja  bibliotēkā  

pieejamo  literatūras  klāstu,  izteica  velmi apgūt  studiju kursus   elektroniski (Web CT 

vidē) 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 8 docētāji un 2 studiju metodiķi. Mācībspēku 

raksturojums: 

kopējais skaits – 8 docētāji, no tiem 5 ir LU PPF pamatdarbā, 2 docētāji strādā pēc 

darba līguma, 1 docētājs strādā kā stundu pasniedzējs; 

ar doktora grādu - 1 docētājs; 

ar maģistra grādu - 7 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 1 profesors. 
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Docētāji – A. Avotiľa strādā pie doktora disertācijas. Pasniedzējam O. Ķengam 

2009. gada rudenī ir paredzēta promocijas darba aizstāvēšana. A. Auziľa pavasara 

semestrī piedalījās mākslinieku radošajā darbnīcā Liepājā. 

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u .c.), tās ietekme uz studiju programmu 

 

           Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība 

saistīta ar mākslas izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un 

izpratnes problēmām. Mācībspēki veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, 

izstādēs, veido metodiskus mācību līdzekļus. Docētāju pētījumu, publikāciju un referātu 

tēmas konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem mākslas skolotāju sagatavošanas 

jautājumiem. Konferences, publikācijas, cita veida starptautiskā sadarbība ir studiju kursu 

pilnveidošanas avots – uz šīs darbības pamata atjaunojas kursu saturs, metodes, studiju 

materiāli.  

 

Personāla atlases, atjaunošanas, attīstība:   
 

         2 docētāji 2008./2009. mācību gadā apmeklēja augstskolu docētāju pedagoģiskās 

kompetences pilnveidošanai programmu „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ 

inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ izglītības darba vadībā” un saľēma apliecības. 

Lektore  A. Avotiľa piedalījās tālākizglītības  kursos „ Daudzveidīga, skolēna izziľas 

aktivitāti un radošuma veicinoša mācību procesa īstenošana kultūras  vēsturē (kult 

uroloģijā) vidējā izglītībā” 

         Programmas realizācijā iesaistītie docētāji piedalās starptautiskās konferencēs, 

izstādēs, kas ir kvalificējams kā kompetences pilnveides forma. 

 

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Būtisku izmaiľu studiju programmas materiāli tehniskajā nodrošinājumā nav, 

salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, bet nepārtraukti tiek papildināts metodisko 

materiālu klāsts (gan bibliotēkā, gan docētāju pārziľā esošie materiāli). LU PPF bibliotēka 

ļoti aktīvi papildina materiālu klāstu ar speciālās literatūras grāmatām un periodiskajiem 

izdevumiem. 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto 

programmu, raksturo šādi dati: 

 zīmēšanas darbnīcas (20 darba vietas) - 2, 

 gleznošanas darbnīcas (15 darba vietas) - 2, 

 kompozīcijas un tekstila darbnīca (15 darba vietas) - 1, 

 grafikas darbnīca ( 15 darba vietas) – 1, 

 zāle izstāţu rīkošanai, 

 auditorijas , datorklases, 

 bibliotēka (pēc aptaujas rezultātiem studenti ir apmierināti ar bibliotēkas 

resursiem). 
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4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

  Studiju maksas 2006./2007. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    700 -  450 Ls,                 

                 nepilna laika studiju studentiem 420 – 380 Ls. 

           Studiju maksas 2007./2008. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    900 -  520 Ls                  

                 nepilna laika studiju studentiem 700 – 460 Ls. 

           Studiju maksas 2008./2009. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    1150 - 800Ls                  

                 nepilna laika studiju studentiem 900 – 600 Ls. 

 

Studiju virziena finansējums ir apmierinošs, ľemot vēra PPF SIN esošos līdzekļus. 

Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu studentu 

prasības attiecībā uz izglītības kvalitāti. Vizuālās mākslas virziena īpatnība ir tāda, ka 

kvalitatīvas studijas prasa krietni lielāku finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet skaidrs ir arī 

tas, ka studiju maksas palielinājums un ekonomiskais stāvoklis valstī samazinās studentu 

interesi par mūsu studiju virzienu.  

 

 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek caur viľu piesaistīšanu valsts pārbaudījumu 

komisiju sastāvā. Mācību prakses (plenērs) notiek Latvijas skolās. Skolas administrācija 

un vietējie pasniedzēji kopa ar LU docētajiem strādā pie metodisko jautājumu risināšanas.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji, piedaloties konferencēs, izstādēs, radošās darbnīcās un tiekoties 

ar kolēģiem, kuri piedalās līdzīgu programmu un virzienu realizācija citās augstskolās, 

dalās ar zināšanām un pārľem veiksmīgo mācību formu pieredzi. 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU 

katedrām; 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem, kuri deleģē savu 

pārstāvi valsts pārbaudījuma komisijā; 

 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Juglas vidusskolu, Talsu mākslas skolu 

u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma 

komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas. 
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6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās 

ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto 

uzdevumu izpilde) 

Programmas realizēšanas 4. gadā tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie uzdevumi ir izpildīti. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Vizuālās mākslas studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie mācībspēki savā pasniegšanas darbā izmanto 

nepieciešamās apmācības metodes piešķiramās kvalifikācijas iegūšanai. 

Pasniegšanas darbā izmantotās interaktīvās metodes ļauj sasniegt augstu 

apmācības efektivitāti; 

 Virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie mācībspēki no LU PPF, par ko liecina 

akadēmiskā personāla CV, zinātnisko publikāciju skaits un mākslinieciskā 

jaunrade; 

 Akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, semināros Latvijā un 

ārvalstīs veicina vizuālas mākslas skolotāja programmas praktiskās realizācijas 

līmeľa nepārtrauktu paaugstināšanos. 

 Atbilstoši LU Nolikumam par nobeiguma darbu izstrādi, ir atjaunoti metodiski  

ieteikumi diplomdarba pētījumam un darba noformēšanai.  

 

Vizuālās mākslas studiju virziena vājās puses: 

Studenti: 
 dažiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, kas traucē 

kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un uzdevumus; 

 Virziena finansiālais segums ir nepietiekams, lai apmaksātu augsti kvalificētu docētāju darbu un 
pilnvērtīgi attīstītu materiālo bāzi – studenti nespēj segt augstas studiju maksas.  

 

Studiju process: 

 par maz tiek attīstītas pētnieciskā darba iemaľas; 

 ne visos virziena studiju kursos ir iespējams panākt visu studentu 

nodrošinājumu ar mācību pamatliteratūru, kā arī kvalitatīviem metodiskajiem 

materiāliem; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 nenotiek pasniedzēju lekciju hospitēšana un savstarpēja apspriešana; 

 prakses jautājums ir visvājākā un sasāpējusi vieta virziena realizācijā; 

 docētāju slodzes ir ne tikai atalgojuma jautājums, bet arī darba uzskaites un 

funkciju sadalīšana; 

 praktiskajiem studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits; 

 studentu apvienošana lielajās grupās apdraud studiju  kvalitāti. 

 

Pārējie faktori: 

 nav regulāru sakaru ar darba devējiem; 

 nav sadarbības ar ārzemju augstskolām mācībspēku apmaiľā; 

 nav regulāras sadarbības ar līdzvērtīgam programmām; 

 mazs reflektantu skaits NLN. 

 

Draudi 
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       Virziena izmaksas ar katru gadu pieaug, apsteidzot studentu reālo maksātspēju. 

Pēdējo gadu laikā studējošo skaits programmā samazinās gan pieaugošās studiju maksas, 

gan ekonomiskas krīzes dēļ neraugoties uz to, ka studējošie vērtē programmu pozitīvi un 

uzskata par noderīgu profesionālās kvalitātes pilnveidei. 

 

Secinājumi par programmas iespējamo attīstību 

 

 Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā studentu 

aptauja dod ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais un mākslinieciskais potenciāls ļauj pilnveidot 

aktīvos studiju kursus un izstrādāt jaunus studiju kursus atbilstoši darba tirgus 

izmaiľām. Studiju kursu piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniski praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas 

programmās; 

 sadarbība ar līdzvērtīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu visnotaļ vērtīgs 

impulss šo programmu uzlabošanai un attīstībai, kas kopumā uzlabotu mākslas 

izglītības situāciju Latvijā; 

 virziena attīstību varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrības diskusija par humanitārajām, 

mākslas vērtībām un mākslas pedagoģijas problēmām, nosakot mākslas pedagoga 

lomu šo vērtību izkopšanā; 

 jāsāk  programmas sagatavošana akreditācijai: analizēt atsevišķu kursu 

mērķtiecību un iespēju tos pārstrukturēt, lai akcentētu studējošo sagatavotību 

skolotāju darbam un jaunai kompetences kvalitātei;   

 pārstrādātajos kursos paredzēt vairāk patstāvīgu darbu ar jaunako literatūru un    

komunikāciju ar docētāju elektroniski;  īpaši NLN studentiem. 

 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Vizuālas mākslas virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  40 26 - - - - 66 52 - 5 

NLN  39 31 - - - - 70 70 - 10 

2006. PLK  30 31 29 21 - - - 81 62 - 

NLN  29 33 25 25 - - - 83 83 - 

2007. PLK 25 25 25 22 19 - - 91 62 17 1 

NLN 11 11 29 19 30 - - 89 89 - 4 

2008. 
PLK 39 39 20 21 22   101 66 20 17 

NLN 6  9 10 21 18 24  82 82 21 1 
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8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Vizuālas mākslas un mākslas vēstures studiju virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - - 30 22 18 - 70 33 17 13 

NLN  - - 20 18 25 18 81 81 6 14 

2006. PLK  - - - 28 17 6 45 24 16 3 

NLN  - 1 4 19 21 16 61 61 16 10 

2007. PLK  - - - 1 26 - 27 17 24 3 

NLN  - - - - 15 14 29 29 10 - 

2008. 
PLK  - - - - - - - - -  

NLN  - - - - - 15   15  

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 43 - 31 15 14 -   

2006./2007. 17 - - 14 19 -   

2007./2008. 17 10 4 26 - -  26 

2008./2009. 22 28 -     19 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 

Profesori - - - 1 

Asociētie profesori 1 1 1 - 

Docenti - - - - 

Lektori: 5 5 5 6 

t.sk:       ar doktora grādu  - - -  

ar maģistra grādu  5 5 5 6 

citi* - - -  

Asistenti: - - -  

t.sk:       ar doktora grādu  - - -  

ar maģistra grādu  - - -  

citi* - - -  

Akadēmiskais personāls KOPĀ 6 6 6 7 
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* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005. 2006. 2007. 2008. 

Studē doktorantūrā - - - - 

Ieguvuši doktora grādu - - - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
- - 2 2 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 1 1 - - 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005. 2006. 2007. 2008. 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos 

projektos (projektu skaits) 
- - - - 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits) /(izstādes) 
14/9 14/9 14/5 15/4 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju 

skaits 
10 10 16 11 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
- - - - 

 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

     

No Latvijas 

uz ārvalsti 

     

     

     

Amats  2005. 2006. 2007 2008 

Viesprofesori - - -  

Viesdocenti - - -  

Vieslektori: 3 3 3  

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 
1 1 1 1 

t.sk:       ar doktora grādu  - - -  

ar maģistra grādu  1 1 1 1 

citi*     

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 4 4 4 1 
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No ārvalsts uz 

Latviju 

- - - - - 

     

     

Studējošo 

apmaiľa 

     

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Portugāle 1 1 - - 

Vācija - 2 - - 

Slovēnija    1 

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - - - - 
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Vizuālās mākslas skolotājs 1. un 2.kurss   

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

 

    
Vidējais Moda*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,86 2 79% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,81 2 57% 1   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,77 2 57% 2   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,85 2 61% 1  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,92 2 57% 4   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 57% 3  

 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,81 2 61% 2  

 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,84 2 61% 3  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 1,76 1 39% 3  

 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,81 2 50% 2  

 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,80 2 50% 3   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,07 5 46% 13   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,89 2 36% 9   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,41 1 61% 1   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,12 2 46% 2   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,91 2 46% 6   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,08 2 57% 4   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,84 2 54% 3  

 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,12 2 46% 2   

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,39 2 39% 5  

 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,60 2 54% 3 10-20 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,86 2 71% 0  

 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

 Aptaujāti 28 respondenti  2009.gada vasarā  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 1,81       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,81       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,80       

 Studiju procesa organizēšana 1,99       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,12       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 
 

 % 14% 11% 4% 32% 39%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 

 % 54% 11% 7% 0% 29%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 
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 % 25% 39% 14% 4% 18%  

Vizuālās mākslas skolotājs 1.kurss  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,82 2 73% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,81 2 50% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,80 2 55% 2  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,90 2 59% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,84 2 55% 3  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 1,95 2 64% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,81 2 59% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,80 2 64% 2  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 1,65 1 50% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,67 2 55% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,76 2 45% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,00 5 45% 10  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,80 2 32% 7  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,36 1 68% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,10 2 41% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,83 2 45% 4  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,10 2 55% 2  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 1,85 2 50% 2  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,14 2 36% 1  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,42 2 36% 3  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,50 1 45% 2 
vairāk 
kā 20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,82 2 64% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 22 respondenti  2009.gada vasarā   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,81      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,77      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,73      

 Studiju procesa organizēšana 1,96      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,14      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 18% 14% 5% 27% 36% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā 

vairāk 
jā vairāk nē nē 

nevaru 
pateikt 

 % 59% 9% 9% 0% 23% 
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 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 32% 32% 14% 0% 23% 

 

Vizuālās mākslas skolotājs 4.kurss  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,06 2 68% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,33 2 58% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,18 2 63% 2  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,82 1 42% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,13 2 63% 3  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 74% 2  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,00 2 79% 2  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,00 2 74% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,38 3 37% 3  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,89 2 37% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,78 2 53% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,33 2 42% 7  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,62 5 32% 6  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,50 1 58% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,89 2 42% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 58% 2  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,06 2 53% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 1,56 1 42% 3  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,13 2 37% 4  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 3,00 5 42% 8  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,13 2 63% 3 10-20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,11 2 74% 1  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 19 respondenti  2009.gada vasarā  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,19      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,01      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,07      

 Studiju procesa organizēšana 2,01      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,23      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 32% 16% 11% 16% 26% 



 

 539 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā 

vairāk 
jā 

vairāk 
nē nē 

nevaru 
pateikt 

 % 5% 5% 5% 11% 74% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā 
drīzāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 26% 47% 5% 5% 16% 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs” mērķis pašnovērtēšanas periodā (2009./2010.akad.gads) nav mainījies.  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek 

realizēta 9 studiju virzienos: 

 Angļu / vācu valoda;  

 Kultūras vēsture; 

 Latviešu valoda un literatūra; Latviešu valoda kā otrā valoda;  

 Lietišķā informātika; 

 Mājturība un mājsaimniecība; 

 Pamatizglītība (1.-4. klase);  

 Speciālā izglītība; 

 Veselības mācība un sports; 

 Vizuālā māksla.   

 

            Studiju beigās studenti iegūst  Profesionālā bakalaura grādu izglītībā un 

latviešu valodas un literatūras skolotājs,  

vai latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs,  

vai angļu/vācu valodas skolotājs, 

vai mājturības un mājsaimniecības skolotājs, 

vai kultūras vēstures skolotājs, 

vai mākslas vēstures skolotājs,  

vai vizuālās mākslas skolotājs,  

vai veselības mācības un sporta skolotājs, 

 vai lietišķās informātikas skolotājs, 

vai pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase);  

vai speciālās izglītības skolotājs 

kvalifikācijas.  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” tiek 

realizēta pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju 

formā. 

 Detalizēta informācija par studiju programmas atsevišķiem virzieniem atrodama 

virzienu pašnovērtējuma ziľojumos (sk. Pielikumu Nr.1.) 

 

1.1. izmaiņas studiju programmas saturā (t. sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t. sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju 

metodes u.c.) 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2009./2010. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KRP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu Skolotājs.  

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KRP (46%).  

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KRP (4%). 



 

 

Studijas programmā noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kas ietver diplomdarba 

izstrādi, aizstāvēšanu un eksāmenu. Eksāmenā tiek pārbaudītas teorētiskās zināšanas, kā 

arī praktiskās iemaľas. 

Studiju programmas saturs un studiju plāna uzbūve atbilst katra konkrētā virziena 

mērķiem un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, 

teorētiskiem un praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā 

bakalaura grādu izglītībā, kā arī iegūt atbilstošas kvalifikācijas. 

Studiju plāns ir izveidots un regulāri tiek precizēts atbilstoši programmas un 

virzienu mērķiem un uzdevumiem, kā arī  LU un PPMF vadības nostādnēm par studiju 

procesa optimizāciju. Studiju plānu koriģēšana ir  saistīta  ar  studiju  kursu pārcelšanu 

no viena  semestra  uz  citu.   

Tādas  izmaiľas  studiju  plānos galvenokārt  ir  saistītas  ar stundu docētāju 

skaita būtisku samazināšanu, studiju kursu  apvienošanu un  lekciju  un  nodarbību  

plānošanu lielajās plūsmās. Daţos virzienos nācās vairākus studiju kursus docēt 

vienlaikus 2. un 3. , 3. un 4.studiju gada studentiem, tas radīja nelielas grūtības 

docētājiem, jo studentiem nebija vienāds priekšzināšanu līmenis.  

           Atskaites periodā programmas realizācijā iesaistītie docētāji turpināja darbu pie 

studiju kursu aprakstu aktualizācijas pēc jaunās formas. Īpaša uzmanība pievērsta studiju 

kursu pēctecībai, satura dublēšanas novēršanai un apgūstamo kompetenču un prasmju 

definēšanai. Kursu aprakstos aktualizēts un papildināts izmantojamās literatūras saraksts. 

Docētāji strādā pie uzdevumu pilnveidošanas,  kas veicina studentu radošāku un 

profesionālāku darbību. Jaunie uzdevumi veicina studentu pieredzes veidošanos, kura 

būs ļoti nepieciešama pedagoģiskajā praksē un pedagoģiskajā darbībā kopumā, kā arī 

veicina kritiskās domāšanas pilnveidi. Novērošanas prakšu organizācijā tika izmantoti 

2008. gadā ESF projekta „Mentorings, IT, Supervīzija- atbalsts LU PPF augstākās 

profesionālās studiju programmas “Skolotājs” studentu praksei” ietvaros izstrādātie 

materiāli un iegūtā pieredze. 

Turpmāk nepieciešams turpināt modernizēt studiju kursu saturu un organizāciju, 

to mūsdienīgai un optimālai apguvei. Lai izstrādātos materiālus varētu arī vienmēr 

pielietot, būtu vēlams, lai katrā auditorijā un mācību darbnīcā būtu pieejams projektors 

un kodoskops. Uz  šo  bridi praktiski  visas auditorijas PPMF ir  aprīkotās ar  

audiovizuālo aparatūru.  

 

 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas 

analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

 Programmas saturs un praktiskā realizācija kopumā studentus apmierina. Par to 

liecina arī studentu aptaujas rezultāti par programmu ( vērtējuma skala 1 - ļoti labi, 2 - 

labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši) (Aptaujas rezultātu kopsavilkumus skat. 

Virzienu ziľojumu pielikumos) : 

 Studiju programmas saturs                                    - 2,01 

 Studiju programmas piedāvātās iespējas               - 2,12 

 Prasmju attīstīšana studiju laikā                            - 2,04 

 Studiju procesa organizēšana                                - 2,16 

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums                    - 2,22 

 Vai jūs plānojat turpināt studijas?                         - 54% 

       Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? - 60% 

      



 

 

Analizējot studentu aptauju kopsavilkumu rezultātus, jāatzīmē, ka viedoklis par 

studiju kursu piedāvājumu studiju programmā nedaudz svārstās. Kritiskāk par  

programmas  saturu izsākas  pēdējo studiju gadu studenti. Tas ir saistīts ar to, ka vecāko  

kursu studenti demonstrē patstāvīgo kritisko  domāšanu, kas ir viens   no  programmas 

mērķiem.  Studenti  augsti novērtē programmas piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās 

un profesionālās prasmes un iemaľas.  

         Daudzi studenti akcentē vēlmi pēc iespējas uzlabot studiju procesa 

materiāltehnisko un informatīvo nodrošinājumu. Bet salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

pašnovērtējumu rezultātiem, var secināt, ka PPMF darbs  šajā  virziena ir nesis pozitīvos 

rezultātus. Ja 2006./2007. mācību  gada  skalas indekss bija 2,81  tad  2009./2010. m.g. 

2,22. 

Pozitīvi jāvērtē studentu viedokļa attīstība jautājumā par tālāku studiju 

turpināšanu. Ja tikai 12% 1.kursa studentu  plāno tālāk studēt LU akadēmiskajās un 

profesionālajās studijās, tad 3.kursā šāds viedoklis jau ir 47% studentu, bet 4. kursā – 

attiecīgi  54% . Tas nozīmē, ka vairāk kā puse studentu atzīst LU studiju programmu 

augsto līmeni. 

          Atbildes uz jautājumu par plānoto darbu specialitātē ir praktiski vienādas visu 

anketēto kursu studentiem -  60% plāno strādāt specialitātē. Tādi studentu plāni nesakrīt 

ar  sabiedrībā kultivēto priekšstatu par to, ka programmas  beidzēji neiet strādāt skolā. 

         Ja studentus kopumā programmas saturs apmierina, tad vairākums programmas 

realizācijā iesaistīto docētāju izjūt laika trūkumu sava priekšmeta kvalitatīvam izklāstam. 

Visi docētāji un arī daļa studentu atzīmē, ka praktiskajiem darbiem ir ļoti maz 

kontaktstundu. Studiju procesa optimizācijai  rezerves  droši vien jāmeklē  metodisko 

paľēmienu izmaiľā un daţādošanā. No otras puses, pašnovērtējuma rezultāti liecina,  ka 

docētāju metodiskais arsenāls nebūt nav neatbilstošs. Tieši otrādi,  studiju procesā tiek 

pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba formas, bet arī daţādas 

metodes un paľēmieni, kas rosina studentus līdzdarboties - grupu darbs, diskusijas, 

problēmsituāciju analīzes, dokumentu un tekstu analīzes u.c.  

Mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka gan katra virziena 

īpatnība, gan katra studiju kursa specifika. Piemēram, vizuālās mākslas un mājturības/ 

mājsaimniecības studentiem ir iespēja kopīgi apspriest skates rezultātus un saľemt 

paskaidrojumus. Svešvalodu virziens organizē studentu starptautiskas konferences. 

Veselības mācības un sporta virziena studenti piedalās sporta pasākumu organizēšanā, 

fiziskās sagatavotības testu izstrādē. Studenti (docētāju  A. Auziľas, I. Irbes, M. 

Urdziľas-Derumas, L. Šelvahas, G. Treimanes, J. Leitāna, M. Kokinas–Lilo vadībā) tiek 

iesaistīti un aktīvi līdzdarbojās  Vizuālās mākslas un Valsts Mājturības/mājsaimniecības 

olimpiādes  organizēšanā, izstāţu iekārtošanā un darbu vērtēšanā. 

 Pašnovērtēšanas periodā tika konstatēts, ka novērošanas prakses organizācija 

attiecībā  pret  iepriekšējo periodu tika uzlabota, bet ir  jāatzīst, ka gan  prakses  

organizāciju, gan prakses saturu ir  iespējams  uzlabot. Skolu pārstāvji regulāri izsaka 

neapmierinātību par samaksu un niecīgam summām. Prakses jautājumi tiek apspriesti 

SIN valdes sēdēs un PPMF vadības sanāksmēs.  

             Eksmatrikulēto studentu skaits atskaites posmā, salīdzinot ar iepriekšējo  

periodu, ir pieaudzis. Studentu eksmatrikulācija galvenokārt notiek maksātnespējas dēļ, 

nevis programmas organizācijas trūkumu dēļ, vai vāja materiāli tehniskā stāvokļa dēļ. 

Studenti, kuriem tomēr ir līdzekļi, maina studiju formu no pilna laika klātienes uz 

nepilna laika studijām. Tas nozīmē, ka nepilna laika studiju forma vajadzētu saglabāt un  

modernizēt atbilstoši studentu vajadzībām. 

   

 



 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

           Virzienu vadītājiem, pirmkārt, notiek regulāras pārrunas ar visu kursu  studentiem 

par mācību procesa plānošanu (par studiju kursu secību, nodarbībām, par prakses 

organizāciju un eksāmeniem). Ikdienā tiek uzklausītas studentu vēlmes un meklēti 

problēmu risinājumi.  

Otrkārt, tiek organizētas aptaujas un pārrunas par  studiju kursiem, praktisko 

darbu saturu un nozīmi profesionālajā sagatavotībā, ikgadējās aptaujas par visu studiju 

programmu; 

Treškārt, studiju programmas „Skolotājs” studenti ir iesaistījušies un aktīvi 

darbojas PPMF studentu pašpārvaldē, kura aktīvi darbojas un pārstāv studentu intereses 

fakultātē, kā arī Pedagoģijas studiju programmu padomē, kurā tiek risināti ar studiju 

saturu saistītie jautājumi. Jācer, ka līdzīga studentu  aktivitāte būs jaunizveidotā 

Skolotāju izglītības studiju programmu padomē. 

Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama ne tikai iesaistot 

viľus studiju programmas darba izvērtējumā, bet arī ar programmas direktora 

starpniecību risinot radušās problēmas starp docētāju un studējošajiem, par nodarbību 

laikiem, kursa realizācijas gaitu un citas. Studējošo interese studiju procesa 

pilnveidošanā vērtējama kā ļoti laba. Studenti labprāt iesaistās ne tikai diskusijās par 

pašu procesu, bet arī daţādās pašnovērtējuma formās konkrētu studiju kursu ietvaros. 

Savukārt pašu studējošo organizatoriskajās pilnsapulcēs studējošie aktīvi runā par 

neskaidriem jautājumiem vai problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā, par 

korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem. 

       

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, 

vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

         Atskaites periodā, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, 365 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studenti, 

tika aptaujāti studiju gada noslēgumā. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka 

studiju programma studējošos apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi. No aptaujas 

rezultātu analīzes var konstatēt, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas 

zināšanas, prasmes un kompetences, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā 

skolotāja darbā. Aptaujātie studenti neizteica kritiskas piezīmes attiecībā uz programmas 

uzbūvi. Studentu aptaujā par programmu 2009./2010. akad. gadā minētie galvenie 

pozitīvie momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz 

jaunas    informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz 

noderīgu ideju savam darbam skolā (NLN); 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu; 

(NLN) 

 nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam;  



 

 

 pasniedzējiem jābūt saprotošākiem pret neklātnieku specifiku; 

 nepietiek izdales un metodiskā materiāla (NLN); 

 kursu satura (un prasību) saskaľošana docētāju starpā; 

 nodarbību sarakstu pielāgot studentu nepieciešamībai strādāt. 

 

        Aptaujātie pieľem pasniedzēju prasību līmeni, kurš pēc studentu atzinumiem ir 

diezgan augsts. Pietiekošs ir arī mājās uzdodamo uzdevumu skaits un to saturs. Aptaujas 

rezultāti liecina arī par studentu izteikto domu pretrunīgumu. Piemēram, no vienas 

puses, viľi vēlas apgūt studiju kursus e-vidē, bet no otras puses raksta, ka kontaktstundu 

ir par maz, lai attīstītu nepieciešamās praktiskās iemaľas un kompetences.  

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

centralizēta  absolventu aptauja  2009./2010. studiju  gadā  nebija plānota.   Absolventu  

aptaujas  tika  veiktas Angļu valodas, Mājturības un mājsaimniecības, un Vizuālās 

mākslas skolotājus apakšvirzienos. Absolventu aptauja tika veikta izmantojot LU 

izstrādāto tipveida anketu. 

 

Absolventu aptaujas rezultāti 

 

Skala:  1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6-pārsvarā 

piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu 

 

   Vidējais St.nov. Kop.vērt. 

R 

E 

S 

U 

R 

S 

I 

1 
Studijām atbilstošs materiāltehniskais (telpas, 

datoru un interneta pieejamība) nodrošinājums 
4.5 1.2 

4.8 
2 

Zinošs un labvēlīgi noskaľots akadēmiskais 

personāls 
4.7 1.3 

3 Atsaucīgs un pieejams administratīvais personāls 4.8 1.4 

4 Noderīgi LU bibliotēkas piedāvātie resursi 4.7 1.4 

5 Laba studiju procesa organizācija 5.3 0.5 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

S 

6 
Kopumā apmierina studiju kursu piedāvājums, 

saturs un secība studiju programmā 
3.8 1.5 

 

7 Kopumā apmierina piedāvātie e-kursi 5 0 

8 
Viegli pieejama nepieciešamā informācija par 

studiju procesu 
5 1 

9 Kopumā apmierina LUIS piedāvātās iespējas 5.5 0.7 

10 
LU piedāvātās starptautiskās pieredzes iespējas 

studijās bija pietiekamas 
  

R 

E 

Z 

U 

L 

T 

Ā 

T 

11 
Studijās ieguvu labas teorētiskās un praktiskās 

zināšanas 
4.8 1.3 

5.1 

12 
Studijās attīstīju spēju pielietot zināšanas praktiskā 

darbībā 
5.3 0.5 

13 
Studijās attīstīju spēju pieľemt sareţģītus lēmumus, 

kritiski izvērtējot informāciju 
5.7 0.6 

14 
Studijās pilnveidoju savas komunikācijas prasmes 

(rakstīšana, prezentēšana, diskutēšana, darbs 
5 0.8 



 

 

I grupā) 

15 

Studijās pilnveidoju savas vispārpielietojamās 

prasmes (svešvalodu, nozares 

datorprogrammatūras, spēju organizēt savu darbu) 

4.8 0.4 

 16 
Kopumā esmu apmierināts, ka izvēlējos šo studiju 

programmu 
5 1.2  

 17 
Studiju programmas grūtības pakāpe bija man 

piemērota 
5.5 0.7  

 18 
Studiju programma sagatavoja tālākai karjeras 

izaugsmei 
4.5 0.7  

 

Studentu vērtējums par pieredzi darba tirgū:  

  Vidējais St.nov. 

1 Strādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai 5 0 

2 
Darbā veicamie pienākumi un darba uzdevumi atbilst apgūtajai 

izglītībai 
5 0 

3 Darbā pielietoju studijās iegūtās zināšanas un prasmes 5 0 

4 Darbs netraucē (neatľem laiku) studijām 6 0 

5 Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo izaugsmi un karjeru 4.5 0.7 

6 Nākotnē plānoju strādāt atbilstoši savai izglītībai 4 1.4 

 

 Atbilţu varianti 

Vidējais 

nodarbību 

apmeklējums 

0-10% 10-24% 25-39% 40-54% 55-69% 70-84% 85-100% 

     50% 50% 

Patstāvīgais darbs 

nedēļā ārpus 

studijām 

0-4h 5-7h 8-10h 11-13h 14-16h 17-19h 20<..h 

50%    50%   

Šogad plāno 

turpināt studijas 

LU savā 

nozarē 

LU citā 

nozarē 

Citā 

augstsk. 
nestudēšu nezinu   

    100%   

Nodarbinātības 

statuss 

Strādā 

pilnā 

slodzē 

Strādā 

nepilnā 

slodzē 

Meklēju 

darbu 

Bērna 

kopšanas 

atvaļinājumā 

Tikai 

studēju 
  

 50%   50%   

 

 

Lai noteiktu, vai sniegtās atbildes ir ar pietiekamu vispārinājuma pakāpi, 

absolventiem bija jānorāda studiju laikā noklausīto lekciju īpatsvars. Aptaujātie 

apliecināja, ka apmeklējuši 50% nodarbību. Kopumā programma novērtēta pozitīvi. 

Studiju programmas pasniedzēju zināšanas un kompetences vērtējums bija ļoti augsts – 

4,7 balles. Aptaujātie absolventi domā, ka ir apmierināti ar saľemto studiju kvalitāti.  

Absolventi augstu novērtē iegūtās izglītības konkurētspēju darba tirgū un komunikāciju 

prasmes, kā arī programmā iesaistīto pasniedzēju kompetenci un profesionalitāti. 

Jāatzīmē, ka pēdējā gada aptaujas salīdzinoši nelielais respondentu skaits un viľu samērā 

kritiskais vērtējums atsevišķos jautājumos deva rezultātus, kas ir nedaudz zemāki 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Absolventi norāda, ka programma sniedz labas  



 

 

teorētiskas zināšanas, bet  praktisko iemaľu apgūšana vairāk ir  saistīta  ar  praksi. 

Pozitīvi tomēr jānovērtē fakts, ka no visiem pēdējo divu gadu absolventiem  katru gadu 

aptuveni 10 cilvēki turpina studēt  PPMF  maģistra studiju programmās.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites 

periodā, personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi 

turpmākai personāla attīstībai 

 

 Programma tiek realizēta LU PPMF. Studiju programmas realizācijā iesaistīti 101 

docētājs, no tiem - 20 profesori, asociētie profesori - 8 ,  docenti - 17, lektori - 35, 

asistenti – 9, stundu pasniedzēji - 12, no tiem 3 ir ar doktora zinātnisko grādu, 9 ar 

maģistra zinātnisko grādu.  

 Akadēmiskā un administratīvā personāla kvalifikācija ir atbilstoša Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

 Studiju programmas obligātās daļas studiju kursus, t.i., nozīmīgākos pedagoģijas 

un psiholoģijas kursus docē galvenokārt profesori, asociētie profesori un docenti. 

Akadēmiskais personāls ar maģistra grādiem pārsvarā docē obligātās izvēles daļas 

kursus, kuru mērķis ir attīstīt studējošo profesionālās prasmes. Obligātās izvēles daļas 

kursus docē arī stundu pasniedzēji, kuru lielākā daļa ir augsta līmeľa praktizējoši 

speciālisti savā nozarē.  

            Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek atbilstoši programmas 

mērķiem un uzdevumiem, saskaľā ar LU noteikto kārtību par vēlēšanām akadēmiskajos 

amatos. 

            Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas  fakultātē īstenotās doktora programmas 

dod iespēju jaunajiem lektoriem un asistentiem turpināt studijas, gan nākotnē 

programmas īstenošanā iesaistīt jaunus mācībspēkus no doktorantu grupas. 2009./2010. 

akad. gadā doktora programmās studēja 12 studiju programmas „Skolotājs” mācībspēki.      

           1. lektors ir ievēlēts par docentu. 2 docenti ir ievēlēts par asociēto profesoru. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” docētāji 

piedalās profesionālās pilnveides kursos, pie tam, gan kā dalībnieki, gan kā docētāji. 11 

docētāji apguva profesionālās pilnveides programmu. Tas ļāva paaugstināt studiju 

zinātnisko līmeni, pilnā mērā nodrošinot iespēju izglītot studentus profesionālā 

bakalaura grāda iegūšanai. 

  Konsekventi tiek domāts par stundu docētāju skaita samazināšanu, taču pilnībā 

bez tiem nav iespējams iztikt - lai nodrošinātu studiju augstu profesionālo kvalitāti, 

nepieciešams iesaistīt labus speciālistus. 2009./2010. akad. gadā studiju programmas 

„Skolotājs”  realizācijā bija iesaistīti  12 stundu pasniedzēji. 

  Lielu loma studiju procesa organizēšanā un programmas realizācijā ir 

palīgpersonālam. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Skolotājs”  apkalpo 8 palīgpersonāla darbinieki. 5 studiju metodiķu pienākumi ir saistīti 

ar norādījumu sagatavošanu - reģistrācijām (semestrim, stud. pārtraukumam, studiju 



 

 

turpinājumam), eksmatrikulācijām, studentu prakses līgumu sagatavošanu un 

reģistrāciju, studiju procesa dokumentācijas kārtošanu (studiju kartes, iesniegumi, 

līgumi), to glabāšanu un nodošanu arhīvā, studentu apliecību pagarināšanu utt. 2 studiju 

metodiķi ir  atbildīgi par nodarbību plānošanu, sesijas grafika sastādīšanu un ievadīšanu 

LUIS sistēmā. 1 cilvēks atbild par IT  (datori, programmatūra, periferiālās iekārtas, 

lietotāju sistēma, u.c.). Jāatzīmē, ka palīgpersonāls ir  iesaistīts PPMF darbā un citu 

studiju programmu apkalpošanā. 
 

 

 

 

 

 

        3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu  

 

         Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Skolotājs” docētāji līdzās akadēmiskajam darbam veic arī pētniecisko darbību. 

Pētījumu tematika cieši saistīta ar studiju programmas saturu un katra docētāja studiju 

kursiem. Vairāki docētāji darbojas kā daţāda līmeľa eksperti (D. Blūma, I. Kangro, S. 

Kalniľa, I. Odiľa, R. Andersone, M. Gavriļina, Z. Anspoka, I. Stikāne,  O. Fiļina, I. 

Ivanova, J. Mencis, R. Vociša, D. Markus, I. Stikāne, A. Vulāne, Ā. Zaiceva un  citi).  

Docētāji aktīvi darbojas profesionālās asociācijās (Z. Anspoka, O. Fiļina, M, 

Gavriļina, A. Golubeva, J. Mencis, A. Raţeva, I. Stikāne,  I. Kangro, L. Stramkale, M. 

Urdziľa- Deruma un citi), tā tiek nodrošināta ciešāka saikne ar skolotājiem, skolotāju 

vajadzību izzināšana un centieni tās apmierināt, īstenojot  skolotāju studiju programmu.  

Daudzi mācībspēki ir Latvijas Zinātľu padomes eksperti un Pedagoģijas 

promocijas padomes locekļi. Tādējādi akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un 

kompetents, lai nodrošinātu studentiem nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un 

kompetenču apguvi.  

Docētāji ir iesaistīti daţāda līmeľa projektu darbībā gan kā dalībnieki, gan kā 

projektu vadītāji (D. Blūma, S. Tūbele, Z. Anspoka,  I. Kangro,  A.Vulāne, L. Stramkale, 

M. Gavriļina, I. Ivanova, J. Mencis, I. Stikāne, M. Urdziľa- Deruma un  citi. 2009./2010. 

m. g. docētāji veikuši 31 zinātnisko pētījumu gan pētnieciskos projektos (LZP, IZM 

u.c.), gan individuālu tēmu ietvaros. 

Docētāji regulāri piedalās starptautiskās un republikāniskās konferencēs, 

uzstājoties tur ar referātiem, kā arī vadot darba grupas Atskaites periodā ir palielinājies 

publikāciju skaits starptautiski citējamos izdevumos. Atskaites periodā publicēti 147 

zinātniskie raksti Latvijas un ārzemju izdevumos. Studiju programmas realizācijā 

iesaistītais akadēmiskais personāls piedalījās ar 152 referātu zinātniskajās konferencēs 

Latvijā un ārzemēs. Kvantitatīvie dati par personāla pētniecisko darbību apskatāmi 

attiecīgā tabulā pašnovērtējuma ziľojuma beigās.      

          Apkopojot pārskatus par akadēmiskā personāla zinātnisko un metodisko darbību, 

līdzdalību projektos un konferencēs, var secināt, ka zinātnisko rakstu saturs un referātu 

tēmas konferencēs ir saistītas ar programmas mērķiem un uzdevumiem. 

 

 

 



 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiņas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

 

 Studiju programmas vajadzībām pieejamas piecas datorklases (kopā vairāk nekā 

100 darba vietas), metodiskie kabineti,  zīmēšanas, grafikas un gleznošanas laboratorijas 

un mācību darbnīcas - 11. Auditorijas – 40, no kurām 35 ir multimediālais aprīkojums. 

Tehnoloģiskajā nodrošinājumā ietilpst arī 8 krāsainie un vairāk kā 30 melnbaltie 

lāzerprinteri, krāsainais lielformāta (A2) tintes printeris, 8 skeneri, 15 kopētāji, u.c. 

Iespēju robeţās notiek auditoriju remonts un jaunu auditoriju iekārtošana, tehniskā 

aprīkojuma (balto tāfeļu, grafoprojektoru, datu projektoru, auditoriju apskaľošanas 

sistēmu, TV un videotehnikas) iegāde un uzstādīšana.  Materiāli tehnisko nodrošinājumu 

atskaites periodā var uzskatīt par nosacīti pietiekamu studiju programmas sekmīgai 

īstenošanai. Auditoriju, darbnīcu, laboratoriju, metodisko kabinetu, akadēmiskā 

personāla darba telpu, kā arī daţādu palīgtelpu skaits un platība pašnovērtēšanas periodā 

nav mainījusies.  

   Atskaites periodā pēc studiju programmas virzienu akadēmiskā personāla 

priekšlikumiem fakultātes bibliotēka ir iegādājusies mācību un zinātnisko literatūru 14 

790 Ls apmērā (2005./2006.g.- 22 400 Ls, 2006./2007.g.- 28 800 Ls, 2007/2008g. – 34 

600 ). Bibliotēkas fondu zāle – 129,84 m
2
, lietošanas telpas – 126,16 m

2
, tai skaitā 

abonementa telpa, lasītava 48 vietām. Izvērtējot datus par bibliotēkas apmeklējumu, 

jāsecina, ka fondu uzlabošana un resursu palielināšana veicina lielāku apmeklētāju 

skaitu. Tomēr no studentu puses joprojām izskan sūdzības par mācību literatūras 

trūkumu, jo eksemplāru skaits ne vienmēr ir pietiekams. 

 

 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi.       
         

            Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

finansējumu veido Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes rīcībā nodotie LU 

budţeta līdzekļi. Programmas finansiālo avotu veido valsts dotācija, un studentu studiju 

maksas. Kopumā programmā tikai 20,8% studentu mācās par valsts budţeta līdzekļiem. 

           Maksa par studijām studiju programmā tiek noteikta katru gadu atbilstoši LU 

noteiktajai kārtībai. 

Studiju maksas 2006./2007. mācību gadā  vidēji bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    700 Ls. 

                 nepilna laika studiju studentiem 420 Ls. 

Studiju maksas 2009/2010. mācību gadā vidēji  bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    1100 Ls.                  

                 nepilna laika studiju studentiem 700 Ls. 

          Ľemot vēra PPMF SIN rīcībā esošos līdzekļus, var nodrošināt tikai programmas 

realizācijā iesaistīto docētāju un palīgpersonāla atalgojumu, kā arī iegādāties 

visnepieciešamāko mācību procesa norisei. Ierobeţotais finansējums ir šķērslis PPMF un 

programmas attīstīšanai. Docētāju piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un personāla 

attīstība daudzos gadījumos tiek bremzēta finansiālās nabadzības dēļ. Pedagoģiskās 

prakses veiksmīga norise lielā mērā ir atkarīga arī no pienācīgas apmaksas gan prakses 

vadītājiem no programmas puses, gan prakses vadītājiem skolās. Skolu pārstāvji bieţi 



 

 

vien nav ieinteresēti pieľemt praksē studentus savās skolās. Stundu skaits slodzēs (proti, 

samaksa) par prakses vadīšanu un reālais laika ieguldījums ir viens no apstākļiem, kādēļ 

prakses zaudē savu efektivitāti. 

         Studiju programmas veiksmīgākai realizācijai būtu nepieciešamas jaunas telpas. 

Neskatoties uz veiktiem remontdarbiem, ir pieprasījums pēc jaunam auditorijām un 

telpām. Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu 

studentu pamatotas prasības attiecībā uz izglītības kvalitāti. 

         Profesionālās studiju programmas īpatnība ir tāda, ka kvalitatīvas studijas prasa 

krietni lielāku finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet skaidrs ir arī tas, ka straujas studiju 

maksas palielinājums samazinās studentu skaitu  programmā.  

Ievērojot pašreizējo studentu skaita samazināšanās tendenci, ko daļēji var 

pamatot ar demogrāfisko „bedri”, kā arī ekonomiskās krīzes ietekmi, nākamajos studiju 

gados celt maksu par studijām būtu nepareizi. Īstenībā tas  norāda uz to, ka programmas 

normāla funkcionēšana ir lielā mērā saistīta ar valsts politiku izglītības jomā un, it īpaši, 

skolotāju sagatavošanas stratēģiju, kā arī LU vadības interesi par PPMF un tajā realizēto 

programmu attīstību.  

 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Darba devēji kā eksperti tiek aicināti  piedalīties Valsts pārbaudījumu komisijās. 

Pārskata periodā gala pārbaudījumu komisijās darbojušies Andris Vikainis, Talsu  

Mākslas  skolas direktors, Baiba Birbele, Rīgas Juglas vidusskolas skolotāja un citi. 

Pedagoģiskās prakses notiek sadarbībā ar skolu administrāciju un skolotājiem. 

Turpinās sadarbība ar Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības Asociāciju. 

Konstruktīva sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas logopēdu asociāciju. Turpinās 

sadarbība ar Latvijas Skolotāju Izglītotāju Asociācija (ALSI). Nozīmīga sadarbība ir ar  

IZM ISEC (D. Blūma, I. Kangro, I. Odiľa, A. Vulāne, M. Gavriļina). Paplašinājusies 

sadarbība ar Akadēmisko programmu aģentūru (D. Blūma, I. Kangro, S. Kalniľa, A. 

Raţeva). Regulāri notiek sadarbība ar skolotāju metodiskajām apvienībām (A.Vulāne, 

M. Gavriļina, Ā. Zaiceva u.c.).  

Laba sadarbība ir izveidojusies ar daudzām Rīgas pilsētas un citu pilsētu un 

rajonu vispārizglītojošajām skolām: tajā skaitā Rīgas 41. vidusskolu, Rīgas Angļu 

ģimnāziju, Ziemeļvalstu ģimnāziju, Rīgas Juglas vidusskolu, Imantas ģimnāziju, Rīgas 

2. vidusskolu, u.c., kurās notiek studentu pedagoģiskā prakse. Par veiksmīgu var uzskatīt 

darbu ar mentoriem, lai sagatavotu skolu skolotājus studentu prakses vadīšanai un 

izvērtēšanai skolā. Rezultātā ir izveidojusies cieša sadarbība ar 31 skolu. 

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei 

 

Darba devēju  centralizēta aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. Aptaujas 

notika konkrēto  virzienu ietvaros.   

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robežām 

 



 

 

Studiju satura pilnveidošanā notiek sadarbība ar līdzīgām studiju programmām 

citās Latvijas augstskolās un ārvalstu augstskolās: LLU, Rēzeknes augstskola, 

Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Viļľas universitāte, Freiburgas 

Pedagoģiskā augstskola, Helsinku Universitāte, Ščecinas Universitāte, Brēmenes 

universitāte u.c.  

Erasmus programmas ietvaros sākās sadarbība ar Tallinas Universitāti, kur 2010. 

gada pavasara semestrī studēja 3. kursa studentes Ilva Krauja un Justīne Bogdānova. 

Turpināta sadarbība ar Austrumsomijas Universitātes (Somija) Savonlinnas 

Skolotāju izglītības nodaļas docētājiem. Akadēmiskā personāla sadarbība notiek 

piedaloties programmu akreditācijas procesā. Svarīgākās sadarbības formas ir profesoru 

apmaiľa promocijas padomju darbā - gan kā padomes locekļi, gan kā eksperti atsevišķu 

promocijas darbu recenzēšanā, sadarbība gala pārbaudījumu komisijās, iesaistīšanās 

starptautisko zinātnisko konferenču rīkošanā (organizatoriskajās un zinātniskajās 

komitejās) un arī akadēmisko un zinātnisko projektu īstenošanā. Pedagoģijas studiju 

programmu padomē kopā ar kolēģiem no citām fakultātēm tika apspriesti skolotāju 

programmas realizācijas organizatoriskie un saturiskie jautājumi. 

           Laika periodā no 2009.gada. līdz 2010.gadam daţādās apmaiľas programmās 

iesaistījušies gan pasniedzēji, gan studenti. Daţāda apjoma pedagoģisko darbu ārzemēs 

veikuši vairāki programmas īstenošanā iesaistītie docētāji: 

 prof. D. Blūma – Oldenburgas universitātē un Odenses universitātēs 

(Dānija), 

 prof. I. Ivanova – Helsinku universitātē (Somija), 

 prof. I. Kangro – Freiburgas Pedagoģijas augstskolā (Vācija), 

 prof. V. Kincāns – Kijevas Valsts universitātē (Ukraina) un 

Dienvidfloridas universitātē (ASV),  

 lekt. A. Avotiľa –   Cīrihes universitātes Pedagoģijas institūtā 

(Šveice), 

 lekt. M.Urdziľa-Deruma - Joensuu universitātes Savonlinnas nodaļā 

(Somija), 

 lekt. J.Leitāns - Joensuu universitātes Savonlinnas nodaļā (Somija), 

 lekt. S. Kalniľa – Freiburgas Pedagoģijas augstskolā (Vācija), 

 lekt. I. Odiľa – Varšavas universitātes filiālē (Polija). 

 

        2009/ 2010. studiju gadā PPMF  lekcijas lasīja: 

 prof. G. Bēme – Frankfurtes pie Mainas universitāte (Vācija); 

 prof. D.Šulcs – Leipcigas universitāte (Vācija), 

 prof. G. un I. Huberi – Tībingenas universitāte (Vācija), 

 prof. J. Helds – Tībingenas universitāte (Vācija), 

 

Ārvalstu vieslektoru lekcijas, semināri un konsultācijas  dod iespēju  daţādot studiju 

procesu un uzlabot studiju kvalitāti.  

Studiju programmā „Skolotājs”  studējošiem ir iespēja apgūt interesējošos studiju 

kursus citās augstskolās. To nodrošina SOCRATES/ERASMUS  un CAMPUS EUROPAE  

programmu ietvaros noslēgtie līgumi ar 68 citu valstu augstskolām. 17 studenti 

2009./2010. mācību gadā izmantoja sadarbības iespējas un piedalījās studējošo apmaiľas 

programmās. Līdz ar to ir tiek veicināta starptautiskā studējošo apmaiľa. Ārvalstīs 

studējušie atzīst, ka apmaiľas programmas dod studentiem plašāku redzesloku un 

pieredzi, kā arī svešvalodas pilnveidošanas iespējas. 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 



 

 

 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes nodaļām, centriem un 

LU katedrām; 

 ar  Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālistiem. Tas dod iespēju LU 

īstenoto programmu salīdzināt ar līdzīgām studiju programmām citās 

augstskolās un nepārtraukti to pilnveidot. M. Urdziľa-Deruma 2010. gada 

aprīlī piedalījās IZM VISC organizētajā Mājturības/mājsaimniecības 

metodisko apvienību vadītāju sanāksmē; 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem, kuri deleģē savu 

pārstāvi valsts pārbaudījuma komisijā; 

 ar skolām, (piemēram, Talsu mākslas skolu, Rīgas Juglas vidusskolu, Rīgas 

47.vidusskolu, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, Rīgas 2.vidusskolu, 

Ziemeļvalstu ģimnāziju u.c.), iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan 

Valsts pārbaudījuma komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu 

pedagoģisko prakšu vietas; 

 ar mācību grāmatu izdevniecībām (RaKa, Mācību grāmata, Pētergailis); 

 ar skolotāju metodiskajām apvienībām; 

  ar LZP; 

 ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru. 

Sadarbību ar daţādam organizācijām un institūcijām tiek plānots attīstīt arī 

nākotnē, jo tas sekmē skolotāju izglītības programmas  satura bagātināšanu un  

dinamisko attīstību.  

 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

(ārējās ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu 

realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

 

      Gatavojoties akreditācijai, tika ľemta 5 iepriekšējo gadu „Skolotāja” programmas 

īstenošanā pieredzētais un konstatētais, kā arī vērtētāju ieteikumi un citu līdzīgu 

programmu (Liepājas Universitātē, Daugavpils Universitātē) pieredze. Šajā programmas 

īstenošanas etapā izvirzītie uzdevumi izpildīti. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Laika periodā kopš iepriekšējās akreditācijas programmas administrācija ir veikusi 

tās stipro un vājo pušu analīzi ar mērķi noteikt tālākos programmas attīstības 

uzdevumus. 

  

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” stipro un vājo pušu 

novērtējums 

 

Stiprās puses Vājās puses 

  



 

 

1. Augsta līmeľa profesionālās izglītības 

iegūšana, absolvējot programmu. 

2. Programmas satura atbilstība LU attīstības 

stratēģijas, PPMF mērķiem un 

uzdevumiem. 

3. Iespējas izmantot LU PPMF mūsdienīgos 

studijām nepieciešamos resursus (telpas, 

datortehniku, bezvadu interneta 

pieslēgumu, bibliotēku, ārējos sakarus). 

4. Profesionālu un pieredzes bagātu docētāju 

iesaistīšana studiju programmas 

realizācijā.  

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

celšanas iespējas Latvijā un ārvalstīs. 

6. Zinātniski-pētnieciskā darba veikšanas 

iespējas un tā rezultātu izmantošana 

studiju satura pilnveidošanai. 

7. Pieredze starptautisko zinātnisko 

konferenču organizēšanā un iesaistīšanās 

ārvalstu starptautisko konferenču darbā. 

8. Iespējas studentiem izvēlēties studiju 

formu – pilna laika vai nepilna laika 

klātieni/ nepilna laika neklātieni.  

9. Pēc programmas beigšanas iespēja studēt 

tieša turpinājuma profesionālā maģistra 

programmā „Skolotājs” vai „Pedagoģija”. 

 

1. Mazs reflektantu skaits. 

2. Izmaksu ekonomijas dēļ praktizētā 

studentu grupu apvienošana kursu 

docēšanā.  

3. Nepilna laika studējošajiem ir 

saspringts darba grafiks un intensīvs 

studiju process. 

4. Studentu daţādā iepriekšējā 

sagatavotība  pirmajā kursā. 

5. Pārāk mazs kontaktstundu skaits 

praktiskajiem studiju kursiem. 

6. Darba specifikas radītā atsevišķu 

strādājošo studentu mainīgā studiju 

efektivitāte. 

7. Saspringta un intensīva nedēļas 

nogale nepilna laika studiju formas 

studentiem. 

8. Nepietiekoša zinātniski-pētnieciskā 

darba iemaľu apguve studējošo vidū. 

9. Relatīvi zems studentu apmaiľas 

programmu dalībnieku īpatsvars. 
 

 

Iespējas Draudi 

1. Studiju kursu satura aktualizēšana, 

plašāk pielietojot ne tikai 

datortehniku, bet arī inovatīvas 

pasniegšanas metodes  (diskusijas par 

nolasītajiem referātiem, E- kursu 

izmantošana utt.).  

2. Akadēmiskā personāla staţēšanās citu 

valstu augstskolās (motivācija 

svešvalodu apgūšanai). 

3. Akadēmiskā personāla un studentu 

iesaistīšanās zinātniski – pētnieciskos 

projektos atbalstīšana. 

4. Studiju programmas prestiţa 

paaugstināšana, adaptējot tās saturu 

pašreizējām  izglītības situācijas 

īpatnībām. 

5. ES struktūrfondu finansējuma 

izmantošana programmas 

pilnveidošanai. 

6. Studiju maksas atvieglojumu 

saľemšana, turpinot studijas 

maģistrantūrā. 

7. Turpināt pilnveidot sadarbību ar 

1. Studējošo maksātspējas straujš 

samazinājums ekonomiskās krīzes 

iespaidā. 

2. Ierobeţota studiju kreditēšana banku 

sektorā. 

3. Studējošo skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas dēļ. 

4. Skolotāju pieprasījuma samazināšanās 

sakarā ar skolu skaita  samazināšanos 

Latvijā un „konsolidācijas” politiku. 

5. Līdzīgu studiju programmu realizācija 

citās Latvijas augstskolās ar sekojošu 

konkurences pieaugumu. 

6. Nelielais mācību stundu skaits 

konkrētajiem mācību priekšmetiem 

vispārizglītojošās skolās; 
 



 

 

ārzemju augstskolām; 

8. Veicināt studējošo interesi par 

zinātniski pētniecisko darbību un 

rosināt to izmantot diplomdarbu 

izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā); 

9. Pilnveidot materiāli tehnisko un 

informatīvo bāzi. 

 

 

Paveiktā darba, studiju procesa norises un programmas analīze dod ierosinājumus 

un idejas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

turpmākai attīstībai.  

1. Regulāri izvērtēt mainīgās izglītības vides radītās prasības un to ietekmi uz 

studiju programmas saturu, aktualizēt atbilstošo studiju kursu saturu. 

2. Rosināt studiju kursu docētājus lekcijās un praktiskajās nodarbībās vairāk 

iekļaut pedagoģiskajā darbā adaptētas, inovatīvas pasniegšanas metodes.  

3. Lai paaugstinātu programmā imatrikulēto studentu zināšanu līmeni, meklēt 

iespējas plašāk sadarboties ar ārvalstu augstskolu pasniedzējiem, uzaicinot tos 

nolasīt lekcijas atsevišķos studiju kursos. 

4. Veicināt studentus izmantot starptautiskās apmaiľas iespējas.  

5. Rosināt labāko studentu tālāko izglītību maģistrantūrā. 

6. Paaugstināt akadēmiskā personāla zinātniski – pētnieciskā darba kvalitāti, 

veicinot iesaistīšanos lietišķo un zinātnisko projektu izstrādē. 

7. Rīkot ikgadējās zinātniskās konferences pedagoģijā un skolotāju izglītības 

jautājumos, iesaistot tajās aktīvākos studentus un tādejādi nodrošinot pieredzes 

apmaiľu par veiktajiem pētījumiem un aktuālākajām izglītības teorijas un 

prakses problēmām. 

8. Rūpēties par mācību procesa tehnisko un metodisko nodrošinājumu. Veicināt 

pasniedzējus sagatavot jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 

9. Izmantot ES struktūrfondu projektu piedāvātās iespējas finansējuma 

saľemšanai studiju programmas īstenošanas nodrošināšanai un attīstībai. 

 

      

8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  379 366 333 344 289 87 1798 1364 120 224* 

2006.  345 304 342 279 314 121 1705 1344 267 - 



 

 

2007. 280 280 263 310 241 256 131 1484 1181 376 230 

2008. 306 306 237 220 241 151 91 1249 983 294 178 

2009 189 189 246 203 217 111 - 1068 697 158 136 

2010 149 149 160 225 193 83 - 840 551 - - 

 

* dati no https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1 laikā 1/09/2008-1/09/2009 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju 

kursiem: 
aptaujāto 

studiju kursu 

skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32 97 84 77 - - - 

2006./2007. 74 52 59 60 49 13 57 11 

2007./2008. 44 84 37 76 38 10 11 38 

2008./2009. 137 84 78 73 - - - 39 

2009./2010. 84 112 83 66 25 - - - 

 

 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007 2008 2010 

Profesori 14 14 15 22 20 

Asociētie profesori 4 5 5 9 8 

Docenti 18 19 19 21 17 

Lektori: 50 35 36 41 35 

t.sk:       ar doktora grādu  1 - - 5 1 

ar maģistra grādu  48 32 33 36 34 

citi* 1 3 3 -  

Asistenti: 7 7 7 10 9 

t.sk:       ar doktora grādu       

ar maģistra grādu  7 7 7 10 9 

citi*      

Akadēmiskais personāls KOPĀ 93 80 82 103 101 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/lais_stat4.startup?l=1


 

 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Viesprofesori - - - - - 

Viesdocenti - - - - - 

Vieslektori: - - - - - 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 
25 45 34 33 12 

t.sk:       ar doktora grādu  6 11 10 4 3 

ar maģistra grādu  15 29 19 29 9 

citi* 4 5 5 - - 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 25 45 34 33 12 

                    * Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Studē doktorantūrā 10 8 12 14 12 

Ieguvuši doktora grādu - 1  1 2 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
8 10 15 31 11 

Akadēmiskajā atvaļinājumā  3 - 5 6 4 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos 

projektos (projektu skaits) 
23 19 12 70 31 

Dalība zinātniskās konferencēs  40 92* 136* 151* 152 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 
78 96 163 139 147 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
38 49 15 153 201 

*Referātu  skaits  zinātniskajās  konferences. 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem  

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 



 

 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Lietuva 2   2  
Somija    1  

No ārvalsts 

uz Latviju 

Vācija     4 

      

Studējošo 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Vācija 5 4 9 5 4 
Francija 1  1   
Portugāle 1  4 2 2 
Īrija 1     
Austrija 2  5 1 1 
Dānija 2 4 5 2 3 
Anglija 1     

 Lietuva  2 5   

 Igaunija  1 1  2 

 Norvēģija  1    

 Nīderlande  1    

 Polija  1 3   

 Somija  2 2 3 3 

 Luksemburga   1   

 Zviedrija   3   

 Grieķija     1 

 Slovēnija     1 

       

 Nav definēts  4    

No ārvalsts 

uz Latviju 

Somija    1  

      

      
Nav definēts  3    

Pielikums Nr. 1. 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

studiju virzienu 

 pašnovērtējuma ziľojumi: 

 



 

 

 

 
1. Angļu/vācu valodas skolotājs 

2. Latviešu valodas un literatūras skolotājs  

Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 

3. Mājturības/ mājsaimniecības skolotājs 

4. Veselības mācības un sporta skolotājs 

5. Vizuālās mākslas skolotājs  

6. Speciālās izglītības skolotājs 

7. Lietišķās informātikas skolotājs 

8. Kultūras vēstures skolotājs  

9. Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase) 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa  

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMA  SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Angļu/vācu valodas skolotāja 

KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 

PAR 2009./ 2010. AKADĒMISKO GADU 

 

 

 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

 

 

 Studiju virziena vadītāja prof. I. Kangro 

 



 

 560 

 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” mērķis 

pašnovērtēšanas periodā (2009./2010. māc. gads) nav mainījies: studiju programmas īstenošanas 

mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt skolotāja profesionālo kvalifikāciju (Angļu/vācu 

valodas skolotājs), kas ir pamats skolotāja pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

* nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību pilna 

un nepilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes un 

iemaľas; 

* radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un radošai 

darbībai demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās 

prasmes; 

* nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo attieksmju 

izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

* attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

1.3. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju 

kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t.sk. 

ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2008./2009. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 32 

Informācijas tehnoloģiju kursi 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi  60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2009./2010. akad. gadam 

ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 78 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri izvēlējušies 

profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 76 KP (46%), jāapgūst angļu/vācu valodas skolotāja 

kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Lai uzlabotu novērošanas prakšu organizāciju, PPMF tiek ieviesti ESF projektā „Mentorings, IT, 

Supervīzija izstrādātie materiāli („Skolu mentoru sagatavošanas programma” un „Skolu mentoru 

kompetences pilnveides programma”).  

Docētāji patstāvīgi pilnveido docējamos kursus, atjauno literatūras sarakstus.  

1.4. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Studiju procesā tiek pielietotas ne tikai tradicionālās mācību metodes un darba formas: 

lekcijas un semināri, notiek arī praktiskās nodarbības, ko nosaka apgūstamās studiju 

programmas specifika. Lai studiju procesā studenti varētu apgūt prezentācijas prasmes, vairākos 

studiju kursos studenti veic nelielus pētnieciskos darbus un paveikto prezentē auditorijā.  

Vairāku gadu laikā izveidojusies ļoti laba sadarbība ar svešvalodu studiju virziena bāzes skolām, 

kurās studenti veic pedagoģisko praksi. Doc. Odiľas vadībā ir vadīti semināri skolu mentoriem 

par novērošanas prakses organizāciju un par izmaiľām Pedagoģiskā prakse I un Pedagoģiskā 

prakse II organizēšanā. Notika pieredzes apmaiľas seminārs par prakšu organizāciju un norisi. 

Doc I. Odiľa izstrādājusi arī Mentoru rokasgrāmatu. Skolās strādājošie mentori var sniegt 

ievērojami kvalificētāku palīdzību mūsu studentiem.  
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Aktīvi norisinās darbs pie Profesionālās maģistra programmas „Skolotājs” izstrādes 

(programmas direktore ir doc. I. Odiľa). 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju 

procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības 

veicināšanai u.c.) 

Angļu/vācu valodas skolotāja virziena vadītāja vismaz 2 reizes semestrī tiekas ar katra kursa 

studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un problēmas. 

Virzienu vadītājam ir iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt neskaidros jautājumus.  

Studējošajiem ir iespējams tikties ar virziena vadītāju gan individuāli konkrētos iknedēļas 

pieľemšanas laikos, gan arī grupu sanāksmēs, kurās tiek pārrunāts gan studiju saturiskais, gan 

organizatoriskais aspekts un uzklausīti studentu ieteikumi studiju procesa uzlabošanai. 

 

2009./2010. GADA DATI 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam)* 

Visi studenti, gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti studiju gada noslēgumā, 

izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. 

 Anketēšanas rezultātā tika konstatēts: *(.Pielikums Nr.4) 

 Studenti kopumā ir apmierināti ar studiju kursu piedāvājumu, kursu saturu 

studiju programmā. 

 Visaugstāk novērtē: iespēju attīstīt pētnieciskās/profesionālās prasmes un 

iemaľas, studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju un iespēju apgūt 

terminoloģiju svešvalodā. 

 Augstu novērtē arī izvēles iespējas starp B daļas kursiem. Jāpiezīmē, ka studenti 

pozitīvi novērtē, ka viľi var padziļināti apgūt 2. svešvalodu. 

 Vairāki kursi pozitīvi novērtējuši iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem. 

Pozitīvi novērtēta attieksme pret studentiem no fakultātes personāla un 

informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē. 

 Vissliktāk novērtē materiāli tehnisko nodrošinājumu. Šajā kritērijā viszemāk ir 

novērtēta literatūras pieejamība LU bibliotēkā. Pārrunās ar studentiem tika 

noskaidrots, ka cēlonis (tāpat kā iepriekšējā akadēmiskajā gadā) šai 

neapmierinātībai ir fakts, ka ir mazs eksemplāru skaits pedagoģiskajai un 

psiholoģiskajai literatūrai, ar kuru jāiepazīstas vienlaicīgi visiem viena kursa 

programmas „Skolotājs” virzienu studentiem.  

 Studentus neapmierina studiju procesa organizācija. Pārrunās tika noskaidrots, 

ka viľus visvairāk neapmierina nodarbību plānojums pa dienām, taču šeit 

faktiski nav iespējams izveidot tādu plānojumu, kas apmierinātu visus, jo 

kvalifikācijas apguvei nepieciešamie studiju kursi jāsaskaľo ar attiecīgā virziena 

studentu un docētāju iespējām.  

 Daudzās anketās studenti pauţ viedokli, ka labprātāk vairāk apgūtu svešvalodas 

un daţādus kursus svešvalodās, mazāk pedagoģiju un psiholoģiju. 

 Vēlas plašāku C kursu piedāvājumu. 

 Lielāka uzmanība jāpievērš kursu un materiālu izstrādei e-vidē. 

 Vairāk vieslektoru. 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notiek pārrunu formā tiekoties ar katru 

akadēmisko grupu, kā arī izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu. 

Pārrunās tika konstatēts, ka studenti augstu novērtē pasniedzēju kompetenci, augstu novērtē 

docētājus, kuri ļoti skaidri un saprotami izklāsta uzdevumus un prasības, pieejamību gan 

konsultāciju, gan arī citos laikos, kā arī komunikācijas iespējas, izmantojot e-pastu. Atsevišķi 

studenti izteica kritiskas piezīmes par to, ka daţkārt studiju kursu saturs pārklājas. 
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2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, 

priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

2009./2010. studiju gadā absolventu aptauja tika veikta LUISā (Pielikums Nr.6).  

Aptaujā kopumā piedalījās 17 absolventi. 

Pozitīvi vērtējams tas, ka lielākā daļa strādā atbilstoši savai izglītībai un darbā pielieto studijās 

iegūtās zināšanas un prasmes. Pārsvarā studenti jau studiju laikā sākuši plānot savu profesionālo 

izaugsmi un karjeru. Procentuāli liels ir arī studentu skaits, kas plāno turpināt studijas LU savā 

nozarē.  

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla 

attīstībai 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 13 docētāji pamatdarbā:  1 profesors, 1 asoc. prof., 

3 docenti, 9 lektori un 4 asistenti. Būtiskas pārmaiľas docētāju sastāvā nav notikušas. Studijas 

doktorantūrā turpina – A.Auziľa, A.Stavicka. Studijas doktorantūrā uzsāka E. Latkovska. 

Docētāji pilnveido savas zināšanas, piedaloties, semināros, kursos u.c. S. Kalniľa no 28.-29. 04. 

2010. piedalījās semināros Lielbritānijas padomes Latvijā organizētā radošuma nedēļā. R. Skara-

Mincāne, I. Augustāne, I. Odiľa  apmeklēja Britu padomes augstākā līmeľa pasniedzēju kursus – 

Teaching English Trainer Development course (16.-18. 06. 2010.) un apguva Britu padomes 

online kursu – TeachingEnglish e-Moderator course. 

Prof. I. Kangro piedalījās diskusijā un sagatavoja informatīvo semināru par skolotāju izglītību 

Latvijā Kirgīzijas un Turkmēnijas izglītības sistēmu vadošajiem darbiniekiem sadarbībā ar GTZ 

(Gesellschaft für technische Zusammenarbeit), kas notika 2009. gada 19. oktobrī un seminārā 

par aktuālām problēmām skolotāju izglītošanā Baltijas valstīs,  kā arī piedalījās darbseminārā un 

diskusijā par skolotāju izglītošanu Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs.  

Lekt. I. Augustāne  piedalījās Oxford University Press seminārā Teaching the Whole Child. 

2009. gada 24. augustā tika noorganizēta Skolas mentoru konference (doc. I. Odiľa, lekt. R. 

Skara-Mincāne, asist. E. Latkovska, stud. metodiķe L. Grigule).  

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar 

vairākām zinātľu nozarēm – pedagoģiju, izglītības vadību, valodniecību, literatūrzinātni. Līdz ar 

to docētāju zinātniskā darba spektrs ir ļoti plašs. (Pielikums Nr.8) 

Docētāji plaši piedalās LU akadēmiskajā konferencē, Liepājas Universitātes un Daugavpils 

Universitātes rīkotajās konferencēs, kā arī referē Latvijā – Liepājas Universitātes pirmsskolas 

pedagoģijas programmas bakalaura PK un NN studentiem un ārzemēs, piemēram, doc. I.Odiľa, 

prof. I. Kangro no 21.02. – 07.03.2010. vadīja nodarbības Teambuilding; Cooperative Learning; 

Development of Social skills; Presentation Skills. Mūţizglītības/ Erasmus intensīvajā programmā 

BEAM (Building European Identity Through Spirit, Sence and Meaning) Cap Worth, Austrijā un 

no 12. – 15. 04.2010. vadīja nodarbības Helsinku universitātē ERASMUS docētāju mobilitātes 

programmas ietvaros. 

Prof. I. Kangro lasījusi lekcijas Kerntenes V.Frankla pedagoģijas augstskolā ERASMUS 

docētāju mobilitātes programmas ietvaros no 14.12.-20.12.2009. un Kerntenes V.Frankla 

pedagoģijas augstskolā intensīvās programmas BEAM ietvaros Austrijā no 21. 02. - 1. 03.2010.  

un vadījusi seminārus par profesionālā maģistra studiju programmas „Skolotājs”. Sadarbībā ar 

Gētes institūtu „Interneta avotu izmantošana svešvalodu skolotāja darbā”(1 seminārs). Doc. I. 

Odiľa sagatavoja un vadīja kursus skolotājiem : 

15.01. – 30.03.2010. Kurss Skolotāju mentoru profesionālā pilnveide VISC un ESF projektā 

„Dabaszinātnes un matemātika”(01. 01. – 30.04.2010.). Kurss Angļu valodas mācību metodika, 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbam 5.-6.klasēs, B programmā(01.06. – 

01.08.2010.). E-kurss TeachingEnglish – TKT (Teaching Knowledge Test) Essentials 

Lielbritānijas Padomē. Organizēja Augstskolu docētāju starptautisko nedēļu no 17.05.-

22.05.2010. Doc. V. Sokolova piedalījās pasākuma “Tag der deutschen Sprache” sagatavošanā 

Verein  Deutsche Sprache organizācijas ietvaros (starptautiska akcija). Lekt. I. Augustāne 
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sagatavoja un vadīja kursus angļu valodas skolotājiem „Jaunākās atziľas angļu valodas 

mācīšanā”. 

     Docētāji sagatavojuši 14 publikācijas. ( Pielikums   Nr.3 ) 

Docētāji piedalījušies arī citu institūciju rīkotajās konferencēs, semināros, piemēram, asist. E. 

Latkovska no 4.-5.02.2010. piedalījās EPOSTL seminārā EMVC, Grācā, Austrijā un no 23.-

25.04.2010. The Nineteenth Annual BETA-IATEFL Pre-Conference Event „Teachers as Lifelong 

Learners, The European Portfolio for Student Teachers of  Languages‟, University of Veliko 

Turnovo, Bulgaria.  

Studiju virziena studenti doc. I.Odiľas vadībā katru gadu organizē starptautisku studentu 

pētnieciskā darba konferenci, kurā visi 3. kursa studenti prezentē savus pētnieciskā darba 

rezultātus. 2009./2010. studiju gadā no 19. - 20.05.2010. notika jau 9. ar Eiropas atzinības zīmi 

valodu apguvē apbalvotā studentu pētnieciskā darba konference, kurā piedalījās 183 studenti (7 

studenti no LU un viesi no deviľām valstīm (Vācijas, Slovākijas, Turcijas, Beļģijas, Lietuvas, 

Ungārijas, Krievijas, Austrijas, Polijas). Ar referātiem uzstājās 69 studenti (14 franču, 7 vācu un 

44 angļu valodā). Studenti, organizējot šo konferenci, apgūst organizatoriskā darba iemaľas un 

prasmes un pārbauda savas zināšanas starptautiskā vidē. (Pielikums Nr.5) 

Sadarbībā ar PPMF Pedagoģijas un psiholoģijas nodaļu SIN izdots ikgadējais LU rakstu 

krājumus “Pedagoģija un skolotāju izglītība” Nr. 742.  

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt studijas  studiju virzienā 

Angļu/vācu valodas studiju virzienā, raksturo šādi dati: Pateicoties ActivELP projekta 

dalībniecēm, 2009. gada 11. novembrī notika izdevniecības „Lielvārds”  un „ Pearson 

Longman”  kopīgi rīkotajs seminārs „Interaktīvās tāfeles izmantošana angļu valodas stundās”. 

Tikšanās laikā iepazīstināja ar izstrādāto programmatūru interaktīvajai tāfelei, kas paredzēta 

angļu valodas apguvei skolā. A 316 telpā darbojas metodiskais kabinets, kurā ir 10 00 

iespieddarbu; tai skaitā vārdnīcas un leksikoni, ko studenti var izmantot gan lekciju laikā, gan arī 

individuālām studijām. 3 svešvalodu studiju auditorijas ir aprīkotas ar datu pārraides projektoru, 

vienu interaktīvo tāfeli, deviľās auditorijās ir OHP un magnetafoni, 5 auditorijās – TV, video un 

iespēja demonstrēt DVD; 4 auditorijas aprīkotas ar baltajām tāfelēm, izremontēta 1 auditorija 

(304.auditoreja) un aprīkota ar jaunām mēbelēm. Docētāji ir turpinājuši bagātināt izdales un 

uzskates materiālu klāstu. Pamatojoties uz docētāju pieteikumiem, papildināti LU bibliotēkas 

fondi ar jaunāko zinātnisko, metodisko un mācību literatūru, kā arī preses izdevumiem. Īpaši tika 

papildināts literatūras klāsts par aktuāliem svešvalodu mācību metodikas jautājumiem. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

Virziena finansēšanas un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas galvenie avoti ir LU PPMF 

budţets. Šis finansējums nav pietiekams, jo studentu prasības ar katru gadu pieaug, bet 

finansējuma apjoms samazinās. No tā izriet studentu sūdzības par studiju procesa nepietiekamo 

materiālo nodrošinājumu. 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā 

LU PPMF turpinās sadarbība ar Āgenskalna ģimnāziju, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāziju. Studenti 

šajās skolās veic pedagoģisko praksi un iegūtās atziľas atspoguļo diplomdarbos. Turpinās 

sadarbībā arī ar Valsts izglītības satura centru (VISC).  

Sadarbība ar darba devējiem notiek darbojoties profesionālajās asociācijās – Latvijas 

Vācu valodas skolotāju asociācijā un Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijā (LATE), 

tiekoties ar skolu mentoriem un direktoriem daţādos LU PPMF un LR IZM organizētajos 

pasākumos. 
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5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un priekšlikumi 

studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Pirmo reizi izdevās iegūt finansējumu divu docētāju un astoľu PPMF SIN 

studentu dalībai starptautiskā projektā Teambuilding; Cooperative Learning; Development of 

Social skills; Presentation Skills. Mūţizglītības/ Erasmus intensīvajā programmā BEAM 

(Building European Identity Through Spirit, Sence and Meaning) Cap Worth, Austrijā.  Studenti 

ļoti pozitīvi novērtēja iespēju iesaistīties šajā programmā un mācīties kopā ar citiem. 

Virziena docētāji, piedalās konferencēs un viesojas partneraugstskolās –2010. gadā no 12.-15.04. 

LU PPMF doc. Indra Odiľa un prof. Ilze Kangro, pateicoties Nordplus stipendijai Helsinku 

universitātē vadīja nodarbības.  

Prof. I. Kangro lasīja lekcijas Kerntenes V. Frankla pedagoģijas augstskolā intensīvās 

programmas BEAM ietvaros Austrijā no 21.02.-01.03.2010. un piedalījās pieredzes apmaiľas 

seminārā par skolotāju izglītošanu Austrijā, Kerntenes federālajā zemē un Latvijā, kas 

norisinājās LU PPMF.  

Ilgstoša un veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Minsteres Universitātes Skolotāju 

izglītības centru, kopīgi organizējot un plānojot studentu prakses Latvijā un Vācijā un vadot 

zinātniskās konferences par prakšu organizēšanu. 

2009. gada 24. septembrī notika Karštates universitātes (Zviedrija) Skolotāju izglītības nodaļas 

un LU PPMF darbseminārs par skolotāju izglītību Latvijā un Zviedrijā.  

Vieslektori no ārzemēm: 

*2009.09.29. viesojās vieslektors no Zviedrijas Kenneth Nordgern, kurš iepazīstināja ar 

izglītības situāciju citās valstīs. 

*2009.11.04.-07. LU PPMF viesojās Kembridţas Universitātes docētājs Dr. Niks Beilis 

(Nick Baylis) ar vieslekciju „Psiholoģiskās labklājības prasmes skolotājiem, bērniem un 

vecākiem” („Everyday Life-Skills for the Well-Being of Teachers, Children and Parents”).  

*2009.11.04. Minsteres universitātes (VFR) Skolotāju izglītības centra docents Gerts 

Francenburgs ( Geert Franzenburg) lasīja lekciju PPMF studentiem par Minsteres latviešu 

ģimnāzijas ieguldījumu trimdas latviešu izglītībā.  

*2009.11.30. Viktora Frankla pedagoģiskās augstskolas ( Klāgenfurte, Austrija) 

docētāja Pija-Marija Rābenšteinere ( Pia-Maria Rabensteiner) lasīja lekcijas Angļu/vācu 

valodas studiju virziena studentiem par alternatīvo pedagoģiju un demokrātiju izglītības 

procesā. 
*2009.12.08. Skolotāju izglītības nodaļā viesojās Geoffrey Chester no Anglijas, kurš 4. 

kursa studentiem stāstīja par izglītības sistēmu Lielbritānijā. 

2010. no 22.02.- 6.03. norisinājās ERASMUS- Intensive-Programme „BEAM” Building 

European Identity trough Spirit, Sense and Meaning, ko koordinēja Frau Mag.  Dr. Pia- Maria 

Rabensteiner (Viktora Frankla Pedagoģiskajā augstskola Klāgenfurtē, Austrija). 

 Pirmo reizi ar lieliem panākumiem 2010.gadā no  17.05. – 22.05. PPMF notika „International 

week – vieslekcijas”, kuras lasīja vieslektori no Bulgārijas, Beļģijas, Austrijas, Somijas, Īrijas. 

(Pielikums Nr. 7) 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Paredzēts turpināt sadarbību ar Latvijas pedagogu biedrību, Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes 

un sporta departamentu, daudzām skolām gan Rīgā, gan ārpus Rīgas pedagoģisko prakšu norisē. 

Nākamajā akadēmiskajā gadā paredzēts paplašināt sadarbību ar citām ārzemju augstskolām.  

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

Studiju virziena pilnveide notiek regulāri un saskaľā ar ekspertu ieteikumiem, piemēram, studiju 

virzienā nav neviena studiju kursa 1 KP apjomā. 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

http://www.ppf.lu.lv/v.3/foto.php?id=foto_inc91
http://www.ppf.lu.lv/v.3/foto.php?id=foto_inc91
http://www.ppf.lu.lv/v.3/foto.php?id=foto_inc91
http://www.ppf.lu.lv/v.3/foto.php?id=foto_inc91
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 docētāju kvalifikācija un ilggadēja 

pieredze studiju programmas realizācijā, 

kā arī tālākizglītības programmu 

realizācijā angļu/vācu skolotājiem; 

 nepilna laika studijas ļauj apvienot darbu 

un studijas; 

 ir nodrošināta atgriezeniskā saikne starp 

studentiem un akadēmisko personālu, kas 

veicina studiju procesa uzlabošanos; 

 ikgadējā studentu pētnieciskā darba 

konference; 

 izglītoti mentori studentu prakšu 

vadīšanai; 

 ilggadēja sadarbība ar prakses vietām; 

 sadarbība ar VISC angļu un vācu valodas 

speciālistēm V.Vaheri un R.Kursīti, skolu 

pārvaldēm, metodisko apvienību 

vadītājiem; 

 kvalitatīvi un radoši izstrādāti daudzi 

diplomdarbi;  

 ir plaša starptautiskā sadarbība. 

 nepilna laika studējošajiem ir saspringts 

darba grafiks un intensīvs studiju process; 

 pārāk mazs kontaktstundu skaits studiju 

kursiem Angļu/vācu valodas apguvei; 

 mazs reflektantu skaits (vācu valodas 

studiju virzienā); 

 nepieciešams atjaunot materiālo bāzi; 

 materiālās bāzes augstās izmaksas; 

 daudzās auditorijās nepieciešams remonts; 

 

Iespējas Draudi 

 turpināt pilnveidot sadarbību ar ārzemju 

augstskolām; 

 papildināt studiju kursu saturu ar jaunām 

tehnoloģijām; 

 veicināt studējošo interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību un rosināt to izmantot 

diplomdarbu izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā); 

 pilnveidot materiāli tehnisko un 

informatīvo bāzi. 

 studiju maksa neatbilstoši studējošo 

maksātspējai; 

 konkurence daţādu augstskolu līdzīgu 

studiju programmu realizēšanā; 

 studējošo skaita samazināšanās. 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMU SASTĀDĪJA: 

 

Studiju programmas direktore: prof. Ilze Kangro 

 

Studiju metodiķe: Aiga Skrastiľa-Zommere 

 

 

14.10.2010. 
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 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Angļu valodas skolotājs PLK 
Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007/2008 48 48 

 

44 39 39 54  224 177 31 5 

2008/2009 48 48 41 26 33 54 0 152 118 33 7 

2009/2010 33 33      36  30 22        121 89 33 8 

 

 

8.1.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Angļu valodas skolotājs NLK 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbirums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007/2008 26 26 14 23 18 17 17 115 115 15 6 

2008/2009 15 15 16 16 20 12 12 91 91 8 8 

2009/2010 16 1      16           13 18    18 13 15 - 74 74 8 13 

 

8.1.2. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Vācu valodas skolotājs PLK 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbirums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007/2008 15 15 7 16 14 15  67 28 19 2 

2008/2009 13 13 7 7 12 1 0 40 9 13 1 

2009/2010 9 99   9 888 99   5 888   30 2 14 1 
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8.1.3. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Skolotājs, Vācu valodas skolotājs NLK 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbirums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2007/2008       12 12 12 9 1 

2008/2009  0 0 0 0 0 3 3 3 5 2 

2009/2010  0 0 0 0       

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2009/2010 21 28 26 21    

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), 

grāds 
2007./2008. 2008./2009. 

2009.2010 

Profesori 1 1 1 

Asociētie profesori 1 1 1 

Docenti 3 3 3 

Lektori: 12 12 9 

t.sk:       ar doktora 

grādu  
  

 

ar maģistra grādu  12 12 9 

citi*    

Asistenti: 4 4 4 

t.sk:       ar doktora 

grādu  
  

 

ar maģistra grādu  4 4 4 

citi*    

Akadēmiskais 

personāls KOPĀ 
21 21 

18 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada  

1. oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

Amats  2007/2008 2008/2009 
2009/2010 

Viesprofesori 1 2 2 

Viesdocenti 1 1 2 

Vieslektori: 2 1 1 

Studiju kursu docētāji 

(stundu pasniedzēji) 
2 2 

2 

t.sk:       ar doktora 

grādu  
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Studē doktorantūrā 2 2 3 

Ieguvuši doktora grādu    

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
4 2 

 

Akadēmiskajā atvaļinājumā  2 1 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:* 

 

 2007/2008 2008/2009 
 

2009/2010 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos 

(projektu skaits)* 

11 11 

13 

Dalība zinātniskās 

konferencēs (konferenču 

skaits) /(izstādes) 

31 (no tām 16 LU 

PPF  konferencē)  

29(no tām14 LU 

PPF konferencē)  

21 (no tām 15 LU 

PPF konferencē) 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 
19 11 

14 

Studējošo iesaiste 

pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 

198 

(LU PPF SIN 

stud.konferences 

dalībnieki) 

140 (LU PPF SIN 

stud.konferences 

dalībnieki) 

183(LU PPMF SIN 

stud.konf. 

dalībnieki) 

                         * Pielikums Nr.2 un Nr.3 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa:* 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

 2 2 2 

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

-    

 2 4 5 

    

Studējošo 

apmaiľa* 

    

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

 11 11 7 

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

- 2 1 0 

    

 *Pielikums Nr.1 
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Pielikums Nr.1 

 

 

Studējošo mobilitāte (LU studentu studijas ārzemēs)        

             

             

Fakult./ 

inst. 

Studiju 

progr. 

kods 

LR 

Studiju 

programma 

Uzvārds Vārds Stud. apl. Nr. Studiju 

finans. 

(budţets, 

maksa) 

Stud. 

forma 

(PL, 

NLK, 

NLN) 

Studiju 

gads 

Studiju laiks 

ārzemēs 

(dd.mm.gg. - 

dd.mm.gg.) 

Valsts Iestāde Finansējuma 

avots  

PPMF 20494 

Angļu 

valodas 

skolotājs Jansone Agnese aj08159 Budţets PL 2 

01.09.2009.-

30.06.2010. Austrija 

Vīnes 

Universitāte 

Campus 

Europea 

PPMF 20494 

Angļu 

valodas 

skolotājs Kuzmane  Līga Ik07061 Budţets PL 3 

01.02.10.-

26.03.10. Norvēģija 

Atlantenas 

vidusskola Erasmus 

PPMF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Nasire Sintija Sn07017 Budţets PL 3 

15.02.2010.-

15.05.2010. Austrija 

Viktor Frankl 

Hochschule Erasmus 

PPMF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Šķipare Vija Vs07063 Budţets PL 3 

15.02.2010.-

15.05.2010. Austrija 

Viktor Frankl 

Hochschule Erasmus 

PPMF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Ivrita Aiga ai07028 Budţets PL 2 

01.04.2010.-

15.07.2010. Vācija 

Friedrich 

Schiller 

Universität Erasmus 

PPMF 2049I 

Vācu 

valodas 

skolotājs Fallmann Irina if08057 Budţets PL 2 

01.04.2010.-

15.07.2010. Vācija 

Friedrich 

Schiller 

Universität Erasmus 

PPMF 20494 

Angļu 

valodas 

skolotājs Saulenbergs Rihards Rs08198 Budţets PL 2 

14.09.2009.-

20.12.2009. Austrija 

Pedagoģijas 

Augstskola Erasmus 



 

 

 

Pielikums Nr.2 

 

 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos  

      
      

Fakult

./inst. 

Nodaļa/ katedra/ laborat./ 

profesora grupa/ u.c. 

Projekta nosaukums Vadītājs/ 

koordinators vai 

līgumslēdzējs 

Projekta 

izpildes termiľš 

(dd.mm.gg. - 

dd.mm.gg.) 

Finansējuma avots (projekta pasūtītājs) 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Mūţmācīšanās kvalitātes 

iekļaušana izglītībā Eiholca A. 2009. LU PZI pētnieciskais projekts 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Projektu cikls „Kritiskā 

domāšana daudzveidības 

veicināšanai”, „Grāmatas 

„Domāšanas māksla‟ 

izstrāde” Kalniľa S. 

01.07.2009.

-01.12.09. SFL atbalstīts un IAC īstenots 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

ESF Life Long learning 

program projekts „Create-

Motivate-Learn”  CreMoLe 

502374-LLP-1-2009-1-RO-

GRUNDTVIG-GMP Kalniľa S. 

01.01.2010.

-31.12.2011. ESF Projekta partneris Izglītības attīstības centrs 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Kritiskās domāšanas 

sekmēšana sākumskolā – 

kvalitatīva mācību procesa 

īstenošanas pamats” 

Projekts Nr. 20027645 Kalniľa S. 2010. 

Open Society Institute atbalstīts Izglītības 

attīstības centra īstenots 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

ESF projekts „Inovatīva 

un praksē balstīta pedagogu 

izglītības ieguve un mentoru 

profesionālā pilnveide” 

Kangro I. 

Odiľa I. 

 2010. ESF 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Mācībspēks projekta 

„BEAM – Building 

European Identity trough 

Spirit, Sense and Meaning” 

intensīvajā programmā 

Kangro I. 

Odiľa I. 

 

20.02.2010.

-01.03.2010. ESF 



 

 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa LLL-Lehren in Lettland 

Kanča K. 

Kangro I. 2009. Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Profesionālajā izglītībā 

iesaistīto vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu 

pedagogu kompetences 

paaugstināšana Odiľa I. 2006.-2009. LU un ESF projekts 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

CUFTE- Curent Foreign 

Language Teaching Policy 

in Europe 

Rihtere-Zunte E., 

Skara-Mincāne 

R. Latkovska E. 2008.-2010. IP projekts 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Activate European 

Language Portfolio Through 

Multimedia (ActivELP) 

projects(LU Nr. 2008/2458). 

(Lifelong Learning 

Programme. Grant 

Agreement for an Action 

Project Nr. 135454-LLP-1-

2007-1-LV-KA2-KA2MP  

Skara-Mincāne 

R,Augustāne I.,  

Kangro I., Odiľa 

I.  2008.-2009. Eiropas komisija 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Kapacitāte Asociācijas 

Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai darbībai un 

sadarbībai Odiľa I. 2008.-2009. SIF  

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Building European 

Identity Trough Spirit, 

Sence and Meaning Odiľa I. 2009.-2011. Erasmus projekts 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Inovatīva un praksē 

balstīta pedagogu izglītības 

ieguve un mentoru 

profesionālā pilnveide Odiľa I. 2010.-2013. LU un ESF projekts 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Piloting and 

Implementing the European 

Portfolio for Student 

Teachers of Languages Latkovska E.  2008.-2011. ECML 

 

 

 



 

 

 

 

Pielikums Nr.3 

 

 

Akadēmiskā personāla dalība konferencēs un 

publikāciju saraksts       

          

Fakult./inst. Nodaļa/katedra/la

borat./profesora 

grupa/u.c. Autors 

Uzvārds.V. 

Autors 

Uzvārds.V. 

Autors 

Uzvārds.V. 
Gads Nosaukums 

Izdevuma pilns nosaukums; Pilsēta, 

Izdevniecība, sējums, numurs. 

(Konferenču norises vieta un laiks) 

Lpp. (no-

līdz) 

Izde

vum

a 

veid

s 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Augustāne I.   2010. Sadzīves vides pārvalde LU 68.konference. 01.02.2010.  Ref.  

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Eiholca A. Fernate A. 

Oganesjan 

K. 
2009. 

Social  Cultural 

Competency as a Concept  

of Integrative Core 

Competences in the Context 

of Life Long Learning 

10th International Conference on 

education Research Global and 

comparative Perspectives in 

Academic Competence, 

Evaluation and Quality 

Assurance ,October 29-30 (Thu. 

–Fri.), 2009 Hoam Education 

Centre Seul National university, 

Seoul, Korea. 
 

  Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Eiholca A.   2010. 

Developing and Facilitating 

of Students` Learning 

Competences in ESP for 

Graphic and Interior 

Designers 

LU 68.konference. 01.02.2010.  Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kalniľa S.   2010. 

Critical thinking strategies for 

improving the text 

comprehension 

LU 68. zinātniskā 

konference.01.02.2010. 
 

 Ref

. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kalniľa S.   2010. 

Promoting development of 

students‟ critical thinking in 

junior primary school 

Starptautiskā Baltijas jūras 

valstu lasīšanas konference “ 

Literacy skills for learning”. 

 
 Ref

. 



 

 

(Turku, Somija), 11.-14. augusts, 

2010. 
 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kalniľa S.   2010. 

Domāšanas māksla 

ikvienam jeb kā domāt ar 

prieku un azartu 

Grāmata tapusi Sorosa fonda –

Latvija projekta „Kritiskā 

domāšana daudzveidības 

veicināšanai” ietvaros 

2009.gadā. Nordik, 2010.  

Projekta komandas locekle 

  Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kanča K.   2010. Vācu valodas agrīnā apguve 

LU 68. zinātniskā konference. 

01.02.2010. 
  Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I. 

Grigule L., 

Kārkliľa 

S., Odiľa 

I., Skara-

Mincāne R. 

 2010. 

Mentors Activate the 

European Language 

Portfolio through 

Multimedia 

ActivELP Mentoring Guidelines. 

Riga,  

 

 44. Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.   2010. 

Fiktīvā dubultbiogrāfija 

Daniela Kēlmana romānā 

„Pasaules mērīšana“ 

Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē. Liepājas Universitāte. 

2010.  

 

 179.-185. Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.   2010. 

Dzīvnieku tēli Gintera 

Grasa daiļradē 

Kultūras studijas. Zinātnisko 

rakstu krājums. Daugavpils 

universitātes akadēmiskais 

apgāds “Saule “. 2010.  

344-349. Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I. 

Skara-

Mincāne R. 
 2009. 

Mentoring – an Effective 

Method for Implementing 

ELPs 

Projekta „Mentors Activate 

European Language Portfolio 

Through Multimedia 

(ActivELP)” noslēguma 

zinātniskā konference 2009. 

gada 23. oktobrī Hamburgā 

(VFR) 

 Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.   2010. 

Hertas Milleres romāni: 

tematika un koncepcija 

Liepājas Universitātes 16. 

starptautiskā zinātniskā 

konference. Aktuālas problēmas 

literatūras zinātnē: vēsturiskā 

pieredze un aktuālie 

kultūrprocesi Baltijā. 2010. gada 

 Ref. 



 

 

4.-5. martā.  

 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.   2010. 

Luca Zeilera stāstu krājums 

„Laika svari” 

Daugavpils Universitātes XX 

zinātniskie lasījumi. 2010. g. 

28.-29. janvārī. 

 

 Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.   2009. 

Kvalitātes nodrošināšana 

skolotāju izglītībā Latvijā 

Informatīvais seminārs par 

skolotāju izglītību Latvijā 

Kirgīzijas un Turkmēnijas 

izglītības sistēmu vadošajiem 

darbiniekiem sadarbībā ar GTZ 

(Gesellschaft für technische 

Zusammenarbeit), VFR, ES. 

2009. gada 19. oktobrī. 

 

 

  Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I.   2010. 

Der Roman von Herta 

Müller als Dokumentation 

des Zeitgeschehens 

LU 68. zinātniskā konference. 

01.02.2010. 
 Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Kangro I. Kangro A.  2010. 

Aktualitātes skolotāju izglītībā 

Latvijā 

LU 68. zinātniskā konference. 

01.02.2010. 
 Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Latkovska E. Rutka L.  2009. 

Eiropas portfelis topošajiem 

valodu skolotājiem 

(EPTVS) kā profesionālās 

darbības pašvērtējuma veids 

studentu skatījumā 

Latvijas Universitātes raksti, 

Pedagoģija un skolotāju 

izglītība, 747. sējums, Rīga: 

Latvijas Universitāte 

111.-123. Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Latkovska E. Rutka L.  2010. 

Profesionālās darbības 

pašvērtējums topošo valodu 

skolotāju prakses laikā 

The ATEE Spring University: 

Teacher of the 21st 

Century: Quality 

Education for Quality 

Teaching, Rīga: Latvijas 

Universitāte, Association for 

 230.-239. Pub. 



 

 

Teacher Education in Europe 

(ISBN 978-9984-49-027-4) (CD 

formātā) 
 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Latkovska E. Rutka L.  2010. 

Self-Assessment of 

Professional Activity of 

Student Teachers of 

Languages 

The ATEE Spring University: 

Changing Education in 

Changing Society, Lithuania: 

Klaipeda University (ISSN 

1822-2196) 
 

61.-68. Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Linde L.    

Angļu klasiskās literatūras 

apgūšanas jautājumi un 

problēmas angļu valodas 

skolotāju izglītībā 

LU 68. zinātniskā konference.  Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Odiľa I. Grigule L. 

Skara-

Mincāne R. 
2009. 

Activ ELP Mentoring 

Guidelines 
Rīga. 2009. 44.lpp. Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Odiľa I.     2010. 

The Payoffs and Pitfalls of 

Developing a Mentoring 

System in Education in Latvia 

Explorations pedagogiques. 

Belgium: EME 

&InterCommunications, Cortil-

Wodon EME. 2010.  

 6.lpp. Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Odiľa I.  Grigule L.   2010. 

Inovācijas studentu 

pedagoģiskās novērošanas 

prakses efektivitātes 

nodrošināšanai 

LU 68. zinātniskā 

konference.01.02.2010. 
 Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Ozoliľa O.     2010. 

Jaunākās tendences valodu 

apguvē 

LU 68. zinātniskā 

konference.01.02.2010. 
 Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Ozoliľa O.   2009. 

Le français dans un contexte 

plurilingue en Lettonie 

Viļľas Universitātes rakstu 

krājums, 2009.gada septembris, 

CD.  

 

8.lpp. Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Ozoliľa O.   2009. 

Corrélation „forme-

contenu”et classes lexico-

grammaticales dans la 

langue française (rapports 

attributifs) 

Thèses du XXIVe Congrès 

mondial de la Philologie et 

Linguistique Romane Université 

d‟Innsbruck, 2009. – Tübingen, 

Niemeyer,  

 

10.lpp. Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Rihtere-

Zunte 
  2010. 

The Current Transcription and 

Pronunciation Issues among 

LU 68. zinātniskā 

konference.01.02.2010. 
 Ref. 



 

 

First-years Students 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Stavicka A.   2010. 

The Ideological Dimension of 

Terminology Standardization 

LU 68. zinātniskā 

konference.01.02.2010. 
 Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 

Skara-

Mincāne R. 

Latkovska 

E. 
 2010. 

Student Teachers and Self-

assessment-Realtionships 

Based on Understanding or 

Neglect 

LU 68. zinātniskā konference. 

01.02.2010. 
 

 Ref

. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Siliniece D. Grigule  L.  Odiľa I. 2010. 

Inovācijas studentu 

pedagoģiskās novērošanas 

prakses efektivitātes 

nodrošināšanai LU PPF SIN 

LU 68. zinātniskā konference. 

01.02.2010. 
 

 Ref

. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Sokolova V.   2010. 

Sprachliche Gestaltung von 

Erzählperspektiveformen in 

Kurztexten 

LU 68. zinātniskā konference. 

01.02.2010. 
 

 Ref

. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Sokolova V.   2009. 

Anregungen zum 

Textverstehen und  -

analysieren 

Daugavpils Universitātes                                                                         

Zinātnisko rakstu krājums, DU, 

2009.  
 

  Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Sokolova V.   2010. 

Temporale Gestaltung der 

Erzählformen im fiktionalen 

Textraum 

Lipeckas Universitātes 

zinātniskajos rakstos 
 Pub. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Vaļka S.   2010. 

New Trends and Tendencies in 

Development of the English 

Language 

Person Longman konference 

31.03.2010. 
 Ref. 

PPMF 

Skolotāju izglītības 

nodaļa 
Vaļka S.   2010. 

The Impact of Self-assessment 

and Self-correction on Students 

Performance 

LU 68.konference. 01.02.2010.  Ref 

          

          

          

Autors Līdzautorus (Uzvārds V.)  rakstīt katru savā jaunā kolonā.      

 

Kolonu skaitu papildināt pēc 

vajadzības.        

         

          

Izdevuma  Mon  - Monogrāfija;          

veids Rec - Recenzējamā izdevumā (skat.LZP  sarakstu);      

 Zin - Citā zinātniskā izdevumā;          

 Māc - Mācību         



 

 

grāmata;  

 Met - Mācību metodisks izdevums;         

 Pop - Populārzinātnisks izdevums;          

 

Tēz - Konferences 

tēzes;          

 Pub - Publicistika;         

 Tulk - Tulkojums;         

 El - Elektroniska publikācija;         

 Ref - dalība konferencē ar nepublicētu referātu;       

 Cits - Cits         

          



 

 

Pielikums Nr.4 

 

Angļu valodas skolotājs (kopsavilkums)          

               

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
         

                     

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***           

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,12 2 71% 0           

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,10 2 64% 5          

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,31 2 56% 14          

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,65 3 33% 5          

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,22 2 52% 7          

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,20 2 50% 5          

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,10 2 65% 4          

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1,96 2 50% 3          

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1,96 2 51% 4          

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,08 2 37% 1          

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,28 2 41% 4          

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,38 5 40% 34          

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,27 5 35% 30          

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,96 2 50% 6          

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,13 2 58% 2          

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,25 2 56% 18          

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,65 2 38% 5          

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,19 2 42% 8          



 

 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,82 3 34% 4          

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,40 3 40% 13          

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,87 2 47% 9 10-20 h         

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,19 2 63% 2          

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.            

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli              

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši            

               

 Aptaujāti 86 respondenti  2010.gada pavasarī           

               

Aptaujas rezultātu kopsavilkums              

 Studiju programmas saturs 2,17              

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,26              

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,03              

 Studiju procesa organizēšana 2,34              

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,47              

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs         

 % 19% 14% 3% 0% 48%         

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt         

 % 27% 7% 14% 0% 49%         

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt         

 % 15% 29% 21% 0% 30%         

               

Angļu valodas skolotājs NLK 1.k  
 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,00 2 71% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,86 2 57% 0   



 

 

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,20 2 57% 2   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,67 2 43% 1  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,17 2 71% 1   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1,57 2 57% 0  
 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,83 2 71% 1  

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1,57 2 57% 0  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1,57 2 57% 0  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,14 1 86% 0  
 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,83 1 43% 1   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,00 5 71% 5   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,00 5 57% 4   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,71 1 57% 0   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,86 2 86% 0   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 57% 1   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,33 2 43% 1   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,80 1 43% 2  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,57 2 57% 0   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,00 2 43% 2  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,14 1 86% 0 20-10 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,14 2 86% 0  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

        

 Aptaujāti 7 respondenti  2010.gada pavasarī    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       



 

 

 Studiju programmas saturs 2,02       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,02       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,53       

 Studiju procesa organizēšana 2,20       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,12       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 14% 29% 0% 29% 29%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 43% 14% 0% 0% 43%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 14% 43% 29% 0% 14%  

Angļu valodas skolotājs NLK 2.k  
 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,13 2 88% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,88 2 63% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,14 2 75% 1   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,75 3 38% 0  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,00 2 63% 1   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,43 3 50% 1  
 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,75 2 75% 0  

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1,57 1 50% 1  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1,75 2 75% 0  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,75 1 50% 0  
 



 

 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,88 2 38% 0   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,50 2 25% 2   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,25 5 50% 4   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,38 2 63% 0   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,00 2 75% 0   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,38 2 63% 0   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 3,13 3 38% 0   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,29 2 63% 1  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 3,63 4 63% 0   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,38 3 50% 0  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,88 2 63% 0 20-10 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,38 2 63% 0  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

        

 Aptaujāti 8 respondenti  2010.gada pavasarī    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,05       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,36       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,71       

 Studiju procesa organizēšana 2,38       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,76       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 13% 13% 0% 13% 63%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 25% 13% 13% 13% 38%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 13% 25% 50% 0% 13%  

Angļu valodas skolotājs NLK 4.k  
 



 

 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,00 2 67% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,83 1 50% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,60 2 50% 1   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,20 2 33% 1  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,83 2 50% 0   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1,83 2 50% 0  
 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,83 2 83% 0  

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1,33 1 67% 0  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1,40 1 50% 1  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,67 1 50% 0  
 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,20 2 33% 1   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,00 1 33% 2   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,33 1 33% 0   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,00 2 67% 0   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,50 3 67% 0   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,33 2 67% 0   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,00 2 67% 0   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,00 2 50% 1  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,00 1 33% 1   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 1,80 2 67% 1  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,80 1 33% 1 vairāk kā 20 h  



 

 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,00 2 67% 0  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

        

 Aptaujāti 6 respondenti  2010.gada pavasarī    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 1,81       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,04       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,56       

 Studiju procesa organizēšana 2,21       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,93       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 0% 50% 0% 17% 33%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 33% 17% 0% 0% 50%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 17% 17% 17% 17% 33%  

Angļu valodas skolotājs PLK 1.k  
 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,89 2 89% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,89 2 89% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,00 2 67% 1   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,38 2 33% 1  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,14 2 44% 2   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 78% 0  
 



 

 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,00 2 89% 1  

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 2,11 2 67% 0  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,00 2 33% 2  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,67 1 44% 0  
 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,38 1 56% 1   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,50 5 56% 5   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,20 5 44% 4   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,67 1 44% 0   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,00 2 56% 0   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 78% 2   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,67 3 56% 0   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,78 2 56% 0  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,89 2 44% 0   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 3,11 3 67% 0  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,50 1 44% 1 vairāk kā 20 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1,78 2 78% 0  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

        

 Aptaujāti 9 respondenti  2010.gada pavasarī    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 1,93       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,08       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,94       

 Studiju procesa organizēšana 2,11       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,26       



 

 

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 33% 22% 0% 0% 44%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 56% 0% 0% 0% 44%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 22% 33% 0% 0% 44%  

Angļu valodas skolotājs PLK 2.k  
 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,20 2 85% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,21 2 75% 1   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,31 2 55% 4   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 3,21 3 45% 1  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,28 2 55% 2   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,58 3 50% 1  
 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,40 2 50% 0  

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 2,21 2 65% 1  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,20 2 60% 0  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,40 2 35% 0  
 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,55 2 55% 0   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,75 5 40% 8   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,36 5 45% 9   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,12 2 55% 3   



 

 

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,26 2 50% 1   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,31 2 45% 7   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 3,00 4 35% 2   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,22 2 45% 2  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 3,11 3 40% 1   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,47 3 40% 5  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,06 2 45% 4 10-20 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,26 2 70% 1  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

        

 Aptaujāti 20 respondenti  2010.gada pavasarī    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,24       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,51       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,30       

 Studiju procesa organizēšana 2,57       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,60       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 25% 0% 5% 15% 55%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 25% 0% 0% 5% 70%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 15% 15% 15% 5% 50%  

Angļu valodas skolotājs PLK 3.k  
 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 

              



 

 

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,14 2 57% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,33 2 57% 3   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,72 2 43% 3   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,75 3 33% 1  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,29 2 52% 0   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,28 2 43% 3  
 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,20 2 62% 1  

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 2,25 2 38% 1  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,00 2 52% 1  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,60 2 43% 1  
 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,70 2 38% 1   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,31 5 38% 8   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,29 5 33% 7   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,11 2 43% 2   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,00 2 67% 1   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,25 2 48% 5   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,68 2 38% 2   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,42 3 29% 2  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 3,00 4 33% 2   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,22 2 38% 3  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,00 2 38% 2 10-20 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,35 3 43% 1  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     



 

 

        

 Aptaujāti 21 respondenti  2010.gada pavasarī    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,40       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,34       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,26       

 Studiju procesa organizēšana 2,39       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,55       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 14% 0% 10% 29% 48%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 24% 10% 33% 0% 33%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 10% 33% 24% 10% 24%  

Angļu valodas skolotājs PLK 4.k  
 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,20 2 53% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,14 2 67% 1   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,31 2 60% 2   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,07 2 53% 0  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,36 2 40% 1   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,07 2 73% 0  
 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,00 2 60% 1  

 



 

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1,80 2 53% 0  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,07 2 40% 0  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,00 2 47% 0  
 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,27 2 40% 0   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,00 2 40% 4   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,23 2 53% 2   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,64 2 60% 1   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,27 2 53% 0   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,33 2 60% 3   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,33 2 60% 0   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,27 2 47% 0  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,73 3 40% 0   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,46 3 53% 2  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,07 2 73% 1 10-20 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,13 2 60% 0  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

        

 Aptaujāti 15 respondenti  2010.gada pavasarī    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,22       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,07       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,97       

 Studiju procesa organizēšana 2,24       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,49       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 20% 27% 0% 7% 47%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  



 

 

 % 7% 7% 27% 7% 53%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 20% 40% 20% 0% 20%  

 

 

 

 

Vācu valodas skolotājs 1.k.  

       

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

             

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,00 2 60% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,80 2 80% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,40 2 80% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,20 1 80% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,25 2 60% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 100% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2,00 2 100% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 2,00 2 100% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1,80 2 80% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,00 2 60% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,25 2 60% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem #DIV/0! 5 100% 5  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,33 5 40% 2  



 

 

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,40 1 60% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,80 1 40% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 60% 2  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,20 2 80% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1,80 2 80% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,60 2 60% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 3,00 3 100% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,20 2 60% 0 10-20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,00 2 60% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

       

 Aptaujāti 5 respondenti  2010.gada pavasarī   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,07      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,84      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,95      

 Studiju procesa organizēšana #DIV/0!      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,13      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 0% 20% 0% 20% 60% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 40% 0% 0% 20% 40% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 20% 20% 0% 20% 40% 

Vācu valodas skolotājs 2.k. un 3.k.  
 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 



 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,20 2 80% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2 100% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,40 2 60% 0   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 1 40% 0  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,25 2 60% 1   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,40 2 60% 0  
 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,80 2 80% 0  

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1,40 1 60% 0  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,50 #N/A 0% 1  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,20 2 80% 0  
 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,20 2 80% 0   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,67 2 40% 2   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,00 2 40% 1   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,20 1 80% 0   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,80 1 40% 0   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,80 2 80% 0   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,40 2 60% 0   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,20 2 40% 0  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,00 2 60% 0   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,25 3 40% 1  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,60 2 60% 0 10-20 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,20 2 80% 0  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       



 

 

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

        

 Aptaujāti 5 respondenti  2010.gada pavasarī    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,20       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,97       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,98       

 Studiju procesa organizēšana 2,17       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,15       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 0% 20% 0% 0% 80%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  

 % 20% 20% 0% 0% 60%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 0% 60% 0% 0% 40%  

Vācu valodas skolotājs (kopsavilkums)  
 

        

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

 

              

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar pateikt 

***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,10 2 70% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,90 2 90% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,40 2 70% 0   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,60 1 60% 0  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,25 2 60% 2   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2,20 2 80% 0  
 

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,90 2 90% 0  

 



 

 

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1,70 2 70% 0  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2,11 2 50% 1  
 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,10 2 70% 0  
 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,22 2 70% 1   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,67 5 70% 7   

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,14 5 30% 3   

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,30 1 70% 0   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,80 1 40% 0   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,88 2 70% 2   

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,30 2 70% 0   

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2,00 2 60% 0  
 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,80 2 60% 0   

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,67 3 70% 1  
 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,90 2 60% 0 10-20 h  

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2,10 2 70% 0  
 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli       

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

        

 Aptaujāti 10 respondenti  2010.gada pavasarī    

        

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,13       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,90       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,95       

 Studiju procesa organizēšana 2,17       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,16       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs  

 % 0% 20% 0% 10% 70%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt  



 

 

 % 30% 10% 0% 10% 50%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt  

 % 10% 40% 0% 10% 40%  
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Pielikums Nr.5 
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598 

 

 

9th International Students’ Research Conference 

May 18 – 21, 2010 

Programme 

May 18 (Tuesday)  

1630  Teambuilding activities (“Swimming Pool‟‟/Outside – depends on the weather)  

1800  Rest time after teambuilding activities (“Swimming Pool‟‟/Outside – depends on the weather) 

May 19 (Wednesday) 

830 – 1000 Film “The Age of Stupid” (2009) a drama/documentary/animation hybrid which stars Pete Postlethwaite as a man living alone in the devastated world of 2055, watching archive footage 

from the mid-to-late 2000s and asking "Why didn't we stop climate change when we had the chance?" (Room A313) 

900 – 1000 Registration („‟Swimming Pool‟‟) 

1000 – 1200 Opening Plenary (Room G1; Chairpersons: Laura Tīruma, Jānis Valters) 

 Welcoming speeches: 

 professor Andris Kangro, the dean of the Faculty of Education, Psychology and Art 

 professor Ilze Kangro, the head of the Teacher Education Department 

 docent Indra Odiľa, the head of English section 

 Sylvia Velikova (University of Veliko Turnovo, Bulgaria) – Gender Differences in L2 Lecture Listening: What Does Research Say? 

 Country presentations – “9 things you should know about my country’’  

 Latvia, Austria, Hungary, Ireland, Russia, Denmark, United Kingdom, Bulgaria, Belgium 

 Stress reducing activities 

 Information from Organization Committee (OC) 

1200 – 1230 Coffee break („‟Swimming Pool‟‟) 

1230 – 1330 Section – Welcome to the Conference – organizers‟ presentations 

Talks in English (Room G1) Chairperson: Santa Neilande 

Kaspars Mednis & Anete Trūba (University of Latvia) BEAM – Building European Identity Through Spirit, Sense and Meaning 

Jānis Valters (University of Latvia) Teamwork Makes You Stronger 

Jevgenijs Fedotovs & Mārtiľš Vētra (University of Latvia) Conference Advertising – Impossible Is Nothing 

Laura Tjuniľa (University of Latvia) Conference Programme – Your Golden Compass 
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1400 – 1600 3 Sections 

Discussions and a Workshop in English 

(Room A314) 

Chairperson: Viktorija Ziediľa 

 

Discussions and a Workshop in English 

(Room A315) 

Chairperson: Laura Tjuniľa 

Talks in English (Room G1) 

Chairperson: Laura Tīruma 

1. Ilze Lakstīgala (University of Latvia; discussion) 

Becoming an English Teacher Takes Much More 

 

2. Līga Kuzmane (University of Latvia; workshop) 

Pronunciation Can Be Fun 

 

3. Aija Eglīte (University of Latvia; discussion) 

K.I.S.S. Private English Lessons 

 

 

1. Valentīna Maksimova (University of Latvia; discussion) 

Eradicating Students‟ Objections 

 

2. Santa Neilande (University of Latvia; workshop) 

English Accents – Mission Impossible or a Maze with a Way out? 

 

3. Karolīna Ļuta (University of Latvia; discussion) 

Empathy – Do We Need to Learn It? 

1. Zane Risa (University of Latvia) 

Exchange Programmes – Your Chance to Gain? 

2. Harriet Bellotte (University of Winchester, UK) 

Talk For Writing Through Role Play 

3. Olga Vorobyeva (St. Petersburg State University, Russia) 

Triggers of Language Shift in Bulgarian Villages in the Ukraine 

4. Sarah Trost & Stefan Asprian (University College of Teacher 

Education, Austria) 

How Does the International Student Exchange in Finland Within 

the Comenius Project Affect a Child With Special Needs? 

5. Stefan Asprian & Sarah Trost (University College of Teacher 

Education, Austria) 

Democracy Learning in Primary School 

6. Damien O’Connell (National University of Ireland, Galway) 

EuroCreator.com: YouTube for Education 

 

1610 Information from the OC (Room G-1) 

1800 Sightseeing in Old Riga with Danata Balode 

May 20 (Thursday)  

900 – 1030 4 Sections 

A discussion and poster presentations in 

English 

(Room A314) 

Chairperson: Viktorija Ziediľa 

 

Talks in French (Room A315) 

Chairperson: Olga Ozoliľa 
Talks in English 

(Room G1) 

Chairperson: Rolands Dzelzskalns 

Workshop in German 

Room G6 

1. Olga Stjopkina and Inese Ceple (University 

of Latvia) 

We Know What You Do BUT What Bothers You to 

Do More? 

 

1.Silvija Atpile (Université de Lettonie) 

Les Expressions Figées du Français – l‟Approche 

Sémantico-Pragmatique 

2. Renāte Romanovska (Université de Lettonie) 

Traitement Sociolinguistique du Français Oral 

1. Iván Illésfalvi (Eötvös Lóránd University, 

Hungary) 

Cultural Issues in the (Language) Classroom 

2. Natalia Perkova (St. Petersburg State 

University, Russia) 

Mag. Dr. Pia-Maria Rabensteiner (University 

College of Teacher Education, Austria) 

 

Introduction in the Aims of Freinet Pedagogy: 

Children‟s Participation as a Base for Citizenship 
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2. Danata Balode (University of Latvia; poster 

presentation) 

Nettiquette in Social Networking 

 

3. Anna Zaterina (University of Latvia; poster 

presentation) 

Students and Evaluation 

 

4. Guntis Zenfs (University of Latvia; poster 

presentation) 

Various Methods for Various Pupils 

 

5. Everita Ţuga (University of Latvia; poster 

presentation) 

Eco Boom Enters Schools 

Parisien: l‟Analyse Lexicale, Syntaxique et 

Prosodique 

3. Aija Ābelīte (Université de Lettonie) 

La Politique Linguistique au Canada 

4. Jekaterina Jermolajeva (Université de 

Lettonie) 

L‟Analyse des Nouvelles Tendances de la 

Créativité Lexicale dans la Langue Française (à 

la Base des Adjectifs Tirés des Ouvrages 

Lexicographiques) 

5. Ivars Šulcs (Université de Lettonie) 

Analyse Comparative des Termes d‟Aviation en 

Français, Anglais et Letton 

6. Elīna Tetere (Université de Lettonie) 

Plurilinguisme en Face de la Mondialisation 

Case for Latvian Comitative: “ar‟‟ or „‟līdzi‟‟? 

3. Mark Harris (The University of Winchester, 

UK) 

Observing Involvement in Learning of Gifted 

Children 

4.Aleksandra Reshetnik (St. Petersburg State 

University, Russia) 

Language: Ethnic and “Local” Self 

Identification. The Bulgarians of Azov 

5. Emma Morley (University of Winchester, 

UK) 

Learning to Be Primary Geography Educators: 

Aspects of the Methodology 

Education and School Development 

 

1030 – 1100 Coffee break („‟Swimming Pool‟‟) 

1100 – 1230 4 Sections 

Talks in German 

(Room A312) 

 

Workshops in English 

(Room A314) 

Chairperson: Santa Neilande 

 

Talks in French (Room A315) 

Chairperson: Olga Ozoliľa 
Talks in English 

(Room G1) 

Chairperson: Arita Sjomkāne 
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1. Ilona Vilima (University of Latvia) 

Die Portfolioarbeit im DaF Unterricht für die 

Oberstufe II 

 

2. Anna Sirba (University of Latvia) 

Internet als Informationsquelle für den 

Landeskundeunterricht im DaF 

 

3. Līva Uldriķe 

 

4. Sanita Dobuma 

 

5. Sintija Nasire 

 

6. Vija Šķipare 

 

1. Inga Strode (University of Latvia) 

Want to Build up Your Muscles? Learn 

Vocabulary! 

 

2. Elīna Zablocka (University of Latvia)  

Discipline Problems: Let‟s Handle Them ALL! 

1. Tatjana Abramova (Université de Lettonie) 

Les Anglicismes dans la Langue Française. Le 

Lexique du Management. 

 

2. Jeļena Moisejeva 

 

3. Elīna Brasliľa (Université de Lettonie) 

Frontieres Flottantes: le Fantastique et le 

Réalisme Magique 

 

4. Veronika Visocka (Université de Lettonie) 

L‟évolution de l‟opposition passé simple/ passé 

composé dans la langue français 

1. Jeļena Zaščerinska (University of Latvia) 

Factors Forming English for Academic Purposes 

Activity for the Development of Student 

Communicative Competence 

2. Rachel Moore (University of Winchester, UK) 

A Case Study of the Assessment of a Second Language 

Learner in Science Concept Development 

3. Lauren Katy Fox (University of Winchester, UK) 

An Examination of Making Storysacks® to Be Used 

as a Strategy to Support Children in Their Ability and 

Confidence to Story Tell 

4. Viktorija Ziediľa (University of Latvia) 

Lonely? Want to Know Why? 

5. John Ejamo and Kingsley Webngong Nsah 

(Republic of Cameroon) 

Professional Development of the English Language 

 

1230 – 1300 Coffee break („‟Swimming Pool‟‟) 

1300 – 1430 4 Sections 

Workshops in English 

(Room A314) 

Chairperson: Laura Tjuniľa 

 

Talks in French 

(Room A315) 

Chairperson: Olga Ozoliľa 

Talks in English 

(Room G1) 

Chairperson: Santa Neilande 

Talks in English 

(Room G6) 

 Chairperson: Viktorija Ziediľa 
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1. Arita Sjomkāne (University of Latvia) 

Emotional Intelligence? Do I Have It? 

 

2. Antons Buhvalovs (University of Latvia) 

Want to Learn Business English? Negotiate! 

1. Margarita Zaluľina (Université de Lettonie) 

Les Moyens d‟Expression de l‟Article Indéfini 

Français dans la Langue Russe 

2. Jūlija Mošina (Université de Lettonie) 

Traduction en Français des Unités Phraséologiques 

Animalières. Lexique de la Bourse. 

3. Jekaterina Bulanenko (Université de Lettonie) 

L‟Orthographe en Classe de Langue: Problèmes et 

Perspectives 

4. Līna Hrisanfova (Université de Lettonie) 

Interaction Orale en Classe de FLE: Problèmes de 

l‟Acquisition d‟une Compétence Langagière 

1. Rolands Dzelzskalns (University of Latvia) 

Presentation as Fame or Shame 

 

2. Alexandra Dugushina (St. Petersburg State 

University, Russia) 

Communicating with City Authorities: City 

Residents‟ “Letters of Complaint” 

 

3. Inga Taube (University of Latvia) 

Do You Know How to Study? 

 

4. Krista Brutāne (University of Latvia) 

What Does It Take to Create a Positive Learning 

Environment? 

1. Ludmila Babajeva (LU PPMF Institute of 

Pedagogical Sciences, Latvia) 

Analysis of Research Skills Understanding in 

Adult Education 

 

2. Lars Michaelis (UCSyd Hadersley, Denmark) 

How to Get the Best Education to All the Kids in 

School Classes 

 

3. Elza Strazdiľa and Lāsma Ţagata 

(University of Latvia) 

Colour and Its Impact on Human Mental and 

Physical Health 

 

 

1430 – 1500 Coffee break („‟Swimming Pool‟‟) 

1500 – 1540 Feedback session (Room G1) 

1540 – 1700 Closing Plenary (Room G1) 

 Group presentations (feedback) 

 Presentation: Laura Tīruma (University of Latvia) PowerPoint Master vs. PowerPoint Disaster 

 Feedback from Teacher Education Department  

 Conference certificates  

 Closing speech  

2000  Conference afterparty („‟Swimming Pool‟‟)  

May 21 (Friday)  

930 leaving for Jūrmala Alternative School 
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167.1.1.  

167.1.2.  

167.1.3. Pielikums Nr.6 

 
167.1.4.  

167.1.5. 20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

Atbildējuši 14 studenti  

Skala:  1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu,  

4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6-pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu 

 

   Vidējais St.nov. Kop.vērt. 

R 

E 

S 

U 

R 

S 

I 

1 Studijām atbilstošs materiāltehniskais (telpas, datoru un interneta pieejamība) nodrošinājums 4.8 1.4 

5.3 

2 Zinošs un labvēlīgi noskaľots akadēmiskais personāls 5.6 0.8 

3 Atsaucīgs un pieejams administratīvais personāls 6.4 1 

4 Noderīgi LU bibliotēkas piedāvātie resursi 5.1 1.6 

5 Laba studiju procesa organizācija 4.8 1.1 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

S 

6 Kopumā apmierina studiju kursu piedāvājums, saturs un secība studiju programmā 4.5 1.4 

4.7 

7 Kopumā apmierina piedāvātie e-kursi 4.8 1.2 

8 Viegli pieejama nepieciešamā informācija par studiju procesu 4.8 1.1 

9 Kopumā apmierina LUIS piedāvātās iespējas 5.1 1.1 

10 LU piedāvātās starptautiskās pieredzes iespējas studijās bija pietiekamas 4.3 1.4 

R 

E 

Z 

U 

L 

T 

Ā 

T 

I 

11 Studijās ieguvu labas teorētiskās un praktiskās zināšanas 5.6 1 

5.6 

12 Studijās attīstīju spēju pielietot zināšanas praktiskā darbībā 5.5 1 

13 Studijās attīstīju spēju pieľemt sareţģītus lēmumus, kritiski izvērtējot informāciju 5.6 0.9 

14 Studijās pilnveidoju savas komunikācijas prasmes (rakstīšana, prezentēšana, diskutēšana, darbs grupā) 5.8 0.8 

15 Studijās pilnveidoju savas vispārpielietojamās prasmes (svešvalodu, nozares datorprogrammatūras, spēju organizēt savu darbu) 5.4 1.4 

 16 Kopumā esmu apmierināts, ka izvēlējos šo studiju programmu 5 1.4  

 17 Studiju programmas grūtības pakāpe bija man piemērota 5.3 1.3  

 18 Studiju programma sagatavoja tālākai karjeras izaugsmei 5.2 1.3  

 

Studentu vērtējums par pieredzi darba tirgū:  

  Vidējais St.nov. 

1 Strādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai 2 1.3 

2 Darbā veicamie pienākumi un darba uzdevumi atbilst apgūtajai izglītībai 2.3 1.2 

3 Darbā pielietoju studijās iegūtās zināšanas un prasmes 3.2 2.1 

4 Darbs netraucē (neatľem laiku) studijām 3.3 2.3 

5 Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo izaugsmi un karjeru 4.3 2.2 
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6 Nākotnē plānoju strādāt atbilstoši savai izglītībai 4.2 2.1 

 

 Atbilţu varianti 

Vidējais nodarbību apmeklējums 
0-10% 10-24% 25-39% 40-54% 55-69% 70-84% 85-100% 

    15.38% 7.69% 76.92% 

Patstāvīgais darbs nedēļā ārpus studijām 
0-4h 5-7h 8-10h 11-13h 14-16h 17-19h 20<..h 

7.69% 7.69% 7.69% 46.15% 15.38% 15.38%  

Šogad plāno turpināt studijas 
LU savā nozarē LU citā nozarē Citā augstsk. nestudēšu nezinu   

16.67%  16.67% 8.33% 58.33%   

Nodarbinātības statuss 
Strādā pilnā slodzē Strādā nepilnā slodzē Meklēju darbu Bērna kopšanas atvaļinājumā Tikai studēju   

16.67% 16.67% 33.33% 8.33% 25%   

 

 

2049I Vācu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

Atbildējuši 3 studenti  

Skala:  1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu,  

4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6-pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu 

 
   Vidējais St.nov. Kop.vērt. 

R 

E 

S 

U 

R 

S 

I 

1 Studijām atbilstošs materiāltehniskais (telpas, datoru un interneta pieejamība) nodrošinājums 4.2 1.4 

5.1 

2 Zinošs un labvēlīgi noskaľots akadēmiskais personāls 5.2 1.3 

3 Atsaucīgs un pieejams administratīvais personāls 6.8 0.4 

4 Noderīgi LU bibliotēkas piedāvātie resursi 5.3 1.7 

5 Laba studiju procesa organizācija 4.2 1.6 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

S 

6 Kopumā apmierina studiju kursu piedāvājums, saturs un secība studiju programmā 4.6 0.9 

5.2 

7 Kopumā apmierina piedāvātie e-kursi 6.5 0.7 

8 Viegli pieejama nepieciešamā informācija par studiju procesu 4.7 1.5 

9 Kopumā apmierina LUIS piedāvātās iespējas 4.7 1.2 

10 LU piedāvātās starptautiskās pieredzes iespējas studijās bija pietiekamas 5.4 2.1 

R 

E 

Z 

U 

L 

T 

Ā 

T 

I 

11 Studijās ieguvu labas teorētiskās un praktiskās zināšanas 4.9 1.2 

5 

12 Studijās attīstīju spēju pielietot zināšanas praktiskā darbībā 5 1.2 

13 Studijās attīstīju spēju pieľemt sareţģītus lēmumus, kritiski izvērtējot informāciju 5.8 1.5 

14 Studijās pilnveidoju savas komunikācijas prasmes (rakstīšana, prezentēšana, diskutēšana, darbs grupā) 4.9 2.1 

15 Studijās pilnveidoju savas vispārpielietojamās prasmes (svešvalodu, nozares datorprogrammatūras, spēju organizēt savu darbu) 4.6 2.5 
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 16 Kopumā esmu apmierināts, ka izvēlējos šo studiju programmu 5.8 0.4  

 17 Studiju programmas grūtības pakāpe bija man piemērota 6.3 0.6  

 18 Studiju programma sagatavoja tālākai karjeras izaugsmei 4.7 1.4  

 

Studentu vērtējums par pieredzi darba tirgū:  

  Vidējais St.nov. 

1 Strādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai 5 0 

2 Darbā veicamie pienākumi un darba uzdevumi atbilst apgūtajai izglītībai 5 0 

3 Darbā pielietoju studijās iegūtās zināšanas un prasmes 5 0 

4 Darbs netraucē (neatľem laiku) studijām 5 0 

5 Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo izaugsmi un karjeru 4.7 1.5 

6 Nākotnē plānoju strādāt atbilstoši savai izglītībai 6 1 

 

 Atbilţu varianti 

Vidējais nodarbību apmeklējums 
0-10% 10-24% 25-39% 40-54% 55-69% 70-84% 85-100% 

      100% 

Patstāvīgais darbs nedēļā ārpus studijām 
0-4h 5-7h 8-10h 11-13h 14-16h 17-19h 20<..h 

  33.33%   66.67%  

Šogad plāno turpināt studijas 
LU savā nozarē LU citā nozarē Citā augstsk. nestudēšu nezinu   

33.33%    66.67%   

Nodarbinātības statuss 
Strādā pilnā slodzē Strādā nepilnā slodzē Meklēju darbu Bērna kopšanas atvaļinājumā Tikai studēju   

  66.67%  33.33%   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.7 
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  UNIVERSITY OF LATVIA 

Faculty of Education, Psychology and Art  
Teacher Education Department 

___________________________________________________________________________________________________ 

Wednesday May 19 Jūrmalas Gatve 74/76 G1 
9th International Students’ Research Conference 
8.30 – 10.00 Film “The Age of Stupid” (2009) a drama/documentary/animation hybrid which stars 
Pete Postlethwaite as a man living alone in the devastated world of 2055, watching 
archive footage from the mid-to-late 2000s and asking "Why didn't we stop climate 
change when we had the chance?" (Room A313) 
Registration (Swimming Pool) 
Opening Plenary (Room G1) 
Plenary Speech 
Sylvia Velikova (University of Veliko Turnovo, Bulgaria) 
Gender Differences in L2 Lecture Listening: What Does Research Say? 
The country presentations “9 things you should know about my country” (Latvia, 
Austria, Hungary, Belgium, Ireland, Finland, Bulgaria, Russia, Denmark, Republic of 
Cameroon) 
9.00 – 10.00 
10.00 – 12.00 
12.30 – 16.00 Talks Workshops Discussions 
18.00 – 20.00 Sightseeing in Old Riga 
Thursday May 20 Jūrmalas Gatve 74/76 
9th International Students’ Research Conference 
09.00 – 10.30 Presentations 
in English 
Presentations 
in English 
Presentations 
in French 
Introduction in the Aims of Freinet 
Pedagogy: Children´s Participation as a 
Base for Citizenship Education and 
School Development 
Language: German 
Mag.Dr. Pia-Maria Rabensteiner 
(Austria) 
Room: A 315 
11.00 – 12.30 Presentations 
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in English 
Presentations 
in English 
Presentations 
in French 
Presentations in German 
13.00 – 14.30 Presentations in English Presentations in French 
15:00 – 16:00 
16:00 – 17:00 
Feedback session 
Closing Plenary (Room G1) 
20.00 Conference reception 
20.00 – 21.30 The Writing Systems in the World. Language: English 
Armand Henrion (Belgium) 
Visvalža Street 4a Room 419 
Friday May 21 
8.15 Leaving for Jurmala Alternative School 
10.30 – 12.00 Using the EPOSTL and Making It Work for You (workshop) 
Language: English 
Sylvia Velikova (Bulgaria) (University of Veliko Turnovo ) 
Visvalža Street 4a Room 334 
Saturday May 22 Jūrmalas Gatve 74/76 
8.30 – 10.00 Teaching Receptive Skills: Listening 
Language: English /Year 1 and 2 
Sylvia Velikova (Bulgaria) (University of Veliko Turnovo ) 
Room A314 
10.30 – 12.00 Teaching Receptive Skills: Reading 
Language: English/Year1 and 2 
Sylvia Velikova (Bulgaria) (University of Veliko Turnovo ) 
Room A 314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 608 

 

Pielikums Nr.8 
ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.2. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Inta Augustāne 

Amats lektore 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Svešvalodu mācību metodikaII(PLK),Svešvalodu mācību metodikaII(NLK), Pedagoģiskā prakse pamatskolā(NLK), Pedagoģiskā 

prakse vidusskolā(NLK),Praktiskā angļu valoda skolotājiem I(PLK), Praktiskā angļu valoda skolotājiemII(PLK), Praktiskā 

svešvalodaI(Pirmsskolas pedagogi)(NLK), Praktiskā svešvalodaII,III(Pirmsskolas pedagogi) (NLK), Angļu valodaIII (Pedagoģijas 

bakalauri,Speciālās izglītības skolotājs) (NLK). 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

Diplomdarbi – divi bakalaura darbi: Strategies To Raise Student’s Emotional Wellbeing In The English Language Lessons; 

EPOSTL To Develop Preservice Teachers’ Selfevaluation Skills 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

Praktiskā svešvalodaI,II(Pirmsskolas pedagogi)(NLK), Angļu valodaI,II(Pedagoģijas bakalauri. Speciālās izglītības skolotājs) 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  
 

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: 

 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 
5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu. 

 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

Piedalīšanās konferencēs. LU 68.zinātniskā konferencē. Skolotāju izglītības sekcija. Referāts Sadzīves vides pārvaldība 

vidusskolā. 

Piedalīšanās Eiropas struktūrfondu projektā ActivELP. 

Publikācijas. 
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3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: Seminārs Rīgas angļu valodas skolotājiem Jaunākās atziľas angļu valodas 

mācīšanā.(Rīga, 04.12.2009) 

 

 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

SIN sēdes. Angļu valodas metodiskās sekcijas. 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Izdevniecības Longman seminārs New Trends and Tendencies in the Developement of the English Language (8stundas) 

2010.gada 31.martā 

Izdevniecības Oxford University Press seminārsTeaching the Whole Child (5stundas) 2010.gada 27.martā 

LATE ikgadējā konference ELT:Sharing Ideas, Opinions, Research and Goood Practice (20stundas) 2010.gada 19.-20.augustā 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

Kursu materiāli izstrādāti un papildināti. Šajā mācību gadā jāturpina papildināt izmantojot interneta iespējas plašāk, 

piemēram, BBC, TED mājas lapas. Piedalīšos Britu padomes on-line kursā par informācijas tehnoloģiju izmantošanu. 

Piedalīšos izdevniecību un LATE konferencēs. Sagatavošu metodikas kursu skolotājiem. 

 

 

 

 

01.09.2010   

(datums)  (paraksts) 
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ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.3. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds  Anita Eiholca 

Amats Pasniedzēja 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi.  

Akadēmiskie kursi: 

 Angļu valoda PLK un NLK Profesionālās  

BA programmas psihologiem                       A daļa                         4 kredītp. 

 Angļu valoda PLK un NLK Akadēmiskās 

BA programmas psihologiem                       A daļa                         4 kredītp. 

 Angļu valoda I Mutvārdu  

komunikācija programma Māksla 204A1    A daļa                         2 kredītp 

 Angļu valoda II Lasīšana un 

terminoloģija programma Māksla 204A1    A daļa                         2 kredītp 

 Angļu valoda III Lasīšana un  

komunikācija programma Māksla 204A1   A daļa                          2 kredītp 

 Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija     A  daļa                         2 kredītp 

 Angļu valoda II Lasīšana un 

terminoloģija programma Valo P191          A daļa                         2 kredītp  

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

Diplomdarbi –  

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  
 

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: Visos PPMF SIN semināros un sanāksmēs. 

 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 
5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu. 

 

Zinātniskais darbs 
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1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

1. 2009.  Social  Cultural Competency as a Concept  of Integrative Core Competences in the Context of Life Long Learning, 

Andra Fernate, Karine Oganesjan, Irina Maslo, Anita Eiholca The 10th International Conference on education Research 

Global and comparative Perspectives in Academic Competence, Evaluation and Quality Assurance ,October 29-30 (Thu. –

Fri.), 2009 Hoam Education Centre Seul National university, Seoul, Korea. 

2. 2010.02.01.Referāts „Developing and Facilitating of Students` Learning Competences in ESP for Graphic and Interior 

Designers LU zinātniskajā konferencē Nr.68. 

 

 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 

 

Pedagoģiskās prakses vadīšana PPMF SIN studentiem 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Dalība LU PPMF ZPI darbā- LU PZI pētnieciskais projekts „Mūţmācīšanās kvalitātes iekļaušana izglītībā”, 5.darba grupa-Pētījuma 

rezultātu diseminācija; rezultāts- starptautiska publikācija.  

  

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

Labs. 

Plānoju piedalīties LU augstskolu didaktikas kursos, turpināt promocijas darba izstrādi, dalību PPMF ZPI projektos, 2 

studentu bakalaura darbu un pedagoģiskās prakses vadīšanu. 

 

 

 

 

O8.07.2010.  Anita Eiholca 

(datums)  (paraksts) 
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ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.4. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Sandra Kalniľa 

Amats lektore 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem III 

Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem VI 

Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze III 

Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze IV 

Kritiskā domāšana (Pamatizglītības skolotājs) 

Kritiskā domāšana (Izglītības zinātnes maģistra programmā) 

Angļu valodas vēsture 

Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija (Vizuālās mākslas skolotājs; Sociālais pedagogs) 

Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (Vizuālās mākslas skolotājs; Sociālais pedagogs) 

Angļu valoda III Lasīšana un komunikācija (Vizuālās mākslas skolotājs) 

Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana (Vizuālās mākslas skolotājs) 

Praktiskā svešvaloda (Angļu valoda I – Pirmsskolas skolotājs) 

Praktiskā svešvaloda (Angļu valoda III – Pirmsskolas skolotājs) 

Praktiskā svešvaloda  (Angļu valoda II - Pirmsskolas skolotājs) 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

Diplomdarbi –  

Apine Ieva ia08154  
Vēstures teksti angļu valodas stundās starppriekšmetu saites attīstībai un saturiski integrētai valodas apguvei 10.klasē  

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

 

Studiju metodiskais darbs 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija (2kp) (Vizuālās mākslas skolotājs; Sociālais pedagogs) 

Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2 kp)(Vizuālās mākslas skolotājs; Sociālais pedagogs) 

Angļu valoda III Lasīšana un komunikācija (2kp) (Vizuālās mākslas skolotājs) 

Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana (2kp) (Vizuālās mākslas skolotājs) 

Praktiskā svešvaloda (2kp) (Angļu valoda I – Pirmsskolas skolotājs) 

Praktiskā svešvaloda (2kp) (Angļu valoda III – Pirmsskolas skolotājs) 

Praktiskā svešvaloda  (2 kp) (Angļu valoda II - Pirmsskolas skolotājs) 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  
 

 

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: 

22.septembrī, 2009- izdevniecības „Longman” seminārs par ACTIVBOARD interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējām mācību 

materiālu veidošanai – piedalīšanās 

28.-29. aprīlis, 2010 – Lielbritānijas padomes Latvijā organizētā radošuma nedēļa – piedalīšanās semināros 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu. 

Pamatizglītības skolotājs ar 4 iespējamajām kvalifikācijām: pamatizglītības angļu valodas skolotājs; pamatizglītības latviešu valodas un 
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literatūras skolotājs, pamatizglītības vācu valodas skolotājs, pamatizglītības skolotājs (1.-4.klasē) – programmas direktore  

Programma akreditēta 2008.gada 29.oktobrī, protokola Nr. 241; programma akreditēta līdz 2014.gada 31.decembrim 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

Piedalīšanās konferencēs: 

1. 16.Eiropas lasīšanas konference „Discovering worlds of literacy” Braga (Portugāle) Referāts: Diverse possibilities of using 

the critical thinking approach in school libraries for promoting reading. (līdzautors: A.Kalve) 19.-22.jūlijs, 2009 

2. LU 68. konference. Referāts Critical thinking strategies for improving the text comprehension, 2010.g. 1.februāris 

3. Starptautiskā Baltijas jūras valstu lasīšanas konference “ Literacy skills for learning”. (Turku, Somija) Referāts: Promoting 

development of students‟ critical thinking in junior primary school, 11.-14. augusts, 2010. 

4. Piedalīšanās kā Latvijas Lasīšanas asociācijas prezidentei IDEC (International Reading Association International 

Development in Europe Committee) un FELA (Federation of European Literacy Associations) sanāksmēs:  

2010.gada 14.-15.augusts, Turku, Somija 

Publikācijas 

“ Domāšanas māksla ikvienam jeb kā domāt ar prieku un azartu”  Nordik, 2010.  

Grāmata tapusi Sorosa fonda –Latvija projekta „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai” ietvaros 2009.gadā. Projekta komandas 

locekle  

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 

Sagatavota pedagogu profesionālās pilnveides programma (A) (36 stundas), kas licencēta VISC 

„Kritiskās domāšanas attīstīšana sākumskolā: mācību satura plānošana un metodika” . 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

SOCRATES Grundtvig programmas eksperte kopš 2002. gada – projektu izvērtēšana reizi gadā 

 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

1. SFL atbalstīts un IAC īstenots projektu cikls „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai”, „Grāmatas „Domāšanas 

māksla‟ izstrāde”- 2009.gada jūlijs – decembris – projekta komandas locekle  

2. Open Society Institute atbalstīts Izglītības attīstības centra īstenots projekts „Kritiskās domāšanas sekmēšana sākumskolā – 

kvalitatīva mācību procesa īstenošanas pamats” Projekts Nr. 20027645 – projekta koordinatore 

3. ESF Life Long learning program projekts „Create-Motivate-Learn”  CreMoLe 502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-

GMP. 01.01.02010-31.12.2011 – Latvijas koordinatore (projekta partneris Izglītības attīstības centrs) 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

 

Būtiskākais šajā akadēmiskajā gadā bija tiešais darbs ar studentiem un Pamatizglītības skolotājs SP vadīšana. Tika veikts sistemātisks 

darbs visu vadīto studiju kursu pilnveidošanā un papildināšanā, kā arī no jauna izstrādāti kursi Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija; 

Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija; Angļu valoda III Lasīšana un komunikācija; Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana 

darbam ar Vizuālās mākslas skolotāja un  Sociālā pedagoga studiju virzienu studentiem un Praktiskā svešvaloda Angļu valoda I, II, III 

darbam ar Pirmsskolas skolotāja SP studentiem, kas prasīja ļoti daudz laika, enerģijas un veselības. 

 Studentu aptaujas kursu noslēgumā liecināja, ka studenti manis docētajos kursos daudz guvuši gan zināšanu, gan prasmju un 

kompetenču aspektā, ka viľus apmierina akadēmiskā noslogotība, un savstarpējās attiecības. Īpaši pozitīvi studenti vērtē kursus 

„Lasīšana un terminoloģija”, Lasīšana un referēšana”, „ Kritiskā domāšana”.   

Šajā akadēmiskajā gadā nebija iespējams pilnvērtīgi iesaistīties zinātniskajā darbā. Nākošajā akadēmiskajā jāatrod laiks, lai apkopotu 

uzkrāto pieredzi un pētījumu materiālus publikācijām. Tam būtu nepieciešams radošais atvaļinājums, kur diemţēl pienākumu un 

noslogotības dēļ nevaru izmantot. 

 

 

02.07.2010   

(datums)  (paraksts) 
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ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.5. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Ilze Kangro 

Amats profesore 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem II (2KP) 

Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem III (2KP) 

Vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un izglītība I. B daļa. (2 KP) 

Vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un izglītība. II. B daļa. (2 KP) 

Internets un modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā, 2 KP( PK) 

Internets un modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā, 2 KP( PK) un (PPIC) 

Praktiskā svešvaloda I, II (NPK). 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

Diplomdarbi:  

1. Anna Sirba „Internets kā informācijas avots valstsmācībā vācu valodas kā 

svešvalodas stundās.” 

2. Agnese Soveiko „Produktīva un radoša dzejoļu mācīšana vācu valodas kā svešvalodas stundās.” 

3. Sanita Brimerberga „Moderno informācijas tehnoloģiju izmantošana motivācijas paaugstināšanai angļu valodas stundās 

sākumposmā.” 

4. Ieva Orste „Interneta resursi angļu valodā runas prasmju pilnveidei 3.klasē.” 

5. Ieva Timčenko „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana starpkultūru komunikatīvās kompetences veidošanā angļu 

valodas stundās 10. klasē.” 

 

2 diplomdarbu(. I. Skujiľa, M.Jansone)  un 2 maģistra darbu (D. Urskevica) recenzēšana. 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

Jeļena Ķipure. Aizstāvēts promocijas darba 2009. gada 16. oktobrī. Daugavpils Universitāte. 

Laila Niedre. Doktorantūras II kurss. Kultūras teorija. Latvijas Kultūras akadēmija. 

Miervaldis Karulis. Doktorantūras I. kurss. Izglītības vadība. LU. 

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

Lekcijas Kerntenes V.Frankla pedagoģijas augstskolā ERASMUS docētāju mobilitātes programmas ietvaros 14.12.-20.12. 2009. 

Lekcijas Kerntenes V.Frankla pedagoģijas augstskolā intensīvās programmas BEAM ietvaros Austrijā 2010. gada 21. februāris līdz 1. 

marts. 

Lekcijas Helsinku universitātē ERASMUS docētāju mobilitātes programmas ietvaros 12.04.- 15.04.  

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

Modernā vācu proza. 2 KP. Vācu filoloģijas maģistra studiju progr. 

Vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un izglītība II. 2 KP. 

Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem III. 2 KP. 

Internets un modernās tehnoloģijas svešvalodu skolotāja darbā, 2 KP( PPIC) 

Praktiskā svešvaloda I, II (vācu valoda) Pirmskolas pedagoga profesionālajā studiju programmā. 2 KP. 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  
Lekciju konspektu sagatavošana kursiem: 

Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem I (2KP) 
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Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem II (2KP) 

Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem III (2KP) 

Vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un izglītība II.2 KP. 

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros un to sagatavošana:  
Metodiskie semināri par profesionālā maģistra studiju programmas „Skolotājs” izveidi 2009./2010. gadā (metodisko apsprieţu 

gatavošana un vadīšana). 

Pieredzes apmaiľas seminārs par skolotāju izglītošanu Austrijā, Kerntenes federālajā zemē un Latvijā 2010.gada maijā Rīgā, LU PPFM 

( referāts, dalība diskusijā). 

Informatīvais seminārs par skolotāju izglītību Latvijā Kirgīzijas un Turkmēnijas izglītības sistēmu vadošajiem darbiniekiem sadarbībā 

ar GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit), VFR, ES (semināra sagatavošana, referāts, dalība diskusijā). 2009. gada 19. 

oktobrī. 

Pieredzes apmaiľas seminārs par aktuālām problēmām skolotāju izglītošanā Baltijas valstīs 2010. gada janvārī Rīgā (referāts, dalība 

diskusijā). 

Darba seminārs par skolotāju izglītošanu Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs 2010. gada 20. janvārī Rīgā (dalība darbseminārā un 

diskusijā). 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

Anna Stavica. Anita Eiholca – mentorings darbam universitātē. 

 
5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” – Angļu/vācu valodas virzienu vadītāja. Darbs 

programmas sagatavošanai  pārakreditācijai 2011. gadā. 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

 

Piedalīšanās konferencēs ar referātiem. 

 

1. Referāts „Kvalitātes nodrošināšana skolotāju izglītībā Latvijā”. Informatīvais seminārs par skolotāju izglītību Latvijā Kirgīzijas un 

Turkmēnijas izglītības sistēmu vadošajiem darbiniekiem sadarbībā ar GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit), VFR, ES. 

2009. gada 19. oktobrī. 

 

1. Referāts „Der Roman von Herta Müller als Dokumentation des Zeitgeschehens”. LU 68. konference. Literatūrzinātnes sekcija. 2010. 

gada 1. februārī. 

 

2. Referāts „Aktualitātes skolotāju izglītībā Latvijā”. (līdzautors A.Kangro). LU 68. konference. Skolotāju izglītības sekcija. 2010. gada 

1. februārī.   

3. Referāts „Luca Zeilera stāstu krājums „Laika svari”. Daugavpils Universitātes XX zinātniskie lasījumi. 2010. g. 28.-29. janvārī. 

4. Referāts „Hertas Milleres romāni: tematika un koncepcija”. Liepājas Universitātes 16. starptautiskā zinātniskā konference. Aktuālas 

problēmas literatūras zinātnē: vēsturiskā pieredze un aktuālie kultūrprocesi Baltijā. 2010. gada 4.-5. martā.  

 

5. Referāts „Teacher Education in Latvia”. ( co-author A.Kangro). Teacher Education in Baltic States 

26 January 2010 Riga. 

 

6. Prezentācija „Mentoring – an Effective Method for Implementing ELPs”. Projekta „Mentors Activate European Language Portfolio 

Through Multimedia (ActivELP)” noslēguma zinātniskā konference 2009. gada 23. oktobrī Hamburgā (VFR) ( līdzautore Rita Skara-

Mincāne). 

 

 

Piedalīšanās konferencēs un apspriedēs, darbsemināros. 

 

1. Piedalīšanās LU 68. konferences Izglītības vadības sekcijas darbā 2010. gada 5. un 6. maijā. 

 

2. Vācu valodas skolotāju asociācijas ikgadējā konference un darbseminārs. 2009. gada 27. novembrī. 

 

3. Karštates universitātes (Zviedrija) Skolotāju izglītības nodaļas un LU PPF darbseminārs par skolotāju izglītību Latvijā un Zviedrijā. 

2009. gada 24. septembrī. 

 

4. Informatīvais seminārs Japānas Tokijas un Tottori universitāšu un Aichi Pedagoģiskās universitātes vadības pārstāvjiem 2009. gada 

septembrī.  
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Publikācijas. 

 

1. Dzīvnieku tēli Gintera Grasa daiļradē.// Kultūras studijas. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds 

“Saule “. 2010. 344-349. lpp. 

 

2. Fiktīvā dubultbiogrāfija Daniela Kēlmana romānā „Pasaules mērīšana“. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Liepājas 

Universitāte. 2010. 179-185.lpp. 

 

3. Deutsch als Fremdsprache in Lettland (208. Lettland).// Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft/Handbooks of 

Linguistics and Communication Science Ed. by Hans-Jürgen Krumm, Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Claudia Riemer. Mouton de 

Gruyter Publishers. Berlin, New York. 6 lpp.( iznāks 2010. gadā). 

 

167.5.1.1.1 4. Liebe und Leben zwischen zwei Welten. Der Roman von Dace Rukšāne ”Warum hast du geweint“ 

(zusammen mit D. Ausekle). Beitrag zur Festschrift für den Universitätsprofessor Prof. Dr. habil. philol. Klaus 

Hammer. 10 lpp, iznāks 2010. gadā Polijā. 
 

5. Mentors Activate the European Language Portfolio through Multimedia. ActivELP Mentoring Guidelines. Developed by Ligita 

Grigule, Silvija Kārkliľa. Indra Odiľa,Rita Skara-Mincāne. Scientific Board Prof. Ilze Kangro (Latvia), Christel Schneider (Germany), 

Francesco Serrini (Italy). Riga, 44 p. 

 

6. Luca Zeilera stāstu krājums “Laika svari”- ceļojums postsociālistikajā laikā un telpā. Iesniegts publicēšanai rakstu krājumā Kultūras 

studijas. Daugavpils Universitātē. 2010. g. 9 lpp. 

 

Dalība starptautiskos projektos : 

 

1. Mentors Activate European Language Portfolio Through Multimedia (ActivELP) projekts. (LU Nr. 2008/2458). (Lifelong Learning 

Programme. Grant Agreement for an Action Project Nr. 135454-LLP-1-2007-1-LV-KA2-KA2MP.  

  

2. Dalība projektā LLL- Lehren lernen in Lettland. Studentu prakšu organizēšana Vācijā un Latvijā. Westfälische Wilhelms-

Universität Münster. Zentrum für Lehrerbildung. Minsteres Universitātes finansiālais atbalsts. 

3. Piedalīšanās VISC projektā „Mācību priekšmetu projektu standartu un programmu paraugu pilnveide“. Eksperte  mācību 
priekšmeta „Vācu valoda“ programmu paraugu izstādē un svešvalodu standarda izstrādē. 

4. Piedalīšanās ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 
paaugstināšana“. 

5. Piedalīšanās ESF projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide“. 
Humunitāro zinātľu moduļa vadītāja. Vācu valodas virziena vadītāja. 

6. Mācībspēks projekta „BEAM – Building European Identity trough Spirit, Sense and Meaning” intensīvajā programmā 
2010. gada 20. februāris - 1. marts. 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

 

Rektora atzinības rakstu saľēma studente Agnese Soveiko  par diplomdarbu „Produktīva un radoša dzejoļu mācīšana vācu valodas kā 

svešvalodas stundās”. (diplomdarba vadītāja) 

Eiropas Valodu dienas 2009 konferences „Tehnoloģijas valodu apguvē” diploms stud. Inai Meškovai par diplomdarbu „Virtuālais 

ceļojums kā starpkultūru kompetences veicināšanas iespēja vācu valodas stundās vidusskolā.” (diplomdarba vadītāja) 

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

Līdzdalība 9. starptautiskās, ar Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē, apbalvotās studentu pētnieciskā darba konferences organizēšanā 

2010. gada 18.-20.maijā un Starptautiskās nedēļas organizēšanā  PPFM 17.-22. maijā. 

Latvijas Universitātes 68. konferences SIN sekciju organizēšana un Literatūrzinātnes un Skolotāju izglītības sekciju vadīšana. 

Līdzdalība 17. Valsts Mājturības, mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiādes, 48. Valsts Vizuālās mākslas olimpiādes, Valsts latviešu 

valodas olimpiādes un Latviešu valodas mazākumtautību skolās olimpiāţu organizēšanā. 

 

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 

 

Semināru organizēšana un vadīšana darbā sadarbībā ar Gētes institūtu „Interneta avotu izmantošana svešvalodu skolotāja darbā” (1 

seminārs).  
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Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

Skolotāju izglītības nodaļas vadīšana. 

Darbs LU PPF Domē. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” virziena Angļu/vācu valodas skolotājs vadītāja. 

LU Rakstu „Pedagoģija un skolotāju izglītība” galvenās redaktores vietniece. 

LU Skolotāju profesionālās sagatavošanas studiju programmas padomes locekle. 

Literatūrzinātnes un folkloristikas profesoru padomes locekle. 

LU skolotāju izglītības un izglītības zinātnes akadēmiskās komisijas locekle. 

AIKNC eksperte. 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

 

1.Dr. Nick Baily (Cambridge, Great Britain) lekciju cikla organizēšana un apmeklēšana LU PPF 2009. gada 4.-7. novembris. 

2. Lekciju apmeklēšana Gētes institūtā Rīgā. 2009./2010. gadā ( 15.09. Der Roman „Landnahme” von Christoph Hein) u.c.  

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

Problēmas – pārāk liels ne vienmēr pamatots organizatoriskā darba apjoms, daţādu atskaišu un statistikas sagatavošana, ka traucē 

pētniecisko darbu un ļauj mazāk laika veltīt darbam ar studentiem. 

 

21.06.2010.  I. Kangro 

(datums)  (paraksts) 
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ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.6. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Evija Latkovska 

Amats asistente 

Struktūrvienība SIN 

Par laika periodu no 01. 09. 2009. līdz 01. 09. 2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

      ”Angļu valodas mācību stundu modelēšana” (PLK, 4 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs‟ studiju 

programma „Angļu valodas skolotājs‟; 

      ”Svešvalodu mācību metodika I” (PLK, 4 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs‟ studiju programma 

„Angļu valodas skolotājs‟; 

      ”Svešvalodu mācību metodika I‟‟ (NLK, 4 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs‟ studiju programma 

„Angļu valodas skolotājs‟; 

       ”Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem”(PLK, 6 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs‟ studiju 

programma „Angļu valodas skolotājs‟; 

       ”Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem”(NLK, 6 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs‟ studiju 

programma „Angļu valodas skolotājs‟; 

       ”Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem II”(PLK, 4 krp.) Profesionālā bakalaura studiju 

programma „Skolotājs‟ studiju programma „Angļu valodas skolotājs‟; 

       ”Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I”(NLK, 2 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Skolotājs‟ studiju programma „Angļu valodas skolotājs‟; 

       ”Praktiskā svešvaloda angļu valoda psihologiem I;II”(PLK, 4 krp.) Psiholoģijas bakalaura studiju programma; 

       ”Praktiskā svešvaloda angļu valoda psihologiem I;II”(PLK, 4 kredp.) Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma; 

       ”Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze skolotājiem I”(NLK, 2 krp.) studiju programma Pamatskolas angļu valodas 

skolotājs; 

      ”Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze skolotājiem II”(NLK, 2 krp.) studiju programma Pamatskolas angļu valodas 

skolotājs; 

       

             Piedalīšanās studentu prakšu vērošanā (februāris – marts 2010); 

             Diplomdarbu recenzēšana (5 darbi). 

 

Noslēguma pārbaudījuma komisijas sekretāres pienākumu pildīšana LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļā Valsts pārbaudījuma 

komisijā Skolotāja profesionālā bakalaura studiju programmas Angļu valodas skolotājs studiju virzienā (pilna un nepilna laika klātienes 

studentiem) rudens un pavasara sesijā. 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

Diplomdarbi: 

 

Inga Burve   Adaptētie teksti pamatskolā skolēnu motivēšanai lasīt svešvalodā 

Jeļena Maskaļova   Spēle angļu valodas stundās pamatskolā skolēnu stresa mazināšanai 

Anita Borinta    Informatīvie teksti skolēnu lasīšanas intereses attīstībai angļu valodā 6.klasē 

Anastasija Vasiļjeva    Diskusijas vidusskolēnu analītiskās domāšanas prasmju attīstībai angļu valodās stundās 

Liene Kukaine    Improvizācijas teātris vidusskolas klašu skolēnu vārdu krājuma paplašināšanai 

Mārtiľš Rudzītis    Fona mūzika kā vidusskolas skolēnu iesaistes veicinātājs procesrakstīšanā angļu valodas stundās 

 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos seminārus. 
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Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

 

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana. Norādīt visus 

sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir izdevis.  

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 
5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu.  

 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

Latkovska, E., Rutka L. (2009) Eiropas portfelis topošajiem valodu skolotājiem (EPTVS) kā profesionālās darbības pašvērtējuma veids 

studentu skatījumā. Latvijas Universitātes raksti, Pedagoģija un skolotāju izglītība, 747. sējums, 111.-123. lpp., Rīga: Latvijas 

Universitāte (ISSN 1407-2157; ISBN 978-9984-45-175-6)                             

 

Latkovska, E., Rutka, L. (2010) Profesionālās darbības pašvērtējums topošo valodu skolotāju prakses laikā. The ATEE Spring 

University: Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching, 230.-239.lpp., Rīga: Latvijas Universitāte, 

Association for Teacher Education in Europe (ISBN 978-9984-49-027-4) (CD formātā) 

 

Latkovska, E., Rutka, L. (2010) Self-Assessment of Professional Activity of Student Teachers of Languages. The ATEE Spring 

University: Changing Education in Changing Society, 61.-68.lpp., Lithuania: Klaipeda University (ISSN 1822-2196) 

 

2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma apjomu.  

Piedalīšanās IP projektā CUFTE (2008-2010) – Current Foreign Language Teaching Policy in Europe (2010, July 4-18, Antālija; prof. 

Ilzes Ivanovas vadībā; http://www.akdeniz.edu.tr/cufte/) 

    

Piedalīšanās medium-term projektā (2008-2011) - Piloting and Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages 

(EPOSTL) (http://epostl2.ecml.at/) (Papildus darbam projektā semestra laikā piedalījos darba seminārā par EPOSTL (Eiropas 

portfelis topošajiem valodu skolotājiem) izmantošanas iespēju papildināšanu Eiropā. Komandējuma laiks: 03.02.-06.02.2010. 

Komandējuma numurs: 7/162. Visus izdevumus sedza ECML.) 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

2010 (19.-20. augusts) The Tenth Baltic IATEFL & LATE 18-year anniversary conference ELT: 

                                    Sharing Ideas, Opinions, Research And Good Practice (iesniegts darba 

                                    semināra pieteikums kopā ar absolventi Lieni Kukaini) 

2010 (7.-8. maijs)      The ATEE Spring University: Teacher of the 21st Century: Quality Education 

                                   for Quality Teaching, LU, PPMF, Rīga 08. 05. 2010. – referāts:  

                                   Profesionālās darbības pašvērtējums topošo valodu skolotāju prakses laikā 

                                   (LU, PPMF)        

http://epostl2.ecml.at/
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2010 (23.-25. aprīlis) The Nineteenth Annual BETA-IATEFL Pre-Conference Event „Teachers as  

                                    Lifelong Learners, The European Portfolio for Student Teachers of  

                                    Languages‟, University of Veliko Turnovo, Bulgaria 23. 04. 2010. – referāts:  

                                    The EPOSTL as a Means of Self-Assessment of Professional Activity – The  

                                   Students‟ Perspective. 

                                   The Nineteenth Annual BETA-IATEFL Conference „English Language  

                                    Education in Diverse Learning Environments and Cultures‟, University of  

                                    Veliko Turnovo, Bulgaria 24. 04. 2010. – referāts: „Changing Paradigms of 

                                   Student Teachers‟ Idea of Self-Assessment‟. 

2010 (31. marts)             6th Longman ELT Conference New Trends and Tendencies in the       

                                       Development of the English Language (Rīgas 1. valsts ģimnāzija) (klausītājs) 

2010 (29. marts)            Latvijas Universitātes, ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

                                      vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 

                                       paaugstināšana” 

                                        (Vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) īstenotājas,    

                                        projekta ievadkonference “Pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto     

                                        vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu profesionalitātes       

                                        nodrošināšanai”, (Reval Hotel Latvija) (klausītājs) 

2010 (4.-5. februāris)     EPOSTL seminārs EMVC, Grācā, Austrijā 

2010 (1. februāris)         68. Latvijas Universitātes zinātnisko darbu konference (LU, PPF, SIN)    

                                      (referāts: Self- Assessment and Student Teachers: Relationships Based  

                                       on Understanding or Indifference.)            

2009 (2. oktobris)          Projekta „Adventure Sphere Europe‟ atklāšanas konference(Viesnīca Bergs), 

                                       (klausītājs) 

2009 (septembris)         Uzsāktas studijas LU PPF Pedagoģijas nodaļā - Pedagoģijas doktora studiju 

                                     programmā, augstskolas pedagoģijas virzienā                                     

 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

Studiju gads aizvadīts veiksmīgi. Lielākais sasniegums – pozitīva darba pieredze, sadarbošanās ar kolēģiem, kā arī rezultatīva 

piedalīšanās CUFTE projekta noslēdzošajā fāzē un turpmākos mēģinājumos ieviest EPOSTL angļu valodas skolotāju programmā 

(balstoties uz šo ideju uzsāktas studijas LU PPMF Pedagoģijas nodaļā - Pedagoģijas doktora studiju programmā, augstskolas 

pedagoģijas virzienā).                                     

Problēmas – šis studiju gads bija īpaši izteikts ar to, ka NLK studenti bija aizľemti un noslogoti, jo bija apvienoti kursi izmaksu 

optimizēšanas dēļ. Tas kopumā  kavē viľu izaugsmi un valodas apguvi, radot frustrāciju gan studentos, gan pasniedzējā. 

Nākamajā gadā papildus ikdienas pedagoģiskajam darbam fakultātē iecerēts uzsākt darboties studentu aktīvo pedagoģisko prakšu 

organizēšanā, turpināt darboties EPOSTL projekta noslēdzošajā fāzē; turpināt studijas doktorantūrā. 

 

 

31. 08. 2010.  Evija Latkovska 

(datums)  (paraksts) 
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ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.7. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Lilita Linde 

Amats lektore 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

1. Angl. runājošo valstu literatūra skolot. I 

2. Angl. runājošo valstu literatūra skolot. II 

3. Angl. runājošo valstu literatūra skolot. III 

4. Angl. runājošo valstu literatūra skolot. IV 

5. Angl. runājošo valstu ģeogr, kultūrvēsture un izglītība I 

6. Angl. runājošo valstu ģeogr., kultūrvēsture un izglītība II 

7. Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem IV 

8. Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem  V 

9. Angļu valodas leksikoloģija 

10. Angliski runājošo valstu mācība. 

11. Anglijas kultūrvēsture skolotājiem. 

12. Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija     

13. Angļu valoda III Lasīšana un komunikācija   

                                 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

Diplomdarbi –  

1. Ilvija Graumane „‟ Autentisku tekstu izmantošana vārdu krājuma pilnveidei 11.klasē.‟‟ 

2.Rita Jankovska   „‟Pašreizējais angļu valodas skolotāja tēls valodas mācību procesā vidusskolā.‟‟ 

3.Jelizaveta Tatarincova „‟Autentisko materiālu lasīšana vidusskolas skolēnu vārdu krājuma bagātināšanai  

                                              angļu valodas stundās.‟‟ 

4. Lāsma Ozola „‟ Vidusskolas skolēnu attieksmes uzlabošana pret angļu valodas stundām izmantojot mācību  

                               motivācijas veicināšanas metodes.‟‟ 

5. Svetlana Pimucāne „‟Studentu patstāvīgais darbs apgūstot vārdu krājumu. 

Recenzētie: 

 1. Liene Pūcīte   „‟Audiogrāmatas angļu valodas stundās vidusskolas skolēnu lasītintereses  

                                  veicināšanai.‟‟ 

 

2. Ance Grava  „‟Autentisko video izmantošana sociolinvistiskās kompetences pilnveidei angļu valodas    

                             stundās vidusskolā.‟‟ 

 

  

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

 

Studiju metodiskais darbs 
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1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

Jauna lekciju kursa izstrāde Angļu valoda 1 Sporta un veselības skolotājs. 

Vadīto kursu pakāpeniska pārstrāde un papildināšana Power Point tehnoloģijā. 

Vadīto kursu rediģēšana, papildināšana. 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  
Sagatavošanā : 

      1. Lielbritānija 20.gs sākumā. Modernisma attīstība. 

2. Apgaismības laika satīriķi – Dţ. Svifts 

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 
5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu ieguldījumu. 

 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt nosaukumu, 

kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

Piedalīšanās konferencēs. 

1. LU ikgadējā konferencē, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē ar referātu: 

Angļu klasiskās literatūras apgūšanas jautājumi un problēmas angļu valodas skolotāju izglītībā. 

2. Ikgadējā starptautiskajā studentu konferencē LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. 

 

Publikācijas. 

 

 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir 

izvirzīti konkursiem.  

  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 

 

 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

Piedalīšanās SIN sēdēs 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, periodu, 

jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba izpildē 

ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 
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Turpinās sistemātisks darbs, lai rediģētu un paplašinātu lekciju kursus studentiem pieejamākā un uzskatamākā veidā. [ Power Point 

tehnoloģijā], kas ir darbietilpīgs, nepārtraukts process. 

Šajā procesā studenti var iepazīties ar plašu uzskatāmo materiālu klāstu, kas veicina viľu aktīvāku iesaistīšanos lekcijās un semināros.  

Kopīgi meklējam efektīvākus veidus, kā veicināt studentu patstāvīgu un vispusīgu kursa apjomīgā materiāla apguvi.  

Tika izstrādāts un sagatavots kurss: Angļu valoda –mutvārdu komunikācija, angļu valoda- lasīšana un terminoloģija. 

Nākošajam akadēmiskajam gadam jāsagatavo jauni kursi : Māksla – 1. Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija 

2. . Angļu valoda II Mutvārdu komunikācija 

Par galveno uzdevumu savā darbā uzskatu kvalitatīvu docētu kursu turpmāku izstrādni un vadīšanu. 

 

 

 

15.06.09.   

(datums)  (paraksts) 
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ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.8. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Indra Odiľa 

Amats docente 

Struktūrvienība LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

 

Svešvalodu mācību metodika II.daļa, 6 kred. 

Novērošanas prakse I.daļa, 4 kred. 

Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda II, 2 kred. 

Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda III, 4 kred. 

Pedagoģiskā prakse II, 8 kred. 

Mentorings izglītībā, 4 kred. 

Prezentēšanas prasmju attīstīšana angļu valodā, 2 kred. 

Maģistru prakse, 6 kred. 

Sadarbības pedagoģija, 2 kred. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbam 5. – 6.klasēs 72 stundas 

E-kurss TeachingEnglish Knowledge Test 64 stundas 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

       

 

Diplomdarbi –  

1. Creative Approach to Text Interpretation in English Lessons to Facilitate Seconadry School Students‟ Creative Self-

expression. (Inga Liepa) 

2. Developing Secondary School Students‟ Social Skills for Group Presentations in English Lessons. (Anna Radzihovska) 

3. Process of Developing Learners‟ Research Skills at Secondary School. (Linards Kumskis) 

4. Problem Solving Activities in the Development of Critical Thinking Skills in English Lessons in Form 10. (Julija Koroļčuka) 

5. Preparing Students for the Assessment Forms in Twelve Year Exam. (Sandra Zača) 

6. The Development of Primary School Students' Self-efficacy in Non-fiction Writing Implementing Instruction Scaffolding 

Approach. (Nikolīna Gordejeva) 

7. Concept Formation in Enriching Grade 10 Students‟ Vocabulary. (Jeļena Kopitova) 

8. The Use of the Group work for Developing the Speaking Skills at English Lessons in Grade 4. (Jeļena Adsone) 

9. Maģistra darbs (Inese Mētriľa) Mentora loma skolotāju profesionālajā pilnveidē un tālākizglītībā vispārizglītojošajā skolā. 

 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos seminārus. 

 

 18.02. – 25.02. 2009. nodarbības Developing Students‟ Research  Skills un Supervisions in the Observation Practice 

Viktora Frankla Pedagoģiskajā augstskolā, Klāgenfurtē, Austrijā. 

 21.02. – 07.03. 2010. nodarbības Teambuilding; Cooperative Learning; Development of Social skills; Presentation Skills. 

Mūţizglītības/ Erasmus intensīvajā programmā BEAM (Building European Identity Through Spirit, Sence and Meaning) Cap 

Worth, Austrijā. 

 12. – 15. 04.2010. nodarbības Cooperative Learning  in Kindergarten and Pre-school Education Helsinku Universitātē, 

Somijā. 

 2009. /2010. kursa Sadarbības pedagoģija docēšana Liepājas Universitātes pirmsskolas pedagoģijas programmas bakalaura 

klātienes un neklātienes studentiem  
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Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

 

Skolotāja profesionālā programma: 

Svešvalodu mācību metodikas kursa II. daļas pilnveide, 6 kred. 

Pedagoģiskās prakses pamatskolā, 8 kred. un Pedagoģiskās prakses vidusskolā, 8 kred. prasību pilnveide.  

Kursa Novērošanas prakse I. daļa, 2 un 4 kred. satura pilnveide 

Kvalifikācijas eksāmena biļešu izstrāde. 

Izglītības vadības maģistra programma: 

Maģistra prakses, 6 kred. izstrāde un mentora prakses noorganizēšana Rīgas 3.vsk. 

  

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana. Norādīt visus 

sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir izdevis.  

 

 Studentu – mentoru rokasgrāmatas un dienasgrāmatas pilnveide Maģistra praksei. 

 Papildināta pedagoģiskās prakses I un II audzinātājdarbības un priekšmeta rokasgrāmata studentiem (janvāris 2010) SIN 

metodiskais kabinets 

 Mentora rokasgrāmatas pilnveide pedagoģiskajām praksēm I un II (janvāris 2010)  

 Mentora rokasgrāmatas izstrāde ActivELP projektam (Mentors Activate Language Portfolio Through Multimedia). 

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

 15.09.2009. seminārs skolu mentoriem par Novērošanas prakses organizāciju augstākajā profesionālajā studiju programmā 

„Skolotājs”. 

 06.10.2009. seminārs skolu mentoriem (angļiem) par Novērošanas prakses specialitātē organizāciju augstākajā profesionālajā 

studiju programmā „Skolotājs”. 

 02.12.08. seminārs Ziemeļvalstu ģimnāzijas mentoriem par novērošanas prakses izvērtējumu. 

 12.01.2010. seminārs metoriem par izmaiľām Pedagoģiskā prakse I un Pedagoģiskā prakse II organizēšanā un par EPOSTL. 

 30.04. 2010. pieredzes apmaiľas seminārs ar skolu mentoriem par prakšu organizāciju un norisi. 

 29.07. – 30.07. 2010. LU prakšu organizatoru un diplomdarbu vadītāju seminārs.  

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

Mentora darbs un konsultācijas Annai Stavickai, Intai Augustānei un Ligitai Grigulei. 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu.  

 

 Darbs pie Profesionālās maģistra programmas „Skolotājs” izstrādes. 

 Darbs pie 20494 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” – Angļu valodas 

skolotājs sagatavošanas atkārtotai akreditācijai. 

 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

Piedalīšanās konferencēs: 

 01.02.2010. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference, Skolotāju izglītības sekcija. Inovācijas studentu pedagoģiskās 

novērošanas prakses efektivitātes nodrošināšanai (kopā ar L. Griguli). 

 19. – 20. 08. 2010. The tenth BALTIC IATEFL & LATE 18-Year Anniversary Conference “ELT: Sharing ideas, opinions, 

research and good practice” semināra vadīšana 

 

Publikācijas: 

3. I. Odina. The Payoffs and Pitfalls of Developing a Mentoring System in Education in Latvia.// In: Explorations 

pédagogiques. Belgium: EME &InterCommunications, Cortil-Wodon EME 2010., 6 lpp. 

4. I. Odiľa, L. Grigule, S. Kārkliľa, R.Skara-Mincāne. ActivELP Mentoring Guidelines. Riga. 2009., 44 lpp. 

 

2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma apjomu.  

 

2008. – 2009.  Mūţizglītības projekts Mentors Activate European Language Portfolio Through Multimedia (ActivELP) 

Nr. 135454-LLP-1-2007-1-LV-KA2-KA2MP 

2009. – 2011.    Erasmus projekts Building European Identity Through Spirit, Sence and Meaning (BEAM) Nr. LLP/AT – 
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2009. – 2012.  LU un ESF projekts Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 

kompetences paaugstināšana  

Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 

2008. – 2009.              Projekts „Kapacitāte Asociācijas Izglītība ilgtspējīgai attīstībai darbībai un    sadarbībai” Nr.: 

2008.NVOF2.3./6-9 

2010. – 2013.  LU un ESF projekts Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 

pilnveide Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001, LU reģistrācijas Nr. ESS2010/95 

 

1. Projekta PASCAL BARKER – Building Active Revitalisation through Knowledge in European Regions izstrāde 

2. Projekta Lifelong Learning Programme – Call for Proposal EACEA/10/10 

            Support for European Cooperation in Education and Training izstrāde 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

 

Rektora apbalvojums vadītajam Linarda Kumska diplomdarbam Process of Developing Learners‟ Research Skills at Secondary 

School. 

Rektora apbalvojums recenzētajam Andas Bērziľas diplomdarbam EPOSTL to Develop pre-service Teacher‟s Self-Evaluation 

Skills.  

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

Konferences: 

 9.Starptautiskās, ar Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē, apbalvotās studentu pētnieciskā darba konferences organizēšana 

18.05.– 21.05. 2010. 

 Prakses konference augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs” studentiem 07.12.2009.  

 Prakses konference augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs” angļu valodas studentiem 30.05.2010. 

 Augstskolu docētāju starptautiskās nedēļas 17.05. – 22.05.2010. organizēšana 

 

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 

15.01. – 30.03.2010. Kurss Skolotāju mentoru profesionālā pilnveide VISC un ESF projektā „Dabaszinātnes un matemātika”  

Nr. 2008/0002/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/001 

01. 01. – 30.04.2010. Kurss Angļu valodas mācību metodika, Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbam 5.-

6.klasēs, B programmā 

01.06. – 01.08.2010. E-kurss TeachingEnglish – TKT (Teaching Knowledge Test) Essentials Lielbritānijas Padomē 

 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

 

1. Skolotāju izglītības nodaļas angļu valodas sekcijas vadīšana. 

2. Studiju gada nodarbību plānojums un slodţu piepildījums. 

3. Domes sēdes. 

4. Darbs Valsts pārbaudījumu komisijā. 

5. Senāta sēdes. 

6. Akadēmiskās komisijas sēdes. 

 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

 

 31.07. – 02.08. 2009. LAPSA seminārs Promocijas darba izstrāde un aizstāvēšana Latvijā un ārzemēs, LiepU. 

 26.09.2009. LAPSA seminārs Zinātniskā raksta noformēšana un publicēšana, RPIVA. 

 03. 12. – 05.12.2009. LAPSA semināri Kvalitatīvo datu apstrāde ar datorprogrammām un Starpkultūru izglītība, DU. 

 29. – 31.01.2010. LAPSA semināri Sadarbības aspekti sporta sasniegumos un Interviju datu apstrāde, LSPA 

 09. – 12.10.2009. Starptautiskais pieredzes apmaiľas seminārs Viktora Frankla Pedagoģiskajā augstskolā, Klāgenfurtē, 

Austrijā. 

 18.01. – 15.03.2010. E moderatoru kursi, Lielbritānijas Padome. 

 16.06. – 18.06. 2010.  TeachingEnglish Trainer Developmet Course, Lielbritānijas Padome. 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
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Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

 

Nozīmīgākie sasniegumi –  

 Pamatizglītības standarta „Svešvaloda” projekta un mācību priekšmeta „Angļu valoda kā pirmā svešvaloda” programmas 6 – 

11 gadīgajiem eksperte projektā Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu pilnveide. Iepirkuma 

identifikācijas Nr. VISC 2010/14 un Nr. VISC 2010/34 

 Redkolēģijas locekle Belgium: Blaise Pascal  Scientific Explorations Comite Scientifique Revue Explorations 

 Redkolēģijas locekle PASCAL Observatory Journal Community Engagement and Service Mission of Universities 

 PASCAL International Observatory asociētā pētniece 

 Pieredzes semināru ieviešana svešvalodas skolotāju studiju programmās 

 Mentoru izglītošanas turpināšana 

 Studentu iesaistīšana un atbildības deleģēšana Starptautiskās studentu pētnieciskā darba konferences organizēšanā  

 Prakšu jautājumu kārtošana 

 Darbs pie jaunās profesionālā maģistra programmas „Skolotājs”. 

 

Problēmas –  

 Nodrošinājums ar interaktīvam darbam piemērotām lielām semināru telpām. 

 

 

01.07.2010.  I. Odiľa 

(datums)  (paraksts) 
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ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.9. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Elīna Rihtere-Zunte 

Amats asistente 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

1. Angļu valodas fonētika 

2. Angļu valodas praktiskā fonētika skolotājiem 

3. Angļu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem 

4. Praktiskā angļu valoda skolotājiem I 

5. Praktiskā angļu valoda skolotājiem II 

6. Praktiskā angļu valoda skolotājiem III 

7. Praktiskā angļu valoda IV 

8. Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

 

vadītie diplomdarbi –  

1) Ārpusklases klausīšanās interneta avoti vidusskolas skolēnu klausīšanās prasmju uzlabošanai angļu valodas stundās/Extensive 

Listening Internet Sources to Improve Secondary School Students` Listening Skills in English Lessons (Ļjubova Stalmačenoka) 

2) PPP komunikatīvās pieejas mācīšanas veids vārdiľu apgūšanas procesā nacionālo bruľoto spēku valodas skolā/PPP Communicative 

Approach Model in the Process of Learning Vocabulary at the National Armed Forces Language School (Girgensone Inga) 

3) Audio grāmatas angļu valodas stundās vidusskolas skolēnu lasītintereses veicināšanai/Audio Books in English Lessons for Raising 

Secondary School Students‟ Interest in Reading (Pūcīte Liene) 

4) Klausīšanās aktivitātes nosacījuma teikumu apguvē 9. klasē/Listening activities for mastering the conditional sentences in Grade 9 

(Samofala Kristīne) 

5) Muzikāli-ritmiskie vingrinājumi angļu valodas runāšanas prasmju attīstībai pirmskolā/Musical-rhythmic exercises for developing 

speaking skills in English at preschool (Saľľikova Olga) 

 

recenzētie diplomdarbi – 

1) Kooperatīvās mācīšanās stratēģiju izmantošana vidusskolēnu prezentācijas prasmju uzlabošanai/Cooperative Learning Strategies to 

Improve Secondary School Students‟ Presentation Skills (Bināne Inguna) 

2) Improvizācijas teātris vidusskolas klašu skolēnu vārdu krājuma paplašināšanai/Improvisation Theatre for Enriching Secondary 

School Students‟ Vocabulary (Kukaine Liene) 

3) Debates kā metode runātprasmes attīstīšanai vidusskolas līmenī/Debates as a Method Facilitating Speaking Skill Development at 

Secondary School Level (Uļičkina Aleksandra) 

4) Interneta resursi angļu valodā runas prasmju pilnveidei 3.klasē/Resources of the British Council home page for improving the 

speaking skills in English in Grade 3 (Orste Ieva) 

 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  
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3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: 

CUFTE (Current Foreign Language Teaching Policy in Europe) projekta divu nedēļu intensīvā programmā no 04. 07. 2010 – 

18.07.2010. Uzstāšanās ar referātu „The Current English Teacher‟s Image in Language Learning Process”. 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 
5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu. 

 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

Piedalīšanās konferencēs. Universitātes 68. konference, referāts „The Current Transcription and Pronunciation Issues among First-

year Students” (Elīna Rihtere-Zunte). 

Publikācijas. 

 

 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

 

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

 

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 

 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

 

Pozitīvi vērtējama piedalīšanās CUFTE projektā intensīvajā divu nedēļu programmā. un uzstāšanās ar referātu, referēšana 68. LU 

konferencē. Labi rezultāti sasniegti kursa "Angļu valodas praktiskā fonētika skolotājiem” gala pārbaudījuma sagatavošanā un 

organizēšanā. Nākamajā gadā iecerēta docēto kursu pilnveidošana, piedalīšanās LU ikgadējā konferencē, LATE konferencē, Studentu 

konferencē, kā arī iecerēts sagatavot 1 – 2 rakstus publicēšanai. 

 

 

03.07.2010.   

(datums)  (paraksts) 
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ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.10. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Dace Siliniece 

Amats lektore 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Integrētais kurss vācu valodas skolotājiem  

Vācu valoda kā otra svešvaloda II 

Vācu valoda kā otra svešvaloda III 

Vācu valodas novērošanas prakse specialitātē I 

Vācu valoda kā otrā svešvaloda V  

Svešvalodu mācību metodika I 

Vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija 

Praktiskā svešvaloda II 

Svešvaloda (vācu valoda II) 

Praktiskā vācu valoda skolotājiem I 

Vācu valodas tulkošanas ievadkurss 

Novērošanas prakse 

Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I 

Pedagoģiskā prakse I 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

Diplomdarbi – 1. „Sakāmvārdu izmantošana mūsdienīgā vācu valodas stundā” 

2. „Runas traucējumu un aiztures pārvarēšana komunikatīvā vācu valodas stundā vidusskolā”.  

 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

nav 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

nav 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I B2 

Praktiskā vācu valoda skolotājiem I 

Vācu valoda kā otra svešvaloda VI A4 

Novērošanas prakse A4 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  
 

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: 

01.02.2009-24.08.2009 Mentoru kompetences pilnveide 36 stundu apjomā 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 
5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 
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ieguldījumu. 

 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

Piedalīšanās konferencēs. 

Publikācijas. 

 

 

LU 68.Zinātniskā konference 

Vācu valodas skolotāju kongress 

Studentu zinātniski pētnieciskā konference 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 

LVASA publiskās runas konkursa organizēšana „Vārdi ir pielādētas pistoles” 

 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Latvijas Valodu skolotāju asociācijas valdes sēdes. 

Vācu valodas skolotāju asociācijas valdes sēdes. 

Mentoru kompetences pilnveide 36 stundu apjomā 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

Kā nozīmīgāko sasniegumu šajā gadā uzskatu veiksmīgu jaunās pirmās pedagoģiskās novērošanas prakses ( 2 un 4 

kredītpunktu) novadīšanu un jaunas pieredzes gūšanu metodiskajos prakses semināros. Iesaistīšanās LVASA un Vācu valodas 

skolotāju asociācijas valdes darbībā šogad devusi lielu ieguldījumu manā profesionālajā pilnveidē, īpaši vēlos izcelt publiskās 

runas konkursa „Vārdi ir pielādētas pistoles” organizēšanu, pēc kura tika saľemtas pozitīvas atsauksmes. Cenšos popularizēt 

vācu valodu un veicināt skolas – augstskolas sadarbību, iesaistot studentus daţādos ar vācu valodu saistītos pasākumos. 

Nākamajā gadā plānoju turpināt iesākto darbu asociācijās, papildināt studiju kursu „Svešvalodu mācību metodika”, izstrādāt 

jaunus studiju kursu aprakstus, kā arī apkopot un izvērtēt literatūru promocijas darba teorētiskajai daļai, izstrādāt promocijas 

darba struktūru un uzrakstīt teorētiskās daļas melnrakstu.  

 

 

 

21.06.2010.   

(datums)  (paraksts) 

 

 

 

 

 

 



 

 632 

 

 

ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.11. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Rita Skara-Mincāne 

Amats lektore 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

 Angļu valodas skolotājs - Angļu valodas mācību stundu modelēšana 

 Angļu valodas skolotājs - Novērošanas prakse specialitātē I 

 Angļu valodas skolotājs- Svešvalodu mācību metodika I  

 Angļu valodas skolotājs - Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda III 

 Angļu valodas skolotājs - Praktiskā angļu valoda skolotājiem III 

 Angļu valodas skolotājs - Pedagoģiskā prakse I 

 Latviešu valodas un literatūras skolotājs - Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija 

 Latviešu valodas un literatūras skolotājs - Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija  

 Lietišķās informātikas skolotājs  - Angļu valoda III Lasīšana un komunikācija 

 Lietišķās informātikas skolotājs - Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana 

 Mājturības un mājsaimniecības skolotājs - Angļu valoda III Lasīšana un komunikācija 

 Mājturības un mājsaimniecības skolotājs - Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana 

 Sociālais pedagogs - Angļu valoda III Lasīšana un komunikācija 

 Sociālais pedagogs - Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana 

 Pirmsskolas izglītības pedagogs - Praktiskā svešvaloda (Angļu valoda I) 

 Pirmsskolas izglītības pedagogs - Praktiskā svešvaloda (Angļu valoda II) 

 Pamatizglītības skolotājs - Angļu valodas gramatika skolotājiem I 

 Pamatizglītības skolotājs - Angļu valodas gramatika skolotājiem II 

 Pamatizglītības skolotājs - Angļu valodas gramatika skolotājiem III 

 Pamatizglītības skolotājs - Angļu valodas gramatika skolotājiem IV 

  

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

Diplomdarbi –  

 

 Mediju kanāla You Tube materiāli vārdu krājuma apguvei angļu valodas stundās 8. klasē 

 Stāsti 5.klases skolēnu lasīšanas prasmju attīstībai angļu valodas stundās 

 Starptautiskie projekti skolēnu starpkultūru izpratnes attīstībā 9. un 10. klasē 

 Diktāts vārdu krājuma apguvei angļu valodas stundās 5.klasē 

 Angļu valodas studentu - skolotāju novērošana mācīšanas prakses laikā, lai uzlabotu viľu prasmes vadīt mācību procesu 

 Autentisko video izmantošana sociolinvistiskās kompetences pilnveidei angļu valodas stundās vidusskolā 

 Mājas darbi angļu valodas stundās profesionālās vidusskolas skolēnu leksikas pilveidei 

 

 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

 

 

Studiju metodiskais darbs 
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1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  
 

 Līdzautore rokasgrāmatai mentoriem - ActivELP – Mentoring Guidelines  

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: 

Britu padomes augstākā līmeľa pasniedzēju kurss – Teaching English Trainer Development course – 16.-18. Jūnijs 

Apgūts Britu padomes online kurss – TeachingEnglish e-Moderator course 

Vadīts Britu padomes online kurss – TeachingEnglish Primary Essentials 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 
5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu. 

 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

Piedalīšanās konferencēs. LU konference uzstāšanās – Student Teachers and Self-assessment – Realtionships Based on 

Understanding or Neglect (kopa ar E. Latkovsku) 

Publikācijas. 

 

 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

Līdzdalība Studentu 9. starptautiskās pētnieciskās konferences organizēšanā 

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 

Vadīts Britu padomes online kurss – TeachingEnglish Primary Essentials 

 

 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Britu padomes augstākā līmeľa pasniedzēju kurss – Teaching English Trainer Development course – 16.-18. Jūnijs 

Apgūts Britu padomes online kurss – TeachingEnglish e-Moderator course 

 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 
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(datums)  (paraksts) 

 

 

 

ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

167.12. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Valentīna Sokolova 

Amats docente 

Struktūrvienība LU PPF SIN 

Par laika periodu no 01.09.09. līdz 30.06.10. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu.  

 

1.Leksiski-stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem 2 – 2KP 

2.Leksiski-stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem 3– 2KP 

3. Leksiski-stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem 4– 2KP 

4.Vācu valoda kā otrā svešvaloda 1 – 2KP 

5.Vācu valoda kā otrā svešvaloda 2 – 2 KP 

6.Pedagoģisko pētījumuvācu rakstu valoda II – 2 KP 

7. Pedagoģisko pētījumuvācu rakstu valoda III – 2KP 

8.Praktiskā angļu valoda skolotājiem VI NPL – 2KP 

9..Praktiskā angļu valoda skolotājiem VII NPL – 2KP 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

Bakalaura darbi: 

vadīts 1 bakalaura darbs 

recenzēti 2 bakalaura darbi 

kursa darbi vadīti  

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

Nav 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos seminārus. 

 

Nav 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

Kurss “Vācu valoda kā otrā svešvaloda 1I” bakalaura līmenis, 2 KP 

Kurss “Vācu valoda kā otrā svešvaloda I un II” , bakalaura līmenis, 2 KP, NLN 

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana. Norādīt visus 

sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir izdevis.  

Sagatavoti materiāli kursiem “Leksiski-stilistiskā  vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem” 2., 3. un 4. kursā. 

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  
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5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu.  

 

 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

1.Publikācija Lipeckas Universitātes zinātniskajos rakstos ar darbu “Temporale Gestaltung der Erzählformen im fiktionalen 

Textraum.“2010.g, 

2.Publikācija DU Zinātniskajos rakstos ar darbu “Stila plūrālisms un lirikas priekšmetiskās pasaules polifonija”. Pieľemts publicēšanai 

2011.g. 

 

2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma apjomu.  

Nav 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

Konkursā rektors apbalvojis Ievas Skujiľas   bakalaura darbu. 

 

 

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

1.Piedalīšanās LU 66. konferencē PPF SIN valodniecības specialitātē. 

2.Piedalījos konferences darbā ar referātu “Bauformen der Erzählperspektive  in Kurzprosatexten“. 2010.g. 

3.Piedalījos DU zinātniskajos lasījumos. 

 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

Organizēju un vadīju studentu uzstāšanos Ziemassvētkos. 

Organizēju 3..kursa studentu uzstāšanos Starptautiskajā studentu zinātniski-metodiskajā konferencē. 

 

 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

116688..  PPiieerreeddzzeess  aappmmaaiiľľaa  MMaaddrriiddeess  UUnniivveerrssiittāātteess  FFiilloollooģģiijjaass  ffaakkuullttāātteess  ĢĢeerrmmāānniissttiikkaass  nnooddaaļļāā  ((SSppāānniijjāā))  22001100..ggaaddaa  mmaaiijjāā..  

 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

Piedalīšanās zinātniski-teorētiskajos semināros. 

Piedalīsanās LU konferencēs, kā arī citu Latvijas augstskolu konferencēs. 

Zinātnisko publikāciju gatavošana. 

Pasākuma “Tag der deutschen Sprache” sagatavošana Verein  Deutsche Sprache organizācijas ietvaros (starptautiska akcija). 

Ziemassvētku pasākumu organizācija studnetiem vācu valodā. 

 

 

30.06.10.   

(datums)  (paraksts) 
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ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

168.1. Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 

Vārds, uzvārds Sintija Vaļka 

Amats asistents 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Profesionālās svešvalodas mācību metodika  

Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda I 

Angļu valoda kā otrā svešvaloda I  

Angļu valoda kā otrā svešvaloda II 

Angļu valoda kā otrā svešvaloda III 

Angļu valoda kā otrā svešvaloda V 

Angļu valoda kā otrā svešvaloda VI 

Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I 

Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem II 

Angļu valodas rakstu runas prakse 

Angļu valodas mutvārdu runas prakse  

Praktiskā angļu valoda I Mutvārdu komunikācija  

Praktiskā angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un nosaukumu. 

 

Diplomdarbi –  

Interaktīvas angļu valodas stundas terminoloģijas apguvei tehnikuma kokapstrādes nozares 3. kursā. 

 

Daiļliteratūra angļu valodas mācīšanā grupās un individuāli. 

 

Rīgas Purvciema amatu skolas esošās profesionālās angļu valodas mācību programmas pielāgošana patreizējai situācijai tūrisma 

industrijā. 

 

Kooperatīvās mācīšanās stratēģiju izmantošana vidusskolēnu prezentācijas prasmju uzlabošanai. 

 

Lomu spēles komandas veidošanas prasmju attīstībai vidusskolas klasēs. 

 

Tematiskās diskusijas vidusskolēnu mutiskās komunikācijas prasmju attīstībai angļu valodas stundās 

 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

 

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  
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Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un 

apjomu kredītpunktos.  

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  
 

 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un dalības veidu. 

 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 
5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt programmu un savu 

ieguldījumu. 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Skolotājs: kursu aprakstu pilnveidošana 

 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti utt.). Norādīt 

nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

Piedalīšanās konferencēs: 

LU 68. konference. The Impact of Self-assessment and Self-correction on Students‟ Performance 

 

Pearson Longman konference „New Trends and Tendencies in Development of the English Language” (2010.g. 31. marts) 

 

2010. g. 19. – 20. maijs 8. starptautiskā studentu zinātnisko darbu konference LU PPF, SIN 

116699..  LLaattvviijjaass  AAnnggļļuu  VVaallooddaass  SSkkoolloottāājjuu  AAssoocciiāācciijjaass  1188..  kkoonnffeerreennccee  ““EELLTT::  SSHHAARRIINNGG  IIDDEEAASS,,  OOPPIINNIIOONNSS,,  RREESSEEAARRCCHH  AANNDD  GGOOOODD  

PPRRAACCTTIICCEE””  ((RRiiggaa,,  AAuugguusstt  1199--2200,,22001100))  

117700..    

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt īsu atsauksmi par 

studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri 

ir izvirzīti konkursiem.  

  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

 

Organizatoriskais darbs 

 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā komisija, promocijas 

padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

 

Piedalīšanās Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā  

 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt organizāciju, 

periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un problēmas darba 

izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā 

pilnveidē. 

 

Šajā studiju gadā tika strādāts pie jau izstrādāto studiju kursu pilnveides. Iesaistījos pedagoģisko prakšu vērošanā un hospitēšanā (10 

studenti aktīvajā praksē). Turpinās pētījums par daţādu studentu darba novērtēšanas iespēju pielietošanu studentu autonomijas studiju 
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procesā veicināšanai, lai daţādotu mācību procesu, veicinātu studentu aktīvu iesaisti mācību procesā un attīstītu studentos prasmi 

uzľemties atbildību par savām mācībām un sekmēm, pievēršot lielāku uzmanību pašvērtējuma un paškorekcijas izmantošanai mācību 

procesā un patstāvīgajā darbā. Minēto prasmju attīstīšanai nepieciešams ilgāks laika posms, tomēr jau iegūtos datus iecerēts prezentēt 

Latvijas Universitātes 69. konferencē. 

Ľemot vērā kursa Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I izvērtējumu, ir nepieciešamas izmaiľas tekstu 

izvēlē analīzei un interpretācijai; jāmeklē mūsdienīgāki un daţādu stilu teksti, kas vairāk atbilstu studentu starpkulturālo prasmju 

attīstīšanai un daţādu valodas stilu izpratnes veidošanai. 

Esošo studiju kursu pilnveide un metodisko materiālu izstrāde atbilstoši studentu vēlmēm un vajadzībām valodas apguvē prasīja samērā 

daudz darba. 

Sakarā ar palielināto darba apjomu LU ir nepieciešams piedāvāt iespējas darbinieku izaugsmei un profesionālo iemaľu pilnveidei. 

 

 

2010. gada 5. jūlijs   

(datums)  (paraksts) 
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Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 

virziens “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 

 

Kvalifikācija 

 latviešu valodas un literatūras skolotājs (LL), kods – 2320 01, kvalif. kods – 

45141401,  

 latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs (L2), kods – 2320 01, kvalif. kods – 

45141406 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMS 

ppaarr  22000099..//22001100..  aakkaaddēēmmiisskkoo  ggaadduu  

  

  

  

SSttuuddiijjuu  vviirrzziieennaa  vvaaddīīttāājjaa  ::          pprrooff..  IIllzzee  SSttiikkāānnee  



 

 640 

117711..    

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Programmas mērķis – nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko izglītību un piektā 

līmeľa profesionālo kvalifikāciju “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” vai “Latviešu 

valodas kā otrās valodas skolotājs”, kas ļauj kvalitatīvi un radoši strādāt par latviešu 

valodas un literatūras skolotāju Latvijas Republikā, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā. 

Uzdevumi –  

 sniegt studējošajiem akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes un 

iemaľas pedagoģijā, psiholoģijā un mācību metodikā; 

 nodrošināt studējošajiem akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju un 

iemaľu apguvi latviešu valodā un literatūrā,  

 nodrošināt latviešu valodas un literatūras skolotāja un latviešu valodas kā 

otrās valodas skolotāja praktiskās pedagoģiskās pieredzes veidošanos 

studējošajiem kompetentu un kvalificētu docētāju un skolotāju vadībā; 

 radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja – personības viengabalainai 

attīstībai un darbībai demokrātiskā sabiedrībā, veidot pašizglītības 

vajadzības, sekmējot tālākās studijas un mūţizglītību.  

Izmaiľas studiju programmas saturā   

Programmas īstenošana 2009./10. akad. gadā notikusi saskaľā ar akreditēto programmu. 

Visi jaunie kursi jau aprobēti, tāpēc var spriest par to mērķtiecību un atbilstību 

uzdevumiem. Secinājums: programma laba.  

Ceturto gadu ar labiem panākumiem (daudz interesentu) docēts C daļas kurss „Jaunrades 

process literatūras mācību kontekstā”. 

Studiju programmas struktūra bijusi pilnībā identiska akreditētajam variantam. 

 

Izmaiľas studiju programmas realizācijā  

Nepieciešamība vairākus studiju kursus docēt vienlaikus 2. un 3. un 3. un 4. studiju gada 

studentiem (nepilna laika neklātienē) radīja grūtības docētājiem, jo studentiem nebija 

vienāds priekšzināšanu līmenis.  
Palielinājusies iespēja docētājiem lekcijās izmantot multimediju iekārtas un grafoprojektorus, un arvien vairāk docētāju tos arī izmanto 

(prof. J. Valdmanis, I. Druviete, A. Vulāne, I. Stikāne, M. Gavriļina, lekt. L. Jurģīte, Ā. Zaiceva, E. Papule, asist. E. Stikute u.c.) 

Daudziem studiju kursiem pilnveidoti un paplašināti mācību materiālu komplekti („Literatūras teorija”, „Valoddarbības prasmju 
attīstīšana un vērtēšana”, „Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā”, „Latviešu literatūras vēsture VIII” u.c.), paplašinājusies mācību 

materiālu izplatīšana elektroniskā formā. 

 

Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 

priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Studiju programmas saturs visos četros studiju gados atbilst programmas mērķim un 

uzdevumiem. Būtu vēlams ilgāks laiks vairāku studiju kursu apguvei, bet, ievērojot 

noteikto studiju ilgumu (4 gadi PKL un 4,5 gadi NLN), tas vērtējams kā samērā optimāls. 

Konstatēts, ka lielas grūtības studentiem sagādā 7. semestrī vienlaikus apgūstamie 3 

literatūras kursi, jo visos tajos jālasa daudz daiļliteratūras.  

Gatavojot studiju p[rogrammu pārakreditācijai,  

 jādomā par studiju plāna pa semestriem optimizāciju, lai semestrī būtu ne 

vairāk kā 2 kursi ar lielu lasāmās literatūras apjomu;  

 docētājiem jāturpina savu studiju kursu pilnveide, attīstot un daţādojot 

studentu patstāvīgā darba vadīšanas un kontroles formas; 

 jādomā, kā pārveidot un pilnveidot programmu, lai tās apguves rezultātā 

absolvents būtu kvalificēts latviešu valodas un literatūras skolotājs gan 

latviešiem, gan cittautiešiem.  
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2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

Studenti izsaka viedokli par studiju programmas struktūru, īstenojumu, grūtībām un 

ceļiem to pārvarēšanai.  

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Aptaujāti 43 visu studiju gadu studenti. 

Kopumā studenti studiju programmu un tās organizāciju vērtē kā labu, vidējais vērtējums 

- 2,0 (vērtējuma skala: 1- ļoti labi, 2 – labi, 3 – apmierinoši, 4 – neapmierinoši). 

Vidēji studentu viedoklis vairumā aptaujas jautājumu svārstās ap 2 (labi) ± 0,5. 

Pamatjautājumos tas ir sekojošs: 

studiju programmas saturs – 2,09 

studiju programmas piedāvātās iespējas – 2,18 

prasmju attīstīšana studiju laikā – 2,17 

studiju procesa organizēšana – 2,28 

materiāli tehniskais nodrošinājums – 2,17 

Visaugstāk tiek vērtēts studiju materiāli tehniskais nodrošinājums (1,88), iegūtās prasmes 

efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 

noformēšanai (1,98), prasmes strādāt ar informāciju (2,02), studiju programmā piedāvāto 

kursu saturs (2,00), iespēja apgūt vēlamos C daļas kursus (2,05). Fakultātes personāla 

attieksme pret studentiem vērtēta kā laba (2,10). Augstu vērtētā iespēja klausīties lekcijas 

pie vieslektoriem (1,81) liecina, ka studentus apmierina esošās iespējas, bet ir zināms, ka 

tādu iespēju vispār maz.  

Studentus mazāk apmierina 

studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 

(2,55), 

izvēles iespējas starp B daļas kursiem (2,49), 

iespēja kursus apgūt arī elektroniski (2,49), 

fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā (2,61), 

nodarbību plānojums pa nedēļas dienām (2,24). 

Secinājumi un priekšlikumi turpmākajam darbam:  

jāpalielina semināru skaits, kuros studenti mutiski izklāsta un pamato savu viedokli, 

diskutē (tas jau ľemts vērā vairākos studiju kursos); 

jāturpina darbs jaunu C daļas kursu izstrādē, lai tie vairāk atbilstu studentu vēlmēm 

un interesēm (iespēju robeţās tiek darīts); 

jāturpina darbs materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, vēlams, lai katrā 

auditorijā būtu dators un projektors un līdz ar to iespējas gan studentiem, gan 

docētājiem izmantot PPT prezentācijas; 

vairāk jāiesaista studenti studiju programmas satura un īstenošanas aktuālu 

jautājumu risināšanā (piemēram, iespēju robeţās jārespektē viľu vēlmes 

nodarbību plānošanā). 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 
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Aptauja par studiju kursiem nav veikta, jo pašlaik daudzi studiju kursi jaunajā variantā 

docēti tikai neilgu laiku. Uzskatām, ka lietderīgi šādu aptauju veikt tad, kad kurss tiek 

docēts vismaz trešo gadu. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā (personāla atlases un 

atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai) 

2 docētājas turpinājušas studijas doktorantūrā (lekt. L. Jurģīte un asist. E. Stikute), E. 

Stikute to sekmīgi beigusi ar doktora disertācijas aizstāvēšanu. 

Samazināts stundu docētāju skaits, taču pilnībā bez tiem nav iespējams iztikt - lai 

nodrošinātu studiju augstu kvalitāti, nepieciešams iesaistīt labus speciālistus. 

 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (tās ietekme uz studiju 

programmu). 

Visi docētāji paralēli akadēmiskajam darbam veic zinātnisko darbu. Pētījumu tematika 

cieši saistīta ar studiju programmas saturu, ar katra docētāja akadēmiskajiem kursiem, ir 

aktuāla un nozīmīga ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā.  

Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos galvenokārt notikusi studiju darbu un diplomdarbu izstrādes procesā (II, III un IV kursā). 
Tas nodrošina procesu, kad studiju kursos allaţ tiek iekļauti jaunākie zinātnes atzinumi un aktuālā problemātika. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā. 

Nekas no iekārtām gada laikā klāt nav nācis, lekcijās un nodarbībās tāpat kā iepriekš 

izmantojami 2 grafoprojektori, 2-3 iekārtas Power Point prezentācijām, 10 docētāju 

lietošanā ir 3 datori ar interneta pieslēgumu un izdrukas iekārtām, CD atskaľotājs, 

kopētājs. Iegādātas jaunas mācību grāmatas, vārdnīcas, daiļliteratūra, kas tieši 

izmantojama lekcijās un citās nodarbībās. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Stāvoklis stabilizējies, bet arvien vēl trūkst iespēju vienlaicīgi izmantot tehniskos 

līdzekļus vairākās auditorijās. Darbs materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai 

jāturpina. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām  

Turpinās sadarbība ar prakšu skolām, bet, tā kā daļa prakšu vadības uzdevumu uzticēti 

mentoriem (sakarā ar docētāju slodzes normas pedagoģisko prakšu vadīšanā 

samazināšanu līdz 3 stundām par 1 studentu), tā kļuvusi vairāk formāla. 

Sadarbība ar IZM ISEC: darbs IZM ISEC konsultatīvajās padomēs (prof. M.Gavriļina, 

A.Vulāne) un par ārštata metodiķiem (prof. M.Gavriļina); darbs skolu mācību grāmatu 
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izstrādē un recenzēšanā (prof. M.Gavriļina, I.Stikāne, A.Vulāne, doc. M.Āboltiľa, lekt. 

Ā.Zaiceva, E.Stikute). 

Sadarbība ar mācību grāmatu izdevniecībām (Zvaigzne ABC, Mācību grāmata, 

Pētergailis). 

Sadarbībā ar skolotāju metodiskajām apvienībām organizētas Latviešu valodas un 

literatūras 36. valsts olimpiādes 8.-9. un 11.-12. klasei un Latviešu valodas kā otrās 

valodas olimpiāde 8.-9. klasei. 

Sadarbība ar LZP - līdzdalība projektos (prof. I. Druviete, J. Valdmanis, A. Vulāne). 

Sadarbība ar LU Latviešu valodas institūtu: docētāju līdzdalība institūta Domē (prof. I. 

Druviete), konferencēs, LU Valodniecības nozares Profesoru padomē (I.Druviete). 

Sadarbība ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu: gadskārtējas studentu 

ekskursijas uz Folkloras krātuvi, studentu iesaistīšanās mūsdienu folkloras vākšanā (vad. 

prof. I. Stikāne).  

Sadarbība ar Valsts valodas aģentūru: docētāju līdzdalība projektos (prof. J. Valdmanis, I. 

Druviete, A. Vulāne, M. Gavriļina, I. Stikāne), Eiropas Valodu dienas pasākumos un 

vairākās konferencēs. 

Sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru: docētāji (prof. I. 

Stikāne, doc. M. Āboltiľa) un studenti regulāri izmanto centra potenciālu (informācija, 

grāmatas, datu bāzes, sarīkojumi) studiju procesā un piedalās tā organizētajos projektos kā 

eksperti, recenzenti, ţūrijas komisiju locekļi. 

Darbs Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (European Federation of National 

Institutions for Language) prezidijā  (I.Druviete – viceprezidente). 

Sadarbība ar Valsts valodas komisiju (I.Druviete – locekle), darbs LR TM Latviešu 

valodas ekspertu komisijā (I.Druviete). 

Darbs ţurnālu un grāmatu redakcijas kolēģijās (grāmatu sērija “Multilingualism and 

Linguistic Diversity” (Swets & Zeitlinger Publishers), ţurnāls “Language Policy” 

(Springer Publishers),  gadagrāmata “Sociolinguistica” (Max Niemeyer Verlag), ţurnāls 

“Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis” A daļa,  ţurnāls “Feministica Lettica”, ţurnāls 

"Linguistica Lettica", "Latvijas Universitātes Raksti. Valodniecība") 

 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām. 

Studiju kursu docēšana citās augstskolās – LieU (prof. A. Vulāne ), Daugavpils 

universitāte (prof. I. Druviete, A. Vulāne, M. Gavriļina), RPIVA (prof. D. Markus). 

Eksperta darbs citās augstskolās – LieU Promocijas padomē (prof. A. Vulāne), DU.  

Ārzemēs - docētāji piedalījušies starptautiskos projektos, kongresos, semināros un 

konferencēs ārzemēs: Tallinā (Igaunija), Viļľā, Klaipēdā, Šauļos (Lietuva), Pleskavā, 

Starij Oskol (Krievija), Ļvovā (Ukraina), Briselē (Beļģija), Dublinā (Īrija), Turku 

(Somija), Leipcigā (Vācija) u.c.  

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Ārējie sakari ir visumā plaši un daudzveidīgi, vēlams ārzemju sadarbības universitāšu 

loku paplašināt un rast iespēju uzaicināt vieslektorus. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās 

ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto 

uzdevumu izpilde). 

Šajā programmas īstenošanas etapā – piektajā gadā – tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie 

uzdevumi izpildīti. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze. 

Programmas stiprās puses: 
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- aktuāla programma, kas dod iespēju īstenot tai izvirzīto mērķi un 

uzdevumus;  

- studiju programmā iekļauti jauni aktuāli kursi, tie pilnveidoti un 

aprobēti - „Valoddarbības prasmju attīstīšana un vērtēšana”, „Mācību stundu 

modelēšana”, „Ārzemju literatūra skolā”, „Latviešu un krievu valodas 

kontrastīvā gramatika” un „Kontrastīvā valodas psiholoģija” „Raiľa un 

O.Vācieša dzeja literatūras mācību kontekstā”; 

- profesionāli, augsti kvalificēti un pozitīvi noskaľoti docētāji, 

- studiju laikā studentiem iespējams gūt plašu informāciju un attīstīt 

daţādas skolotājam nepieciešamās prasmes, 

- studijas nodrošinātas ar literatūru un kvalitatīviem mācību 

materiāliem, un to izstrāde arvien turpinās; 

- ir pieeja datoriem un internetam, 

- pieaug mācību materiālu izplatīšana elektroniskā formā. 

Programmas vājās vietas (saistībā arī ar studiju nodrošinājumu un resursiem): 

- studiju kursos par maz tiek dota iespēja studentam mutiski paust 

savu viedokli, diskutēt, 

- C daļas kursu piedāvājums tomēr vēl pašaurs, un nav iespēju 

izstrādāt un apstiprināt jaunus; 

- aplamā docētāju slodţu uzskaite ar samazinošo koeficientu par 

darbu ar studentu grupām, kas mazākas par 25, neveicina docētāju pozitīvu 

noskaľojumu; 

- pedagoģisko prakšu vadītājiem nav iespējams pilnvērtīgi tās vadīt, 

ja 8 nedēļu prakses vadīšanai 1 studentam paredzētas tikai 3 stundas; 

- mācību materiāli parasti jākopē studentiem pašiem, un ne vienmēr 

to iespējams ātri izdarīt; 

- atsevišķās auditorijās nav ekrāna ( A411),  

- neremontētas auditorijas ar slikti aizveramiem logiem (A 409, A 

410). 

Iespējas attīstībai un programmas pilnveidei: 

- studiju kursu seminārus veidot, vairāk dodot iespēju studentam 

mutiski paust savu viedokli, diskutēt, 

- izstrādāt jaunus C daļas kursus; 

- izstrādāt un izplatīt vairāk studiju materiālu elektroniskā formā; 

- nepieciešams precīzāks nodarbību plānojums nepilna laika 

studentiem; 

- vēlams rast iespēju piesaistīt vieslektorus, 

- vēlams paplašināt sadarbību ar ārzemju augstskolām, 

- novērst aplamo docētāju slodţu uzskaiti ar samazinošo koeficientu 

par darbu ar studentu grupām, kas mazākas par 25. 

171.1.1. Realizācijas grūtības (draudi): mazais budţeta vietu skaits un augstā studiju 

maksa krīzes apstākļos rada draudus jauniešu studiju iespējām, vērojams 

studentu skaita būtisks samazinājums. 

 

2.8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). [Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā 

starpakreditāciju periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus.] 
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2.8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

mak

su 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1.1111. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 

117722..  PPKK  

LL –19 
L2 –8 

 

117733..  NNNN  

LL –6 

L2 –5 

   

 

117744..  PP

KK  

LL –19 

L2 –9 

 

117755..  NN

NN  

LL –8 
L2 –5 

   

  

175.1. P

K 

LL –16 

L2 –5 

 

117766..  NN

NN  

LL –22 
L2 –5 

 

 

117777..  PP

KK  

LL –25 

L2 –10 

 

117788..  NN

NN  

LL –13 
L2 –3 

 

 

178.1. P

K 

LL –21 

L2 –9 

 

117799..  NN

NN  

LL –21 
L2 –3 

 

 

118800..  PP

KK  

LL –13 

L2 –9 

 

118811..  NN

NN  

LL –14 
L2 –9 

 

 

 

118822..  NN

NN  

LL –18 
L2 –9 

 

 

118833..  PPKK  

LL –94 

L2 –42 
 

118844..  NNNN  

LL –96 
L2 –34 

 

 

118855..  PP

KK  

LL –50 

L2 –12 

 

118866..  NN

NN  

LL –96 
L2 –34 

 

 

118877..  PPKK  

LL – 

L2 – 
 

118888..  NNNN  

LL – 
L2 – 

 

  

2006.  

118899..  PP

KK  

LL –19 
L2 –6 

 

119900..  NN

NN  

LL –10 
L2 –0 

   

  

190.1. P

K 

LL –11 
L2 –7 

 

119911..  NN

NN  

LL –17 
L2 –7 

 

 

119922..  PP

KK  

LL –12 
L2 –5 

 

119933..  NN

NN  

LL –30 
L2 –4 

 

 

193.1. P

K 

LL –16 

L2 –9 

 

119944..  NN

NN  

LL –11 
L2 –2 

 

 

119955..  PP

KK  

LL –16 
L2 –3 

 

119966..  NN

NN  

LL –18 
L2 –10 

 

 

 

119977..  NN

NN  

LL –18 
L2 –9 

 

 

119988..  PPKK  

LL –74 

L2 –30 
 

119999..  NNNN  

LL –104 
L2 –32 

 

 

220000..  PP

KK  

LL –31 

L2 –12 
 

220011..  NN

NN  

LL –

104 
L2 –32 

 

 

220022..  PPKK  

LL – 

L2 – 
 

220033..  NNNN  

LL – 
L2 – 

 

  

2007.  

220044..  PP

KK  

LL –33 

L2 - 2 

 

220055..  NN

NN  

LL – 0 
L2 – 0 

   

  

205.1. P

K 

LL –13 

L2 – 4 

220066..    

220077..  NN

NN  

LL –16 
L2 – 0 

 

 

220088..  PP

KK  

LL – 8 

L2 – 4 

 

220099..  NN

NN  

LL –17 
L2 – 9 

 

 

209.1. P

K 

LL– 13 

L2 – 3 

 

221100..  NN

NN  

LL –17 
L2 – 1  

 

 

221111..  PP

KK  

LL – 9 

L2 – 3 

 

221122..  NN

NN  

LL –14 
L2 – 6 

 

 

 

221133..  NN

NN  

LL –16 
L2 – 12 

 

 

221144..  PPKK  

LL – 76 

L2 – 16 
 

221155..  NNNN  

LL – 80 
L2 – 28 

 

 

221166..  PP

KK  

LL – 

34 
L2 – 5 

 

221177..  NN

NN  

LL – 

80 
L2 – 28 

 

 

221188..  PPKK  

LL –20 

L2 –6 
 

221199..  NNNN  

LL –7 
L2 –5 

 

  

 

2008.  

222200..  PP

KK  

LL –27 

L2 - 0 
 

222211..  NN

NN  

LL – 11 

L2 – 0 

   
  

221.1. P

K 

LL –25 

L2 – 0 

222222..    

222233..  NN

NN  

LL –10 

L2 – 0 

 
 

222244..  PP

KK  

LL – 9 

L2 – 3 
 

222255..  NN

NN  

LL –13 

L2 – 4 

 
 

225.1. P

K 

LL– 8 

L2 – 4 
 

222266..  NN

NN  

LL –12 

L2 – 6  

 
 

  
 

222277..  NN

NN  

LL –15 

L2 – 1 

 
 

 

222288..  NN

NN  

LL –19 

L2 – 9 

 
 

222299..  PPKK  

LL – 69 
L2 – 7 

 

223300..  NNNN  

LL – 80 

L2 – 20 

 
 

223311..  PP

KK  

LL – 
28 

L2 – 2 

 

223322..  NN

NN  

LL – 
80 

L2 – 20 

 
 

223333..  PPKK  

LL –7 
L2 –2 

 

223344..  NNNN  

LL –17 

L2 –2 

 
  

2009.  

223355..  PP

KK  

LL –20 
L2 - 0 

 

223366..  NN

NN  

LL – 4 

L2 – 0 

 

236.1. P

K 

LL –22 

L2 – 0 

223377..    

223388..  NN

NN  

LL –7 

L2 – 0 

 

223399..  PP

KK  

LL – 

25 
L2 – 0 

 

224400..  NN

NN  

LL –10 

L2 – 0 

 

240.1. P

K 

LL– 9 

L2 – 3 

 

224411..  NN

NN  

LL –11 

L2 – 3  

 

224422..  NN

NN  

LL –18 

L2 – 7 

  

224433..  PPKK  

LL – 76 

L2 – 4 

 

224444..  NNNN  

LL – 50 

L2 – 10 

224455..  PP

KK  

LL – 

28 

L2 – 1 
 

224466..  NN

NN  

LL – 

50 

L2 – 10 

 

224477..  PPKK  

LL –7 

L2 –2 

 

224488..  NNNN  

LL –15 

L2 –2 
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2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
36

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.   15 6 5  - - 

2006./2007. 5 5 4 8 3  - - 

2007./2008. 11 10 8 1 2  - - 

2008./2009. 14 17 5    - - 

2009./2010. 12 11 14 6     

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Profesori 
4 7 8 8 7 

Asociētie profesori 
4 1 - - - 

Docenti 
2 2 1 3 2 

Lektori: 
4 2 2 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  
     

ar maģistra grādu  
3 1 1 1 1 

citi* 
1 1 1 1 1 

Asistenti: 
1 1 2 2 1 

t.sk: ar doktora grādu  
     

ar maģistra grādu  
1 1 2 2 1 

citi* 
     

Akadēmiskais personāls 

KOPĀ 

15 13 13 15 11 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Viesprofesori 
     

                                                 
36

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Viesdocenti 
     

Vieslektori: 
     

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

4 4 4 3 2 

t.sk: ar doktora grādu  
1 1 1 1 1 

ar maģistra grādu  
3 3 3 2 1 

citi* 
     

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
4 4 4 3 2 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Studē doktorantūrā 
2 2 2 2 2 

Ieguvuši doktora grādu 
    1 

Apguvuši profesionālās 

pilnveides programmu 

3 1 1   

Radošajā atvaļinājumā  

  2 

 

2 1 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos 

(projektu skaits) 

12 18 24 20 25 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

31 54 54 

 

28 34 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

24 45 51 

 

37 39 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

38 44 11 15 9 

 

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008 2008./2009. 2009./2010. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

 2 2 1   

Lietuva    1  
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No ārvalsts 

uz Latviju 

      

      

      

Studējošo 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Dānija     1 

      

      

No ārvalsts 

uz Latviju 

      

      

      

 

 

12.10.2010 
 

I.Stikāne,  

Latviešu valodas un literatūras skolotāja studiju virziena vadītāja 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

(4214104) SKOLOTĀJS 

MĀJTURĪBAS UN MĀJSAIMNIECĪBAS SKOLOTĀJA kvalifikācijas 

iegūšanai 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

par 2009./2010. akadēmisko gadu 

 

        

        

 Studiju programma akreditēta 

 no 14. 12. 2005. līdz 31. 12. 2011. 

 

           

Studiju programmas virziena vadītāja: 

doc. Dr. paed. Māra Urdziľa - Deruma 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

1.1. izmaiľas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā  

2009./2010. ak. gadā jauni studiju kursi netika iekļauti, tika strādāts pie esošo 

studiju kursu pilnveides.Sakarā ar to, ka šajā akadēmiskajā gadā vairs nestrādāja lektore 

V.Cimmermane, studiju kursus „Uzturmācība1”, „Uzturmācība2”, „Uzturmācība3”, sāka 

vadīt lektore L. Šelvaha.  

Lektore G. Treimane studiju kursā „Kompozīcija un papīra plastika” iekļāva jaunu 

uzdevumu: pētīt daţādu papīru pielietošanas specifiku papīra darinājumu izveidē. 

Lektore L. Šelvaha studiju kursā „Mājsaimniecības organizēšana un vadīšana” 1. 

kursa studentiem deva uzdevumu organizēt svētku pasākumu 4. kursa studentiem pēc 

diplomdarba aizstāvēšanas, kura izpildē studenti integrēja pedagoģijas un mājturības un 

mājsaimniecības studiju kursos gūtās zināšanas un prasmes.  

Docente H.I.Melnbārde savos studiju kursos „Etnogrāfija un latviešu tautas 

māksla1,2‟ veikusi vairākas pārmaiľas gan izmantojamo metoţu, gan saturiskajā ziľā. 

Docente pievērsusi uzmanību studentu pašvērtējuma veidošanās veicināšanai: tika doti 

uzdevumi vērtēt gan kursa biedru patstāvīgos rakstiskos darbus, gan prezentācijas. Tika 

dots uzdevums arī katram studentam izstrādāt uzdevumu kopu, kuru varētu realizēt skolā 

Mājturībā un tehnoloģijās, divi 1. kursa studenti to jau praktiski pārbaudīja praksē un 

seminārnodarbībā prezentēja rezultātus. Šajos kursos tika iekļautas jaunas tēmas: „Tautas 

apģērbs un mode” un „Tautas mūzikas ietekme uz mūsdienu mūziku”, kuras ietvaros 

studenti intervēja mūziķus. Studiju kursu ietvaros tika sekots līdzi Tradicionālo prasmju 

skolām, kuras darbojās 2009.gada rudenī un 2010. gada pavasarī. 

Lektora J. Leitāna vadībā studenti strādāja pie projekta „Kukaiľi” un rezultātus-metāla 

kukaiľus eksponēja izstādē Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes „baseinā”, 

Ikšķilē un Madonā. 

Asistente M. Kokina-Lilo studiju kursu Tekstils un tā mācību metodika V; VIII (Batika, 

apdruka un kompleksie tekstildarbi 1;2) saturā iekļāva jaunu tehnoloģiju auduma apdrukā 

un pārstrādāja  studiju uzdevumus atbilstoši modes tendencēm. 

Studiju kursi „Materiālmācība (Koks)”, „Kokapstrādes un tās mācību metodika 1, 2, 3”, 

pamatojoties uz sadarbības līgumu ar Rīgas Amatniecības vidusskolu, pirmoreiz notika 

RAV Koka mākslinieciskās apdares nodaļā stundu pasniedzēja Māra Liepas vadībā. 

Sakarā ar optimizācijas procesu LU, vairāki studiju kursi notika 2 studentu kursiem 

vienlaicīgi ( Metālapstrāde un tās mācību metodika I,  III, Materiālmācība (Koks)”, 

„Kokapstrāde un tās mācību metodika 1). 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Docētāju izstŗādātie studiju materiāli ļauj uzskatāmāk apgūt studiju kursu saturu, 

pilnveidotie uzdevumi veicina studentu radošāku un profesionālāku darbību. Jaunie 

uzdevumi veicina studentu pieredzes veidošanos, kura būs ļoti nepieciešama 

pedagoģiskajā praksē un pedagoģiskajā darbībā kopumā, kā arī veicina kritiskās 

domāšanas pilnveidi. 

Studenti (docētāju M. Urdziľas-Derumas, L. Šelvahas, G. Treimanes, J. Leitāna, M. 

Kokinas –Lilo, H. I. Melnbārdes vadībā) tika iesaistīti un aktīvi līdzdarbojās Valsts 

Mājturības/mājsaimniecības 17.olimpiādes organizēšanā un izstāţu iekārtošanā, darbu 

vērtēšanā. Studenti guva pieredzi izstāţu iekārtošanā, vērtēšanas kritēriju izveidē un darbu 
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novērtēšanā atbilstoši tiem. Studentiem veidojās kopskats par to, ko spēj un var skolēni 

mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības priekšmetā. 

Turpmāk nepieciešams turpināt modernizēt studiju kursu saturu un organizāciju, to 

mūsdienīgai un optimālai apguvei. Lai izstrādātos materiālus varētu arī vienmēr pielietot, 

būtu vēlams, lai katrā auditorijā un mācību darbnīcā būtu pieejams projektors un 

kodoskops, kas šobrīd vēl joprojāmnav. Taču neskatoties uz daudzajiem uzlabojumiem, kā 

būtisku trūkumu visi praktisko studiju kursu docētāji vēl joprojām izjūt nepietiekamo 

kontaktstundu skaitu, lai varētu kvalitatīvi sagatavot mājturības un tehnoloģiju, un 

mājsaimniecības skolotājus. 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošajiem ir iespējams tikties ar virziena vadītājām gan individuāli konkrētos 

iknedēļas pieľemšanas laikos, gan arī grupu sanāksmēs, kurās tika pārrunāts gan studiju 

saturiskais, gan organizatoriskais aspekts.  

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti  

2010.gada maijā un jūnijā gan pilna, gan nepilna laika studenti tika aptaujāti, izmantojot 

LU tipveida anketu. Anketēšanas rezultātā tika konstatēts: 

 Arī šajā studiju gadā, līdzīgi kā iepriekšējos (skat. Pašnovērtējuma 

ziľojumu par 2006./2007., 2007./2008. 2008./2009.gadu, ), Mājturības un 

mājsaimniecības skolotāja studiju virziena studenti kopumā izvēlēto 

programmu vērtē pozitīvi. Lielākā respondentu daļa uz jautājumu: „Vai 

kopumā ir apmierināti, ka izvēlējās šo studiju programmu?”, atbildēja, ka 

programma „drīzāk apmierina” . Arī apskatot detalizēto izvērtējumu, 

gandrīz visi vidējie vērtējumi ir pozitīvi (moda ir 2), tikai uz jautājumu par 

izvēles iespējām starp B daļas kursiem, moda ir 3, vidējais vērtējums ir 

2,52  (starp labi un apmierinoši).  

 Visatzinīgāk studiju programmu novērtējuši PLK 1. kursa studenti: daudzi 

vidējie vērtējumi ir starp ļoti labi un labi, atsevišķi vidējie vērtējumi ir 

starp labi un apmierinoši (svārstās robeţās starp 2, 08 -2, 33 par c daļas 

kursu izvēli, par studijās iegūtajām prasmēm publiski izklāstīt informāciju, 

diskutēt un pamatot viedokli, par nodarbību plānojumu pa nedēļas dienām 

semestrī u.c.) 

 NLN 4. kursa studenti augstu novērtē iegūtās prasmes strādāt ar 

informāciju, nodarbību plānojumu pa nedēļas dienām, fakultātes personāla 

attieksmi pret studentiem (moda visos gadījumos ir1). 

 Studentu viedoklis dalās par nozares terminoloģijas apguvi svešvalodā : 

PLK 1.un2. kurss un NLN 4. kurss to novērtē augstu, bet PLK 3. kursa 

studenti ar neapmierinoši (moda4), (tas varētu būt tādēļ, ka 3. kursā 

svešvaloda vairs nav plānota). 

 Līdzīgi studentu viedoklis nav viennozīmīgs attiecībā par LU nodrošināto 

iespēju izmantot datorus, piemēram, PLK 1. to novērtē ar ļoti labi (moda1), 

taču PLK 2. un 3. kursa studentu vērtējums ir apmierinošs. 

 Studentu viedoklis ir atšķirīgs arī jautājumā par studijās iegūtajām 

prasmēm publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli- pilna 

laika 4. kursa studenti to novērtē augstu (moda 1), bet PLK 3. kursa 

studenti ar apmierinoši (moda3). 
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 Pilna laika 4. kursa studenti augstu novērtē studijās iegūtās prasmes strādāt 

ar informāciju (moda 1). 

 PLK 4. , 3. kursa un NLN 2. un 3. kursa studenti  kritiski vērtē izvēles 

iespējas starp B daļas kursiem (moda3), kaut gan piedāvātās iespējas ir 

plašas: studenti var izvēlēties 2. kvalifikāciju starp 4 izvēles iespējām, arī 

attiecībā uz  mājturības un mājsaimniecības studiju kursiem ir izvēles 

iespējas : studenti var izvēlēties 1. moduli (tekstila tehnoloģijas vai 2. 

moduli (koka un metāla tehnoloģijas).Šobrīd vairākas studentes ir 

izvēlējušās otro moduli , kas ir salīdzinoši netradicionāli Latvijas situācijā.  

  PLK 4. , 3. kursa studenti kritiski vērtē A daļas kursu saturu (moda3) . 

 PLK 3. kursa studenti vēl kritiski vērtē iespējas apgūt vēlamos C daļas 

kursus (kas ir saprotami, jo sākot no 2009./2010. gada LU tika ierobeţoti C 

daļā piedāvātie studiju kursi , taču studenti bija gatavojušies tos apgūt),   

iespēju kursus apgūt elektroniski, informācijas iegūšanu par studiju 

procesu fakultātē, fakultātes personāla darbību studiju procesa uzlabošanā 

(moda3). 

 PLK 3. kursu studenti ir ne visai apmierināti (vērtējums starp labi un 

apmierinoši) ar nodarbību plānojumu pa dienām, taču kā jau iepriekšējos 

pašnovērtējuma ziľojumos tika minēts, 2. kvalifikācijas apguvei 

nepieciešamie studiju kursi jāsaskaľo ar attiecīgā virziena studentu un 

docētāju iespējām, līdz ar to ne vienmēr ir iespēja izkārtot nodarbības 

secīgi. 

. 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti 

Arī šajā studiju gadā aptaujas par studiju kursiem kopumā notika pārrunu formā 

programmu virziena vadītājam tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika 

konstatēts, ka studenti, kuri apguva kokapstrādi stundu pasniedzēja Māra Liepas vadībā, 

izrāda lielu apmierinātību ar docētāja darbu. Ļoti atzinīgi studenti izsakās arī par lektora 

Jura Leitāna vadītajiem studiju kursiem. 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

 

L. Šelvaha apmeklēja kursus un ieguvusi sertifikātu par dekupāţas rokdarbu tehnikas 

iemaľām darbā ar Stamperia materiāliem. (8 stundas). L. Šelvaha arī apmeklēja Vīlandes 

Kultūras akadēmijas Igauľu tautas amatu un tekstila fakultāti Igaunijā un Heimtali 

etnogrāfisko muzeju, kur dzīvo un strādā izcilākā igauľu tekstilmāksliniece, profesore 

Anu Rauda. 

Sakarā ar to, ka no 2009./2010. gada LU vairs nestrādāja V. Cimmermane, asistente M. 

Kokina –Lilo sagatavoja kursu Mācību metodiskā prakse (Dabas materiālu kompozīcija ), 

savukārt studiju kursus Uzturmācība 1, 2, 3 vadīja L.Šelvaha. 

Studiju kursus „Materiālmācība (Koks)”, „Kokapstrādes un tās mācību metodika 

1, 2, 3” sāka vadīt stundu pasniedzējs Māris Liepa. 
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Sākot ar 2009. gada novembri par studiju metoķi Mājturības un mājsaimniecības 

studiju virzienam sāka strādāt LU ilggadēja metodiķe Lija Saulenberga. 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 

studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

LU ikgadējās konferences ietvaros piekto reizi tika noorganizēta Mājturības un 

tehnoloģiju mācību metodikas sekcija, kurā docētāji L. Šelvaha, M. Liepa, J. Leitāns, M. 

Kokina-Lilo, M. Urdziľa-Deruma, H. I. Melnbārde, G. Treimane, kā arī sadarbības 

partneri –mājturības skolotāji no Latvijas vispārizglītojošajām skolām un IZM VISC 

pārstāve nolasīja referātus par aktuālām problēmām (referātu tēmas skat. Pielikumā). 

Mājturības un mājsaimniecības studiju kursu docētāji piedalījušies arī citu institūciju 

rīkotajās konferencēs.  

Māra Urdziľa-Deruma un Lolita Šelvaha piedalījās starptautiskā konferencē „Design 

and Technology Education at school-the plarform of Life Skills“ Viļľas Pedagoģiskajā 

Universitātē 2009. gada 22.-23. oktobrī, kur M. Urdziľa-Deruma nolasīja referātu 

„Acquiring Textile Techniques and Artistic Creative Activities in the Textile Courses“ un 

L.Šelvaha nolasīja referātu „Consumer Science in the Education of HomeEconomics and 

Technologies Teachers.” 

Docente Māra Urdziľa-Deruma 2009.-2010. gadā darbojās darba grupā “Mācību 

priekšmeta standarta un mācību programmas parauga pilnveide atbilstoši 7-11gadīgu 

izglītojamo vecumposmam mācību priekšmetā „Mājturība un tehnoloģijas” Izglītības un 

zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra iepirkumā “Mācību priekšmetu 

standartu projektu un programmu paraugu pilnveide”(Iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 

2009/53). 

Vairākiem docētājiem tika publicēti zinātniskie raksti. 

M. Urdziľa-Derumai publicēts raksts: 

Urdziľa-Deruma, M. Acquiring Textile Techniques and Artistic Creative Activities in the 

Textile Courses.In: Design and Technology Education at School -the platform of Life 

Skills, Vilniaus Pedagoginis Universitetas, ISBN 978-20-477-0 

Lolitai Šelvahai publicēts raksts: 

Šelvaha L. Consumer Science in the Education of HomeEconomics and Technologies 

Teachers. In: Design and Technology Education at School -the platform of Life Skills, 

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, ISBN 978-20-477-0 

G. Treimanei publicēti raksti: 

G.Treimane, A.Vedļa, M.Ţivitere. Inovācijas izglītībā – laikmeta prasība //Latvijas 

Vēsture.-R.,: LU,  2009  2/3 (74/75),  73.-82.lpp. 

G.Treimane, A.Vedļa, M.Ţivitere. Inovatīvās izglītības orientieri, problēmas, to risinājumi 

//Latvijas Vēsture. –R.: LU, 2009 4 (76), 70.-82.lpp. 

L. Šelvahai iznākusi grāmata: L. Šelvaha Ēdieni Latvijā . – R.: apgāds ''Zvaigzne 

ABC'', 2009. 

 

H.I.Melnbārde organizējusi arī kārtējo izstādi „Tējkannu parāde” un ar savu vadīto TLMS 

Vāpe piedalījusies  republikāniskajā izstādē. 

Iegūto informāciju konferencēs un semināros docētāji regulāri izmanto studiju kursu 

pilnveidē. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 
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4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Docētāji ir turpinājuši bagātināt izdales un uzskates materiālu klāstu. Pamatojoties uz 

docētāju pieteikumiem, papildināti bibliotēkas fondi ar jaunāko zinātnisko, metodisko un 

mācību literatūru, kā arī preses izdevumiem. Papildināts tekstila darbnīcas tehniskais 

aprīkojums ar jaunām elektriskajām plītiľām, kā arī metālapstrādes darbnīcas ar metināmo 

aparātu. 

Notikušas sarunas ar PPMF vadību un izpilddirektori par iespēju modernizēt PPMF 

virtuvi, kas reizē ir arī mācību virtuve uzturmācības praktiskajās nodarbībās. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Jauna tehniskā aprīkojuma iegāde ļauj kvalitatīvāk apgūt vairākus tekstila kursus. Vēl 

aizvien PPMF mājturības un mājsaimniecības skolotāja virziena finansiālais 

nodrošinājums ir nepietiekams, jo kvalitatīva aprīkojuma, mācību metodisko līdzekļu un 

informatīvās bāzes atjaunošana un uzturēšana ir dārgs process. Aktuāli nepieciešams 

remonts vairākās mācību darbnīcās, īpaši rokdarbu/šūšanas darbnīcā. Nepieciešams arī 

atjaunot materiālu klāstu: audumus, dzijas, tekstilkrāsas. Materiāli tehnisko bāzi 

nepieciešams modernizēt ar jaunām šujmašīnām un citām iekārtām. Jāturpina papildināt 

bibliotēkas fondus. 

 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Valsts Izglītības Satura 

Centru 2010. gada februārī PPF telpās notika 17.Valsts Mājturības/mājsaimniecības 

olimpiāde. 

M. Urdziľa-Deruma 2010. gada aprīlī piedalījās IZM VISC organizētajā 

Mājturības/mājsaimniecības metodisko apvienību vadītāju sanāksmē, kur referēja par 

17.Valsts Mājturības/mājsaimniecības olimpiādes norisi, rezultātiem un nākotnes iecerēm. 

M. Urdziľa-Deruma 2010. gada jūnijā piedalījās IZM VISC organizētajā seminārā par 

Valsts olimpiādēm. 

Latvijas Mājturības pedagogu biedrības pārstāvji piedalījās gala pārbaudījumu komisiju 

darbā.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nebija paredzēta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Turpinājās sadarbības līgums Erasmus programmas ietvaros par docētāju un 

studentu apmaiľu ar Austrumsomijas Universitāti (Somija, Savonlinna), 2009. gada 

rudens semestrī studēja 2. kursa students Kārlis Ziediľš un 4. kursa studente Madara 

Kalniete. 

Erasmus programmas ietvaros sākās sadarbība ar Tallinas Universitāti, kur 2010. 

gada pavasara semestrī studēja 3. kursa studentes Ilva Krauja un Justīne Bogdānova. 

   



 

 655 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 

Turpināta sadarbība ar Austrumsomijas Universitātes (Somija) Savonlinnas Skolotāju 

Izglītības nodaļas tekstila skolotāja programmas docētājiem un studentiem, uzsākta 

sadarbība ar Tallinas Universitāti. Paredzēts turpināt sadarbību ar Latvijas Mājturības 

pedagogu biedrību, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, daudzām skolām 

gan Rīgā, gan ārpus Rīgas pedagoģisko prakšu norisē. 

Plānots kopā ar Latvijas Mājturības pedagogu biedrību organizēt 7. atklāto mājturības 

un tehnoloģiju olimpiādi ”Ūdens” 2010. gadā. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

 

Turpināta starptautiskā sadarbība ar Austrumsomijas Universitātes Skolotāju 

izglītības nodaļu, uzsākta sadarbība ar Tallinas Universitāti. Aktīva un produktīva 

bijusi sadarbība ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas VISC, 

Latvijas Mājturības pedagogu biedrību. Papildināta bibliotēka ar literatūru mājturības 

un tehnoloģiju, un mājsaimniecības jomā. Docētāji iesaistījušies, semināros, 

konferencēs, izstāţu organizēšanā, pilnveidojuši studiju kursu saturu. 

 

 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 docētāju kvalifikācija un ilggadēja 

pieredze studiju programmas 

realizācijā, kā arī tālākizglītības 

programmu realizācijā mājturības 

skolotājiem; 

 studiju programmas nepieciešamību 

nosaka attiecīgo speciālistu aktuāls 

trūkums darba tirgū; 

 nepilna laika studijas ļauj apvienot 

darbu un studijas; 

 ir nodrošināta atgriezeniskā saikne starp 

studentiem un akadēmisko personālu, 

kas veicina studiju procesa 

uzlabošanos; 

 ilggadēja sadarbība ar prakses vietām; 

 sadarbība ar IZM VISC mājturības un 

mājsaimniecības speciālisti I. Kadiķi, 

skolu pārvaldēm, metodisko apvienību 

vadītājiem; 

 kvalitatīvi un radoši izstrādāti daudzi 

diplomdarbi; 

 ir starptautiskā sadarbība. 

 nepilna laika studējošajiem ir saspringts 

darba grafiks un intensīvs studiju 

process; 

 pārāk mazs kontaktstundu skaits 

praktiskajiem studiju kursiem; 

 mazs reflektantu skaits; 

 nepieciešams atjaunot materiālo bāzi, 

tās augstās izmaksas; 

 daudzās auditorijās un darbnīcās 

nepieciešams remonts; 

 tā kā virziena vadītāja rīcībā netiek 

nodoti finansu līdzekļi, tad programmas 

attīstību ilgtermiľā nav iespējams 

plānot; 

 nav iekārtota un aprīkota atsevišķa 

mācību virtuve. 

 nav pašiem savas kokapstrādes 

darbnīcas, studentiem jādodas ārpus 

PPMF 

 finansējuma samazināšanās sakarā ar 

ekonomisko krīzi 
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Iespējas Draudi 

 turpināt pilnveidot sadarbību ar ārzemju 

augstskolām; 

 papildināt studiju kursu saturu ar 

jaunām tehnoloģijām; 

 veicināt studējošo interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību un rosināt to 

izmantot diplomdarbu izstrādē un 

tālākās studijās (maģistrantūrā); 

 pilnveidot materiāli tehnisko un 

informatīvo bāzi. 

 studiju maksas neatbilstoši studējošo 

maksātspējai; 

 konkurence daţādu augstskolu līdzīgu 

studiju programmu realizēšanā; 

 studējošo skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas dēļ; 

 atsevišķas darbnīcas un izstāţu zāle tiek 

izmantotas kā lekciju telpas; 

 nelielais mācību stundu skaits 

konkrētajiem mācību priekšmetiem 

vispārizglītojošās skolās; 

 ekonomiskā krīze valstī. 



 

 657 

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā 

starpakreditāciju periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Mājturības un mājsaimniecības skolotāja virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. 

gadā 

imatri-

kulēto 

studen

tu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Abso

l-

vent

u 

skait

s 

Eksma

-

trikulēt

o 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK 9 8 10 11 - - - 29 5 - 2 

NLN 9 11 10 14 - - - 35 35 - 4 

2007. 

 

PLK 12 12 9 11 11 - - 43 8 8 1 

NLN 16 13 12 15 9 - - 49 49 - 7 

2008. PLK 12 12 12 11 8 - - 43 10 7 3 

NLN 8 8 11 12 9 10 - 50 50 9 6 

2009. PLK 15 15 14 12 10 - - 51 17 7 7 

NLN 5 4 9 8 14 7 - 42 42 9 11 

 

8.2. Studējošo skaits: Mājturības un mājsaimniecības un kultūras vēstures skolotāja 

virziens (5 gadīgā programma) 

 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. 

gadā 

imatri-

kulēto 

studen

tu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kop

ā 

māc

ās 

T.sk. 

par 

mak

su 

Abso

l-

vent

u 

skait

s 

Eksma

-

trikulēt

o 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 
PLK - - - - 18 25 - 43 13 18 5 

NLN - - - - 15 12 15 42 42 12 5 

2007. 

 

PLK - - - - - 21 - 21 6 20 1 

NLN - - - - - 16 9 25 25 14 - 

2008. PLK - - - - - - - - - - - 

NLN - - - - - - 19 19 19 14 5 

2009. PLK - - - - - - - - - - - 

NLN - - - - - - - - - - - 
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2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju kursiem: 
aptaujāto studiju 

kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
37

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006./2007. 20 16 20 14 20 13 103 --- 

2007./2008. 15 13 14 12 12 0 103 --- 

2008./2009. 17 15 15 13 - - 60 --- 

2009./2010. 12 13 12 15 - - 60 --- 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Profesori 3 3 6 4 3 

Asociētie profesori 4 2 - 2 3 

Docenti 9 10 7 5 9 

Lektori: 20 19 20 17 18 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - - 

ar maģistra grādu  20 19 20 17 18 

citi* - - - - - 

Asistenti: 6 7 3 3 3 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - - 

ar maģistra grādu  6 6 3 3 2 

citi* - 1 - - 1 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 42 41 36 34 36 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

                                                 
37

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites 

gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Viesprofesori 
- - - - - 

Viesdocenti 
1 - - - - 

Vieslektori: 
5 2 2 1 1 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

6 4 8 7 4 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - 1 - 1 

ar maģistra grādu  
5 3 5 5 2 

citi* 
1 1 2 2 1 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
12 6 10 9 5 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Studē doktorantūrā 
9 5 1 1 1 

Ieguvuši doktora grādu 
- 1 - - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

  3 5 - 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 - 1 1 - 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

3 3 2 1 - 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

5 9 7 4 2 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

42 52 3 4 4 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- - - - - 
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2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskaj

iem gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskaj

iem gadiem 

Skaits pa 

akadēmisk

ajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmisk

ajiem 

gadiem 

Skaits pa 

akadēmiskaj

iem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 
 

2007./2008

. 

 

2008./2009

. 

2009./2010. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Dānija 2 - - - - 

Lietuva 2 - 1 1 - 

Spānija 

Somija 

1 - - 

1 

- 

2 

- 

 

No ārvalsts 

uz Latviju 

Zviedrija - 2   - 

Somija   2 - - 

     - 

Studējošo 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Dānija - - 2   

Somija   1 2 2 

Igaunija     2 

No ārvalsts 

uz Latviju 

Somija - - - 1 - 

     - 

     - 

 

 
2.8.8. Docētāju nolasītie referāti LU 68. konferencē 2010. gada 27. janvārī  

 

Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības mācību metodikas sekcijā 

 

 
M. Kokina-Lilo  
Mājturības mācību priekšmeta satura izmaiņas Latvijā 

J. Leitāns  
Studentu patstāvīgā darba iespējas un tā ietekme uz studiju rezultātu 

M. Liepa 
Kokapstrādes un tās mācību metodikas saturs un realizācija topošajiem mājturības un mājsaimniecības 
skolotājiem 

H. I. Melnbārde  
Latviešu tradicionālās kultūras vērtību apzināšana mājturībā un tehnoloģijās 

L. Šelvaha 
Topošo mājturības skolotāju studiju noslēguma pētnieciskie darbi 

G. Treimane  
Tehniskās grafikas elementu izmantošana papīra plastikas apguvē 

M. Urdziņa-Deruma  
Filcēšanas tehnikas apguves iespējas mājturībā un tehnoloģijās 
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2.8.9Anketu par studiju programmu apkopojums 

Mājturības un mājsaimniecības skol. (kopsavilkums)  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)      

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2.02 2 75% 3   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.90 2 71% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.18 2 55% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.52 3 35% 5  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.20 2 59% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2.06 2 61% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1.90 2 63% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1.90 2 53% 2  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2.28 2 33% 4  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2.00 2 43% 2  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2.12 2 39% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2.30 5 41% 21  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2.29 2 39% 16  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1.98 2 67% 2  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.12 2 61% 2  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.37 2 51% 8  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.43 2 45% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1.98 2 55% 2  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2.00 2 45% 6  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2.04 2 45% 5  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.84 2 63% 2 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2.10 2 75% 0  

 Aptaujāti 51 respondenti  2010.gada pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2.03      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.21      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.02      

 Studiju procesa organizēšana 2.27      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.01      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 14% 20% 2% 22% 43% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 37% 14% 8% 2% 39% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 25% 37% 10% 2% 25% 

 



 

 662 

Mājturības un mājsaimniecības skol. PL 1.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1.91 2 83% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.92 2 75% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.00 2 67% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.00 2 33% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.08 2 58% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2.00 2 50% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1.83 2 67% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1.92 2 58% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2.18 2 33% 1  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1.83 1 42% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2.08 2 50% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2.20 5 58% 7  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2.00 5 42% 5  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1.82 2 75% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1.91 2 42% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.33 2 42% 3  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.08 2 42% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1.92 2 42% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1.45 1 50% 1  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2.25 2 42% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.67 2 50% 0 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2.17 2 83% 0  

 Aptaujāti 12 respondenti  2010.gada pavasarī   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1.94      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1.98      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1.94      

 Studiju procesa organizēšana 2.12      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1.87      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 0% 8% 0% 25% 67% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 58% 8% 0% 0% 33% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 33% 42% 0% 0% 25% 
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Mājturības un mājsaimniecības skol. PL 2.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2.13 2 78% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.67 2 67% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1.89 2 67% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.75 2 33% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1.78 2 78% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 1.78 2 78% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1.67 2 67% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1.56 2 56% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1.67 2 67% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1.67 1 56% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1.78 2 56% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1.88 2 56% 1  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1.89 2 89% 0  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1.89 2 44% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.00 2 100% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.25 2 67% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.44 2 56% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1.78 2 56% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2.33 3 56% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2.25 2 44% 1  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.78 2 56% 0 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2.33 2 56% 0  

 Aptaujāti 9 respondenti  2010.gada pavasarī   

       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1.89      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.02      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1.64      

 Studiju procesa organizēšana 2.07      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.12      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 22% 11% 0% 11% 56% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 44% 33% 0% 0% 22% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 22% 44% 11% 11% 11% 
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Mājturības un mājsaimniecības skol. PL 3.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2.20 2 67% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2.00 2 67% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.33 3 50% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.67 3 50% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.83 3 83% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2.50 2 50% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2.00 2 67% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 2.33 2 67% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 3.00 3 100% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2.67 4 33% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2.67 3 50% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2.00 5 50% 3  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2.50 3 50% 0  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2.17 2 83% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.17 2 50% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.50 3 67% 0  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.83 3 50% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2.67 2 50% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2.33 3 50% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 1.83 2 50% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2.17 2 83% 0 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2.17 2 83% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

 Aptaujāti 7 respondenti  2010.gada pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2.18      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.53      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.50      

 Studiju procesa organizēšana 2.43      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.28      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 14% 14% 0% 29% 29% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 0% 0% 14% 14% 57% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 29% 29% 29% 0% 0% 
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Mājturības un mājsaimniecības skol. PL 4.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1.88 2 88% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.63 2 63% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.25 3 50% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.63 3 50% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1.75 2 75% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2.00 2 50% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1.57 2 50% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 1.38 1 63% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 1.75 1 50% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2.00 2 88% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2.25 2 50% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1.60 2 38% 3  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2.29 2 63% 1  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1.75 2 75% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.38 2 63% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1.88 2 88% 0  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.25 2 50% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1.88 2 63% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2.13 2 88% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2.00 2 75% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.71 2 63% 1 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1.88 2 88% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

 Aptaujāti 8 respondenti  2010.gada pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1.92      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.08      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1.67      

 Studiju procesa organizēšana 2.07      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.00      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 13% 25% 0% 13% 50% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 25% 13% 13% 0% 50% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 25% 38% 0% 0% 38% 
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Mājturības un mājsaimniecības skol. NL 2., 3.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2.00 2 78% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1.89 2 89% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.33 2 67% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.83 3 56% 3  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.38 2 56% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2.00 2 78% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2.22 2 78% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 2.25 2 67% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 3.00 5 33% 3  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2.33 2 56% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2.33 2 33% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2.67 5 67% 6  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2.67 5 67% 6  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2.00 2 89% 1  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.13 2 78% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.60 5 44% 4  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.56 2 56% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 1.75 2 67% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1.83 2 56% 3  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 1.71 2 56% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1.78 2 78% 0 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 1.89 2 89% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

 Aptaujāti 9 respondenti  2010.gada pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2.07      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.38      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.45      

 Studiju procesa organizēšana 2.46      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1.77      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 0% 56% 0% 22% 22% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 67% 11% 0% 0% 22% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 22% 44% 0% 0% 33% 
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Mājturības un mājsaimniecības skol. NL 4.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - 

neapmierinoši)      

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2.14 2 43% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2.43 2 57% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2.43 2 57% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2.57 3 43% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2.71 2 57% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 

profesionālās prasmes un iemaľas 2.29 2 57% 0  

7 
Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas 

informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 2.14 2 43% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt 

to) 2.17 1 29% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un 

pamatot viedokli 2.57 2 43% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo 

terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1.67 1 57% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1.67 1 57% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3.50 3 43% 1  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 3.33 5 57% 4  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2.43 1 29% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2.29 1 29% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2.86 2 57% 0  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2.71 2 29% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi 

utt.) 2.17 2 57% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2.20 2 29% 2  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2.00 1 43% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2.17 2 57% 1 

10-20 

h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 

programmu LU 2.14 2 43% 0  

 Aptaujāti 7 respondenti  2010.gada pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2.33      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2.67      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2.14      

 Studiju procesa organizēšana 2.60      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2.12      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. LU citā noz. citā augstsk. nestudēs 

 % 43% 0% 14% 29% 14% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 0% 14% 29% 0% 57% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 14% 14% 29% 0% 43% 
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2.1.1.  

  Realizējot programmu, mācībspēki izmanto visas jaunākās mācību formas, studiju 

metodes (problēmsituāciju analīzi, projektu izstrādes, grupu darbu u.c.) Studijās regulāri 

tiek piedāvāti jauni lektoru izstrādātie metodiskie līdzekļi un izdales materiāli. 

 

2.1.2. 

 Studiju procesa laikā notikusi kursu satura aktualizācija. Veikts studiju gadā docēto 

kursu izvērtējums. Mācībspēki izteikuši priekšlikumus par to, ka lielāka uzmanība 

jāpievērš studentu patstāvīgo darbu veikšanai un prezentācijai auditorijā sekmējot 

teorētisko zināšanu un prasmju mijiedarbību. Pēc fiziskās sagatavotības pārbaudes testu 

apkopojuma un analīzes lielāka uzmanība pievērsta darbam, nosakot studējošo patstāvīgā 

darba uzdevumus un sekmējot to realizāciju.  

Priekšlikums: izstrādāt jaunus kursus, jeb esošos kursus papildināt ar tēmām  florbola, 

frīsbija un nūjošanas mācību metodikā. 

 

2.2.1.  

 Studentu līdzdalība studiju procesā notiek, kopīgi analizējot zinātniski pētnieciskā 

darba tēmas, ar referātiem piedaloties LU un augstskolu konferencēs. Studenti iesaistās 

sporta pasākumu organizēšanā, vadīšanā un tiesāšanā universitātē, fiziskās sagatavotības 

pārbaudes sacensībās testu pieľemšanā, rezultātu apstrādē un analīzē. 

 

2.2.2. 

 Studentu aptaujas rezultāti par mācību programmu ir pozitīvi, kopumā studējošie ir 

apmierināti ar programmas izvēli. Vairākums studentu aptaujā atzinuši, ka pēc augstskolas 

beigšanas vēlas strādāt savā izvēlētajā specialitātē. Studentu priekšlikums: vairāk laika 

programmas realizācijā veltīt daţādu sporta veidu mācību metodikai, sporta 

terminoloģijai, kā arī patstāvīgajam darbam.  

 

2.2.3. 

Studējošie ir apmierināti ar studiju kursu piedāvājumu, nodarbību plānojumu pa 

nedēļām, bet nav apmierināti ar nodarbību plānojumu pa semestriem (pamatojot, ka 

pirmajos studiju semestros ir maz nozares profesionālās specializācijas kursu).  

Priekšlikums būtu proporcionālāk sabalansēt A un B daļas kursus pirmajos 

semestros. 

Lielāku uzmanību jāpievērš materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (sevišķi 

vingrošanā, sporta spēlēs). 

Palielināt mācību literatūras klāstu LU bibliotēkās. 

 

2.2.4.  

 Absolventu aptaujās secināts, ka, uzsākot praktisko darbu skolās, zināšanas un 

profesionālās prasmes ir pietiekamas, bet sākumā jūtās nedaudz nedroši. 

Priekšlikums: palielināt praktisko nodarbību skaitu. 
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2.3.2. 

 Atskaites gadā organizēta VSI nodaļas zinātniskā konference. Tās galvenās tēmas - 

Studentu veselības, aktīva dzīves veida kvalitātes izpēte un sporta vadība – sporta 

organizācijās. Šajos virzienos studentiem tiek piedāvātas studiju un diplomdarbu tēmas. 

2009./10. mācību gada LU konferencē piedalījās mācībspēki un studenti ar 12 referātiem. 

 Mācībspēki uzstājušies starptautiskajās konferencēs Krievijā, Portugālē – I. 

Ābeļkalns, Somijā – A. Golubeva, Igaunijā -  Dz. Grundmane, kā arī Latvijā –A. 

Klempere-Sipjagina, Dz. Zaula,  M. Zībarts, I. Ābeļkalns 

 

 

2.4.2. 

 Prognozēts iespēju robeţās sagatavot elektroniskajā vidē metodiskos līdzekļus 

sporta spēlēs un sporta didaktikā. Neapmierina programmā materiāli tehniskais 

nodrošinājums. 

Iespēju robeţās uzlabot materiāli tehnisko bāzi. 

 

2.5.1. 

 Notikusi sadarbība ar sporta veidu federācijām, Rīgas Domi, Latvijas Olimpisko 

Akadēmiju, organizējot studentiem seminārus, kā arī piedaloties Latvijas Augstskolu 

sporta savienības organizētajā universiādē. 

 Līdzdalība Eiropas studentu – sportistu tīkla organizācijā „The EAS network” un 

Eiroāzijas Augstskolu sporta asociācijā. 

2010. gadā divas studentes – L. Glāzere, L. Fimbauere piedalījās Ziemas Olimpiskajās 

spēlēs Vankuverā, vairāki studenti piedalījušies Eiropas čempionātā vieglatlētikā: D. 

Jurkevičs, A. Grabuste, E Misāns, A.Kovals 

 

2.5.2. 

 Iepriekšējo gadu absolventu – tagadējo sporta skolotāju, sporta darba organizatoru 

darbs,  skolu direktoru aptaujā Rīgas 85. vidusskolā, Kolkas vidusskolā, Rīgas Hanzas 

vidusskolā, Ulbrokas vidusskolā, Baldones skolā ir novērtēts atzinīgi, uzsverot spējas 

radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu, sadarbojoties ar skolēniem un kolēģiem. 

Vairāki studenti jau studiju laikā tiek iesaistīti pedagoģiskajā darbā – Kauguru vidusskolā, 

Ogres Profesionālajā vidusskolā un Hanzas vidusskolā. 

   

2.5.3. 

 Ir veiktas iestrādes ar Rovaniemi University Somijā par programmas sadarbību 

studentiem – ziemas sporta veidu pārstāvjiem. 

2.5.4. 

 Veidojot programmas studiju kursus, tika izmantota Čehijas, Ungārijas, Lietuvas 

Krievijas augstskolu pieredze. 

 

2.6. 

 Studiju programmas attīstībai izvirzīti uzdevumi: 

- izstrādāt vairāk mācību metodiskos līdzekļus,  

- pasūtīt bibliotēkai jaunu mācību literatūru un periodiku,  

- studentu zinātnisko darbu izstrādi, kas saistīta ar diplomdarbu tēmām, tuvināt 

nodaļas zinātniskajai tēmai, 

- piedāvāt augstskolu interesējošas tēmas diplomdarbu un studiju darbu izstrādei, 

- izstrādāt jaunu moduli studiju programmā. 
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2.7. 

 Stiprās puses – Stabils, kvalificēts akadēmiskais personāls. 

- Studiju kursu saturs tiek nepārtraukti pilnveidots,  

- Absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā Izglītības vadības sporta 

apakšprogrammā, pedagoģijas maģistrantūrā. 

- Labi kontakti ar darba devējiem un prakses skolu vietu vadītājiem 

 Vājās puses – daudzas sporta bāzes tiek īrētas. 

- Nepietiekoša sadarbība ar citām sporta struktūrām LU. 

- Studentu atšķirīgā motivācija studijām 

- Budţeta vietu samazinājums programmā. 

Iespējas – paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju un zinātnisko potenciālu. 

- Veikt studiju kursu optimizāciju. 

- Absolventiem ir iespēja pēc studiju beigām strādāt savā izvēlētajā specialitātē. 

- Iesaistīties sporta, izglītības u.c. projektos 

- Sekmēt vieslektoru apmaiľas procesu 

- Veikt liekāku informācijas darbu skolās par veselības mācības un sporta izglītības 

nozīmi.  

 Draudi – sporta bāţu, inventāra trūkums zemā materiāli tehniskā nodrošinājuma 

dēļ  

       (Daudzas sporta bāzes tiek īrētas). 

- Mācībspēku nepietiekoša slodze programmā (kvalifikācijas B daļas kursos). 

- Demogrāfiskā un finansiālā situācija valstī var ietekmēt potenciālo studentu skaitu. 

 

 

2.8.1. Studējošo skaits: 

 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2009. 26 27 46 23 28 5  129 92 17 14 

u.t.t.            

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par 

studiju 

kursiem: 
aptaujāto studiju 

kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
38

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2009./2010. 12 14 6 11 - - 43 15 

 

 

                                                 
38

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2009.   

Profesori 
3   

Asociētie profesori 
4   

Docenti 
10   

Lektori: 
16   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
16   

citi* 
   

Asistenti: 
4   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
4   

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
37   

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites 

gada 1. oktobri) 

 

Amats  2009. u.t.t. u.t.t. 

Viesprofesori 
2   

Viesdocenti 
-   

Vieslektori: 
-   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

-   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maģistra grādu  
   

citi* 
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
2   
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2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 

 2009. u.t.t. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
6   

Ieguvuši doktora grādu 
1   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

1   

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1   

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2009. u.t.t. u.t.t. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

3(VSIC)   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

10(VSIC)   

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

4(VSIC)   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

6(VSIC)   

 

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiľa: 

 

Studējošo apmaiľa Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

  2009./10. u.t.t. u.t.t. 

Ļubova Begiľina Austrija 2009./10.   

Zane Leikuma Austrija 2009.   

Līva Brīvule ASV 2009./10   
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMA 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA IZGLĪTĪBĀ 

UN 

Vizuālās mākslas skolotāja 
KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
PAR 2009./ 2010. AKADĒMISKO GADU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

No 14. 12. 2005. līdz 31. 12. 2011. 

Programmas direktors – V.Kincāns    

 

 

  

 
Ziľojumu sagatavoja: 

studiju virziena vadītājs prof. V. Kincāns 

Veselības mācības un sporta skolotājs (kopsavilkums)  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 
3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    

Vidēja
is 

Moda
*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,07 2 77% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,93 2 74% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,88 2 72% 3  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,25 3 33% 3  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,33 2 51% 3  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 2,29 2 58% 2  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 
apstrādei un noformēšanai utt 2,15 2 67% 2  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 2,05 2 56% 5  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,21 2 42% 5  

1
0 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 
nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 
svešvalodā 2,45 2 40% 1  

1
1 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,23 2 58% 0  

1
2 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,40 5 30% 13  

1
3 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,57 5 51% 22  

1
4 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,05 2 58% 2  

1
5 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,11 2 56% 5  

1
6 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,14 2 40% 14  

1
7 

Fakultātes personāla darbība studiju procesa 
uzlabošanā 2,28 2 42% 0  

1
8 

Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 2,12 2 42% 2  

1
9 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,15 2 44% 4  

2
0 

Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,92 3 56% 7  

2
1 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,03 2 44% 4 10-20 h 

2
2 

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 
izvēlējāties šo studiju programmu LU 2,07 2 81% 1  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam 
jautājumam.    
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo 
viedokli      
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav 
atbildējuši    

 Aptaujāti 43 respondenti  
2010.gada 
pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,96      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,30      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,22      

 Studiju procesa organizēšana 2,23      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,40      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? 
LU 

akad. 
LU 

prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 7% 14% 7% 9% 63% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai vairāk vairāk nevaru 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

mērķis pašnovērtēšanas periodā (2009./2010. māc. gads) nav mainījies. 

           Studiju procesa saturs un organizācija nav izmainījusies. Studiju gadā ir 

parādījusies vajadzība veikt nelielas izmaiľas, lai optimizētu studiju organizāciju un 

veidotu rentablas grupas, lekcijas NLN tiek plānotas kopā ar Pieaugušo pedagoģiskās 

izglītības centra Vizuālās mākslas skolotāja studiju programmas studentiem. Daţi studiju 

kursi tika docēti vienlaikus 2. un 3., 3. un 4.studiju gada studentiem, tas radīja nelielas 

grūtības docētājiem, jo studentiem nebija vienāds priekšzināšanu līmenis. Izmaiľas tika 

apstiprinātas LU PPMF Domē, kas atspoguļojas Domes lēmumos. 

 

 

1.1. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes 

u.c.) 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies.  

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst vizuālās mākslas studiju virziena mērķiem 

un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem un 

praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu 

izglītībā, kā arī iegūt vienu no sekojošām kvalifikācijām: „Vizuālās mākslas un 

mājturības/mājsaimniecības skolotājs”, „Vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotājs”, 

„Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs”, „Vizuālās mākslas un  lietišķās 

informātikas skolotājs”. 

 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Studiju procesā tiek pielietotas gan tradicionālās mācību metodes un darba formas: 

lekcijas un semināri, notiek arī praktiskās nodarbības, gan daţādas metodes un paľēmieni, 

kas rosina studentus līdzdarboties - grupu darbs, diskusijas, situāciju analīzes, dokumentu 

un tekstu analīzes, u.c. Mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka 

katra studiju kursa specifika. Docētāji izmanto grafoprojektoru, videoaparatūru, datorus, 

tādējādi papildinot lekcijas un praktiskās nodarbības ar pašu sagatavoto materiālu, mācību 

materiālu demonstrējumu. Liels klāsts mācību materiālu ir vizuāli plastiskās mākslas, 

mākslas vēstures, pasaules kultūras vēstures tematikā utt. Kultūras mantojuma un 

mūsdienu mākslas apguvei docētāji izmanto ekskursijas uz muzejiem (Latvijas Brīvdabas 

muzejs, Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs, Latvijas pilis u.c.) un izstādēm.  

Vizuālas mākslas skolotāju sagatavošanas specifika ir tāda, ka visbieţāk izmantotā 

metode ir praktiskie darbi, jo, lai varētu attīstīt prasmes un iemaľas, tad skolotājam pašam 

ir šīm prasmēm jābūt. Docētāji un arī lielākā daļa studentu atzīmē, ka praktiskajiem 

darbiem ir ļoti maz kontaktstundu.  
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Studenti pozitīvi vērtē praktisko darbu norisi, kursu apguves sistemātiskumu, ko 

nodrošina studiju kursu apguves organizācija un regulāra sasniegumu novērtēšana, iesaka 

nodarbību organizēšanas kārtību atbilstoši viľu interesēm un vajadzībām. 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu 

līdzdalības veicināšanai u.c.) 

            Vizuālās mākslas studiju virziena vadītājs vismaz 2 reizes semestrī tiekas ar katra 

kursa studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un 

problēmas. Virziena vadītājam ir iknedēļas konsultācijas, kurās studenti var pārrunāt 

neskaidros jautājumus. 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

Izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu  32 Vizuālas mākslas studiju virziena 

studenti, gan pilna, gan nepilna laika, tika aptaujāti studiju gada noslēgumā. Iegūtā 

informācija ļauj spriest par studiju procesa norisi, problēmām, sadarbību starp docētājiem 

un studentiem u.c. Studentu aptaujas analīze rāda, ka kopumā studenti pozitīvi vērtē 

studiju programmu un studiju procesa norisi. Studentu aptaujā par programmu 

2009./2010. akad. gadā minētie galvenie pozitīvie momenti: 

 interesanti,  noderīgi studiju kursi; var gūt daudz jaunas informācijas; 

 zinoši, profesionāli docētāji; 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, norādot, ka sarunas auditorijā tiek 

veidotas kā labvēlīgi noskaľotas diskusijas. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību skaitu;  

 prakses organizēšana un norise; 

 nodarbību saraksts varētu būt labāks. 

 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 1,77       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,88       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,87       

 Studiju procesa organizēšana 2,00       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,01       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs  

 % 13% 19% 6% 22% 41%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā 
vairāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt  

 % 31% 13% 6% 6% 44%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā 
drīzāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt  

 % 22% 47% 9% 0% 22%  

 

         Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka studiju programma studējošos 

apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi. Vislielāko gandarījumu studiju laikā 

studentiem sniedz iespēja papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaľas. No aptaujas 

rezultātu analīzes var konstatēt, ka programmas saturs sniedz studentiem tādas zināšanas 
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un prasmes, kuras viľi var tieši izmantot savā praktiskajā, pedagoģiskajā darbā.  Studenti 

aptaujas  minēja to pasniedzēju uzvārdus, kuru darbs viľiem patika visvairāk. Docētāji ir 

ieinteresēti sava studiju kursa īstenošanā, labvēlīgi un pozitīvi noskaľoti pret auditoriju, 

izprot strādājošo studentu problēmas. Studentus apmierina pasniedzēju prasību līmenis. 

Aptaujas rezultāti  Pielikumā Nr. 1. 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Aptauja par studiju kursiem, izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, tika  veikta 

2006. gadā. Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu 2009./ 2010. m. g. notika 

pārrunu formā tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti 

augstu novērtē pasniedzēju kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu 

panākumos, pieejamību gan konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī komunikācijas 

iespējas izmantojot e – pastu.  

2.4. absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 5 

absolventu aptaujas rezultāti liecina par to, ka studiju programmas saturs, studiju 

programmas piedāvātās iespējas un studiju procesa organizēšana kopumā apmierināja  

studentus. Absolventi kritiskāk  novērtēja  bibliotēkā  pieejamo  literatūras  klāstu,  izteica  

vēlmi apgūt  studiju kursus   elektroniski (Web CT vidē) 

 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums        

 Studiju programmas saturs 1,60       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,75       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,53       

 Studiju procesa organizēšana 1,81       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,03       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. 
LU 

prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs  

 % 40% 20% 0% 40% 0%  

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā 
vairāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt  

 % 20% 20% 0% 20% 40%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā 
drīzāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt  

 % 40% 20% 0% 0% 40%  

 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 8 docētāji un 2 studiju metodiķi.  

Mācībspēku raksturojums: 

kopējais skaits –8 docētāji, no tiem 6 ir LU PPMF pamatdarbā, 1 docētājis strādā 

pēc darba līguma, 1 docētājs strādā kā stundu pasniedzējs; 

ar doktora grādu - 1 docētājs; 
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ar maģistra grādu - 7 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 1  profesors. 

Docētāja A. Avotiľa strādā pie doktora disertācijas.  

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u .c.), tās ietekme uz studiju programmu 

 

           Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība 

saistīta ar mākslas izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un 

izpratnes problēmām. Mācībspēki veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, 

izstādēs. Virziena docētāji piedalījās skolēnu Vizuālās mākslas 48. valsts olimpiādes 

sagatavošanā un vadīšanā, ţūrēšanā (ţūrijas komisijas locekļi), kā arī Skolēnu 

Mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju 17. valsts olimpiādes sagatavošanā. Docētāju 

pētījumu, publikāciju un referātu tēmas konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem mākslas 

skolotāju sagatavošanas jautājumiem. Konferences, publikācijas, cita veida starptautiskā 

sadarbība ir studiju kursu pilnveidošanas avots – uz šīs darbības pamata atjaunojas kursu 

saturs, metodes, studiju materiāli.  

 

Personāla atlases, atjaunošanas, attīstība:   
         Trīs docētāji –2009./2010. mācību gadā apmeklēja  tālākizglītības kursus. J. Utāns 

un V.Zvirgzdiľa -  augstskolu docētāju pedagoģiskās kompetences pilnveidošanas 

programmu „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā/ izglītības darba vadībā” un saľēma apliecību. A. Auziľa Tālākizglītības 

kursu – plenērs „Mūsdienīga mācību procesa nodrošinājums vizuālās mākslas apguvē”, ko 

org. Mākslas izglītības centrs „III Krāsas”, 2010.g. 1.-4. jūlijā un  saľēma  apliecību. 

  Programmas realizācijā iesaistītie docētāji piedalās starptautiskās konferencēs, izstādēs, 

kas ir kvalificējams kā kompetences pilnveides forma. 

 

 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Būtisku izmaiľu studiju programmas materiāli tehniskajā nodrošinājumā nav. 

Nepārtraukti tiek papildināts metodisko materiālu klāsts (gan bibliotēkā, gan docētāju 

pārziľa esošie materiāli). LU PPMF bibliotēka ļoti aktīvi papildina materiālu klāstu ar 

speciālās literatūras grāmatām un periodiskajiem izdevumiem. 

Materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto programmu, 

raksturo šādi dati: 

 zīmēšanas darbnīcas (20 darba vietas) - 4, 

 gleznošanas darbnīcas (15 darba vietas) - 2, 

 kompozīcijas un tekstila darbnīca (15 darba vietas) - 1, 

 grafikas darbnīca ( 10 darba vietas) – 1, 

 zāle izstāţu rīkošanai, 

 auditorijas, datorklases, 

 bibliotēka  un lasītava 
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4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

  Studiju maksas 2006./2007. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    700 -  450 Ls,                 

                 nepilna laika studiju studentiem 420 – 380 Ls. 

           Studiju maksas 2007./2008. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    900 -  520 Ls                  

                 nepilna laika studiju studentiem 700 – 460 Ls. 

           Studiju maksas 2008./2009. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    1150 -  800 Ls                  

                 nepilna laika studiju studentiem 800 –600 Ls. 

           Studiju maksas 2009./2010. mācību gadā bija: 

                 pilna laika studiju studentiem    1150 -  900 Ls                  

                 nepilna laika studiju studentiem 800 –700 Ls. 

 

Studiju virziena finansējums ir relatīvi mazs, ľemot vēra PPMF SIN esošos 

līdzekļus. Materiāli tehnisko bāzi nepieciešams modernizēt nepārtraukti, lai apmierinātu 

studentu prasības attiecībā uz izglītības kvalitāti. Vizuālās mākslas virziena īpatnība ir 

tāda, ka kvalitatīvas studijas prasa krietni lielāku finansējumu, nekā tas ir pašlaik. Bet 

skaidrs, ka  studiju maksas palielinājums un ekonomiskā situācija valstī uz pašreizēja 

demogrāfiskā fona vēl vairāk  samazina studentu interesi par mūsu studiju virzienu.  

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem notiek caur viľu piesaistīšanu Valsts pārbaudījumu 

komisijas sastāvā. Mācību prakses (plenērs) notiek, pateicoties ciešai sadarbībai ar 

Latvijas skolu administrāciju un vietējo pašvaldību.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja notiek regulāri tiekoties ar  skolu direktoriem skolēnu  

olimpiādēs, valsts pārbaudījumu laikā, semināros  un  konferencēs. Darba  devēji  apzinās,  

ka skolotāju  kvalifikācijas līmenis lielā  mērā  atkarīgs  no  izglītības  gaisotnes, valsts 

atbalsta un  finansējuma. Neapmierina pedagoģisko prakšu  samaksas kartība. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Virziena docētāji, piedaloties konferencēs, izstādēs, radošās darbnīcās un tiekoties 

ar kolēģiem, kuri piedalās līdzīgu programmu un virzienu realizācijā citās augstskolās, 

dalās ar zināšanām un pārľem veiksmīgo mācību formu pieredzi. 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes nodaļām, centriem un 

LU struktūrvienībām; 
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 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Juglas vidusskolu, Talsu mākslas skolu 

u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma 

komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

Programmas realizēšanas 5. gadā tās īstenošanas ieviešanai izvirzītie uzdevumi ir izpildīti. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Vizuālās mākslas studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie mācībspēki savā pasniegšanas darbā izmanto 

nepieciešamās apmācības metodes piešķiramās kvalifikācijas iegūšanai. 

Pasniegšanas darbā izmantotās interaktīvās metodes ļauj sasniegt augstu 

apmācības efektivitāti; 

 virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie mācībspēki no LU PPMF, par ko liecina 

akadēmiskā personāla CV, zinātnisko publikāciju skaits un mākslinieciskā 

jaunrade; 

 akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, semināros Latvijā un 

ārvalstīs veicina vizuālas mākslas skolotāja programmas praktiskās realizācijas 

līmeľa nepārtrauktu paaugstināšanos. 

 

Vizuālās mākslas studiju virziena vājās puses: 

Studenti: 
 dažiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, kas traucē 

kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un uzdevumus; 

 virziena finansiālais segums ir nepietiekams, lai apmaksātu augsti kvalificētu docētāju darbu un 
pilnvērtīgi attīstītu materiālo bāzi – studenti nespēj segt augstas studiju maksas.  

 

Studiju process: 

 par maz tiek attīstītas pētnieciskā darba iemaľas; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 prakses jautājums ir visvājākā un sasāpējusi vieta virziena realizācijā; 

 docētāju darba uzskaites principi, kuri tiek pielietoti LU, neatbilst 

pasniedzēju reālajam darba apjomam. Daudzi pasniedzēju veicamie darbi 

netiek uzskaitīti un atbilstoši apmaksāti; 

 praktiskajiem studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits; 

 LU normatīvs par studentu skaitu grupā (minimālais 25) nav attiecināms uz 

praktiskajām nodarbībām, kuru būtība ir individuālais darbs ar katru studentu 

(ja domā par kvalitāti),   

 studentu apvienošana lielajās grupas apdraud studiju kvalitāti. 

 

Pārējie faktori: 

 nav regulāru sakaru ar darba devējiem; 

 nav sadarbības ar ārzemju augstskolām kā mācībspēku, tā studentu apmaiľā; 

 nav regulāras sadarbības ar līdzvērtīgam programmām; 

 mazs reflektantu skaits. 

 

Draudi 

       Virziena izmaksas ar katru gadu pieaug, apsteidzot studentu reālo maksātspēju. 

Pēdējo gadu laikā studējošo skaits programmā samazinās gan pieaugošās studiju maksas, 
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gan ekonomiskās krīzes dēļ, gan demogrāfisko problēmu sakarā, neraugoties uz to, ka 

studējošie vērtē programmu pozitīvi un uzskata par noderīgu profesionālās kvalitātes 

pilnveidei. 

 

Secinājumi par programmas iespējamo attīstību 

 

 Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā studentu 

aptauja dod ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais un mākslinieciskais potenciāls ļauj pilnveidot 

aktīvos studiju kursus un izstrādāt jaunus studiju kursus atbilstoši darba tirgus 

izmaiľām. Studiju kursu piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniski praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un apmaiľas 

programmās; 

 sadarbība ar līdzvērtīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu visnotaļ vērtīgs 

impulss šo programmu uzlabošanai un attīstībai, kas kopumā uzlabotu mākslas 

izglītības situāciju Latvijā; 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditācijas 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Vizuālas mākslas virziens 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  40 26 - - - - 66 52 - 5 

NLN  39 31 - - - - 70 70 - 10 

2006. PLK  30 31 29 21 - - - 81 62 - 

NLN  29 33 25 25 - - - 83 83 - 

2007. PLK 25 25 25 22 19 - - 91 62 17 1 

NLN 11 11 29 19 30 - - 89 89 12 4 

2008. 
PLK  39 20 21 22   101 66 21  

NLN  9 10 21 18 24  82 82 15  

2009. 
PLK  17 23 19 19   78 43 20* 3 

NLN  1 5 11 20 17  54 54 15*  

* Skat. Pielikumu Nr. 3. 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 
Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
studiju kursu skaits absolventu skaits 

2005./2006. 43 - 31 15 14 -   

2006 /2007. 17 - - 14 19 -   

2007 /2008. 17 10 4 26 - -  26 

2008 /2009. 22 28 - - - -  19 

2009 /2010. 9 9 9 5 - -  (5) 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Profesori - - - 1 1 

Asociētie profesori 1 1 1 - - 

Docenti - - - - - 

Lektori: 5 5 5 6 6 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - - 

ar maģistra grādu  5 5 5 6 6 

citi* - - - - - 

Asistenti: - - - - - 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - - 

ar maģistra grādu  - - - - - 

citi* - - - - - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 6 6 6 7 7 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Studē doktorantūrā - - - - - 

Ieguvuši doktora grādu - - - - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
- - 2 3 2 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 1 1 - - 1 

 

Amats  2005. 2006. 2007 2008 2009 

Viesprofesori - - - - - 

Viesdocenti - - - - - 

Vieslektori: 3 3 3 - - 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 
1 1 1 1 1 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - - 

ar maģistra grādu  1 1 1 1 - 

citi* - - - - - 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 4 4 4 1 1 
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2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos 

projektos (projektu skaits) 
- - - 1 1 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits) /(izstādes) 
14/9 14/9 14/5 15/4 15/13 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju 

skaits 
10 10 16 11 10 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
- - - - - 

 

 

 2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

      

      

      

No ārvalsts 

uz Latviju 

- - - -   

      

      

Studējošo 

apmaiľa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Portugāle 1 1 -  2 
Vācija - 2 -   
Somija   1  1 

 Dānija   2 1 1 

 Slovēnija    2 2 

No ārvalsts 

uz Latviju 

- - - -   

      

 

 

 

Pielikums Nr.1 

 

Vizuālās mākslas skolotājs 1.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

 

    
Vidējais Moda*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,22 2 56% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,44 1 56% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,67 2 67% 0  
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4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,63 2 56% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,75 1 44% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,13 2 78% 1  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,78 1 44% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,00 2 89% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,56 2 56% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,78 1 44% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,11 2 67% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,33 5 67% 6  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,67 5 67% 6  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,56 2 56% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,78 2 56% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 78% 0  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 1,88 2 56% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,50 1 56% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,56 1 56% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,13 2 56% 1  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 2,00 2 33% 2 10-20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,11 2 67% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    

 Aptaujāti 9 respondenti  

2010.gada 

pavasarī   
       

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,78      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,74      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,03      

 Studiju procesa organizēšana 2,02      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 1,73      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 11% 11% 11% 22% 44% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā 
vairāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 22% 11% 0% 0% 67% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā 
drīzāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 22% 44% 11% 0% 22% 
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Vizuālās mākslas skolotājs 2.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)      

    
Vidējais Moda*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,88 2 78% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,78 2 56% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,88 2 33% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,11 3 44% 0  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,67 2 44% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 2,00 2 56% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,67 2 44% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,00 2 67% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 1,78 2 78% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,33 3 33% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,00 2 56% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,17 5 33% 3  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,17 5 33% 3  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,00 2 44% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,22 2 78% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,25 2 67% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,11 2 44% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,67 2 67% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,78 1 56% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,63 3 44% 1  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,33 1 67% 0 
vairāk kā 

20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 2,00 2 100% 0  

 Aptaujāti 9 respondenti  2010.gada pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,84      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,99      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,94      

 Studiju procesa organizēšana 2,15      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,02      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 

LU 
citā 
noz. 

citā 
augstsk. nestudēs 

 % 0% 33% 0% 0% 67% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā 
vairāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 44% 11% 11% 11% 22% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā 
drīzāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 11% 56% 11% 0% 22% 
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Vizuālās mākslas skolotājs 3.k.  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,78 2 78% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,89 2 67% 0  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,67 1 44% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,88 2 56% 1  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,88 2 56% 1  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 1,78 2 56% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,56 2 56% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,67 2 67% 0  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 1,78 2 56% 0  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,22 2 44% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,11 2 67% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,57 2 44% 2  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,25 3 44% 1  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,67 2 67% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,88 2 78% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 67% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,22 2 56% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,89 2 67% 0  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,00 2 56% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,86 3 67% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,33 1 67% 0 
vairāk 

kā 20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,67 2 67% 0  

       

 Aptaujāti 9 respondenti  2010.gada pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,78      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,89      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,81      

 Studiju procesa organizēšana 1,96      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,25      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 11% 11% 11% 33% 33% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā 
vairāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 33% 11% 11% 0% 44% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā 
drīzāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 22% 56% 11% 0% 11% 
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Vizuālās mākslas skolotājs 4.k. (Absolventi)  

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 

apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
 

    
Vidējais Moda*  

Moda 

% ** 

Nevar 

pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,75 2 60% 1   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,25 1 60% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,80 2 80% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,00 5 60% 3  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,80 2 80% 0  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 1,00 1 60% 2  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,40 1 60% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,67 2 40% 2  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 1,67 2 40% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1,40 1 80% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,50 2 40% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,00 5 60% 3  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,33 5 40% 2  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,60 2 60% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,80 2 80% 0  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,75 2 60% 1  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,00 1 40% 0  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,50 1 60% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,80 1 40% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,80 3 80% 0  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,40 1 60% 0 
vairāk kā 

20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,50 1 40% 1  

       

 Aptaujāti 5 respondenti  2010.gada pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,60      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,75      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,53      

 Studiju procesa organizēšana 1,81      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,03      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 

LU 
citā 
noz. 

citā 
augstsk. nestudēs 

 % 40% 20% 0% 40% 0% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā 
vairāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 20% 20% 0% 20% 40% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā 
drīzāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 40% 20% 0% 0% 40% 
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Vizuālās mākslas skolotājs (kopsavilkums)  

       

 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši) 
 

    
Vidējais Moda*  Moda % ** 

Nevar 

pateikt ***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,93 2 69% 2   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,65 2 50% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,74 2 53% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,89 2 44% 5  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,77 2 47% 2  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaľas 1,86 2 53% 3  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,63 1 47% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,86 2 69% 4  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,00 2 59% 2  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,00 1 38% 0  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,00 2 59% 1  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,94 5 44% 14  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,15 5 38% 12  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,72 2 56% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,94 2 72% 1  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,03 2 69% 3  

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,06 2 47% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,67 2 44% 2  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,78 1 44% 0  

20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās 2,57 3 50% 4  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,50 1 53% 2 
vairāk 

kā 20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,87 2 72% 1  

 Aptaujāti 32 respondenti  2010.gada pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,77      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,88      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,87      

 Studiju procesa organizēšana 2,00      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,01      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 13% 19% 6% 22% 41% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 31% 13% 6% 6% 44% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 22% 47% 9% 0% 22% 
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Pielikums Nr.2. 

 

 
ATSKAITES FORMA APSTIPRINĀTA 

ar LU 20.05.2005.rīkojumu Nr. 1/ 102 

Akadēmiskā personāla individuālā darba gada atskaite 

 
Vārds, uzvārds Vladimirs Kincāns 

Amats Prof. 

Struktūrvienība SIN PPF 

Par laika periodu No 01. 09. 2009 Līdz 30. 06. 2010 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi.  

 

Estētika, Ētika, Saskarsme un uzvedības kultūra, Ētikas pamati biznesa, Lietišķa saskarsme, Lietišķa 

etiķete un protokols, Estētiskas kultūras veidošana. 

 

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

 4 diplomdarbi. 

  

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

Tiek vadīti 2 doktoranti 

 

 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir 

izdevis.  

 

 
3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

 
4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  
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5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu.  

 

 

 

 

 

Zinātniskais darbs 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

Zinātniskās publikācijas: 

 

1. Принцип  повтора в педагогическом  дискурсе. 

                  Язык и   культура.    Выпуск 11. Том X (122). Язык и культура.   Издательский дом  

Бураго, Киев, 2009. c.315-323. 

      http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Mik/2009_10.pdf  

2. Pedagoga autoritāte un uzticības problēma. 

             Latvijas Universitātes Raksti,  Izglītības vadība. Nr. 749. Riga.2009., 48-61.   

3. Atkārtojuma princips pedagoģiskā diskursā. (kopa ar A.Krūzi) 

                   Latvijas Universitātes Raksti,  Izglītības vadība. Nr. 749. Riga.2009., 89-97.   

4. Modern politeness theory: a historical overview. (kopa ar V. Truitt) 

           Мова І Культура.    Выпуск 12. Том 1 (126). Язык и культура.   Видавничий Дім 

Дмитра Бураго, Киев, 2010. c.58-62 .  

5. Trust in the Pedagogical Process. 

                  Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Rēzekne, 2010.,  279-288, ISSN 1691-5887       

6. Комплимент и  похвала в педагогическом  процессе. В кн. Психолого-Педагогические 

проблемы становления  личности в  процессе учебной  деятельности. Минск, АПО. 

2009, с. 264 -270.  ISBN 978-985-495-115-7   

7. Educational technology and personal knowledge.   

                          ATEE spring University. Teacher of the 21st century: Quality Education for  

            Quality Teaching. LU, Riga, 2010, 514-521. ISBN 978-9984-49-027- 4   

8. Uzslava kā pedagoģiskas darbības forma.  

                 Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. Zinātniskie raksti., RPIVA,   Riga.2010., 

133-139, ISBN 978-9934-8060 - 5-6   

Zinātnisko konferenču referāti: 

1. VII Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические 

проблемы становления личности в процессе учебной деятельности», 17–18.12.2009. в 

ГУО «Академия последипломного образования»  Минск. -  Комплимент и похвала  в 

педагогическом процессе. 

2. Starptautiska konference „Kvalifikāciju ietvarstruktūru un neformālās izglītības atzīšanas 

izmantošana”.  Rīga 22. 10.2009. - Studiju programmu un atsevišķu kursu studiju rezultātu 

formulēšana. 

3. LU 68 zinātniska konference.  LU, Rīga 30.01.2010. - Personīgo  zināšanu faktors modernā 

izglītībā.  

4. 4 Starptautiskā zinātniska konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā", 

RPIVA, 25-27.03.2010. Rīga.  Uzslava kā pedagoģiskās darbības forma.  

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Mik/2009_10.pdf
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5. 18th. International Scientific Conference “Language and Culture” named after professor 

Burago. Ukraine. Kiev, 21.06-25.06.2010. – Artist's Culture 

6. Changing Education in a changing society. ATEE spring University. Teachers, Students and 

Pupils in a Learning Society.  LU, Riga. 2010. 7-8.05. - Educational technology and 

personal knowledge. 

7. 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology in Pontificial 

Urbaniana University. Roma, Italy, 29.03-31.03.2010. - Norm of behavior and occupational 

health. 

8.  Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība, Integrācija, Izglītība, Rēzekne, 2010.g.19.-

20.februāris. - Uzticēšanās Pedagoģiskajā Procesā. 

9. The International Conference “Art and Craft Education”, Saint-Petersburg, Russia. 12-    14 

June, 2010. - Некоторые Вопросы Теории Визуального Воспитания. 

 
2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma 

apjomu.  

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

LU Ikgadējas konferences „Izglītība un māksla” sekcijas vadītājs. 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

LU PPF fakultātes Domes loceklis. 

SIN valdes loceklis. 

Pedagoģijas studiju padomes loceklis. 

Pedagoģijas promocijas padomes loceklis. 

Profesoru padomes loceklis 
LZP eksperts. 

Profesionālā pilnveide 
Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

Balstoties uz  studentu aptauju rezultātiem varu vērtēt savu darbu, ka pietiekoši labu. Laika trūkums neļauj 

strādāt un pabeigt mācību līdzekļus  Estētikā.  

 
28.06.2010  

 

 

(datums)  (paraksts)  
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Vārds, uzvārds Austra Avotiņa 

Amats lektore 

Struktūrvienība PPMF SIN 

Par laika periodu No2009.g. 1.septembra Līdz 2010 g. 31. augustam 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Mākslas vēsture 

Mākslas vēsture I 

Rietumeiropas mākslas vēsture I 

Rietumeiropas mākslas vēsture II 

Jauno laiku mākslas vēsture I 

Jauno laiku mākslas vēsture II 

Latvijas mākslas vēsture 

Latvijas kultūras vēsture 

Mākslas vēstures mācību metodika 

Kultūras vēstures un mākslas vēstures mācību metodika I 

Kultūras vēstures un mākslas vēstures mācību metodika II 

Muzeju pedagoģija 

Mācību prakse: muzeju 

Pedagoģiskā prakse I 

Pedagoģiskā prakse II 

Pedagoģiskā prakse III 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

Diplomdarbi: 

1. Aiva Dasmane -  Kurzemes baznīcu izpēte kultūras vēstures projektos 

2. Signe Kivlāne -  Starppriekšmetu saikne 19. gs. 2. puses Latvijas kultūras vēstures apguvē 

3. Irēna Šops -  Antīkās arhitektūras apguve kultūras vēstures stundās 10. klasē 

4. Ilona Taure -  Metodiskais materiāls muzeju pedagoģijā „Galma sadzīves kultūra Ketleru 

dinastijas laikā no 16. gs. beigām līdz 17. gs. I ceturksnim 

5. Egija Posse – Koks kā ainavas elements mākslas skolas nodarbībās 

6. Gundega Ziediľa – Laionela Feiningera māksliniecisko paľēmienu izmantošana telpiskās 

domāšanas attīstīšanai vizuālās mākslas stundās 6. klasē. 

7. Ieva Eglīte -  Kurzemes – Zemgales hercogistes māksla Jelgavā Latvijas kultūras vēstures 

kontekstā vidusskolā 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos 

seminārus. 

Piedalīšanās un vadīta daļa nodarbību skoltāju tālākizglītības kursos (RIIM) “Skolēnu izziľas aktivitāti, 
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patstāvibu un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana kulturoloģijā vidējā izglītībā. 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt 

kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

Turpināts darbs pie lekciju kursa „Latvijas kultūras vēsture ”, pilnveides; 

Lekciju kursa „Jauno laiku mākslas vēsture II” pilnveide; 

Metodiskā materiāla pilnveide kursam „Rietumeiropas mākslas vēsture II”; 

Kursu aprakstu labošana, papildināšana un tulkošana esošās programmas pārakreditācijai un jaunām 

programmām 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai 

kas ir izdevis.  

Nodota izdevniecībā grāmata “ Kultūras vēsture. Jaunie laiki”. Izdevniecība Zvaigzne ABC 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra 

nosaukumu un dalības veidu. 

Piedalīšanās IZM ISEC semināros par „Kulturoloģijas standartu vidusskolai” 

Piedalīšanās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra semināros 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

Regulāri veikts darbs ar stundu pasniedzējiem, kuri jāiepazīstina ar jaunumiem fakultātes lēmumos, 

vērtēšanas principiem un fakultātē vispārpieľemtajām prasībām (R.Umblija, S.Sīle, O. Ķenga, E.Šmite).  

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt 

programmu un savu ieguldījumu.  

Vadot PBSP virzienu “Kultūras vēstures skolotājs” nepieciešama jauna izvēles virziena “Kulturoloģija” 

izstrāde un esošā virziena “Mākslas vēsture” pārstrāde. 

Zinātniskais darbs 

 

1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču 

referāti, patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai 

vai publicēts, norādīt līdzautorus un apjomu.  

1. LU Zinātniskā konference 

2. 12
th

 Annual International Conference on Education” ar referātu “The importance of Integrating the 

Ancient Greece Cultural Values in the Subject “History of Culture” in Latvian Secondary Schools”. 

2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī 

finansējuma apjomu.  

Sagatavota tematiska daļa ES projektam “Mūsdienīga satura realizācija profesionālājā izglītībā” 

(atbalstīts). Tiek vadīta darba grupa “E-kulturoloģija”.  

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu 

vārdus, sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas 

rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā 

piedalījies, kādas funkcijas veiktas.  

  

Organizatoriskais darbs 
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Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. 

akadēmiskā komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). 
Norādīt institūciju un dalības bieţumu.  

LU PPF Dome – 1 x mēnesī (līdz aprīlim) 

LU PPF SIN pilnsapulces un valdes sēdes 

Profesionālā pilnveide 

 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, 

semināri). Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu 

kursiem utt. 

Profesionālā pilnveide 3krp - “Vācu valoda vēsturniekiem” sertifikāts Nr.011277, no 03.02. 2010. 

Profesionālā pilnveide Minhenes Centrālajā (Bavārijas) bibliotēkā, 2010. gada aprīlis – maijs. 2009; 

Radošais atvaļinājums – aprīlis-maijs. Darbs pie promocijas darba. 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 

 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos 

sasniegumus un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā 

iecerēto studiju, metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

 

Pozitīvais: 

atsevišķu studentu teicami un izcili darba rezultāti docētajos studiju kursos; 

arvien lielāka profesionālā pieredze mākslas darbu oriģinālu izpētē; 

radoši atklājumi grāmatu vēstures pētniecībā un grāmatu mākslas mūsdienu interpretācijās  

izcils un teicams daţu vadīto diplomdarbu vērtējums. 

Problēmas:  

trūkumi studiju kursu pasniegšanas metodikā, dokumentācijas struktūrā un darba organizācijā. 

Ieceres:  

Promocijas darba pilnveide; 

studiju kursu satura pasniegšanas metodikas pilnveide; 

profesionālā pilnveide pedagoģijas un mākslas teorijas jomā; 

Mērķtiecīgāka radošā darbība publicistikā. 

 

 

05/07/10  A. Avotiľa 

(datums)  (paraksts) 
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Vārds, uzvārds Juris Utāns 

Amats lektors 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

1.Zīmēšana;2.Gleznošana;3.Skicēšana;4;Plastiskā anatomija;5.Plenērs 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

Diplomdarbi – PedaP478[SkVi P],bakalaurs. 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana.  

 
 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: 
4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu. 

 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

Ikgadējā LU zina.akad. konference-referāts. 
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3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 
 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Mākslinieciski radošā darbība pastmarku,monētu dizainā,glezniecībā,grāmatu grafikā. 

Uzvara Latvijas Bankas slēgtajā monētu konkursā-*Ķeguma spēkstacijai-80*. 

Izstāde*Agonija*-izstāţu zālē Arsenāls. 

Izstāde*Nepieradinātie*- galerija *Birkenfelds*. 

Izstāde*Rudens 2009*LMS-laureāts. 

Personālizstāde *Zelta cilvēki,zelta laikmets*-galerija Birkenfelds. 

Izstāde*Zelta griezums*-izstāţu zāle *Arsenāls*. 

Izstāde*5 elementi*-galerija Birkenfelds. 

Izstāde*DaVinči mantinieki*-galerija Birkenfelds. 

Pastmarkas  *EXPO-2010* 

*Neatkarības deklarācijai-20*. 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

TOP gads radošajā-praktiskajā darbībā. 

Veiksmes gan kvantitatīvajā,gan kvalitatīvajā izpausmēs[glezniecība]. 

Pedagoģiskajā aspektā-saskarsmēs ar studentiem nevainojams abpusējs pozitīvisms,kas savstarpēji 

uzlādē,veicina,noteikti attīsta pedagoģisko darbību. 

Ļoti traucē nepareiza grupu plānošana[tās ir nesamērīgi par lielu[25]]. 

Kvalitatīva grupa būtu 10-12 cilv.To nosaka mācīšanas specifika[ar katru studentu ir noteikti 

nepieciešama konkrēta individuāla darbība]. 
Traucē kvalitatīvu un kvantitatīvu telpu trūkums. 

Nākamajā darbības gadā turpināt iesākto-pastiprināti pievēršot uzmanību studentu radošajai individualitātei. 

 

 

2010-09-30  Juris Utāns 

(datums)  (paraksts) 
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Vārds, uzvārds Velga Zvirgzdiņa 

Amats lektore 

Struktūrvienība LU PPF SIN 

Par laika periodu no 01.09.2010. līdz 05.07.2010 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Zīmēšana I, zīmēšana II, gleznošana I , gleznošana II, gleznošana III, grafika, mācību prakse-plenērs . 
 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

Diplomdarbi : 

„Akvareļu tehnikas izmantošanas iespējas sākumskolas vecuma skolēniem vizuālās mākslas stundās.” 

„Kubisma mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu iepazīšana mākslas skolas 6. klasē.” 

„Faktūras izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās 3. klasē.” 

„Modiljāni daiļrades pētīšana vizuālās mākslas stundās 6. klasē.” 

Kā arī 5 diplomdarbu recenzijas. 

 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi. Norādīt darba nosaukumu un doktorantu. 

- 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Norādīt arī vienreizējas lekcijas vai vadītos 

seminārus. 

 

 

Studiju metodiskais darbs 

 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

 

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana. Norādīt visus sagatavotos un recenzētos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot vai kas ir 

izdevis.  

 Praktiskā metodiskā fonda pilnveidošana. 

 
3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

 

 

4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  
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5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu.  

 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

Referāts LU 67. Zinātniskajā konferencē „Kurss GRAFIKA skolotāju izglītības programmā. „ 
2. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, nosaukumu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī finansējuma 

apjomu.  

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

 

Patstāvīgs radošs darbs visa  gada laikā. Personālizstāses gatavošana . 

Mākslas vērtību iepazīšana Milānā. Leonardo da Vinči, Morandi, Modiljāni, u.c. meistaru darbu 

oriģinālu izpēte. 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

Turpināt profesionālo pilnveidošanos iepazīstoties ar mākslas darbu 

oriģināliem pasaulē, iegūstot nozīmīgu informāciju un atziľas 

patstāvīgajam radošajam darbam , kā arī tālākajam darbam ar studentiem. 

Izvērst aktīvāku patstāvīgo radošo darbību, kurā gūtās atziľas 

nepieciešamas darbā ar studentiem. 

Turpināt angļu valodas zināšanu nostiprināšanu. 

 
 

05. 07.2009.  V. Zvirgzdiľa 

(datums)  (paraksts) 
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Vārds, uzvārds Juris Nikiforovs 

Amats lektors 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 
 

Aizpilda elektroniski; atbilţu laukus var palielināt pēc vajadzības.  

Studiju darbs 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Datorgrafikas pamati DatZP001, Datorgrafika DatZP003, Kompozīcija datorgrafikā MākZP050, 

Kompozīcija II MākZP109, Kompozīcija III MākZP110, Kompozīcija V MākZP112, Koloristika III 

MākZ2028, Koloristika IV MākZ3026, Kompozīcija III MākZ2029, Veidošana MākZ1025, Zīmēšana 

I MākZ1026, Zīmēšana II MākZ2036, Zīmēšana III MākZ2037, Zīmēšana IV MākZ3031,Zīmēšana V 

MākZP010,Zīmēšana VI MākZP011,Zīmēšana VI MākZ4011, Zīmēšana VII MākZ4012, 

Profesionālā prakse I MākZ1113, Profesionālā prakse II MākZ2113, Profesionālā prakse III 

MākZ3036,  

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

Diplomdarbi – Bakalaura darbi: 

Blumfelde Līva. Faktūras izmantošana Imanta Vecozola glezniecībā Rīgas mākslas skolas 4.kursa 

gleznošanas nodarbībās. 

Neihofere-Pētersone Evija. Bērnu grāmatu ilustrācijas tušas un kolorētajā tušas tehnikā zīmēšana 

vizuālās mākslas stundās 4. klasē. 

Reinberga Inese. Teksts kā vizuāls tēls 8. klasē. 

Strazdiľš Mārtiľš. Uztveres veicināšana 5.-6. klasē vizuālās mākslas stundā izmantojot 

papīrlocīšanas tehniku. 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

Studiju metodiskais darbs 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. 
Norādīt kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, 

recenzēšana.  

 
 

3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

Piedalīšanās semināros: 
4. Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana. Norādīt personas un veikto darbu.  

 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. 
Norādīt programmu un savu ieguldījumu. 

Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja programmas atkārtotai akreditācijai sagatavoti kursi: 



 

 700 

Kompozīcija II MākZP109, 

Kompozīcija V MākZP112, 

Datorgrafikas pamati DatZP001, 

Kompozīcija datorgrafikā MākZP050. 

Zinātniskais darbs 

 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, 

patenti utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, 

norādīt līdzautorus un apjomu.  

 

Piedalīšanās konferencēs. 
Publikācijas. 

Piedalīšanās plenēra un mākslas dienu izstādēs fakultātē 

 

 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, 

sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt 

vadītos vai recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

  

 

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, 

kādas funkcijas veiktas.  

Kursu sagatavošana un vadīšana skolotājiem: 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un 

dalības bieţumu.  

Mākslas studiju padome 

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). 
Norādīt organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

Mākslinieciskā jaunrade 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
 

Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus 

un problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, 

metodiskajā, pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

Apjomīgs studiju darbs, īstenota mākslas profesionālā bakalaura studiju programma gan datordizaina, 

gan arī interjerdizaina studiju virzienos. Nākamajā gadā paredzēts darbs, lai skolotāju izglītības 

programma iegūtu atkārtotu akreditāciju. Iecerēts pilnveidot studiju programmas „Māksla” saturu un 

docējamo kursu metodiku, pētīt tradicionālo mākslu un nodarboties ar māksliniecisko jaunradi.  
 

02.07.2010   

(datums)  (paraksts) 
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Vārds, uzvārds Ausma Auziņa 

Amats lektore 

Struktūrvienība LU PPF Skolotāju izglītības nodaļa 

Par laika periodu no 01.09.2009. līdz 01.09.2010. 

 

Studiju darbs 

 

1. Vadītie kursi. Norādīt kursa nosaukumu. 

Kompozīcija I,   

Kompozīcija III,  

Kompozīcija IV, 

Vizuālā komunikācija un māksla, 

Vizuālās mākslas mācību metodika I,  

Vizuālās mākslas mācību metodika II, 

Interjera pamati,  

Burtu mācība, 

Koloristika III, IV, 

Vizuālās mākslas mācību metodika (2.līm.PSP)  

Vizuālā māksla un tās mācību metodika II, III    

Pedagoģiskā prakse I        

Diplomdarbs        

 

2. Vadītie noslēguma darbi. Norādīt darba līmeni (bakalaura, maģistra darbs, diplomdarbs) un 

nosaukumu. 

 

Diplomdarbi: 

1. Gunita Vistere Reklāmas tēla izveide kā mācību saturs vizuālajā mākslā 9. klasē; 

2. Līga Zvirbule Poparta māksliniecisko izteiksmes līdzekļu apguve vispārizglītojošās skolas 8. klasē; 

3. Sabīne Celitāne Radošās domāšanas attīstīšanas veicināšana bērnu mākslas skola 4. kursā; 

4. Līva Engere Cilvēka figūras iepazīšana 2. klasē izmantojot silueta zīmējumu; 

5. Dagnija Logina Figūras skicēšana mākslas skolas 4. klasē; 

6. Julianna Moisejenkova Anrī Matisa mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izmantošanas iespējas 

mākslas skolas 1. klasē; 

7. Zane Veldre Eksperimenti portretēšanā izmantojot fovisma mākslinieciskos izteiksmes 

līdzekļus................................................. 

8. Velga Kotāne- Pilāne ..Radošās domāšanas attīstīšana vizuālajā mākslā 1.-4. klasē. 

 

3. Vadītie un aizstāvētie doktora darbi.  

Nav 

 

4.Docēšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās.  

 

Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija Profesionālās pilnveides Izglītības programma „Profesionālās 



 

 702 

izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programma”, st. kurss „Mācību priekšmeta metodika” 

Studiju metodiskais darbs 

1. Jauna lekciju kursa, e-kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Norādīt 

kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos.  

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana izdošanai, recenzēšana.  

 
3. Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana, kā arī piedalīšanās tajos. Norādīt semināra nosaukumu un 

dalības veidu. 

 

Metodiskā studentu mācību darbu izstāde studiju kursā „Koloristika” 

 

5. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai. Norādīt 

programmu un savu ieguldījumu. 

 

Studiju kursu (6) sagatavošana atkārtotai akreditēšanai 

 

Zinātniskais darbs 
1. Zinātniskās publikācijas (monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču referāti, patenti 

utt.). Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieľemts publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautorus 

un apjomu.  

 

Piedalīšanās konferencēs: 

 LU 68. konference referāts: „Idejas vizuālās mākslas studiju programmas uzlabošanai” 

Dalība izstādēs: 

 Mākslas dienu izstāde LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē; 

 Izstāde Jūgendstils Bolderājas Mūzikas un mākslas skola; 

 Vidzemes mākslinieku plenēra darbu izstāde Limbaţos. 
 

3. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, studentu vārdus, sniegt 

īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai 

recenzētos studentu studiju darbus, kuri ir izvirzīti konkursiem.  

  

4. Konferenču un semināru organizēšana. Norādīt, kādu konferenču un semināru organizēšanā piedalījies, kādas 

funkcijas veiktas.  

 

Skolēnu Vizuālās mākslas 48. valsts olimpiāde: sagatavošana un vadīšana, ţūrēšana (ţūrijas komisijas locekle). 

Skolēnu Mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju 17. valsts olimpiādes sagatavošana . 

 

Organizatoriskais darbs 
 

Piedalīšanās LU vai tās struktūrvienību koleģiālajās un administratīvās institūcijās (t.sk. akadēmiskā 

komisija, promocijas padome, profesoru padome, doktorantūras padome u.c.). Norādīt institūciju un dalības 

bieţumu.  

Profesionālā pilnveide 
 

Profesionālā pilnveide, staţēšanās un radošie atvaļinājumi (arī svešvalodu apguve, kursi, semināri). Norādīt 

organizāciju, periodu, jomu, rezultātus vai sagaidāmos rezultātus, kā arī nosaukumu kursiem utt. 

 

Tālākizglītības kursi – plenērs „Mūsdienīga mācību procesa nodrošinājums vizuālās mākslas apguvē”. Org. 
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Mākslas izglītības centrs III Krāsas, 2010.g. 1.-4. jūlijs; apliecība. 

 

Pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres 
Pasniedzēja pašnovērtējums un nākošā akadēmiskā gada darba ieceres, norādīt nozīmīgākos sasniegumus un 

problēmas darba izpildē ar iespējamiem risinājumiem un nākošā akadēmiskā gadā iecerēto studiju, metodiskajā, 

pētnieciskajā darbā un profesionālajā pilnveidē. 

 

Pozitīvais: 

- Atsevišķu studentu teicami un izcili darba rezultāti docētajos studiju kursos;  

- Atzinība par ieguldīto darbu skolēnu Vizuālās mākslas 48. valsts olimpiādes sagatavošanā un norisē (VISC); 

- Atzinība par ieguldīto darbu skolēnu Mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju 17. valsts olimpiādes sagatavošanā 

un norisē (VISC); 

- Radošā darbība mākslas projektos/plenēros,  

Problēmas:  

- trūkumi studiju kursu pasniegšanas metodikā; 

- nepiemēroti apstākļi praktisko darbu vadīšanai docētajos studiju kursos; 

- pārāk lielais studentu skaits praktiskajās nodarbībās; 

Ieceres:  

- radošā darbība mākslā,  

- pasniegšanas metodikas pilnveide,  

- profesionālā pilnveide pedagoģijas un mākslas teorijas jomā,  

- pieredzes apmaiľa un sadarbība ar citu augstskolu mākslas priekšmetu docētājiem. 

 

 

 

 

 

2010. gada 5. jūlijā   

(datums)  (paraksts) 
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Pielikums Nr.3. 

 

Vizuālās mākslas skolotāja studiju virziena 

PLK diplomdarbu tēmas, vadītāji un recenzenti. 

 

  Diplomdarba tēma Vadītājs Recenzents 

  Blumfelde Līva Faktūras izmantošana Imanta Vecozola 

glezniecībā Rīgas mākslas skolas 4.kursa 

gleznošanas nodarbībās 

Lekt. J. Nikiforovs Lekt. A. Auziľa 

  Celitāne Sabīne Optiskās ilūzijas veidošana mākslas 

skolas 4. klasē 

Lekt. A. Auziľa Lekt. 

V.Zvirgzdiľa 

  Engere Līva Cilvēka figūras iepazīšana 2. klasē 

izmantojot siluetu 

Lekt. A. Auziľa Lekt. J. Utāns 

  Jazjonoka Jeļena Kubisma mākslinieciskās izteiksmes 

līdzekļu iepazīšana mākslas skolā 6. klasē 

Lekt. V. Zvirgzdiľa Pasn. O. Ķenga 

  Logina Dagnija Cilvēka figūras skicēšana mākslas skolas 

4.klasē 

Lekt. A. Auziľa Lekt. J. Utāns 

  Miķelsone Sintija Līnija Pablo Pikaso grafikas darbos kā 

mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis un 

tās pielietojums vizuālās mākslas stundās 

6.klasē 

Lekt. I. Irbe Prof. V. Kincāns 

  Moisejenkova 

Julianna 

Anrī Matisa māksliniecisko izteiksmes 

līdzekļu izmantošanas iespējas mākslas 

skolas 1. klasē 

Lekt. A. Auziľa Pasn. O. Ķenga 

  Morozova Liāna Baroka laika maskas izgatavošana 7. 

klasē 

Pasn. O. Ķenga Lekt. 

J.Nikiforovs 

  Ľikitina Maija Iepazīšanās ar formu pārvērtībām 

Salvadora Dalī glezniecībā vizuālās 

mākslas stundās 7. klasē 

Lekt. I. Irbe Pasn. O. Ķenga 

  Otomere Linda Plastilīna animācijas tehnikas 

izmantošanas iespējas vizuālās mākslas 

nodarbībās Dānijas slēgta tipa mācību 

iestādē 15 – 17 gadus veciem audzēkľiem 

Lekt. I. Irbe Lekt. 

J.Nikiforovs 

  Posse Egija Koks kā ainavas elements mākslas skolas 

nodarbībās 

Lekt. A. Avotiľa Lekt. 

V.Zvirgzdiľa 

  Reinberga Inese Teksts kā vizuāls tēls 8. klasē Lekt. J. Nikiforovs Lekt. A. Auziľa 

  Ručevska Alba Grafikas tehnikas – linogriezuma 

izmantošanas iespējas vizuālās mākslas 

stundās 4. klasē 

Lekt. I. Irbe Lekt. V. 

Zvirgzdiľa 

  Seile Madara Etnogrāfisko rakstu izmantošana vides 

objekta veidošanā 5.kursam Rūjienas 

mākslas skolā 

Pasn. O. Ķenga Asist. 

 M.Kokina-Lilo 

  Strazdiľa Agnese Modiljāni daiļrades pētīšana vizuālās 

mākslas stundās 6.klasē 

Lekt. V. Zvirgzdiľa Lekt. A. Auziľa 

  Trepša Inta Aplikācijas animācijas studijas un 

pielietojums vizuālās mākslas stundās 

Dānijas slēgta tipa mācību iestādē 

skolēniem vecumā no 15 līdz 17 gadiem 

Lekt. I. Irbe Lekt. A. Avotiľa 

  Ūdre Digne Viduslaiku kodeksu elementu 

izmantošanas iespējas 6. klases vizuālās 

mākslas stundās 

Pasn. O. Ķenga Lekt. A. Avotiľa 

  Voroľecka Nadeţda Iepazīšanās ar Anrī Matisa kolāţām 

vizuālās mākslas stundās 7.klasē 

Lekt. I. Irbe Lekt. J. Utāns 
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Vizuālās mākslas skolotāja studiju virziena 

NLN diplomdarbu tēmas, vadītāji un recenzenti. 

 
  Diplomdarba tēma Vadītājs Recenzents 

1.  Apsīte Aira Akvareļu tehnikas izmantošanas 

iespējas sākumskolas vecuma 

skolēniem vizuālās mākslas 

stundās 

Lekt. V. Zvirgzdiľa Lekt. A. Auziľa 

2.  Gailīte Kristīne Zīda apgleznošana un tās tehnikas 

iepazīšana vizuālās mākslas 

stundās 9. klasē 

Prof. V. Kincāns Lekt. A. Auziľa 

3.  Kauliľa Linda Pamatkrāsu un atvasināto krāsu 

izmantošanas iespējas vizuālās 

mākslas stundās 1. klasē 

Lekt. I. Irbe Lekt. 

V.Zvirgzdiľa 

4.  Liepiľa Līva Faktūras izmantošanas iespējas 

vizuālās mākslas stundās 3. klasē 

Lekt. V. Zvirgzdiľa Lekt. A. Auziľa 

5.  Neihofere-Pētersone Evija Bērnu grāmatu ilustrācijas tušas un 

kolorētajā tušas tehnikā zīmēšana 

vizuālās mākslas stundās 4. klasē 

Lekt. J. Nikiforovs Pasn. O. Ķenga 

6.  Skribe Alisa Viktora Vazareli mākslinieciskas 

izteiksmes līdzekļu izmantošanas 

iespējas vizuālās mākslas stundas 

8. klasē 

Lekt. I. Irbe Pasn. O. Ķenga 

7.  Strazdiľš Mārtiľš Uztveres veicināšana 5.-6. klasē 

vizuālās mākslas stundā izmantojot 

papīrlocīšanas tehniku 

Lekt. J. Nikiforovs Prof. V. Kincāns 

8.  Šapovalova Anastasija Jūgendstila stilizācijas 

izmantošanas iespējas vizuālās 

mākslas stundās vispārizglītojošā 

skolā 

Pasn. O. Ķenga Lekt. A. Avotiľa 

9.  Šēniľa Sandra Auduma apdrukas veidi un to 

izmantošana vizuālās mākslas 

stundās 9. klasē 

Prof. V. Kincāns Lekt. J. Utāns 

10.  Uiska Laila Aerogrāfa tehnika un tā 

izmantošanas iespējas mākslas 

skolas 6. klasē 

Lekt. I. Irbe Lekt. 

J.Nikiforovs 

11.  Veldre Zane Eksperimenti portretēšanā, 

izmantojot fovisma 

mākslinieciskās izteiksmes 

līdzekļus 

Lekt. A. Auziľa Lekt. I. Irbe 

12.  Vistere Gunita Vizuālās reklāmas tēla izveide kā 

mācību saturs vizuālajā mākslā 9. 

klasē 

Lekt. A. Auziľa Lekt. 

J.Nikiforovs 

13.  Ziediľa Gundega Lionela Feiningera daudzslāľu 

glezniecības paľēmienu 

izmantošana telpiskās uztveres 

rosināšanai vizuālās mākslas 

stundās 6. klasē 

Lekt. V. Zvirgzdiľa Lekt. I. Irbe 

14.  Zvirbule Līga Popārta māksliniecisko izteiksmes 

līdzekļu apguve vispārizglītojošas 

skolas 8. klasē 

Lekt. A. Auziľa Prof. V. Kincāns 
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Speciālās izglītības skolotāja (ar apakšvirzieniem) bakalaura augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam speciālajās mācību 

iestādēs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un skolotājus logopēdus darbam ar 

bērniem, kam ir runas un valodas traucējumi, daţādās speciālajās un vispārējās izglītības 

iestādēs. 

Studiju programmas uzdevumi ir: 

1. sniegt studentiem iespēju veidot izpratni par atšķirīgu skolēnu grupu 

daţādajām vajadzībām un attīstības iespējām, ľemot vērā mācīšanās un 

attīstības īpatnības; 

2. dot iespēju veidot analītiskās prasmes, nosakot skolēnu vajadzības, 

izvērtējot atšķirīgas situācijas un rodot tām atbilstošus risinājumus; 

3. dot iespēju attīstīt kritisko domāšanu, nosakot traucējumu veidu, 

izvēloties atbilstošus mācību materiālus un izmantojot teoriju praksei; 

4. dot iespēju veidot prasmes izprast un izvērtēt daţādas teorijas, kas 

apskata bērnu ar speciālajām vajadzībām mācīšanas un audzināšanas 

problēmas; 

5. dot iespēju aktivizēt, paplašināt un pilnveidot zināšanas par daţādu 

traucējumu izraisītajiem mācīšanās traucējumiem un to korekciju; 

6. dot iespēju veidot prasmes plānot savas stundas, nodarbības un darbu 

daţādās izglītības jomās, vienlaikus rodot radošu pieeju daţādu 

jautājumu risināšanā; 

7. dot iespēju studentiem veidot augstu profesionalitāti un kompetenci 

izvēlētajā virzienā (skolotājs logopēds vai speciālās izglītības 

skolotājs), kas sekmētu bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanos 

Latvijas sabiedrībā; 

8. rosināt studentus zinātniskiem pētījumiem, iekļaujot aktuālu tēmu 

aspektus pētāmo problēmu lokā. 

 

Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 Studiju programmā 2007./08. akadēmiskajā gadā, atbilstoši akreditācijas 

dokumentiem, tika pabeigta pāreja no 5 uz 4 studiju gadiem. 6. kursu pārmaiľas neskāra, 

pārējie kursi studēja pēc jaunajiem studiju plāniem; 2009./10. akadēmiskajā gadā visi 

studenti mācījās nepilna laika neklātienē. 

 2010. gada februārī bija ceturtais speciālās izglītības skolotāju izlaidums un 

programmu beidza 9 studenti. 

 Studiju programmas praktiskā realizācija notika paredzētajā apjomā un tika 

organizēta līdzīgi kā iepriekšējos gados. Tika izmantotas gan lekcijas un semināri, gan 

patstāvīgās (individuālais darbs) un komandas (grupu darbs) studijas: studiju programmas 

specifika prasa no studenta lielu atdevi un patstāvīgās studijas. Atsevišķos studiju kursos 

studenti apmeklēja gan speciālās skolas (St. pasn. A. Krauces vadībā), gan rehabilitācijas 

centrus (doc. V. Folkmaľa vadībā) ārpus prakses ietvariem, lai teorētiskās atziľas būtu 

tuvinātas praksei un labāk uztveramas studentam. Bija nepieciešama patstāvīgo darbu 

izstrāde, kas apliecināja studenta gatavību veikt praktisku darbību, kas pēc tam arī tika 

pārbaudīta praksē. 

Doc. R. Vīgante pārdomāti organizē praksi tā, lai studentiem būtu iespējas veidot 

priekšstatus un attīstīt vajadzīgās kompetences gan speciālajā pedagoģijā, gan logopēdijā. 

Asoc. prof. S. Tūbeles vadībā notiek Novērošanas prakse (salīdzinot mācību procesu un tā 

organizēšanu vispārējās izglītības un speciālās izglītības iesatādēs) un Prakse mācību 
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metodikā (speciālajā pedagoģijā), kas ir svarīgs praktiskās darbības sākums, būtu vēlams 

arī finansiāls atbalsts reālajās prakšu vietās, kas atvieglotu procesu. 

 Izmaiľas studiju procesā tika veiktas, lai optimizētu studiju norisi atbilstoši LU 

PPF ieteikumiem resursu taupīšanā. Pārkārtojumi tika apstiprināti LUPPF Domē, kas 

atspoguļojas Domes lēmumos. 

 Docētāji nepārtraukti piedalās pašpilnveides procesos, lai jaunākos zinātnes 

sasniegumus nodotu studentiem. Tiek veicinātas arī studentu uzstāšanās prasmes, dodot 

iespēju izteikties un prezentēt savas domas semināros (Vīgante, Ţīmante, Krauce, Taube, 

Burčaka, Miltiľa, Tūbele u. c.). 

Turpmākajā darbībā nepieciešams pievērst lielāku uzmanību prakses un patstāvīgo 

darbu izvērtēšanai un diplomdarbu izstrādei, lai sasniegtu augstākus rezultātus. Nākamajā 

studiju gadā norisināsies vēl izteiktāki optimizācijas procesi, lai profesionālos studiju 

kursus varētu lasīt kopā visām Speciālās izglītības skolotāja programmām (2049G; 20476 

un 20478), pārkārtojumi jau uzsākti; darbību ietekmēs arī atkārtotās akreditācijas process. 

 

 

Studiju programmā studējošie 

Studenti ir tiesīgi un tiek aicināti izteikt savu viedokli par studiju procesu tālākai tā 

uzlabošanai. Notiek studentu anketēšana kopumā un arī atsevišķu studiju kursu ietvaros 

studenti tiek aicināti izvērtēt tā lietderīgumu un abpusējās sadarbības efektivitāti. Tā, 

piemēram, veicot studentu anketēšanu, vairāku gadu garumā saľemti ieteikumi atsevišķu 

kursu uzlabošanā, kas tika ľemti vērā un izmaiľas tika veiktas 2008./09. akadēmiskajā 

gadā.  

Studiju kursu ietvaros docētāji paši izvērtē aptaujas rezultātus, domājot par sava 

kursa kvalitātes pilnveidi. Docētāji (Kaļķe, Vīgante, Burčaka, Miltiľa, Taube,  Ţīmante, 

Tūbele) regulāri aptaujā studentus un analizē iegūtos rezultātus. Tiek ľemti vērā studentu 

ieteikumi par pārbaudes darbu organizāciju un norisi. Nepilnā laikā studējošie vēlas vairāk 

iespēju sagatavot darbus sev izdevīgā laikā, nevis gatavoties eksāmeniem, kas paaugstina 

stresa līmeni studējošajos. Ľemot vērā iepriekšējo gadu aptaujas, ievērojami tika 

papildināti speciālās literatūras krājumi fakultātes bibliotēkā, kas turpinās arī pašreiz. Tiek 

domāts arī par resursu pieejamību e-vidē (pēc studentu ieteikumiem). Kopumā studentiem 

bija iespējas aizpildīt gan centralizētās anketas programmas izvērtēšanai (rezultātu nav), 

gan arī īpaši izstrādātu anketu, kas palīdz izvērtēt docētāju darbību un pilnveidot 

programmu (tās paraugs un apkopotie dati ir pielikumā). Apkopotie rezultāti liecina, ka 

kopumā studiju process tiek vērtēts pozitīvi. 

Saľemtas 31 anketa, apkopotie dati pielikumā. 

 Studiju programmai ir 9 absolventi, no kuriem 1 iestājās maģistrantūrā (Ilze 

Būrmane), bet, nesaľemot budţeta vietu, reālā ekonomiskā situācija ieviesa savas 

korekcijas studentes plānos. 

Ir uzsākta absolventu un darba devēju aptauja, kas vēl turpinās. 

 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 2009./10. akadēmiskajā gadā studiju programmas realizācijā tika iesaistīti 

speciālisti, kas ir profesionāļi attiecīgajās speciālās pedagoģijas nozarēs, lai kvalitatīvi 

pilnveidotu studiju procesu. Tiesa, sadarbība ar atsevišķiem profesionāļiem (stundu 

pasniedzējiem) tika pārtraukta, jo tādas ir LU PPMF prasības, tomēr uzskatu, ka šādā 

profesionālajā programmā tas nav racionāli un lietderīgi. Mēs zaudējam kvalitāti, jo tikai 

saskarē ar reālo praksi un regulāru darbību savā jomā, speciālais skolotājs vai skolotājs 

logopēds var pilnvērtīgi runāt par tādām sareţģītām lietām kā rinolālija, dizartrija, afāzija 
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utt. Diemţēl šis process turpinās un šajā akadēmiskajā gadā esam atteikušies vēl no 

daţiem stundu pasniedzējiem (uzlabojot vienus rādītājus, zaudējam citos). 

 Tiek domāts arī par speciālistiem, kas ir ar pedagoģijas doktora grādu un var docēt 

vairākus studiju kursus šajā programmā (palielināta slodze ar studiju kursiem Vīgantei, 

Folkmanim, Tūbelei).  

 Nākamajā studiju gadā process turpināsies, un pieaugs docētāju ar doktora grādu 

skaits. 

 Atskaites gadā akadēmiskais personāls aktīvi ir piedalījies daţāda līmeľa 

konferencēs, semināros, pētniecības projektos, tālākizglītības programmās, ir tapuši arī 

vairāki zinātniski raksti un publikācijas (skaitliskie dati pielikumā).  

 Uzsākta studentu iesaistīšana pētījumos, tas tiks turpināts arī nākamajā studiju 

gadā, lai turpinātos kvalitatīvi pētījumi un iestrādes diplomdarbos. Šajā akadēmiskajā 

gadā studente I. Būrmane saľēma rektora parakstītu atzinības rakstu par izcilu pētījumu 

diplomdarba izstrādē. 

 

Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

 Būtisku izmaiľu studiju programmas materiāli tehniskajā nodrošinājumā nav, 

salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, bet nepārtraukti tiek papildināts metodisko 

materiālu klāsts (gan bibliotēkā, gan docētāju pārziľā esošie materiāli). LU PPF bibliotēka 

ļoti aktīvi papildina materiālu klāstu ar speciālās literatūras grāmatām un periodiskajiem 

izdevumiem. 

 LU PPF ir nepieciešams labāk aprīkot auditorijas, lai visiem pasniedzējiem būtu 

bez problēmām iespējams izmantot informāciju tehnoloģijas savā ikdienas darbā ar 

studentiem. Ne vienmēr ir pieejams televizors ar video, jo ir daudz labu video materiālu, 

ko nav iespējams pietiekami ātri transformēt modernākos formātos, bet docētājiem ir plašs 

šādu materiālu klāsts, kas palīdz studentiem vieglāk uztvert un apgūt studiju procesā 

paredzēto. 

 Visas telpas nav nodrošinātas ar piekļuvi internetam, kas arī atvieglotu mācību 

procesu. 

 Ļoti sareţģīta situācija ir ar materiālu kopēšanu, kas apgrūtina docētāju darbu un 

studentu mācību procesu. 

 

Ārējie sakari 

 Tiek uzturēti sakari ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām (Latvijas 

logopēdu asociāciju, Latvijas Speciālo skolotāju asociāciju, Portidţas asociāciju, Velku 

biedrību un citām), lai savstarpēji informētu par jauno gan profesionālajā jomā, gan 

studiju procesā. S. Tūbele ir ne tikai Latvijas Logopēdu asociācijas valdes locekle, bet 

piedalās arī Eiropas logopēdu asociācijas CPLOL darbībā (semināros un konferencēs) līdz 

ar to jaunākās nostādnes, lēmumi un dokumenti ir pieejami arī studentiem. M. Taube 

darbojas vairākos projektos, kas saistīti ar profesionālo darbības jomu, arī tas ir ieguvums 

studentiem. Līdzīgi S. Tūbeles iesaistīšanās (pieaicinātā starptautiskā eksperte) Eiropas 

Speciālās izglītības attīstības aģentūras organizētajā projektā par „Skolotāju izglītību 

iekļaujošai izglītībai” dod iespēju studentiem nepastarpināti iepazīties ar jaunākajiem 

pētījumiem un projekta materiāliem. 

 2009./2010. akad. gadā studentiem bija iespēja piedalīties Logopēdu asociācijas 

rīkotajos profesionālajos kursos „Logopēdiskās iedarbības rezultātu mērījumi”, 

„Logopēda profesionālā ētika”, „Agrīnās attīstības aktualitātes logopēda darbā”, 

„Stostīšanās”, „Ētikas jautājumi”, „Jaunāko tehnoloģiju (runas tāfeļu) izmantošana” kā 

brīvklausītājiem. Eiropas logopēdu asociācijas CPLOL (kuras biedri ir arī Latvijas 
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logopēdu asociācija) statūti nepieļauj studentu kļūšanu par biedriem pirms diploma 

iegūšanas. Studenti tika informēti arī par citiem kursiem, kuros bija augsta dalības maksa 

un tika prasīta pietiekama profesionālā sagatavotība Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, 

to diagnostika un korekcija (A. Korľevs, Krievija).  

Ir uzsākta darba devēju aptauja, jo pirmie absolventi beidza augstskolu 2007. gada 

februārī, bet tā vēl turpinās. 

Līdzīgu studiju programmu direktoru līmenī un asociāciju darbības līmenī tiek 

uzturēti regulāri sakari un pieredzes apmaiľa ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas docētāju Mg. paed. Irēnu Miltiľu (studiju programmas Skolotājs logopēds 

direktori) un Liepājas Universitātes docētāju Mg. vesel. zin. Baibu Trinīti (studiju 

programmas Logopēdija direktori). 

 Ārējo sakaru jomā ir iespējami būtiski uzlabojumi, meklējot sadarbību ar līdzīgām 

studiju programmām citur Latvijā un arī ārpus tās robeţām. Ir uzsāktas sarunas par 

studentu zinātnisko darbu konferencēm līdzīgās studiju programmās (Rīgā, Liepājā un 

Rēzeknē).  

Turpinās sadarbība ar Leipcigas universitātes Attīstības pedagoģijas institūtu un 

profesoru T. Hofsesu (Prof. Dr. Thomas Hofsäss Universität Leipzig 

Erziehungswissenschaftliche Fakultät Institut für Förderpädagogik). 

Tika piedāvāta iespēja piedalīties NORDPLUS projekta ietvaros intensīvajā 

apmaiľas nedēļā Zviedrijā 2010. gada martā (aizbraucām kopā ar maģistra studiju 

programmas speciālās pedagoģijas virziena studentiem). 

Studenti varēja piedalīties seminārā un LU 68. zinātniskajā konferencē 2009. gada 

februārī Rīgā, Latvijas Universitātē. Konference Pedagoģijas nodaļā bija veltīta speciālās 

pedagoģijas jautājumiem. 

Speciālās izglītības skolotāju studiju programmas studentiem tiks piedāvāta arī 

iespēja piedalīties maģistrantūras un doktorantūras vieslektoru Antonio Medinas Rivillas 

un Samuela Gento Palacio (Spānija) un Tomasa Hofsesa (Vācija) lekcijās 2009./ 2010. 

gadā. 

 

Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

 Kopumā uzdevumi tiek veikti, ārējās ekspertīzes vērtējumā būtisku iebilţu nebija.  

2009./2010. akadēmiskajā gadā Speciālās izglītības skolotāja bakalaura augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas studentiem tika dota iespēja turpināt gūt 

zināšanas un veidot izpratni par atšķirīgām skolēnu grupām speciālo izglītības vajadzību 

kontekstā. Atsevišķos studiju kursos studenti turpināja pilnveidot analītiskās prasmes, 

nosakot skolēnu vajadzības un rodot risinājumus atbilstoši mācību procesa organizācijai 

un nosacījumiem; prakses nodarbībās un semināros studenti pilnveidoja kritiskās 

domāšanas prasmes un izvērtēja daţādās teorijas un to atbilstību praktiskajai darbībai un 

mērķiem. 

Gan topošie speciālās izglītības skolotāji, gan skolotāji logopēdi pilnveidoja 

prasmes plānot stundas un nodarbības, rodot atbilstošus risinājumus daţādās situācijās 

mācību procesā, tādējādi veicinot profesionālo kompetenču veidošanos. 

Tā kā studējošie apgūst studiju programmu nepilna laika neklātienē, daudz laika 

tiek veltīts patstāvīgajām studijām; iespējams, ka būtu jāpārdomā atgriezeniskās saiknes 

pilnveide, lai īsajās tikšanās reizēs ar docētājiem maksimāli tiktu izmantota arī studējošo 

daţāda veida pieredzes apmaiľa (teorētisko zināšanu apguve, praktiskā darbība, prakses 

norise utt.). 

Studentu zinātniskie pētījumi pagaidām aprobeţojas ar diplomdarba izstrādes 

procesu un izveidi, tomēr pārskata periodā aizstāvētie darbi liecina par augstu 

profesionālo kompetenci, kas arī augsti novērtēta (Būrmane, Rēķe). Ir idejas par studentu 
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zinātnisko darbu konferenci vai semināru, bet realizāciju kavē nepilnā laika neklātienes 

studiju forma, jo visi studējošie ir strādājošie (arī piedāvājot iespēju piedalīties vieslektoru 

semināros, tas ne vienmēr tiek izmantots). Tomēr ir iespējas pilnveidot šo pētnieciskās 

kompetences pilnveidi sadarbībā ar docētājiem un zinātnisko darbu vadītājiem. 

Papildinot izvirzītajos uzdevumos noteikto, var minēt svešvalodu kompetences 

pilnveidi tieši speciālās izglītības kontekstā, ko var veidot paši docētāji savos studiju 

kursos. Atsevišķos studiju kursos jau ir iestrādes, tiek piedāvāti raksti svešvalodās (bet to 

vieglāk būtu veikt pilna laika studiju procesā). Tas attiecas arī uz studentu komunikācijas 

prasmēm, prasmēm iesaistīties starptautiskos projektos, lai veiksmīgi spētu iekļauties 

Eiropas izglītības telpā. 

 

Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 
Stiprās puses Vājās puses 

1. Studiju programma ir izstrādāta 

atbilstoši otrā līmeľa 

profesionālās austākās 

izglītības standartam un 

studiju programmas saturs 

atbilst skolotāja profesijas 

standartam un skolotāja 

logopēda un speciālā skolotāja 

darba paraugnoteikumiem 

2. Studiju programmas 

nepieciešamību nosaka 

attiecīgo speciālistu trūkums 

darba tirgū 

3. LU iegūtajai kvalifikācijai un 

diplomam ir augsts prestiţs 

4. Studiju programmu realizē 

augsti kvalificēti mācībspēki 

5. Studiju programma dod iespēju 

studentiem ar iepriekšēju 

augstāko izglītību iegūt 

atbilstošu kvalifikāciju 

6. Nepilna laika studijas ļauj 

apvienot darbu un mācības 

7. Studiju procesa īstenošanai ir 

labs tehniskais nodrošinājums 

8. Ir nodrošināta atgriezeniskā 

saikne starp studentiem un 

akadēmisko personālu, kas 

veicina studiju procesa 

uzlabošanos 

9. Pedagoģiskās prakses 

organizēšana ir iespējama 

speciālajās pirmsskolas 

izglītības iestādēs un skolās, 

logopēdiskajos punktos, kas 

dod studentiem iespēju 

iepazīties ar darba specifiku 

pieredzējušu praktiķu vadībā 

a. Nepilna laika studējošajiem ir 

saspringts darba grafiks un 

intensīvs studiju process 

b. Stundu pasniedzēju lielais 

īpatsvars (kaut arī tam ir 

pamatojums un katru studiju gadu 

šis skaits samazinās) apgrūtina 

studiju procesa organizēšanu 

c. Pedagoģiskās prakses lielā 

kopapjoma dēļ studējošajiem arī 

pašiem ir jāmeklē prakses vietas, 

kas nedod garantiju augstai 

prakses norises un apguves 

kvalitātei 

d. Latviešu valodā ir maz speciālās 

literatūras un studentu svešvalodu 

prasmes ne vienmēr ir pietiekamas 

attiecīgās literatūras studēšanai 

 

Iespējas Draudi 

1. Studiju procesu ir iespējams padarīt efektīvāku, 

vairāk nodrošinot sadarbību starp docētājiem, lai 

nedublētos tēmas studiju kursu saturā 

2. Turpināt meklēt jaunus sadarbības veidus un 

iespējas ar ārzemēm 

6. Vispārējā ekonomiskā situācija valstī 

7. Studiju maksas neatbilstoši studējošo 

maksātspējai 

8. Konkurence daţādu augstskolu līdzīgu studiju 

programmu realizēšanā 
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3. Veicināt studējošo interesi par zinātniski 

pētniecisko darbību un rosināt to izmantot 

diplomdarbu izstrādē un tālākās studijās 

(maģistrantūrā) 

4. Turpināt pilnveidot sadarbību ar darba devējiem 

5. Pilnveidot materiāli tehnisko un informatīvo 

bāzi (docētāju darbs mācību literatūras un e-studiju 

kursu izveidē) 

9. Studējošo skaita samazināšanās demogrāfiskās 

situācijas skatījumā (iedzīvotāju skaita 

samazināšanās, dzimstības zemie rādītāji 80. gadu 

beigās un 90. gadu sākumā) 

10. Samazinās speciālistu skaits un darba vietas 

valstī neadekvāti vajadzībām (bērnu ar 

traucējumiem skaits palielinās) 
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Pielikumi 

 Studējošo skaits: 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005.  13 20 6 11 13  63 63  - 

2006.  8 8 21 - 12 11 60 60 11 - 

2007.  12 10 10 21 - 10 63 63 10 - 

2008.  15 13 12 9 21 - 70 70 20 - 

2009.  8 15 9 9 9 - 50 50 9 - 

 

 

Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
39

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 2 11 - 9 8  12 Nav 

2006./2007. 8 9 8 - 9 11 10 - 

2007./2008. 4 6 10 17 - 10 11 - 

2008./2009. 6 9 10 9 20  6 - 

2009./2010. 3 10 4 5 9  5 - 

 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 
 

2008. 

 

2009. 

Profesori 
1 1 1 1 - 

Asociētie profesori 
- 2 1 3 1 

Docenti 
1 5 7 5 2 

Lektori: 
3 8 6 8 1 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - - - - 

ar maģistra grādu  
5 8 6 8 1 

citi* 
     

Asistenti: 
 1 1 1 - 

                                                 
39

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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t.sk:       ar doktora grādu  
 - - - - 

ar maģistra grādu  
 1 1 1 - 

citi* 
     

Akadēmiskais personāls 

KOPĀ 

7  17 16 18 4 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 

 

2008. 

 

 

2009. 

Viesprofesori 
- - - - - 

Viesdocenti 
1 1 1 - - 

Vieslektori: 
3 2 - - - 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

11 12 8 8 6 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - 1 1 1 

ar maģistra grādu  
9 10 7 7 5 

citi* 
2 2    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
15 15 9 8 6 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006. 2007. 
 

2008. 

 

2009. 

Studē doktorantūrā 
4 6 5 4 - 

Ieguvuši doktora grādu 
- 1 - - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

17 21 15 16 4 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
- - - - - 

 

 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 
 

2008. 

 

2009. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

14 11 12 10 5 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

7 17 15 19 8 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

6 12 11 14 7 
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Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

- - - - - 

 

 

 

Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

  2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

     

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - - - - 

 - - - - 

 - - - - 

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - - - - 

 - - - - 

 - - - - 

Studējošo 

apmaiľa 

 - - - - 

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - - - - 

 - - - - 

 - - - - 

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - - - - 

 - - - - 

 - - - - 
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Studējošo anketēšanas apkopotie rezultāti 
 

1. Kā Jūs vērtējat studiju procesu kopumā? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

14   16   1  

 

2. Kāda ir sadarbība docētājs ↔ students? 

Laba  Gandrīz laba  Gandrīz slikta   Slikta 

 13   18   0 

 Vai varat minēt konkrētus piemērus? 

 

3. Kas veicināja teorētisko kursu apguvi? (Atzīmējiet visus vēlamos variantus!) 

Personīgā ieinteresētība   29 

Labs docētāja darbs   30 

Stingras prasības    21 

Pietiekams teorētisko materiālu klāsts 26 

Citi nosacījumi 

_______Interesants vielas izklāsts; papildmateriāli 

 

4. Kādi teorētiskie kursi sagādāja problēmas, kāpēc? 

_____pētījumu metodoloģija; informātika,  

 

5. Kuru docētāju darbs Jūs apmierināja, rosināja, kāpēc? 

Ţīmante – 21; Tūbele – 20; Vīgante – 15; Taube – 7; atsevišķās anketās minēti arī citi docētāji 

 

Kuru docētāju darbs Jūsuprāt varētu mainīties, kāpēc? 

 

6. Kā Jūs vērtējat praktisko nodarbību norisi (noslodze, darba organizācija, praktiskais ieguvums)? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 19   12   0   

 Ko vērtējat pozitīvi, ko Jūs ieteiktu uzlabot? 

 

7. Kā prakses laikā veidojās sadarbība: prakses vadītājs ↔ students ↔ bērns / skolēns? 

Labi  Gandrīz labi  Gandrīz slikti   Slikti 

 22   9       

Kas šo sadarbību traucēja, kas veicināja? 

 

8. Kāds ir nodrošinājums ar mācību materiāliem, literatūru u.c.? 

Labs  Gandrīz labs  Gandrīz slikti   Slikti 

 11   19          

 Kas vērtējams pozitīvi, ko varētu uzlabot? 

 

9. Kādi vēl būtu Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidei? 

Vairāk kopēto materiālu; iespēju lasīt materiālus (varbūt arī studēt) elektroniski. 



 

 717 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA PEDAGOĢIJĀ 

SKOLOTĀJS (kods 42141 04) 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDA PEDAGOĢIJĀ 

UN 

Lietišķās informātikas skolotāja 
KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 
PAR 2009./ 2010. AKADĒMISKO GADU 

 
 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

Studiju virziena vadītājs: 

prof. A.Grīnfelds 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Studiju programmas mērķis pašnovērtēšanas periodā (2009./2010. māc. gads) 

nav mainījies: studiju programmas īstenošanas mērķis ir radīt iespējas studentiem iegūt 

skolotāja profesionālo kvalifikāciju (lietišķās informātikas skolotājs), kas ir pamats 

skolotāja pedagoģiskās darbības uzsākšanai. 

Studiju programmas uzdevumi: 

nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību 

pilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes, 

iemaľas un jaunrades pieredzi; 

radīt apstākļus studenta – topošā skolotāja personības vispusīgai attīstībai un 

radošai darbībai demokrātiskā sabiedrībā, attīstot studentu sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās prasmes; 

nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaľu un profesionālo attieksmju 

izmantošanu pedagoģiskajā praksē; 

attīstīt pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākās studijas. 

 

1.1. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti 

studiju kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā 

realizācijā (t.sk. ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes 

u.c.) 

 

Studiju programmas struktūra atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā nav 

mainījusies.  

 

Studiju programmas struktūra 2009./2010. akad. gadā Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 36 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Prakse 26 

Valsts pārbaudījums 12 

 

Kursu sadalījums pa A, B un C daļām programmas īstenošanai 2009./2010. akad. 

gadam ir šāds: 

A daļa (obligātie kursi) – 80 KP (50%), jāapgūst visiem studentiem, kuri 

izvēlējušies profesionālo studiju programmu „Skolotājs”; 

B daļa (obligātās izvēles kursi) – 74 KP (46%), jāapgūst lietišķās informātikas 

skolotāja kvalifikācijas ietvaros; 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 6 KP (4%). 

Studiju plāna uzbūve pilnā mērā atbilst lietišķās informātikas studiju virziena 

mērķiem un uzdevumiem. Ir līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskiem 

un praktiskiem kursiem. Studiju plāna uzbūve ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu 

izglītībā, kā arī iegūt vienu kvalifikāciju: „Lietišķās informātikas skolotājs”. 
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1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 

Līdztekus tradicionālajām studentu darba organizācijas formām docētāji arvien 

vairāk izmanto interaktīvās metodes, iesaistot studentus aktīvā darbībā pāros vai grupās, 

kā arī stimulējot diskusijas un projektu metodes izmantošanu studiju kursu realizācijā 

(piemēram, studiju kursos “Multimēdiju sistēmu lietošanas metodika”, “Informātikas 

praktikums”, “Datorgrafika”). Docētāji savā darbā plaši lieto datorus un datu projektorus 

demonstrējumiem, daļa studiju kursu tiek realizēta MOODLE vidē (piemēram, “Testēšana 

izglītībā”, “Izglītības pētījumu metodoloģija” u.c.), īstenojot e-studiju principu ieviešanu 

studijās. Studenti arvien intensīvāk izmanto datortehniku ne tikai nodarbībās, bet arī 

brīvpieejas datorklasē ārpus nodarbību laika. Praktiski visiem studiju virziena studentiem 

ir savi portatīvie datori, kas ievērojami atvieglo darbu ar MOODLE kursiem un 

komunikāciju ārpus formālā nodarbību laika. Tas saistīts arī ar to, ka pēdējo divu gadu 

laikā ievērojami uzlabota fakultātes datortīkla veiktspēja un lokālā datortīkla struktūra, 

nodrošinot arī bezvadu tīkla lietošanas iespējas visās fakultātes telpās. 

 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu 

līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina 9 docētāji un 1 studiju metodiķis. 

Mācībspēku raksturojums: 

kopējais skaits –9 docētāji, no tiem 7 ir LU PPF pamatdarbā, 2 docētāji strādā kā 

stundu pasniedzēji; 

ar doktora grādu – 5 docētāji; 

ar maģistra grādu - 4 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 3 profesori. 
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A.Ozola strādā pie doktora disertācijas, R.Kiseļova iesniegusi doktora darbu 

aizstāvēšanai Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomē. Darbs tiks aizstāvēts 

2011.g. 18.februārī. I.Gorbāns aizstāvēja doktora disertāciju 2008.g. 26. novembrī. 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u .c.), tās ietekme uz studiju programmu 

 

Mācībspēki veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās konferencēs, izstādēs, veido 

metodiskus mācību līdzekļus. Docētāju pētījumu, publikāciju un referātu tēmas 

konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem informātikas skolotāju sagatavošanas 

jautājumiem, informātikas metodikas un didaktikas jautājumiem, kā arī salīdzinošajai 

izglītības pētniecībai. Konferences, publikācijas, cita veida starptautiskā sadarbība ir 

studiju kursu pilnveidošanas avots – uz šīs darbības pamata atjaunojas kursu saturs, 

metodes, studiju materiāli.  

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

 

Pašreizējo materiāli tehnisko bāzi, kas ļauj kvalitatīvi nodrošināt pieteikto 

programmu, raksturo šādi dati: 

 datorklases (86 darba vietas) - 4, 

 auditorijas,  

 bibliotēka . 

katru gadu tiek papildināti bibliotēkas resursi, finansiālo iespēju robeţās tiek 

veikta arī datortehnikas uzlabošana. 2010.gadā atjaunota datortehnika, iekārtota 

jauna datorklase (Apple datori). 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

 

Studiju virziena finansējums nav apmierinošs, jo nepietiek līdzekļu materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanai un modernizācijai nepieciešamā apjomā. Bez tam 

pastāvošā iepirkumu kārtība ir tik birokrātiska un neprognozējama, ka iepirkuma rezultāti 

var izrādīties negatīvi studiju procesam. 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

 

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 
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Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes nodaļām un centriem; 

 ar daudzām skolām, piemēram, Rīgas 25. vidusskolu, Rīgas 68. vidusskolu 

u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību procesā, gan valsts pārbaudījuma 

komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu pedagoģisko prakšu vietas. 

 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās 

ekspertīzes ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto 

uzdevumu izpilde) 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Studiju programmas sekmīgu realizāciju būtiski kavē ievērojami samazinātais 

finansējums. Šī iemesla dēļ: 

 nav iespējams pietiekamā apjomā un kvalitātē pilnveidot studiju procesam 

nepieciešamo datortehniku, 

 tiek izjaukta studiju programmas loģiskā struktūra, jo LU administrācijas 

pieprasītā studiju procesa optimizācija, apvienojot daţādu studiju kursu 

docēšanu, rada loģiskas pretrunas programmas īstenošanā. 

 LU Akadēmiskā departamenta nesaprotamās un pārspīlēti birokrātiskās 

prasības traucē programmas attīstību pēc būtības, jo docētājiem aizvien 

pieaug formālu dokumentu sagatavošanai nepieciešamais laiks. 

 

 8. kvantitatīvie dati. Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Lietišķās informātikas skolotāja studiju virziens 

 

Dati uz atskaites 

gada 1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. PLK  7 8 5    20 1 0 0 

2006. PLK 8 9 7 8 4   28 2 0 0 

2007 PLK 7 7 8 5 4   24 2 4  

2008 PLK 12 12 7 6 5   30 3   

2009 PLK 10 11 6 6 10   33 4 4 0 
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2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2007 2008 2009. 2010 

Profesori 3 3 3 3 

Asociētie profesori     

Docenti 1 1 2 2 

Lektori: 3 3 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  4 4 5 5 

ar maģistra grādu  3 3 2 2 

citi* - - - - 

Asistenti: - - -  

t.sk:       ar doktora grādu  - - -  

ar maģistra grādu  - - -  

citi* - - -  

Akadēmiskais personāls KOPĀ 7 7 7 7 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2007 2008 2009 2010 

Studē doktorantūrā 2 3 2 1 

Ieguvuši doktora grādu - - 
1 (aizst. 

26.11.08.) 

 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 
- - - 

 

Akadēmiskajā atvaļinājumā     

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos 

(projektu skaits) 
3 5 5 5 4 

Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču 

skaits) /(izstādes) 
7 10 10 12 9 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits 8 19 19 17 15 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 
- - - 2 3 

 

Amats  2007 2008 2009. 2010 

Viesprofesori - - -  

Viesdocenti - - -  

Vieslektori:     

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji) 2 2 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  - - -  

ar maģistra grādu  2 2 2 2 

citi*     

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 2 2 2 2 

  



 

 724 

 

 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas  fakultāte 

Skolotāju izglītības nodaļa 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura  

studiju programmas „Skolotājs”, kods 4214104 

virziena 

„Kultūras vēstures skolotājs” 

 

 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

 

par 2009./2010. akadēmisko gadu 

 

 
 

 

 

 

 

Studiju programma akreditēta: 

no 14. 12. 2005 līdz 31. 12. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju virziena vadītāja: 

Lektore mg. paed. Austra Avotiľa 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Pārskata periodā  profesionālā bakalaura studiju programmā “Skolotājs” 

virzienā “Kultūras vēstures skolotājs” sakarā ar paredzamo mācību priekšmeta 

nosaukuma maiľu no „Kultūras vēsture” uz priekšmetu „Kulturoloģija” bija 

nopietni jādomā par programmas satura pakāpenisku piemērošanu jaunajam 

mācību standartam. Pagaidām ir veiktas sekojošas izmaiľas:  

Studiju programmas „Skolotājs” virziena „Kultūras vēstures skolotājs” (20495) kursu 

sadalījumā –  

Veikta sekojošu kursu maiľa:  

Kursa „Mākslas pedagoģija I” (2Kr. Peda4045) vietā – „Izglītības institūcijas kultūra” (2 

Kr., SDSK6004); 

Kursa „Mākslas pedagoģija II” (2Kr. Peda4045) vietā – „Starpkultūru izglītība” (2 Kr., 

Peda 2356); 

Kursa „Jaunās reliģiskās kustības” (2Kr. Teol1001) vietā kurss „Teoloģijas vēsture I” (2 

KR. TeolP002) un „Teoloģijas vēsture II” (TeolP003).  

Kursa „Latvijas kultūras vēsture” (2 Kr. Vēst3393) vietā „Latvijas kultūras vēsture” (4 Kr. 

- Filz3001) 

Kursu „Rietumeiropas mākslas vēsture I” (2 Kr. MākZP100) un „Rietumeiropas mākslas 

vēsture II” (2 Kr. MākZP101) vietā kursu „Kultūras teorija un vēsture” (4 Kr. – Filz2338) 

Ir pārcelti kursi:  

„Filozofijas modernās tendences” no 4. uz 6. semestri 

„Skicēšana” no 2. semestra uz 3. semestri. 

Notikusi kursu maiľa:  

Kursa „Latvijas kultūras vēsture” (2 Kr.) vietā „Latvijas kultūras vēsture” (4 Kr. - 

Filz3001) un tas pārcelts uz 6. semestri. 

Kursa „Jaunās reliģiskās kustības” vietā turpmāk kurss „Teoloģijas vēsture I” (2 KR. 

TeolP002) un „Teoloģijas vēsture II” TeolP003) un tas pārcelts to no 3. uz 4. un 5. 

semestri. 

 Atbilstoši šīm izmaiľām veikt izmaiľas arī nepilna laika studiju plānā. 

 

Izmaiľas veiktas atbilstoši fakultātes Domes sēdes protokolam no 2009.gada 27.marta, Nr. 

04/08. 

1.3. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas 

analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Kultūras vēstures skolotāju sagatavošanas specifiku ietekmē neklātienes 

apmācības forma, kurā tiek nodrošināta tikai ¼ no programmā paredzētajām 

kontaktstundām. Tas prasa ļoti lielu atbildības sajūtu un perfektu darba organizāciju. 

Analizējot novērtēšanas metodes un procedūru nepieciešams atzīmēt, ka, studiju 

kursu novērtēšana notiek atbilstoši paveiktā studiju darba apjomam – kredītpunktos un 

kvalitātei – desmit ballu sistēmā. Ierobeţoto kontaktstundu daudzums ietekmē arī studentu 

zināšanu un prasmju izvērtēšanu, kas notiek, galvenokārt, sesijas laikā, kārtojot 

eksāmenus, kad nereti atklājas problēmas, kuras nav iespējams prognozēt semestra laikā. 

Studenti tiek informēti par studiju kursu vērtēšanas principiem katra semestra 

sākumā, saľemot obligāto prasību aprakstu un pārbaudījumu kalendāro plānu. 
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Protams, mācību metoţu izvēli un to pielietojuma daudzveidību nosaka katra 

studiju kursa specifika. Docētāji izmanto daţādu vizuālās prezentācijas aparatūru, datorus 

un internetu, tādējādi papildinot lekcijas un semināru nodarbības ar speciāli sagatavotu 

mācību materiālu demonstrējumu. Liels klāsts vizuālu mācību materiālu ir mākslas 

vēstures un pasaules kultūras vēstures tematikā. Kultūras mantojuma un mūsdienu 

mākslas apguvei docētāji organizē mācību ekskursijas uz lielākajām mākslas krātuvēm 

Eiropā (Itālijā un Vācijā), uz Latvijas muzejiem (Nacionālās mākslas muzejs, Dizaina 

mākslas muzejs u.c.) un kultūrvēsturiskiem objektiem, izstādēm.  

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība 

studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

 Pārskata periodā būtiski bija sekot programmas realizācijas kvalitātei atbilstoši 

veiktajām izmaiľām programmas kursu struktūrā. Profesionālā bakalaura programmā 

„Kultūras vēstures skolotājs” virziena vadītāja reizi katrā semestrī tikās ar katra kursa 

studentiem, lai pārrunātu gan studiju saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus un 

problēmas. Liela atsaucība ir arī iknedēļas konsultācijām, kad studējošajiem pieejami visi 

docētāji un ir iespējams pārrunāt neskaidros jautājumus. 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, 

vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

 Izmantojot LU izstrādāto tipveida anketu, mācību gada beigās tika veikta 

konkrētajā virzienā studējošo aptauja. Iegūtā informācija ļauj spriest par studiju procesa 

norisi, problēmām, sadarbību starp docētājiem un studentiem u.c. Studentu aptaujas 

analīze rāda, ka kopumā studenti ik gadu norāda uz līdzīgām problēmām, kas acīmredzot 

nav risināmas viena virziena ietvaros.  

Studentu aptaujā par programmu 2009./2010.akad.gadā minētie galvenie pozitīvie 

momenti: 

 interesanti, nepieciešami, noderīgi studiju kursi, kuros var gūt daudz jaunas 

informācijas; 

 zinoši, profesionāli, patīkami docētāji; 

 studijas pie interesantiem docētājiem, savas pašvērtības celšanās, daudz noderīgu 

ideju savam darbam skolā (NN); 

 ļoti atzinīgi vērtē docētāju – studentu attiecības, atzinīgi vērtējot iespēju diskutēt 

nelielās grupās. 

Studentu aptaujā galvenie minētie trūkumi: 

 kā trūkums tiek minēts arī profilkursu pārāk mazais apjoms; 

 C daļas kursu izvēles piedāvājums nepilnīgs; 

 Vieslektoru trūkums; 

 E-kursu trūkums; 

 nepieciešams atsevišķos kursos pārdomāt iespēju palielināt praktisko nodarbību 

skaitu; nodarbību skaits neatbilstošs kursa saturam; 

 kursu satura un prasību saskaľošanas nepilnības docētāju starpā, kas ietekmē ne 

tikai semestra norisi, bet arī sesijas rezultātus; 

 

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka līdzās augšminētajām 

nepilnībām, studiju programma studējošos apmierina un kopumā tiek vērtēta pozitīvi.  
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Studiju virziens darbojas jau piekto gadu - tādēļ var secināt, ka programmas 

struktūra un uzbūve kopumā ir relatīvi veiksmīga un spējīga nodrošināt IZM prasībām 

atbilstošu speciālistu sagatavošanu.  

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti  

 Informācija par studiju kursu saturu un to docēšanu notika pārrunu formā tiekoties 

ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās tika konstatēts, ka studenti augsti novērtē 

pasniedzēju kompetenci studiju priekšmetos, ieinteresētību studentu panākumos, 

pieejamību gan konsultāciju laikos, gan arī citos, kā arī komunikācijas iespējas izmantojot 

e–pastu.  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

 

Absolventu aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka 50% no beidzējiem strādā 

pamatdarbā vai papilddarbā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites 

periodā, personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi 

turpmākai personāla attīstībai 

Studiju virziena B daļas realizāciju nodrošina 18 docētāji un 2 studiju metodiķi.  

Mācībspēku raksturojums: 

kopējais skaits – 18 docētāji, no tiem 13 ir LU PPF pamatdarbā, 3 docētāji strādā 

pēc darba līguma, 2 docētājs strādā kā stundu pasniedzējs; 

ar doktora grādu – 6 docētāji; 

ar maģistra grādu – 11 docētāji;  

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 2 profesori. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 

konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, 

līdzdalība pētniecības projektos u. c.), tās ietekme uz studiju programmu 

 Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība 

saistīta ar mākslas izglītības un kultūras problēmām, vizuālās mākslas uztveres un 

izpratnes problēmām. Docētāji ir grāmatu autori, veic zinātniski pētniecisko darbu, 

piedalās konferencēs, veido metodiskus mācību līdzekļus. Viľu pētījumu, publikāciju un 

referātu tēmas konferencēs veltītas galvenokārt daţādiem skolotāju izglītības 

jautājumiem. Pētniecisko darbu saraksts pievienots.  

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Pēc studiju programmā iesaistīto docētāju ierosinājuma un atbilstoši programmas 

vajadzībām, turpinās nepieciešamās specializētās literatūras iegāde fakultātes bibliotēkā. 

INTERNETa pieslēgums ir gan docētāju darba telpās, gan studentu datortelpā. Pozitīvi, ka 

regulāri pieejami vizuālās prezentācijas līdzekļi.  

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie 

uzdevumi. 
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 Virziena vadītājai un docētājiem vēl arvien nav telpas, kurā būtu iespējams 

pieľemt studentus (tāda ir nelielā telpa 214.a auditorijas, kurā iespējams iekļūt tikai caur 

214. auditoriju). 

 

5. Ārējie sakari 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā 

Sadarbība ar darba devējiem realizējas valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā un 

mācību prakses laikos, kas notiek skolās. Docētāji piedalās izglītības normatīvo 

dokumentu izstrādē un pilnveidē. 

 

 

5.2. Darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēju aptauja pārskata periodā nav paredzēta. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robeţām 

Virziena docētāji dalās zināšanās un pārľem veiksmīgāko pieredzi sadarbojoties ar 

pieaicinātajiem lektoriem no citām augstskolām, kā arī konferencēs un semināros tiekoties 

ar kolēģiem. 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Studiju programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar : 

 citām Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes nodaļām, centriem un LU 

katedrām; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC speciālisti Spodru Austrumu un rajonu 

metodiķiem (piemēram, Latgales priekšpilsētas metodiķi Inesi Pitkeviču). Tas 

dod iespēju regulāri iegūt jaunāko informāciju par norisēm metodiskajās 

apvienībās, nodrošina sadarbību ar skolām un stimulu nepārtrauktai satura 

pilnveidei. 

 ar Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC darbiniekiem būtu jāpilnveido 

sadarbība, jo pašlaik tā ir nepilnīga – nav sadarbības olimpiāţu rīkošanā, 

netiek ľemti vērā teorētiski atzinumi par standarta satura uzlabojumiem; 

 ar daudzām skolām, (piemēram, Rīgas Puškina liceju, Rīgas 28. vidussloku, 

Kultūru vidusskolu, Rīnūţu vidusskolu u.c.) iesaistot to skolotājus gan mācību 

procesā, gan valsts pārbaudījumu komisijā, gan izmantojot skolas kā studentu 

pedagoģisko prakšu vietas. 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

7.1.Kultūras vēstures studiju virziena stiprās puses:  

  virzienā iesaistītie docētāji savā pasniegšanas darbā izmanto piešķiramajai 

akvalifikācijai atbilstošas pedagoģiskās metodes; 

 mācību darbā izmantotās interaktīvās metodes, ļauj sasniegt augstu apmācības 

efektivitāti; 
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 virziena realizācijā ir iesaistīti vadošie LU PPMF docētāji, par ko liecina 

akadēmiskā personāla CV un zinātnisko publikāciju skaits; 

 pieaicinātā akadēmiskā personāla dalība virziena realizācijā nodrošina augstu 

teorētiski-specializētu kvalitāti; 

 dalība starptautiskās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs veicina 

virziena praktisko realizāciju un sabiedrības interese pieaugumu; 

7.2.Kultūras vēstures studiju virziena vājās puses 

7.2.1.Studenti: 

 daţiem studentiem ir nepietiekošas priekšzināšanas atsevišķos mācību 

priekšmetos, kas traucē kvalitatīvi realizēt programmas mērķus un 

uzdevumus; 

 studentu svešvalodu zināšanas ir absolūti neapmierinošas. 

7.2.2.Studiju process: 

 pārāk mazas ir iespējas attīstīt studentu pētnieciskā darba iemaľas; 

 trūkst mācību pamatliteratūra, kā arī kvalitatīvi metodiskie materiāli; 

 jāuzlabo studentu aptauja un jānodrošina efektīvāka atgriezeniskā saikne; 

 nenotiek pasniedzēju lekciju hospitēšana un savstarpēja apspriešana; 

 B daļas studiju kursiem pārāk mazs kontaktstundu skaits; 

 nav pagaidām izstrādāts jauns mehānisms nodarbību plānošanā, kas 

nepieciešams virziena moduļiem. 

 

7.2.3.Pārējie faktori: 

 sakari ar darba devējiem ir nestabili un nav regulāri; 

 virziena specializācijā nav sadarbības līgumu ar ārzemju augstskolām nedz 

mācībspēku, nedz arī studentu apmaiľai, ko traucē augšminētās, nepilnīgās 

svešvalodu zināšanas; 

 nav sadarbības ar līdzīgām programmām. 

 

7.3.Paveiktā darba, studiju procesa norises un virziena analīze, kā arī veiktā 

studentu aptauja dod ierosinājumus un idejas virziena turpmākai attīstībai: 

 akadēmiskā personāla zinātniskais potenciāls ļauj pilnveidot aktīvos studiju 

kursus un izstrādāt jaunus atbilstoši darba tirgus izmaiľām. Studiju kursu 

piedāvājumam ir jābūt pieprasījumu apsteidzošam;  

 virziena attīstības rezerves ir nepārtraukta docētāju zinātniska un praktiska 

kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties starptautiskos semināros un 

apmaiľas programmās; 

 sadarbība ar līdzīgu programmu un virzienu īstenotājiem būtu vērtīgs 

impulss procesa uzlabošanai un attīstībai; 

 

 8. Kvantitatīvie dati 

 

8.1. Studējošo skaits: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma Skolotājs, Kultūras vēstures virziens 

 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 



 

 730 

studentu 

skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (Atbi-

rums) 

2007. 
PLK    - - - - - - - - 

NLN  17 12 17 14 0 0 60 60 - 4 

2008. PLK  17 - - - - - - - - - 

NLN  9 14 14 11 13 12 20 20 11 1 

2009. PLK  14 14 - - - - - - -  

NLN  - 9 13 14 9 - - - - - 

 

 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
40

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2009./2010. 7  11      

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2009. 

Profesori 2 

Asociētie profesori 0 

Docenti 5 

Lektori: 9 

t.sk:       ar doktora grādu  - 

ar maģistra grādu  7 

citi* 2 

Asistenti: - 

t.sk:       ar doktora grādu  - 

ar maģistra grādu  - 

citi* - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 16 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

                                                 
40

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Amats  2009. 

Viesprofesori 
- 

Viesdocenti 
- 

Vieslektori: 
- 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

2 

t.sk:       ar doktora grādu  
- 

ar maģistra grādu  
2 

citi* - 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 2 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2009 

Studē doktorantūrā 
- 

Ieguvuši doktora grādu 
- 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

1 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 

 

 

 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2009 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

- 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits) /(izstādes) 

14/9 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

9 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 
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2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 

Skaits pa 

akadēmiskajiem 

gadiem 

2009./2010. 

Mācībspēku apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

- - 

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - 

  

  

Studējošo apmaiľa   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

- - 

  

  

No ārvalsts uz 

Latviju 

- - 
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Kultūres vēstures skolotājs  (kopsavilkums)  

 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)  

    
Vidējais Moda*  

Moda 
% ** 

Nevar 
pateikt 

***   

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,89 2 56% 0   

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,00 2 61% 1  

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,00 2 50% 0  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,63 3 44% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,27 2 56% 3  

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 2,06 2 67% 1  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,17 2 61% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 2,00 2 44% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,67 3 33% 3  

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,18 2 50% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,94 2 50% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,64 5 39% 7  

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,44 5 50% 9  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,89 2 67% 0  

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,13 2 61% 2  

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,15 2 61% 5  

17 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 
uzlabošanā 2,00 2 61% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 1,94 2 39% 1  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,94 2 72% 0  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,44 3 39% 2  

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,67 1 61% 0 
vairāk 
kā 20h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties 
šo studiju programmu LU 2,00 2 83% 1  

 Aptaujāti 18 respondenti  2010.gada pavasarī  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,96      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,26      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,25      

 Studiju procesa organizēšana 2,17      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,11      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. 
LU 

prof. 

LU 
citā 
noz. 

citā 
augstsk. nestudēs 

 % 11% 11% 11% 17% 50% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā 

vairāk 
jā 

vairāk 
nē nē 

nevaru 
pateikt 

 % 39% 6% 6% 0% 50% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā 
drīzāk 

nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 33% 17% 22% 6% 22% 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

(4214104) 

SKOLOTĀJS 

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA (1.-4. klasē) kvalifikācijas 

iegūšanai 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

par 2009./2010. akadēmisko gadu 

 

 

 

 

 

 

 
 

Studiju programma akreditēta 

no 14.12.2005. līdz 31.12.2011. 

 

 

 

 

Studiju programmas virziena vadītāja: 

lektore, Mg. paed. Anita Berķe 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 

1.1. Izmaiľas studiju programmas saturā (t.sk. ieviesti jauni studiju kursi, slēgti studiju 

kursi, mainīta studiju programmas struktūra u.c.) un praktiskajā realizācijā (t.sk. 

ieviesti e-kursi, jaunas studiju formas, jaunas studiju metodes u.c.) 

2009./2010. ak. gadā studiju programmas struktūra netika mainīta.  

R. Vocišas vietā studiju kursu „Sociālās zinības un to mācību metodika” vadīja 

lektore A. Klempere – Sipjagina. 

Studiju kursu saturs tiek regulāri papildināts, ieviestas jaunas sadarbības formas un 

mācību metodes, kas atbilst Pamatizglītības standarta prasībām, ka galvenais uzsvars ir 

likts uz skolēna pētnieciskā rakstura prasmēm, nodrošinot zināšanu ciešu saistību ar 

praktisko pētniecisko darbību. Tāpēc docētāji iestrādā nozares teorētiskajos un 

profesionālās specializācijas studiju kursos iestrādā prasības, kas sekmētu studentos minēto 

prasmju apguvi. 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 Docētāju izstrādātie un studiju kursu 

apguves laikā izmantotie studiju materiāli veicina studentu izpratni, kritiskās domāšanas 

pilnveidi un radošu darbību. 

Studiju kursu saturs, īpaši mācību metodikās, paredz izstrādāt mācību stundu plānus 

un citus materiālus, kurus studenti prezentē nodarbībās. Šāda studiju organizācija ļauj 

apgūt gan pašvērtējuma, gan vērtējuma prasmes. Nepilna laika studijās šāda veida 

praktiskās nodarbības būtu nepieciešams izmantot bieţāk, jo 75% ir studentu patstāvīgais 

darbs, bet šādu pieeju neļauj realizēt nelielais kontaktstundu skaits, kas ir nepilna laika 

neklātienes studiju formā. Tāpēc lielāko daļu pastāvīgo darbu studenti iesniedz rakstiskā 

formā vai e-vidē, kas nesekmē studentu iespēju plašāk komentēt savu darbu saturu un 

docētājiem pietiekoši vispusīgi izvērtēt studentu kompetences, kas nepieciešamas skolotāja 

darbībā, jo tiek vērtēts tikai darba saturs.  

Studiju kursu turpmāka pilnveide un modernizēšana gan pēc satura, gan organizācijas 

ir jāsaista ar auditoriju aprīkojuma pilnveidi, lai katrā no tām būtu iespējas izmantot 

projektoru un/vai kodoskopu.  

Kursa darbs, kura rezultātus studenti prezentēja studiju darba aizstāvēšanā. Pozitīvi 

vērtējams studentu iespēja iepazīties ar pārējo studentu izstrādātajiem studiju darbiem, to 

prezentāciju, kā arī iespēja piedalīties diskusijā. Šāda studiju darbu prezentācija un 

diskusija ir ļoti laikietilpīga, tai jāplāno viena vai pat divas pilnas dienas, kas nav paredzēts 

studiju plānā un arī docētāju slodzēs. 

9. studiju semestrī studenti izstrādāja diplomdarbus, kura problēmas teorētisko analīzi 

un problēmas empīrisko pētījumu studenti bija uzsākuši 8. semestrī izstrādātajā kursa 

darbā.  

Pedagoģiskās prakses materiāli studentiem sagatavoti e – vidē. Prakses norisē un 

izvērtēšanā liela vērība tiek veltīta adekvātas profesionālās darbības pašnovērtējuma 

veicināšanai. Turpmāk nepieciešamas detalizētāks studentu prakses vērtējums no izglītības 

iestādes un tāpēc jāizstrādā kādas kompetences studentam jāapgūst katrā pedagoģiskajā 

praksē. 

 

2. Studiju programmā studējošie 
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2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi 

studiju procesa uzlabošanai, vērā ľemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu 

līdzdalības veicināšanai u.c.) 

Studenti aktīvi piedalās studiju procesa izvērtēšanā. Īpaši aktīvi ir 5. kursa studenti, 

kuri savus priekšlikumus iesniedz gan rakstiskā veidā, gan izsaka regulārās tikšanās reizēs 

ar programmas virziena vadītāju.  

Tikšanās ar studentiem notiek katra studiju semestra sākumā un vismaz reizi divos 

mēnešos turpmākajā laika posmā. Studentiem ir iespēja tikties ar studiju programmas 

virziena vadītāju pieľemšanas laikos un arī izmantojot e – pasta saraksti. 

Studiju procesa izvērtēšanā studenti tika iesaistīti regulāri gan tiekoties ar 

programmas virziena vadītāju, gan anketējot par nozares profesionālās specializācijas 

kursu izvērtēšanu rudens semestra beigās 5. kursa studentus (8.17. pielikums), gan 

izmantojot LU piedāvāto Programmas anketu 2. - 4. kursa studentiem (anketēšanas 

rezultāti 8.16. pielikumā). 

3. un 4. kursa studenti tika iesaistīti arī pedagoģiskās prakses izvērtēšanā gan no 

saturiskā, gan organizatoriskā aspekta. 

1. kursa studenti 2009./2010. akadēmiskajā gadā šajā studiju virzienā netika uzľemti. 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Studenti kopumā izvēlēto programmu vērtē pozitīvi. Lielākā respondentu daļa vērtē to 

labi. 

No visiem piedāvātajiem kritērijiem studenti visaugstāk novērtēja studiju 

programmas saturu. Studiju programmas saturu studenti vērtē robeţās no 1.92 līdz 2.13, 

kas ir tuvu vērtējumam labi, bet studiju programmas piedāvātās iespējas vērtē robeţās no 

2.00 līdz 2.14. Prasmju attīstīšana, kas nepieciešamas diskutējot un izklāstot informāciju 

studenti vērtē daudz zemāk – pat ar 2.6, kas atbilst studentu neapmierinātībai ar 

nepietiekamo praktisko un semināra nodarbību skaitu nepilna laika neklātienes formā.  

Studiju procesa organizēšana vērtēta robeţās no 1.63 līdz 2.14 Salīdzinot ar 

iepriekšējiem studiju gadiem joprojām tikai apmierinoši tiek vērtēts materiāli – tehniskais 

nodrošinājums vidēji 2.37. 

Zems novērtējums ir literatūras pieejamībai bibliotēkā, vērtējums ir tuvu 

apmierinošam. 

Studiju procesa organizēšanā studentus neapmierina, ka piektdienās nodarbības 

sākas pārāk agri un tas ir grūti savienojams ar darbu skolā. Šādu aizrādījumu studenti 

izteikuši arī iepriekšējos gados. 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 

ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Studiju kursu saturu 3. kursa 100% studentu vērtē kā labu, bet 2. kursa studenti 

(64%). Studiju kursu piedāvājumu kā labu vērtē 72% studentu, bet viszemāk to vērtē 4. 

kursa studenti. 

Visi studenti docētāju darbu vērtē atzinīgi. Kā nepilnību studenti nosauc, mazo e–vidē 

pieejamo studiju materiālu klāstu un iespēju iesniegt docētājiem patstāvīgos darbus e–

formātā.  

Aptaujas par studiju kursiem notika gan pārrunu veidā, gan anketējot (8.17. 

pielikums) pārrunu veidā virziena vadītājai tiekoties ar katru akadēmisko grupu. Pārrunās 

tika konstatēts, ka studenti augsti novērtē pasniedzēju kompetenci studiju priekšmetos, 

ieinteresētību studentu panākumos, pieejamību gan konsultāciju laikos, gan arī citos, kā 

arī komunikācijas iespējas ar viľiem izmantojot e – pastu un mobilo telefonu.  
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Studenti negatīvi novērtēja studiju kursu Sociālās zinības un to mācību metodika un 

docētāja kompetenci (lektore A. Klempere – Sipjagina) šī studiju kursa realizācijā, tāpēc 

2010./2011. ak. gadā šo kursu realizēs stundu pasniedzēja17 R. Vociša. 

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam). 

Atskaites periodā ir 17 absolventi. 5. kursa studenti augstu vērtē docētāju Z. 

Anspokas, A. Berķes, M. Gavriļinas, M. Urdziľas – Derumas, R. Vocišas, darbu, viľu 

augstās prasības, sagatavotība nodarbībām un attieksme pret studentiem.  

Studenti atzinīgi novērtēja iespēju pirms diplomdarba izstrādāt kursa darbu, kas ļāva 

padziļināti pētīt gan problēmas teorētiskos aspektus, gan veikt pilnīgāku empīrisko 

pētījumu, pētāmās problēmas aspektā, bet 9. semestrī vairāk uzmanības veltīt diplomdarba 

aprobācijai. 

 Pozitīvi tika vērtēta sadarbība ar 

docētājiem diplomdarba izstrādes gaitā. Tomēr studenti norāda uz grūtībām saskaľot 

konsultēšanās laikus, jo nepilna laika neklātienes studentiem izmantot konsultācijas darba 

dienās nav iespēju, bet sestdienās konsultācijas ir reti. Tāpēc studenti izmanto 

komunikācijai ar diplomdarba vadītāju e – vidi, ko studenti tomēr vērtē kā nepilnīgu 

komunikācijas iespēju. 

Studenti novērtēja iespēju piedalīties diplomdarbu priekšaizstāvēšanā kā ļoti labu, 

jo tas palīdzējis izvērtēt nepilnības un tās novērst, īpaši diplomdarba prezentācijā, kā arī 

izmantot vairāku docētāju, kuri piedalījās diplomdarbu priekšaizstāvēšanā, ieteikumus 

turpmākajā diplomdarba izstrādes procesā.   

Diplomdarba temati (8.13. pielikums) tiek izvēlēti atbilstoši studiju virzienam un 

tajos studentiem ir iespēja parādīt savu kompetenci daţādās jomās. 

Ļoti atšķirīgi ir studentu saľemtie vērtējumi par valsts eksāmenu un diplomdarbu 

(rezultāti pielikumā 8.14.), ja 74% studentu diplomdarba vērtējumā saľēma 7 balles un 

augstāku vērtējumu, tad valsts eksāmenā šādu vērtējumu saľēma tikai 24% studentu. Kā 

norādīja valsts pārbaudījumu komisija, studenti nepietiekami precīzi izstrādā stundu 

konspektus, kas ir galvenais zemā vērtējuma iemesls. 

11 no 17 absolventiem jau strādā savā profesijā. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 

3.1. Izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 

personāla attīstībai 

Lektore A. Klempere – Sipjagina docēja studiju kursu Sociālās zinības un to mācību 

metodika, stundu pasniedzējas R. Vocišas vietā. 

Astoľi docētāji turpina vai ir jau beiguši studijas doktorantūrā un strādā pie 

promocijas darba, kas ir vērtējama kā pozitīva akadēmiskā personāla izaugsme. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu. 

Visi studiju programmas docētāji regulāri piedalās konferencēs ar referātiem, 

publikācijas un zinātniskie raksti ir gan konferenču materiālos, gan zinātnisko rakstu 

krājumos.  

Salīdzinot ar iepriekšējo atskaites periodu pieaudzis docētāju publikāciju skaits (no 

33 uz 54 publikāciju) (publikāciju saraksts 8.9. pielikumā), docētāju aktīva līdzdalība 

konferencēs gan ar zinātniskiem referātiem (no 27 uz 42), gan konferenču organizēšanā 

(konferenču saraksts 8.8. pielikumā). 
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Atskaites periodā sagatavotās publikācijas: Z. Anspokai – 23 publikācijas, I. 

Ābeļkalnam – 3, A. Berķei – 1, M. Gavriļinai – 7, A. Golubevai – 4, J. Mencim – 1, E. 

Stikutei – 4, L. Stramkalei – 3, M. Urdziľai – Derumai -3. To uzskaitījums ir pieejams 

docētāju individuālajās atskaitēs. Docētāju aktīva zinātniskā darbība pozitīvi ietekmē 

studiju procesu, jo tiek izmantotas gan jaunākās atziľas, gan pētījumu rezultāti. 

Docētāji izdevuši 13 mācību grāmatas un metodisko literatūru (saraksts 8.10. 

pielikumā. 

Docētāji aktīvi iesaistās daţādos projektos gan kā projektu vadītāji, gan kā dalībnieki, 

projektu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo atskaites periogu palielinājies gandrīz 3 reizes. 

Atskaites periodā docētāji piedalījušies: Z. Anspoka – 10 projektos, I. Ābeļkalns – 1, M. 

Gavriļina – 4, J. Mencis – 3, I. Stikāne – 8 u.t.t. ( projektu uzskaite 8.11. pielikumā) 

Nenotiek studentu iesaistīšana pētnieciskos projektos. 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

 

4.1. Izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā 

Papildināta mācību un metodiskā literatūra pamatizglītības 1.-4. klasēm LU PPMF 

bibliotēkā. 

 Docētāji turpina papildināt izdales un uzskates materiālu klāstu, kas ir ļoti būtiski 

nepilna laika neklātienes studentiem.    

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Tomēr nepieciešams turpināt nodrošināt visas auditorijas ar informācijas 

tehnoloģijām, lai tās varētu izmantot īpaši neplānojot vai konkrētajā telpā tas ir iespējams, 

jo laikā, kad ierodas visi neklātienes studenti, telpu noslogojums ir liels un iespējas mainīt 

telpas ir minimālas, jo lielākā daļa docētāju izmanto projektorus un kodoskopus. 

Nepietiekams ir metodiskās literatūras nodrošinājums latviešu valodā, jo tāda tiek 

izdota ļoti maz. 

 

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā 

Turpinās sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 

sektora Kurzeme sākumskolas metodiķiem un Sākumskolas skolotāju asociāciju. 

A. Auziľa ir LR IZM VISC konsultatīvās padomes vizuālajā mākslā un mākslas 

vēsturēlocekle, LR IZM VISC mācību literatūras recenzente. M. Gavriļina ir LR IZM 

VISC eksaminācijas daļas eksperte. M. Urdziľa – Deruma Mājturības konsultatīvās 

padomes eksperte. R. Vociša ir LR IZM ISEC pedagogu tālākizglītotājs – multiplikators 

sociālajās zinībās un dabaszinībās. 

LR IZM VISC ārštata metodiķi ir A. Auziľa, M. Gavriļina, J. Mencis, M. Urdziľa – 

Deruma.  

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robeţām 

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar LU PPF nodaļām, centriem, LU FMF, LU 

EVF. 

Turpinās sadarbība ar Viļľas pedagoģiskās universitātes Sākumskolas katedru.  

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

Nepietiekama ir sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārzemēs. Tā 

kā studiju programmu finansējums samazinās gan Latvijā, gan Lietuvā, tad nenotika 

plānotā docētāju apmaiľa. 
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6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 

ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu 

izpilde) 

 

1. Studiju kursu aprakstos kā mācību pamat literatūra iekļauta tāda literatūra, kas ir 

pieejama LU PPF bibliotēkā. 

2. Docētāji pēc iespējas daţādojuši sadarbības formas ar studentiem, gan izmantojot 

individuālās konsultācijas nedēļas nogalēs, gan saraksti e- pastā. 

3. Izstrādātās anketas studentu aptaujām par prakses norisi ir izmantotas studentu 

anketēšanai un pēc to analīzes tiks veiktas korekcijas pedagoģisko prakšu 

organizācijā. 

4.  

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 docētāju kvalifikācija un pieredze studiju 

programmu un tālākizglītības programmu 

realizācijā; 

 docētāju pieredze mācību grāmatu  

un mācību materiālu izstrādē  

pamatizglītības 1.- 4. klasē; 

 LU iegūtajai kvalifikācijai un  

diplomam ir augsts prestiţs; 

 sadarbība 

ar Sākumskolas skolotāju asociāciju; 

 sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un 

sporta departamenta sektora Kurzeme 

sākumskolas metodiķiem; 

 nepilna 

laika studijās iespējams  

apvienot studijas un darbu; 

 kvalitatīvi un radoši izstrādāti diplomdarbi; 

 vāja sadarbība ar līdzīgām studiju  

programmām citās Latvijas augstskolās; 

 mazs kontakststundu skaits nepilna 

laika neklātienes studiju formai; 

 nav metodikas kabineta, tā iekārtošana 

prasa lielus finansu līdzekļus; 

 trūkst metodisko materiālu 

nodrošinājums nepilna laika neklātienes 

studentiem; 

  pedagoģiskās prakses skolā jāapvieno ar 

darbu; 

 1. kursā nebija reflektantu; 

 nepietiekams metodiķu nodrošinājums 

darbam ar studentiem; 

 nepietiekams studiju atbalsta personāla 

nodrošinājums gan studentiem, gan 

docētājiem 

Iespējas Draudi 

 studiju procesa uzlabošana, izmantojot 

jaunākās tehnoloģijas, metodisko  

materiālu izstrādi; 

 veicināt studējošo interesi par zinātniski  

pētniecisko darbību; 

 pilnveidot sadarbību ar Latvijas  

augstskolām. 

 

 studiju maksa, kas neatbilst 

maksātspējai; 

 konkurence daţādu augstskolu vidū,  

kuras realizē līdzīgas programmas; 

 studējošo skaita samazināšanās gan 

demogrāfiskās situācijas, gan neskaidrās 

izglītības politikas dēļ; 

 mazais kontaktstundu skaits nepilna 

laika neklātienes studiju formai. 
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8. Pielikumi 

 

8.1. Studējošo skaits: studiju virziens Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klasē) 

Dati uz 

atskaites gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 
PLK  - - - - - - - - - - 

NLN  23 37 - - - - 60 60 -  

2006. 
PLK  - - - - - - - - -  

NLN  23 20 36 - - - 79 79 - 4 

2007. 
PLK  - - - - - - - - -  

NLN  27 18 27 30 - - 102 102 - 4 

2008. 
PLK  - - - - - - - - -  

NLN  16 24 16 26 28 10 120 120 30  

2009. 
PLK  - - - - - - - - - - 

NLN  3 13 18 19 21 - 74 74 17 - 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
41

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006. 21 32       

2006./2007. 15 16 28 - - - 3 - 

2007./2008. 12 - 21 16 - - 3 - 

2008./2009. 20  10 27 26  4 26 

2009./2010. - 15 8 14 17 - 4 17 

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 
 

2005. 

 

2006. 
 

2007. 

 

2008. 

 

2009. 

Profesori 1 1 4 4 5 

Asociētie profesori 5 3 1 1 1 

Docenti 5 2 2 1 2 

Lektori: 5 4 4 5 7 

t.sk:       ar doktora grādu       

ar maģistra grādu  4 4 4 5 7 

citi* 1     

Asistenti: 2  1 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu       

ar maģistra grādu  2  1 1 2 

citi*    1  

Akadēmiskais personāls 

KOPĀ 

18 10 12 13 17 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

                                                 
41

 



 

 741 

 

 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  
 

2005. 

 

2006. 

 

2007. 

 

2008. 

 

2009. 

Viesprofesori 
- - - -  

Viesdocenti 
- - - -  

Vieslektori 
- - - -  

Studiju kursu docētāji 

(stundu pasniedzēji) 

3 3 4 4 3 

t.sk:       ar doktora grādu  
2 2 1 1 1 

ar maģistra grādu  
1 1 3 3 2 

citi* 
     

Pieaicinātie mācībspēki 

KOPĀ 

3 3 4 4 3 

 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005. 2006. 
 

2007. 

 

2008. 

 

2009. 

Studē doktorantūrā 
4 3 5 7 8 

Ieguvuši doktora grādu 
- 1 - - - 

Apguvuši profesionālās 

pilnveides programmu 

- -  1 - 

Akadēmiskajā 

atvaļinājumā 

- - - 1 - 

 

8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 
 

2005. 

 

2006. 
 

2007. 

 

2008. 

 

2009. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos 

(projektu skaits) 

4 13 19 12 32 

Dalība zinātniskās 

konferencēs (konferenču 

skaits)  

9 15 37 27 42 

Pārskata gada laikā 

tapušo publikāciju skaits 

45 29 25 33 54 

Studējošo iesaiste 

pētnieciskos projektos 

(studējošo skaits) 

- - - - - 

 

8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 



 

 742 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010.  

Mācībspēku 

apmaiľa 

       

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Lietuva - - 1 1 1  

       

       

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - - - - -  

       

       

Studējošo 

apmaiľa 

       

No Latvijas uz 

ārvalsti 

 - - - - -  

       

       

No ārvalsts uz 

Latviju 

 - - - - -  

       

       

 

 

 

8.8. Docētāju nolasītie referāti konferencēs 

 

Zenta Anspoka 
1. 2010.- UNESCO World Conference on Early Childhood Care and Education „Building the Wealth of 

Nations” Maskavā 
2. 2010. – International Conference “Education and Civil Society” organized by International Academy for 

the Humanization of Education and Liepaja University – referāts „Intercultural dialogue and some 
aspects of basic foreign language teacher’s professionalism” 

3. 2010.- Starptautiska konference Rīgā „Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with 
Special Education Needs”- referāts „Student and a teacher in the rural environment: some aspects of 
teacher’s professionality”  

4. 2010.- RPIVA 5. zinātniskās konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”- referāts 
„Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti.” 

5. 2010.- ATTE konference “Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching” Rīgā - 
referāts „Valoda kā līdzeklis pamatizglītības programmā: dažas problēmas un risinājumi” 

6. 2009.- RPIVA XIV starptautiskā kreativitātes konference “Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā”, 
referāts- „Informācijas vizualizācija pedagoģiskajā procesā cilvēkiem ar speciālām vajadzībām” 

7. 2009.- Šiauliai University Continuous VIII International Scientific Conference’s Teacher Education in the 
XXI c.: Changes and Perspectives Problem “Education Science and Studies in Higher Education School”,  
referāts- „Content of Education and Teacher’s Professional Competence for Developing Student’s 
Ethnic Identity: Some Problems and Solutions” 

8. 2009.- Latvian Association for Cooperation in education (LACE) 10th anniversary 
international conference „Cooperation for Sustainable Education: Managament, Researh, Practice and 

Theory”- referāts „Pirmskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma mācību satura un metodikas 
pēctecība: dažas problēmas un risinājumi”. 

9. 2009.- International scientific conference „Rural Environment. Education. Personality.- referāts „Valodas 
kompetence un indivīda karjeras attīstība: dažas problēmas un 
risinājumi pamatskolā”. 

10. 2009.- Latvijas  pirmsskolas skolotāju asociācijas 13. konference „Mācīsim lasīt un rakstīt pirms skolas”- 
referāts „Pirmsskolas un skolas skolotāju sadarbība: problēmas un risinājumi”. 

Ilvis Ābeļkalns 

1. Darbs Eiropas asociācijā: The European Athlete as Student” 2004.-2010. 



 

 743 

6th EAS Conference in Aarhus, Denmark, 2009. 

7th EAS Conference in Lisbon, Portugal, 2010. 

2. Zībarts M., Ābeļkalns I., Sporta pedagogu vadības stila ietekme uz studentu attieksmi 

pret sporta nodarbībām. RTU konference.2009.  

3. Ābeļkalns I. Latvijas universiādes sacensību kvalitātes nodrošināšanas sistēma.- LU, 

Rīga 2010. 
4. Абелькалнс, И, возможности поддержки спортсьенов высокого кпасса в Латвийском 
университете.- III Международнaя научно-практическая конференция университетов «Университеты 
и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке», МГУ,Москва,2010. 

Anita Berķe 

1. 2010. 16.04. 2. zinātniskā konference IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES DIMENSIJAS 

ZINĀŠANU SABIEDRĪBĀ – referāts Profesionālo kompetenču apguve 

pedagoģiskajās praksēs 

2. 2010. 12.02. 4. sociālā darba konference Sociālā darba aktualitātes: sociālais darbs ar 

daţādām sociālām grupām – referāts “Matricas un to izmantošanas iespējas ģimenes 

sociālās labklājības līmeľu noteikšanā”  

3. 2009. 04.12. II Starptautiskā zinātniskā konference, SOCIĀLĀ PEAGOĢIJA: 

IZGLĪTĪBAS UN SOCIĀLĀS VIDES MIJIEDARBĪBAS SOCIĀLI 

PEDAGOĢISKAIS ASPEKTS - referāts “Bērnu un jauniešu sociālā atstumtība un tās 

novēršanas iespējas”. 

4. 2009.15.10. RTU 50.starptautiskā zinātniskā conference – referāts “Studentu izpratne 

par nepieciešamo kompetenču apguvi pedagoģiskajās praksēs”. 

Margarita Gavriļina  

1. Славянские языки и культуры в современном мире (международный научный 

симпозиум); Krievija, Maskava; 2009. g. 24.-26. martā; referāts: Орфографическая 

и пунктуационная компетенции учащихся школ Латвии с русским языком 

обучения: проблемы и пути их решения. 
2. Инновации и традиции в современном образовании (starptautiskā zinātniskā internet-konference); 

Krievija, Starij Oskol; 2009.g. 20.-30.05.; referāts: Опыт лингвокультурологии в процессе освоения 
латвийскими учащимися русского (родного) языка (adrese: http://www.sofvgu.ru/science) 

3. Инновации и традиции в современном образовании (II starptautiskā zinātniskā internet-
konference); Krievija, Starij Oskol; 2010.g. 20.02.-20.03.; referāts: Речевое поведение младших 
школьников в родном (русском) языке в ситуации билингвального обучения в школах Латвии 
(adrese: http://conf.sofvgu.ru ) 

AUSMA GOLUBEVA 
1. Piedalīšanās ar referātu “ Studiju programmas direktoru profesionālā pilnveide akadēmiskā personāla 

profesionālās pilnveides kontekstā “ LieU 13. starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrība un 
kultūra: Haoss un harmonija”. LieU Liepāja, 2010. g.29.-30.aprīlī. SertifikātsNr.147/161. 

2. Piedalīšanās ar referātu “Vadītāja kompetences: pamats studiju peogrammas direktora kompetenču 
modelim” RA Starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrība, Integrācija. RA, Rēzekne, 2010.g. 19-20. 
februārī. 

3. Piedalīšanās ar referātu „Studiju programmas direktora kompetences” LU 68.zinātniskās konferences 
sekcijas sēdē. LU, Rīga.2010. 5. februārī. 

4. Piedalīšanās ar referātu “Structure of study program director’s competence: theory and viewpoints” 
starptautiskā konferencē CISABE’ 09. (Lietuva, Paņevēža), 2009.g. 4.-5. novembrī.  

5. Piedalīšanās ar referātu „Studiju programmas direktora kompetenču modelis” LU 67. zinātniskās 
konferences sekcijas sēdē LU, Rīga, 2009.g.20.janvārī. 

6. Piedalīšanās ar referātu „Studiju programmas direktora kompetences: pētījuma rezultāti”. 12. 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. LieU, 
Liepāja, 2009.g. 23.-24. aprīlis. Sertifikāts Nr.025/114.  

Kristīne Liepiņa 

http://www.sofvgu.ru/science
http://conf.sofvgu.ru/
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1. Piedalīšanās Liepājas Universitātes, izglītības zinātľu institūta 2. zinātniskajā 

konferencē ar referātu „Studiju kvalitāti ietekmējošie faktori”. Liepāja, 2010. gada 16. 

aprīlī. 

Jānis Mencis  

1. 2009.Tallinā un 2007.Rīgā 10. un 8. starptautiskā konferencē „Matemātikas mācīšana 

– iespējas un perspektīvas” – plenārreferāts. 

Ilze Stikāne  

1.  Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (IBBY) 32. pasaules kongress 

„The Strength of Minorities”, Santjago de Kompostela, 8.-12.09.2010; 

2. 2. Baltijas jūras konference, 15. Ziemeļvalstu lasīšanas konference „Lasītprasme – 

mācībām” (Literacy Skills – for Learning), Turku, 2010. g. 11.–13.08.2010; 

Elita Stikute  

1. Starptautiska konference „Zaļot, augt, uz augšu cerēt, liet derēt”, veltīta profesora 

Luda Bērziľa 140.dzimšanas dienai Latvijas Universitātes Mazajā aulā 2010.gada 

24.septembrī. Referāts „Ludis Bērziľš – literatūrzinātnieks, tulkotājs, mācību grāmatu 

autors”. „Starptautiskā Luda Bērziľa pedagogu radošo darbu konkursa” laureāte: 

iegūta Īpašā balva un Goda raksts par pētniecisko darbību un pedagoģisko vērtību 

popularizēšanu.  

2. Eiropas Skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) Starptautiskā konferencē “Teacher of 

the 21st century: Quality Education for Quality Teaching” Latvijas Universitātē 

2010.gada 7.-8.maijā. Referāts „Changes in the Didactics of Literature in the Early 

40ies of the 20
th

 Century”. 

3. 2009. gada 20. novembrī piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Education Science and Studies in Hihgher Education School” Šauļu Universitātē. 

Referāts „Historical Experience of Literature Didactics (20ies-40ies of the 

20
th

Century) in the Context of Educating Teachers”. 

4. Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas Starptautiskā zinātniskā konferencē 

“Pedagogy in the Changing Historical Conditions in the Baltic Countries” 

(„Pedagoģija 20.gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs”) 

2009.gada 14.- 15.maijā. Referāts „The development of problem-based teaching in 

publications of Jānis Rudzītis”. 

Ligita Stramkale  

1. Starptautiskā konferencē „The Problems of Efficient Artistic Education” Viļľas 

Pedagoģijas universitātē (Lietuva), kas notika 2009.gada 19.novembrī. The 

Improvement of Sense of Rhythm in Music Lessons at Comprehensive School from 

Aspect of Latvian Music Methodologists (Ritma izjūtas attīstīšanas iespējas mūzikas 

stundās vispārizglītojošā skolā Latvijas mūzikas metodiķu skatījumā). 

2. LU 68. zinātniskā konference. Pedagoģijas sekcija. Speciālā pedagoģija: pētniecība, 

studijas,ptrakse, kas notika 2010.gada 11.februārī. (Muzikalitātes attīstīšana citādi 

dziedošajiem bērniem Latvijas mūzikas metodiķu skatījumā).  

3. Starptautiskā konferencē „Neue Wege in der Professionalisierung von Lehrer/-inne/-

n”, kas notika Masaryk universitātē Brno (Čehija) 2010.gada 15.-16.jūnijā. Musik-

Methodik als Bestandteil der Vorbereitung der Vorschullehrer/-innen in Lettland. 

(Mūzikas mācīšanas metodika topošo pirmskolas skolotāju sagatavošanas procesā). 

Gunta Treimane  

1. 2010. LU 68. konference. Sociālās pedagoģijas sekcija. Sociālo pedagogu studiju 

zinātniski pētniecisko darbu nozīme profesionālās kompetences veidošanās procesā 

(kopā ar A. Raţevu) 

2. 2010. LU 68. konference: Mājturības mācību metodikas sekcija. Tehniskās grafikas 

elementi „Kompozīcijas un papīra plastikas” kursā.  
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Māra Urdziľa-Deruma  

1. Starptautiska konference „Design and Technology Education at school-the plarform of 

Life Skills“ Viļľas Pedagoģiskajā Universitātē, nolasīts referāts „Acquiring Textile 

Techniques and Artistic Creative Activities in the Textile Courses“ 2009. gada 22.-23. 

oktobris. 

2. 2010. LU 68. konference: Mājturības mācību metodikas sekcija. Filcēšanas tehnikas 

apguves iespējas mājturībā un tehnoloģijās 

 

 

 

8.9. DOCĒTĀJU PUBLIKĀCIJAS 
1. Anspoka, Z., Vinogradova, L. Intercultural dialogue and some aspects of basic foreign  
2. language teacher’s professionalism. 2010. 9 lpp (pieņemts publicēšanai rakstu krājumā, kas tiks 

ietverts in der Deutchen Nacional Bibliografie un datu bāzē http://www.dnb.d-nb.de>abrufbar) 
3. Anspoka, Z. Valoda kā līdzeklis pamatizglītības programmā: dažas problēmas un risinājumi. ATTE 

Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. Riga, Latvia,  2010. 125.-132. lpp. 
4. Anspoka, Z., Siliņa- Jasjukeviča, G. Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti. 

RPIVA 5. zinātniskās konferences „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” zinātniskie raksti. 
RPIVA: SIA Ulma,  2010.17.-23. lpp.  

5. Anspoka, Z., Serkova, S. Informācijas vizualizācija pedagoģiskajā procesā cilvēkiem ar speciālām 
vajadzībām. RPIVA XIV starptautiskā kreativitātes konferences “Kreativitāte individualitātes dzīves 
gaitā” rakstu krājums, Rīga: RPIVA, 2009. 9 lpp. (nodots publicēšanai) 

6. Anspoka, Z., Siliņa- Jasjukeviča, G. Content of Latvian Language and Teacher’s Professional 
Competence for Developing Pupil’s Ethnic Identity in the Basic School: Some Problems and Solutions. 
Šiauliai University Continuous VIII International Scientific Conference’s Teacher Education in the XXI c.: 
Changes and Perspectives Problem “Education Science and Studies in Higher Education School” 
scientific articles, 2009, 9 lpp.(pieņemts  publicēšanai)  

7. Anspoka, Z. Lingvodidaktika: lingvistikas un didaktikas zinātņu nozaru mijsakarības un  
8. skolotāja profesionalitāte. Zinātniski metodisks izdevums TAGAD, 2.2009.(4). 2.-8. lpp.  
9. Anspoka, Z. Valodas kompetence un indivīda karjeras attīstība: dažas problēmas un 
10. risinājumi pamatskolā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti, 2009. 175.-185. lpp.  
11. Anspoka, Z. Pirmskolas un pamatizglītības izglītības pēctecība: dažas problēmas un risinājumi. Vārds 

zinātniekam. Skolotājs,  4/2009.10.-18. lpp. 
12. Anspoka, Z., Siliņa- Jasjukeviča, G. Tradicionālā kultūra latviešu valodas pedagoģiskajā procesā. 

Zinātniski metodisks izdevums TAGAD, 1.2009.(3) 13.-19. lpp. 
13. Anspoka, Z. Latviešu valodas skolotāja profesionalitāte: daži jauni izaicinājumi. Zinātniski metodisks 

izdevums TAGAD, 1.2009.(3) 37.-43. lpp. 
14. Anspoka, Z. Sešgadīgs bērns mācās latviešu valodu. Lielvārde: Lielvārds, 2010. 35 lpp. 
15. Anspoka, Z. Ieskats latviešu valodas kā dzimtās valodas mācību grāmatu izstrādes vēsturē. 

www.bilingvals.lv (skat.14.04.2010.) 
16. Anspoka, Z., Miņina, M. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase. Skolotāja grāmata. Rīga: a/s 

„Preses nams”, LVA, 2009. 68 lpp. 
17. Anspoka, Z. Birzgale, E. Latviešu valoda 5.-6. klasē. Vingrinājumu krājums. Lielvārde: Lielvārds, 2009. 

112 lpp. 
18. Anspoka, Z. Pirmskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma mācību satura un metodikas 

pēctecība: dažas problēmas un risinājumi. Pirmsskolas skolotāju asociācijas konferences materiāli. 
”Mācīsimies lasīt un rakstīt pirms skolas”. Rīga: OMEP LATVIJA, 2009. 5.-8. lpp. 

19. Anspoka, Z., Siliņa- Jasjukeviča, G. Latviešu valoda 1.-6. klasē. Metodika. Lielvārde: Lielvārds, 88 lpp. 
(manuskripts nodots iespiešanai) 

20. Anspoka, Z., Birzgale E., Siliņa- Jasjukeviča, G. (2009) Digitālie resursi latviešu valodā sākumskolai. 
Latviešu valoda 1. klasei. Resursu paka ”Sākumskola-1” www.lielvards.lv/ resursi interaktīvajām tāfelēm 
(skat. 24.01.2010.) 

http://www.bilingvals.lv/
http://www.lielvards.lv/
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21. Anspoka, Z., Birzgale E., Siliņa- Jasjukeviča, G. (2009) Digitālie resursi latviešu valodā sākumskolai. 
Latviešu valoda 1. klasei. Resursu paka ”Sākumskola-2” www.lielvards.lv/ resursi interaktīvajām tāfelēm 
(skat. 24.01.2010.) 

22. Anspoka, Z., Birzgale E., Siliņa- Jasjukeviča, G. (2009) Digitālie resursi latviešu valodā sākumskolai. 
Latviešu valoda 1. klasei. Resursu paka ”Sākumskola-3” www.lielvards.lv/ resursi interaktīvajām tāfelēm 
(skat. 24.01.2010.) 

23. Anspoka, Z., Birzgale E.(2009) Digitālie resursi latviešu valodā. Activstudio darblapas latviešu valodā 5.-
6. klasei. ” www.lielvards.lv/ resursi interaktīvajām tāfelēm (skat. 24.01.2010.) 

24. Ābeļkalns I., Zībarts M. Sporta darba organizācija Latvijas augstskolās. RTU Zinātniskie raksti. 8.sērija 
Humanitārās un sociālās zinātnes/10.sējums. Rīga, RTU, 2006. 100-107.lpp. 

25. Ābeļkalns I., Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība – Vilis Bernhards; Ilze Buša. // Sporta izglītība 
Latvijas Universitātē. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009. 132. – 134 lpp;138 –139 lpp. 

26. Абелькалнс, И, возможности поддержки спортсьенов высокого кпасса в Латвийском 
университете.- III Международнaя научно-практическая конференция университетов 
«Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке», 
МГУ,Москва,2010. 

27. BERĶE, A. RAŢEVA. ACTIVITIES OF THE SUPPORT STAFF TEAM IN RIGA SCHOOLS OF 

GENERAL EDUCATION. SOCIALINIS UGDYMAS - VILNIUS,VILNIUS PEDAGOGINIS 

UNIVERSITETAS, NR.8(19), 2009. P. 5.-23.  
28. Гаврилина М.А. Опыт лингвокультурологии в процессе освоения латвийскими учащимися 

русского (родного) языка // Материалы I международной научной Интернет-конференции 
„Инновации и традиции в современном образовании». Россия, Старый Оскол: Изд-во РОСА. 
2009. С. 364 – 368. 

29. Gavriļina M. Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidošana krievu (dzimtās) valodas apguvē / Skolotājs. 
№ 5. Rīga, 2009. 60.- 63. lpp. 

30. Гаврилина М.А. Орфографическая грамотность младших школьников в родном языке в 
условиях билингвального образования // Русский язык за рубежом. № 6. Москва, 2009. С. 51-
56. 

31. Гаврилина М., Филина О. К вопросу о создании учебников русского языка и литературы в 
диаспоре /  Problems of education in the 21 Century, ISSN 1822-7864. Volume 18, 2009. 
Education: General Issues. Scietic Methodical Center “Scientia Educologica”, Lithuania.  P. 167-177. 

32. Гаврилина М.А. Орфографическая и пунктуационная компетенции учащихся школ Латвии с 
русским языком обучения: проблемы и пути их решения // Материалы Международного 
научного симпозиума «Славянские языки и культуры в современном мире». Москва, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 2009. С. 329-330. 

33. Гаврилина М. А., Филина О. Л. Развитие у школьников умения работать с информацией в 
процессе освоения родного языка и  литературы в диаспоре // Слово есть Дело: Юбилейный 
сборник научных трудов в честь профессора И. П. Лысаковой. Т 2. - СПб.: «Сударыня», 2010. C. 
314-319. 

34. Гаврилина М. Речевое поведение младших школьников в родном (русском) языке в ситуации 
билингвального обучения в школах Латвии // Материалы II  международной конференции 
«Инновации и традиции в современном образовании». Россия, ВГУ,   2010. //  
http://conf.sofvgu.ru  

35. Celma, D., Golubeva, A. Profesional Development of Study Program Manager’s - Topicality and Essence 
// Issuses in Educational Research -2010. In: Problems of Education in the 21 Century, SMC “Scientia 
Educologica”, Lithuania. ISSN 1822-7864: V.20, 2010, 71-79 p215 

36. Golubeva, A. „Vadītāja kompetences: pamats studiju programmas direktora kompetenču modelim” 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, Integrācija , Izglītība” rakstu krājumā. 2010. ISSN 

1691-5887, 49.-56.lpp. (460.lpp.) 

37. Golubeva, A. Structure of study program director’s competence: theory and viewpoints.// Changes in 

Social and Business Environment. Proceedings of the  3th International Conference. Selected papers. 

Kaunas Technologijos Universitetas. ISSN1822 -7090, 2009, 110-115 p. 514  

38. Golubeva A. „Studiju programmas direktora kompetence”. Raksts pieņemts Liepājas Universitātes 
Sociālo zinātņu un Vadībzinātņu katedru konferences zinātniskā un redakcijas kolēģijā, 2009. g. jūnijā 

http://www.lielvards.lv/
http://www.lielvards.lv/
http://www.lielvards.lv/
http://conf.sofvgu.ru/
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39. Mencis J. Daži matemātikas metodikas retrospektīvie un perspektīvie aspekti /Metodisku rakstu 
krājums „Matemātika skolā” 39.-63.lpp.Lielvārds, 2010. 

40. Stikāne I. Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas virziens Latvijas 

Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē // Tagad. 2009. nr.1. 50. – 52.lpp.  

41. Stikāne I. Telpas un laika metamorfozes jaunākajā latviešu bērnu un pusaudţu 

literatūrā (2002 – 2008) // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums. 15. 

Liepāja: LiePA, 2010. 167. – 177.lpp. 

42. Stikāne I. Iespaidīga dzejas grāmata bērniem // Kultūras Forums, 2010, 23.- 30. 

aprīlis Nr.15 (394) 

43. Stikute, E. „Edvarta Virzas poēmas ,,Straumēni” vērtību atklāsme literatūras mācību 

procesā vidusskolā”. Uniwersytet Warszawski, Wydzial Polonistyki, Katedra 

Jezykoznawstwa Ogolnego Wschodnioazjatyckiego Porownawczego i Baltystyki. 

Prace Baltystyczne 4. „Jezyk. Literatura. Kultura”, p.155-159., ISBN 978-83-89663-

44-3, Warszawa 2009. 

44. Stikute, E. „Pārmaiľas latviešu literatūras didaktikā 20.gadsimta 40.gadu sākumā”. 

ATEE Spring University, ”Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality 

Teaching”, publikācija May 7- 8, 2010, p. 598-607; ISBN 978-9984-49-027-4, 

Latvijas Universitāte, 2010. 

45. Stikute, E. „The development of problem-based teaching in publications of Jānis 

Rudzītis”. Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas Starptautiskas zinātniskas 

konferences “Pedagogy in the Changing Historical Conditions in the Baltic Countries” 

(„Pedagoģija 20.gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs”), 

2009.gada 14.- 15.maijā, 87.-96.lpp.; ISBN 978-9984-46-052-9; publikācija 

Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā. RaKa, 2009. 

46. Stikute, E. „Latviešu literatūras didaktika: vēsturiskā pieredze”. Publikācija ţurnālā 

„Skolotājs” 2(62) 2009., 7.-21.lpp.  

47. Stramkale, L. The Reflection of the Problems of Music Education at Latvian Mass 

Media. The Problems of Eficient Artictic Education. Vilnius: Vilniaus Pedagoginis 

Universitetas, 2009. 122.-128.p. (ISBN 978-9955-20-461-9) 

48. Stramkale, L. Skolēnu uzmanības faktori mūzikas stundās vispārizglītojošā skolā. 

Universitātes raksti. 747.sēj. Pedagoģija un skolotāju izglītība. Rīga: LU, 2009. 182.-

191.lpp. (ISBN 978-9984-45-175-6) 

49. Stramkale, L. Musik-Methodik als Bestandteil der Vorbereitung der Vorschullehrer/-

innen in Lettland. Neu Wege in der Professionalisierung von Lehrer/-inne/-n. 

(Hg./Eds. Tomás Janík, Petr Knecht). Wien: LIT VERLAG, 2010.153.-162.S. (ISBN 

978-3-643-50153-0) 

50. Treimane G., A.Vedļa, M.Ţivitere. Inovācijas izglītībā – laikmeta prasība. //Latvijas 

Vēsture. Rīga: LU,  2009  2/3 (74/75),  73.-82.lpp. 

51. Treimane G., A.Vedļa, M.Ţivitere. Inovatīvās izglītības orientieri, problēmas, to 

risinājumi. //Latvijas Vēsture.  Rīga: LU, 2009  4 (76), 70.-82. lpp. 
52. Urdziņa-Deruma, M. Acquiring Textile Techniques and Artistic Creative Activities in the Textile 

Courses.In: Design and Technology Education at School -the platform of Life Skills, Vilniaus Pedagoginis 
Universitetas, ISBN 978-20-477-0 

53. Urdziľa-Deruma, M. Mājturības olimpiāţu organizēšana. In:Rural Environment. 

Education. Personality. Proceedings of the 4th International Scientific Conference 

N.4., Jelgava, 2009, p.149- 158.  

54. Urdziľa-Deruma, M. The Content Of Textile : Traditions And Innovations In Schools 

of General Education  in Latvia. In: Proceedings of the crafticulation & education 

conference. Leena K. Kaukinen Editor, Helsinki University Press, 2009, p. 326- 334. 

 

http://www.amazon.de/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Tomás%20Janík
http://www.amazon.de/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Petr%20Knecht
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8.10. Docētāju izdotās un izdošanai sagatavotās mācību grāmatas un metodiskie līdzekļi 

atskaites periodā 

1. Anspoka, Z., Miľina, M. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase. 

Skolotāja grāmata. Rīga: a/s „Preses nams”, LVA, 2009. 68 lpp. 

2. Anspoka, Z. Birzgale, E. Latviešu valoda 5.-6. klasē. Vingrinājumu krājums. 

Lielvārde: Lielvārds, 2009. 112 lpp. 

3. Anspoka, Z., Miľina, M. Latviešu valoda 5. klasē mazākumtautību skolā. 

Mācību grāmata. Rīga: a/s „Preses nams”,  LVA, 2009. 168 lpp. 

4. Anspoka, Z., Miľina, M. Latviešu valoda 5. klasē mazākumtautību skolā. 

Darba burtnīca. Rīga: a/s „Preses nams”, LVA, 2009. 80 lpp. 

5. Mencis, J., Mencis, J. (jun.) Matemātika 5. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2009, 287 lpp. 
6. Kalve A., Stikāne I. Literatūra 7. klasei. Mācību grāmata. Rīga: Pētergailis, 2009. 297 lpp. 
7. Kalve A., Stikāne I. Literatūra 7. klasei. Darba burtnīca. Rīga: Pētergailis, 2009. 63 lpp. 
8. Kalve A., Stikāne I. Literatūra 7. klasei. Skolotāja grāmata. Rīga: Pētergailis, 2009. 128 lpp. 
9. Kalve A., Stikāne I. Literatūra 8. klasei. Mācību grāmata. Rīga: Pētergailis, 2010. 278 lpp. 
10. Kalve A., Stikāne I. Literatūra 8. klasei. Darba burtnīca. Rīga: Pētergailis, 2010. 64 lpp. 
11. Kalve A., Stikāne I. Literatūra 8. klasei. Skolotāja grāmata. Rīga: Pētergailis, 2010. 111 lpp. 

12. TREIMANE G., KLEINŠMITE Z. TEHNISKĀ grafika 1. daļa. (mācību grāmata 

vidusskolai). Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 192 lpp. (Plānots izdot 2010.gada rudenī). 

13. Treimane G., Kleinšmite Z. Tehniskā grafika 1. daļa. (skolotāja grāmata). 

Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 160 lpp. (Plānots izdot 2010.gada rudenī).  
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8.11. Docētāju piedalīšanās projektos 

Z. Anspoka 
1. 2010.- Eurydice ( Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) un Valsts izglītības  

attīstības aģentūras granta „Reading Literacy Study (Working title). Teacher Education and 

Skills” eksperte 
2. Kopš 2010.- Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta projekta „Lingvodidaktisko terminu  

skaidrojošās vārdnīcas izstrāde” dalībniece 
3. Kopš 2010.- Valsts valodas aģentūras un ESF projekta „Latviešu valodas kā otrās valodas (Lat 2) mācības 

pirmsskolā un sākumskolā (1.-4. klasē)”eksperte  
4. 2009.- 2010.- VISC projekta “Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu 

pilnveide”(identifikācijas Nr. VISC 2009/53) programmas „Mācību programmas un metodisko ieteikumu 
darbam ar sešgadīgajiem bērniem” eksperte 

5. Kopš 2010.- Valsts izglītības satura centra projekta „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 
sešgadīgu izglītojamo integrētās mācību programmas ieviešanai” dalībniece  

6. Kopš 2010.- ESF un Valsts valodas aģentūras projekta (līguma Nr. 
2010/007/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002) „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” eksperte 

7. 2009.-2010.- LVAVA un ES sociālā fonda projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un 

bilingvālajai izglītībai” (nr.2008/003/1DP/2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/002) projekta 

aktivitātes „Priekšlikumu izstrādei grozījumiem pamatizglītības otrā posma (7.-9. 

klase) mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra” mazākumtautību izglītībā 

standartā ” (identifikācijas Nr. LVA 2009/01 - ESF – 1.2.1.2.1) zinātniskā eksperte 

8. 2009.- 2010.- LVAVA un ES sociālā fonda projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un 

bilingvālajai izglītībai” (nr.2008/003/1DP/2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/002) aktivitātes 

„Pedagogu (mācību un metodisko līdzekļu autoru) tālākizglītības programmas 

izstrādes autoru un īstenotāju pakalpojumi” zinātniskā eksperte  
9. 2007.- 2009.- University of Juvaskyla Finnish Institute for Educational Research  (Somija) pētījuma 

„Teacher’s Education and Curricula in the EU” (Tender N° EAC/10/2007)  1. un 2. kārtas pētnieku grupas 
dalībniece 

10. 2008.-2009.- ELFE (European e-Learning Forum for Education) projekta eksperte 
I. Ābeļkalns 
1. 2010. “dual career” the project “Athletes2Business” 

M. GAVRIĻINA 
1. 2007.-2009. Starptautiskā eksperte EDSO (Organization for Security and Co-operation in 

Europe) projektos „Mazākumtautību valodu apguve Ukrainā” (Ukraina), „Mūsdienu izglītības 
tehnoloģijas mazākumtautību valodu apguvē” (Kazahija).   

2. 2009.-2010.  Zinātniskā eksperte ESF projektā „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” 
(vienošanās Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/002). 

3. 2009.–2010.   Dalība IZM VISC projektā „Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu 
paraugu pilnveide atbilstoši 7-11 gadīgu izglītojamo vecumposmam mācību priekšmetā 
„Mazākumtautības valoda” (iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2009/53; darba grupas locekle). 

4. 2010.-2011. Eksperte IZM VISC projektā „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas un tās ieviešanas 
aprobācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2010/78). 

 
 
 
 
A. Golubeva 
1. 2010. Līdzdalība ESF projektā „ Inovatīva un praksē balstīta pedagogu  izglītības ieguve un mentoru 

profesionālā pilnveide” Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 
J. Mencis 
1. 2010.- šai dienai projekta (LU reģistrācijas Nr. ESS2009/86) „Atomāro un nepārtrauktās vides 

tehnoloģisko fizikālo procesu modelēšana, matemātisko metožu pilnveide un kvalitatīvā izpēte”  
(projekta LĪGUMA Nr. 2009/0223/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/008) projekta priekšsēdētājs 
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2. 2008.-šai dienai ESF Nacionālās programmas projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība 
dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” eksperts 

3. 2006.-2009. Projekts „FACE IT” dalībnieks multikultūras starptautiskā darba grupā. 

I. Stikāne 

1. Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu ţūrija” (vadītāja - S.Tretjakova), ekspertu 

grupas locekle, 2008 – 2010. 

2. Baltā Vilka Grāmatas. I.Stikāne – projekta vadītāja. Laiks: 2006. – 2010. 

3. IAC projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas 

(KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”, finansē – Sorosa fonds 

Latvija. 2008. – 2009. 

4. IAC projekts „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai”, fin. Sorosa fonds 

Latvija, 2009. 

5. IZM VISC projekts „Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu 

pilnveide”. 2009.g. nov. – 2010.g. apr. 

6. ESF projekts „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”, sadaļa 

„Mācību līdzekļu latviešu (valsts) valodā un literatūrā 7.-9.klasēm, metodisko līdzekļu 

LAT2 pedagogiem autoru pakalpojumi”, 2009 – 2010.  

7.  LU projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

pedagogu kompetences paaugstināšana”; 2010 – 2012. 

8. LU un ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un 

mentoru profesionālā pilnveide”, 2010 – 2012.  

E. Stikute 
1. Piedalīšanās projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 

pilnveide” (Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) Eiropas Sociālā fonda (ESF) Darbības 
programmas 2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 1.2. „Izglītība un 
prasmes”1.2.1 „Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” pasākuma 1.2.1.2. „Vispārējo 
zināšanu un prasmju uzlabošana” aktivitātes 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu 
kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”. 2010.gada aprīlis - 2013.gada jūlijs. 

2. Piedalīšanās projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) 
apakšaktivitātē 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”. 
Mācību materiālu un profesionālās pilnveides programmu izstrāde vispārizglītojošo mācību priekšmetu 
pedagogu profesionālitātes pilnveidei atbilstošajā mācību priekšmetā un novitātēs pedagogu darbam 
aktuālās jomās.01.01.2010.-31.12.2012. 

3. Kursu ,,Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbam 5.-6. klasēs", B 

programma. Latviešu valoda un literatūra. 2009.decembris-2010.gada marts – 

vadīšana (23.01.2010., 30.01.2010.). 
4. „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve: teorija un prakse”. 01.03.2009.-31.12.2011.g. (bez 

finansējuma). LU, pētnieks.   
A. Vulāne 
līdzdalība projektā Bērnu valodas pētījumi Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts. IZM grants/ 
Programma Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru. 2005.–2009. 
 
 

8 . 12 .  Stu d i j u  p rog ra m ma s  rea l i zā c i jā  i e sa i s t ī t a i s  aka d ēmis ka i s  

p e r s on ā l s  

 

Nr. 

p.k. 

Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss  

LU 

Pamatdarba 

vieta 

1.  Zenta  Anspoka Dr.paed. - stundu 

docētāja 

RPIVA 

2.  Ausma  Auziľa Mg.paed. lektore Ievēlēts 

LU  

LU PPF 
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3.  Ilvis  Ābeļkalns Mg.izgl. 

zin. 

 Ievēlēts 

LU  

LU PPF 

4.  Anita  Berķe Mg.izgl. 

zin. 

lektore Ievēlēts 

LU  

LU PPF 

5.  Margarita  Gavriļina Dr.paed. profesore Ievēlēts 

LU 

LU PPF 

6.  Ausma Golubeva Mg. paed. lektore Ievēlēts 

LU 

LU PPF 

7.  Ilze   Ivanova Dr. paed.  profesore Ievēlēts 

LU 

LU PPF 

8.  Lilija Jurģīte Mg.paed. lektore Ievēlēts 

LU  

LU PPF 

9.  Ilze  Kangro Dr.philol. profesore Ievēlēts 

LU 

LU PPF 

10.  Agita Klempere –  

Sipjagina 

Mg. paed. lektore Ievēlēts 

LU 

LU PPF 

11.  Kristīne Liepiľa Mg. oec. asistente Ievēlēts 

LU 

LU EVF 

12.  Jānis  Mencis Dr.paed. asoc. 

profesors 

Ievēlēts 

LU 

LU FMF 

13.  Ilze  Stikāne Dr.philol. profesore Ievēlēts 

LU 

LU PPF 

14.  Elita  Stikute Mg. paed. asistente Ievēlēts 

LU 

LU PPF 

15.  Ligita Stramkale Dr. paed. docente Ievēlēts 

LU  

LU PPF 

16.  Valentīna  Sūniľa Mg. paed.  stundu 

docētāja 

Rīgas 

Kultūru 

vidusskola 

17.  Gunta Treimane Mg. paed. lektore Ievēlēts 

LU 

LU PPF 

18.  Māra Urdziľa- 

Deruma 

Dr. paed. docente Ievēlēts 

LU  

LU PPF 

19.  Rūta  Vociša Mg. paed. - stundu 

docētāja 

RPIVA 

20.  Anna  Vulāne Dr.philol. profesore Ievēlēts 

LU 

LU PPF 

 

 

 

 

 

 

8.13. 2049F Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 42141 Profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura diplomdarbu temati 

 

N.p.k. Vārds, 

uzvārds 

Diplomdarbu temati Diplomdarba 

vadītājs 

Diplomdarba 

recenzents 

1.  Barkāne Mācību tēmas „Tekstila lelles” apguve M. Urdziľa - A. Auziľa 
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Dita mājturības un tehnoloģiju stundās 

apvienotajās 1./2. un 3./4. klasēs 

Deruma 

2.  Dābola 

Inga 

Vingrinājumu izmantošana matemātisko 

prasmju veidošanā sākumskolā 

J. Mencis Z. Jonušaite 

3.  Eglīte Ilze Portretu zīmēšana vizuālās mākslas 

stundās kā emocionālās attīstības iespēja 

sākumskolā  

A. Auziľa M. Urdziľa - 

Deruma 

4.  Grigorjeva 

Agita 

Spēle latviešu valodas stundās 

sākumskolas skolēna izziľas darbības 

aktivizēšanai 

Z. Anspoka M. Gavriļina 

5.  Jaľkova 

Jeļena 

Sākumskolas skolēnu grafēmikas 

prasmju pilnveidošanas iespējas dzimtās 

valodas apguvē  

M. Gavriļina B. Kaļķe 

6.  Jegorova 

Viktorija 

Mācītu metodes – sadarbības prasmju 

veicinātājas latviešu valodas stundās 4. 

klasē 

B. Kaļķe Z. Rubene 

7.  Jerahtina 

Svetlana 

Mazākumtautību sākumskolas skolēnu 

interpunkcijas prasmju analīze un to 

pilnveidošana krievu valodas stundās 

M. Gavriļina I. Pogrebľaka 

8.  Kalniľa 

Ilze 

Fiziskās aktivitātes bērniem ar cerebrālo 

trieku sākumskolā 

I. Ābeļkalns A. Berķe 

9.  Kalniľa 

Valda 

Tēmas „Izvēle un atbildība” apguve 

ētikas stundās 1. un 3. klasē 

I. Šūmane I. Pogrebľaka 

10.  Kaša Dace Pašgatavoti skaľu rīki jaunākā skolas 

vecuma bērnu muzicēšanas procesā 

L. Stramkale Z. Jonušaite 

11.  Kondrāte 

Indra 

Vērtību izglītība integrētā mācību 

procesā 

Z. Rubene M. Urdziľa - 

Deruma 

12.  Linkēviča 

Sanita 

Vilnas velšanas apguve mājturībā un 

tehnoloģijās 1. – 4. klasēs 

M. Urdziľa - 

Deruma 

G. Treimane 

13.  Madţule 

Santa 

Latviešu valodas mācību saturs skolēna 

rakstu runas attīstīšanai 1. – 4. klasēs 

Z. Anspoka M. Gavriļina 

14.  Nikandrov

a Kristīne 

Didaktiskā spēle skolēnu mutvārdu 

runas attīstībai latviešu valodas stundās 

1. klasē 

Z. Anspoka M. Gavriļina 

15.  Paegle 

Ināra 

Ekskursija kā intereses rosinātāja 

dabaszinībās 1. – 4. klasēs 

A. Berķe M. Urdziľa - 

Deruma 

16.  Šaicāne 

Sanda 

Didaktisko spēļu izmantošanas iespējas  

3. klasē dabaszinībās 

R. Vociša  Z. Jonušaite 

17.  Vorslava 

Aira 

Netradicionāli paľēmieni ģeometriska 

satura problēmuzdevumu risināšanā 1. – 

4. klasēs  

J. Mencis Z. Jonušaite 

 

 

 

 

 

8.14. Valsts pārbaudījuma vērtējumi 2010. gadā 

 

N.p.k. Vārds, 

uzvārds 

Valsts 

pārbaudījuma  

Diplomdarba 

vērtējums 

Valsts 

pārbaudījuma 
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vērtējums gala vērtējumi 

1.  db 8  10 (izcili) 9 (teicami) 

2.  id 5 (viduvēji) 6 (gandrīz labi) 6 (gandrīz labi) 

3.  ie 4 (gandrīz viduvēji) 7 (labi) 6 (gandrīz labi) 

4.  ag 6 (gandrīz labi) 7 (labi) 7 (labi) 

5.  jj 7 (labi) 7 (labi) 7 (labi) 

6.  vj 8 (ļoti labi) 8 (ļoti labi) 8 (ļoti labi) 

7.  sj 6 (gandrīz labi) 8 (ļoti labi) 7 (labi) 

8.  ik 5 (viduvēji) 8 (ļoti labi) 7 (labi) 

9.  vk 6 (gandrīz labi) 6 (gandrīz labi) 6 (gandrīz labi) 

10.  dk 5 (viduvēji) 8 (ļoti labi) 7 (labi) 

11.  ik 5 (viduvēji) 6 (gandrīz labi) 6 (gandrīz labi) 

12.  sl 6 (gandrīz labi) 9 (teicami) 8 (ļoti labi) 

13.  sm 7 (labi) 5 (viduvēji) 6 (gandrīz labi) 

14.  kn 4 (gandrīz viduvēji) 7 (labi) 6 (gandrīz labi) 

15.  ip 6 (gandrīz labi) 9 (teicami) 8 (ļoti labi) 

16.  ss 5 (viduvēji) 8 (ļoti labi) 7 (labi) 

17.  av 4 (gandrīz  

viduvēji) 

4 (gandrīz  

viduvēji) 

4 (gandrīz 

viduvēji) 

 

12%

12%

29%
29%

18% 8 balles

7 balles

6 balles

5 balles

4 balles

 
 VALSTS EKSĀMENA VĒRTĒJUMA REZULTĀTI 

6% 12%

28%
24%

18%

6% 6%
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6%
18%

35%6%

29%

6% 9 balles

8 balles

7 balles

6 balles

5 balles

4 balles

 
VALSTS PĀRBAUDĪJUMA GALA VĒRTĒJUMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.15. 2010. GADA ABSOLVENTU DARBA VIETAS, KURI VEIC PEDAGOĢISKO DARBĪBU 

 

N.P.K. VĀRDS, 

UZVĀRDS 

DARBA VIETA IEĽEMAMAIS AMATS 

1.  Grigorjeva 

Agita 

Salaspils 1. vidusskola pamatizglītības skolotāja 

2.  Jaľkova Jeļena Rīgas 29. vidusskola sākumskolas skolotāja 

3.  Jegorova 

Viktorija 

Rīgas 182. PII pirmsskolas izglītības 

skolotāja 

4.  Jerahtina 

Svetlana 

Rīgas 234. PII pirmsskolas izglītības 

skolotāja 

5.  Kalniľa Ilze Raiskuma sanatorijas 

internātpamatskola 

internāta skolotāja 

6.  Kalniľa Valda Rīgas V. Zālīša pamatskola skolotāja 

7.  Kaša Dace Salacgrīvas vidusskola pamatizglītības skolotāja 

8.  Madţule Santa Daugmales pamatskola skolotāja 

9.  Nikandrova 

Kristīne 

Rīgas 242. PII pirmsskolas izglītības 

skolotāja 

10.  Paegle Ināra Allaţu pamatskola sākumskolas skolotāja 

11.  Vorslava Aira Rīgas Hanzas vidusskola pagarinātās dienas grupas 

skolotāja 

 

 

 

 

 



 

 755 
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8.16. Studentu aptaujas rezultāti 

 

Pamatizglītības skolotājs  2.k. 
 

 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)  

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

1 
Studiju kursu piedāvājums studiju 

programmā 2,13 2 73% 0   

2 
Studiju programmā piedāvāto studiju 

kursu saturs 1,93 2 80% 0  

3 
Studiju programmas noteikto A daļas kursu 

saturs 2,23 2 53% 2  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,67 5 60% 9  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,13 2 60% 0  

6 

Studiju programmas piedāvātā iespēja 

attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes 

un iemaľas 2,00 2 53% 1  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 

informācijas tehnoloģijas informācijas 

meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,93 2 47% 1  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar 

informāciju (izvērtēt, analizēt to) 1,93 2 73% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 

informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,60 3 33% 5  

10 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 

nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 

svešvalodā 2,00 2 47% 2  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,00 2 60% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,50 5 87% 13  

13 
Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web 

CT vidē) 2,40 5 67% 10  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,64 2 60% 1  

15 
Fakultātes personāla attieksme pret 

studentiem 2,00 2 47% 1  

16 
Informācijas iegūšana par studiju procesu 

fakultātē 2,00 2 53% 1  

17 
Fakultātes personāla darbība studiju 

procesa uzlabošanā 2,14 2 40% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums 

(telpas, mācību līdzekļi utt.) 2,00 2 27% 4  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,64 2 60% 1  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras 

pieejamība LU bibliotēkās 2,92 3 53% 3  

21 
Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam 

darbam? 1,93 2 47% 1 10-20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 

izvēlējāties šo studiju programmu LU 2,20 2 67% 0  

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam 

jautājumam.    

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši 

attiecīgo viedokli      

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai 

nav atbildējuši    

 Aptaujāti 15 respondenti  2010.g. pavasarī   
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Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,10      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,17      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,11      

 Studiju procesa organizēšana 2,13      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,19      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 

LU citā 

noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 

 % 67% 20% 7% 7% 0% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 

specialitātei? jā 

vairāk 

jā vairāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 13% 20% 0% 13% 53% 

 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 

specialitātē? jā 

drīzāk 

jā drīzāk nē nē 

nevaru 

pateikt 

 % 80% 13% 0% 0% 7% 
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Pamatizglītības skolotājs  3.k. 
 

 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda*  

Moda % 

** 

Nevar 

pateikt ***   

 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,00 2 100% 0    

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 2,13 2 88% 0   

3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,43 2 50% 1   

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,14 2 75% 1  
 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,25 2 75% 0   

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 

pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas 2,13 2 88% 0  

 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 

informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 

apstrādei un noformēšanai utt 1,88 2 88% 0  

 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 

(izvērtēt, analizēt to) 1,63 2 63% 0  

 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 

informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,25 3 50% 0  

 

10 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 

nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 

svešvalodā 1,50 2 50% 0  

 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,50 2 50% 0   

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,50 5 50% 4   

13 
Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT 

vidē) 2,00 5 63% 5  

 

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,38 1 63% 0   

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,63 2 63% 0   

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,00 2 50% 2   

17 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 

uzlabošanā 2,14 2 50% 1  

 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 

mācību līdzekļi utt.) 2,13 2 38% 0  

 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,86 2 50% 1   

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 

bibliotēkās 2,71 3 38% 1  

 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,29 1 63% 1 

vairāk kā 

20 h 

 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 

izvēlējāties šo studiju programmu LU 2,25 2 75% 0  

 

* moda - visbieţāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.     

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo 

viedokli      

 

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši     

 Aptaujāti 8 respondenti  

2010.g. 

pavasarī   

Aptaujas rezultātu kopsavilkums       

 Studiju programmas saturs 2,18       

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,98       

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,81       

 Studiju procesa organizēšana 1,75       

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,23       

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 

LU citā 

noz. 

citā 

augstsk. nestudēs 
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 % 38% 25% 0% 25% 13%  

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 

specialitātei? jā vairāk jā 

vairāk 

nē nē 

nevaru 

pateikt 

 

 % 25% 0% 0% 25% 50%  

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā 

drīzāk 

nē nē 

nevaru 

pateikt 

 

 % 38% 38% 13% 13% 0%  
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Pamatizglītības skolotājs  4.k. un 5.k. 
 

 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)  

    
Vidējais Moda*  

Moda 

% ** 

Nevar pateikt 

***   

1 
Studiju kursu piedāvājums studiju 

programmā 1,79 2 64% 0   

2 
Studiju programmā piedāvāto studiju kursu 

saturs 1,93 2 36% 0  

3 
Studiju programmas noteikto A daļas kursu 

saturs 1,92 2 43% 1  

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1,67 1 50% 2  

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1,82 2 50% 3  

6 

Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 

pētnieciskās/ profesionālās prasmes un 

iemaľas 2,14 2 50% 0  

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 

informācijas tehnoloģijas informācijas 

meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt 1,79 2 64% 0  

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar 

informāciju (izvērtēt, analizēt to) 2,23 2 57% 1  

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 

informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 1,93 2 57% 0  

10 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 

nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 

svešvalodā 1,92 1 43% 1  

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,57 1 64% 0  

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,89 5 36% 5  

13 
Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web 

CT vidē) 1,56 1 43% 5  

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,57 2 57% 0  

15 
Fakultātes personāla attieksme pret 

studentiem 1,57 1 50% 0  

16 
Informācijas iegūšana par studiju procesu 

fakultātē 1,58 2 50% 2  

17 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 

uzlabošanā 2,00 2 50% 1  

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums 

(telpas, mācību līdzekļi utt.) 2,00 3 29% 3  

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,08 2 57% 1  

20 
Studijām nepieciešamās literatūras 

pieejamība LU bibliotēkās 3,09 3 43% 3  

21 
Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam 

darbam? 1,69 2 64% 1 10-20 h 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 

izvēlējāties šo studiju programmu LU 1,86 2 71% 0  

 Aptaujāti 14 respondenti  2010.g. pavasarī  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 1,88      

 Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,75      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,97      

 Studiju procesa organizēšana 1,72      

 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,39      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? 

LU 

akad. 

LU 

prof. 

LU 

citā citā augstsk. nestudēs 
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noz. 

 % 43% 21% 14% 14% 7% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 

specialitātei? jā 

vairāk 

jā 

vairāk 

nē nē nevaru pateikt 

 % 14% 7% 7% 29% 43% 

 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 

specialitātē? jā 

drīzāk 

jā 

drīzāk 

nē nē nevaru pateikt 

 % 50% 29% 14% 0% 7% 
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8.17. Studentu aptaujas anketa 

 

Cienījamie studenti! Lai palīdzētu izvērtēt Pamatizglītības skolotāja (1.-4. klasēs) studiju 

programmas kvalitāti, lūdzam piedalīties studiju kursu izvērtēšanā. Paldies par atsaucību! 

________________________________________ (studiju kursa nosaukums). 

1. Vai Jūs apmierināja studiju kursa saturs? 

□ apmierina pilnībā 

□ apmierina daļēji jo _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

□ neapmierina, jo __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Vai studiju kursa viela tika izklāstīta saprotami? 

□ jā 

□ nē, jo __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Vai nodarbību skaits ir atbilstošs studiju kursa saturam? 

□ pietiekams □ par maz □ par daudz 

 

4. Vai studiju kursā ir liels patstāvīgā darba apjoms? 

□ jā  □ nē 

 

5. Vai Jūs tikāt informēti par prasībām studiju kursa apguvei? 

□ jā  □ nē 

 

6. Vai docētājam ir augstas prasības? 

□ jā ,jo___________________________________________________________ 

□ nē ,jo__________________________________________________________ 

 

7. Vai docētājs rosina diskutēt? 

□ jā  □ nē 

 

8. Vai docētājs ir labi sagatavojies nodarbībām? 

□ jā  □ nē 

9. Vai docētājam ir labvēlīga attieksme pret studentiem? 

□ jā 

□ nē, jo__________________________________________________________ 

 

10. Vai studiju kursa nodrošinājums ar literatūru ir labs? 

□ jā 

□ nē 

11. Vai studiju kursa tehniskais nodrošinājums ir labs? 

□ jā 

□ nē, jo__________________________________________________________ 
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