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1. LiepU studiju programmas “Lingvodidaktika” mērėis un uzdevumi, pēc 
programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 
attieksmju formā 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 
ir veidota uz licencētās studiju programmas “Lingvodidaktika (latviešu valoda)” 
(Licences Nr. 04043-54, izsniegta 2007. gada 30. jūlij ā) bāzes, paplašinot studentiem 
apgūstamo zināšanu un prasmju spektru – spēcinot literatūras didaktikas un kulturoloģijas 
studijas, kā arī piesaistot atsevišķu studiju moduli, kas nodrošina krievu valodas (kā 
dzimtās valodas) un literatūras skolotāju izglītošanu.  

Līdz ar vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standartu kulturoloģijā 
(MK noteikumi Nr. 715 02. 09. 2008.) Latvijas skolās ir radusies reāla nepieciešamība 
pēc kulturoloģijas skolotājiem, kas spētu sekmēt kultūrizglītotu personību veidošanos. Tā 
kā arī dzimtās skolotājs visos laikos ir bijis sava novada un valsts kultūras tradīciju 
kopējs un iedzīvinātājs izglītības vidē, tad piedāvājums līdztekus latviešu vai krievu 
valodas un literatūras skolotāja kvalifikācijai iegūt arī kulturoloģijas skolotājam 
nepieciešamās kompetences ir pamatots, mūsdienīgs un ekonomiski pārdomāts. 

Līdz ar to akreditācijai ir sagatavota profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” ar diviem  studiju virzieniem: 

1. Latviešu valodas un literatūras un kulturoloģijas skolotājs. 
2. Krievu valodas un literatūras un kulturoloģijas skolotājs. 

  Studiju programmas pašnovērtējuma veikšanai un akreditācijas dokumentu 
kopas izstrādei tika izveidota darba grupa. Pašnovērtējuma ziņojums, studiju programmas 
tipveida plāns un studiju programmas satura un īstenošanas apraksts apspriests Latviešu 
valodas katedras sēdē (2009. gada 29. janvārī, protokola Nr. 7, ekspertes asoc. prof. Ieva 
Ozola, Dr. philol. un docente Biruta Petre, Dr. philol.), Pedagoģijas zinātņu studiju 
programmu padomē (2009. gada 12. februārī, protokola Nr. 4, eksperte asoc. prof. Rita 
Ukstiņa, Dr. paed.), Humanitārās fakultātes Domē (2009. gada 19. februārī, protokola Nr. 
10, eksperte asoc. prof. Zanda Gūmane, Dr. philol.), LiepU Studiju padomē (2009. gada 
19. maijā, protokola Nr. 10, eksperte docente Aija Druvaskalne-Urdze, Dr. art.) un 
apstiprināts LiepU Senātā (2009. gada 15. jūnijā, protokola Nr. 11). 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Lingvodidaktika” mērķis: nodrošināt apstākļus augstas kvalitātes speciālistu 
sagatavošanai darbam izglītības jomā, dodot iespēju iegūt latviešu (vai krievu) valodas 
un literatūras un kulturoloģijas skolotāja kvalifikāciju un atbilstošu profesionālo 
kompetenci, ko apliecina profesionālā maģistra grāds filoloģijā. 
 

Galvenie uzdevumi šo mērķu sasniegšanai: 
1) radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības 

programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem; 
2) nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs 

pamatskolā un vidusskolā, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un 
mācību procesa organizēšanā un novērtēšanā; 

3) iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas kvalifikācijai 
atbilstošās zinātņu nozares didaktikā;   

4) attīstīt pedagoģisko un metodisko kompetenci līdzdalībai nacionālās kultūras un 
tradīciju saglabāšanā un tālākkopšanā Latvijas skolās; 

5) veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos. 
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Iegūstamie studiju rezultāti:  beidzot studiju programmu, students ir ieguvis tās 
prasmes un zināšanas (attiecīgi pa zināšanu līmeņiem: priekšstats, izpratne un lietošana), 
ko nosaka skolotāja profesijas standarts, – students 
• prot izvirzīt un īstenot sava darba mērķus un uzdevumus, noteikt prioritātes, lai 

organizētu savu un skolēnu darbu saskaņā ar izglītības satura dokumentiem; 
• ir apguvis prasmi organizēt radošu mācību vidi, izmantot mūsdienīgus mācību un 

metodiskos līdzekļus un informācijas tehnoloģijas; 
• izprot vērtēšanas sistēmu, prot izvērtēt un veicināt skolēnu mācību sasniegumus, 

personības izaugsmi, zina, kā mācību procesā efektīvi izmantot skolēnu 
pašnovērtējumu un savstarpējo vērtējumu; 

• pārzina savu mācāmo priekšmetu (latviešu valoda vai krievu valoda, literatūra, 
kulturoloģija) didaktiku, metodiskās inovācijas, izprot nepieciešamību sekot līdzi 
novitātēm un izmaiņām profilējošās zinātņu jomās (valodniecībā, literatūrzinātnē, 
kultūras teorijā un vēsturē) un izglītības satura dokumentos; 

• prot organizēt mācību situācijas nacionālās kultūras vērtību un tradīciju izzināšanai un 
apguvei, valodas pilnveidei, skolēnu patstāvīgai radošai un pētnieciskai darbībai; 

• izprot nepieciešamību palīdzēt skolēniem adaptēties mācību vidē, motivēt viņus 
izglītībai, mūžizglītībai, profesijas un karjeras izvēlei; 

• prot iegūt, analizēt un izmantot mācību darbam nepieciešamo informāciju, lai veidotu 
savas mācību programmas un materiālus; 

• pārzina izglītības pētījumu metodoloģiju, prot šīs zināšanas izmantot skolēnu 
personības izpētē, pedagoģiskās darbības analīzē, korekcijā un pilnveidē; 

• orientējas problēmsituāciju risināšanas līdzekļos un metodēs; 
• spēj strādāt komandā, vērtēt sava darba efektivitāti, attīstīt profesionālo meistarību, 

apzinās pedagoga profesionālās kompetences regulāras attīstības nepieciešamību 
tālākizglītības kursos un semināros; 

• izprot skolotāja profesionālās ētikas un pedagoģiskās saskarsmes būtību, spēj 
profesionāli un efektīvi organizēt darbu ar skolēnu vecākiem. 

 
2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 
mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma 
darbība     
 

LiepU attīstības stratēģija 2008. – 2018. gadam (apstiprināta Senāta sēdē 2008. 
gada 26. maijā) paredz kvalitatīvi nostiprināt un attīstīt akadēmiskās studijas, vienlaikus 
radot plašākas profesionālo studiju programmu apguves iespējas, kā arī rūpēties par jauno 
speciālistu sagatavošanu darba tirgus prasībām, nodrošinot kvalitatīvu un pieejamu 
studiju vidi. Šiem uzstādījumiem pilnā mērā atbilst LiepU otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības maģistra studiju programma “Lingvodidaktika”, piedāvājot 
studentiem iespējas vienlaikus iegūt gan latviešu (vai krievu) valodas un literatūras 
skolotāja un kulturoloģijas skolotāja kvalifikāciju, gan profesionālā maģistra grādu 
filoloģijā. 

Programmas iekšējās kvalitātes mehānismu, pirmkārt, nodrošina regulāras 
atgriezeniskās saites ieguve no programmā studējošajiem. Pārsvarā tas notiek šādos 
veidos: 
• studiju programmas direktores tikšanās ar studējošiem semestra laikā; 
• studiju programmas satura kvalitātes izvērtējums prakses noslēguma konferencēs; 
• atsevišķu studiju kursu un mācībspēku darba kvalitātes novērtējums semestra beigās 

(anketēšana); 
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• studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu novērtējums (SVID analīze 
plānota otrā studiju gada beigās). 

Otrkārt, studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina mācībspēku 
sadarbība vienas zinātņu nozares studiju kursos – apspriedes, studiju kursu satura 
salīdzinājums un korekcijas, lai novērstu iespējamo tematisko pārklāšanos, izmantojamās 
literatūras sarakstu analīze un salīdzinājums, lai optimizētu studentu patstāvīgā darba 
apjomu un kvalitāti. 

Treškārt, studiju procesa optimizāciju nodrošina sadarbība ar LiepU profesionālās 
augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Matemātikas un informātikas 
didaktika”, organizējot kopīgus studiju kursus pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu jomā. 

Ceturtkārt, studiju kvalitātes uzlabošanu nodrošina prakses dokumentācijas 
(prakses vietu sniegto raksturojumu un studentu pašvērtējumu) analīze, kā arī – nākotnē – 
kvalifikācijas pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja atsauksmes analīze par 
kvalifikācijas eksāmena norisi un maģistra darbu tematiku, aizstāvēšanas gaitu un 
studentu sagatavotību darba tirgum. 
 
3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 
studiju pasākumu apraksta anotācija 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Lingvodidaktika” apjoms ir 100 KRP gan pilna, gan nepilna laika studiju formā. 

Obligātās izvēles (A) daļa – vispārizglītojošie studiju kursi (12 KRP)  
Ierobežotās izvēles (B) daļa – nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas 

studiju kursi (88 KRP) sakārtoti šādas grupās: 
• Pedagoģija un psiholoģija (14 KRP) 
• Mācību priekšmetu didaktikas (26 KRP) 
• Pedagoģiskā prakse (26 KRP) 
• Kvalifik ācijas pārbaudījumi (22 KRP) 

Mācību priekšmetu didaktiku moduļi ir divi – atsevišķi katram studiju virzienam, 
katrs 26 KRP apjomā, kas tiek organizēti paralēli. Pārējie studiju kursi, kā arī prakses abu 
moduļu studentiem notiek vienlaicīgi. 

Studiju kursu programmas sk. 4. pielikumā. 
Studiju laikā studentiem ir Vērošanas prakse (2 KRP), Mācību prakse pamatskolā 

(5. – 9. klasē) (6 KRP), Mācību prakse vidusskolā (10. – 12. klasē) (8 KRP) un 
Kvalifik ācijas prakse (5. – 12. klasē) (10 KRP). Skolotāja kvalifikācijas un profesionālā 
maģistra grāda ieguvei studenti izstrādā un aizstāv maģistra darbu (20 KRP), kā arī kārto 
kvalifikācijas eksāmenu latviešu (vai krievu) valodas, literatūras un kulturoloģijas 
didaktikā (2 KRP). 

Darba formas: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, e-studijas, patstāvīgais 
studiju darbs, prakse, prakses aizstāvēšana. 

Pārbaudes formas: eksāmeni, ieskaites ar vērtējumu 10 ballu sistēmā. 
 
4. Vērtēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanu vērtēšana otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programmā “Lingvodidaktika” notiek saskaņā ar LiepU Senātā 
apstiprinātiem reglamentējošiem dokumentiem, kas pieejami LiepU Kvalitātes vadības 
sistēmā (KVS), kā arī LiepU mājaslapā (www.liepu.lv) sadaļā Dokumenti: 
• Nolikums par studijām (23. 04. 2007., grozījumi 29. 08. 2008.) 
• Noteikumi par studiju kursu pārbaudījumiem (23. 04. 2007., grozījumi 29. 08. 2008.) 



 10

• Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (26. 03. 2007., 
grozījumi 29. 08. 2008.) 

• Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (19. 
05. 2003.) 

Studiju kursu apguves beigās studenti kārto ieskaites un eksāmenus atbilstoši 
studiju programmas tipveida plānam un studiju kursu programmām, kurās dots studiju 
kursa satura apguves novērtējuma apraksts. Studiju kursu programmas studenti saņem 
semestra sākumā, uzsākot katra jauna studiju kursa apguvi. Gan eksāmeni, gan ieskaites 
tiek vērtētas pēc 10 ballu vērtēšanas sistēmas. Atsevišķām ieskaitēm tiek piemērots 
kumulatīvā vērtēšanas sistēma, kas motivē studentus sistēmiskam darbam visa semestra 
laikā. 
 
5. Programmas praktiskā īstenošana 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 
ar sākotnējo nosaukumu “Lingvodidaktika (latviešu valoda)” uzsākta 2008./2009. studiju 
gadā, tā tiek īstenota pilna laika studiju formā (studiju ilgums 2,5 gadi). Licence ir iegūta 
arī nepilna laika studiju formai (studiju ilgums 3 gadi), taču studijas šajā formā pagaidām 
nav uzsāktas. 

Teorētiskie studiju kursi tiek apgūti četros semestros pilna laika studijās un piecos 
semestros nepilna laika studijās. Katru semestri ir plānota viena prakse (sk. studiju 
programmas tipveida plānu). 4. semestrī (5. semestrī nepilna laika studijās) studenti kārto 
kvalifikācijas eksāmenu latviešu (vai krievu) valodas, literatūras un kulturoloģijas 
didaktikā. Pēdējais semestris (5. resp. 6.) ir paredzēts maģistra darba izstrādei.  

Studiju programmas īstenošanas galvenie veidi ir kontaktnodarbības, e-studijas 
kursa menedžmentsistēmā “Moodle”, studentu patstāvīgais darbs, konsultācijas ar 
docētājiem un studiju/maģistra darbu vadītājiem, prakses un to aizstāvēšana. Svešvalodu 
katedras docētājas (Eleonora Ņikiforova, Marina Novika) piedalījās Leonardo da Vinči 
projektā ILLIMITED, kur ieguva priekšstatu par kursu veidošanas procesu Altsolem. 
Eleonora Ņikiforova ir piedalījusies starptautiskajā mācību seminārā ILLIMITED 
Training Course, kas norisinājās Hamburgā un parakstījusi līgumu par krievu literatūras 
e-mācību kursa izstrādāšanu tīmekļa vietnē www.altsolem.net. 

Maģistra darbu tematika mērķtiecīgi tiek saistīta ar tiem profesionālās darbības 
virzieniem, kas nepieciešami latviešu (vai krievu) valodas un literatūras un kulturoloģijas 
skolotāja kvalifikācijas un profesionālo kompetenču pilnveidei: latviešu valodas kā 
dzimtās valodas vai otrās valodas didaktika, latviešu valodas un literatūras sintēze, 
latviešu valodas mācības starpkultūru un bilingvālās izglītības kontekstā, krievu valodas 
kā dzimtās valodas didaktika, kulturoloģijas didaktika u.c. Maģistru darbu vadītāji ir 
attiecīgo studiju kursu docētāji – LiepU akadēmiskais personāls. 
 

6. Programmas perspektīvais novērtējums 
 
6.1. Atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam; atbilstība profesijas 
standartam 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Lingvodidaktika” organizācijas un satura atbilstība “Noteikumu par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: IV sadaļai Maģistra programmas 
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obligātais saturs un V sadaļai Profesionālo programmu obligātais saturs (LR MK 
noteikumi Nr. 481) parādīta 1. tabulā. 

 
Studiju programmas “Lingvodidaktika”  organizācijas un satura atbilstība 

LR MK noteikumiem Nr. 481 
par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

1. tabula 

MK noteikumu prasības Studiju programmas atbilstība 

Prasības studiju kursa organizācijai un saturam 
Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 
KRP 

Profesionālā maģistra studiju programmas 
apjoms ir 100 KRP 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir 
vismaz pieci gadi 

Filoloģijas bakalaura studiju programma – 3 
gadi + profesionālā maģistra studiju 
programma – 2,5 gadi = 5,5 gadi 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 
un kuru apjoms ir vismaz 7 KRP 

Minētās prasības nodrošina šādi studiju kursi: 
Starpkultūru un bilingvālā izglītība, 
Alternatīvās pedagoģiskās koncepcijas, Vides 
un veselības izglītība, Izglītības filozofija, IT 
izglītības sistēmā – kopā 10 KRP 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 KRP 

Minētās prasības nodrošina šādi studiju kursi: 
Izglītības kvalitātes vadība, Izglītības 
pētījumu metodoloģija un Studiju darbs – 
kopā 6 KRP 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 2 KRP 

Studiju programmā iekļautie pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju kursi: Vispārīgā 
pedagoģija, Audzināšanas teorija, Didaktika, 
Sociālā psiholoģija, Integratīvā pedagoģija, 
Pedagoģiskā psiholoģija, Pedagoģiskā 
saskarsme – kopā 14 KRP 

Nozares teorētiskie un profesionālās 
specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 4 
KRP 

Nozares teorētiskie un profesionālās 
specializācijas kursi: latviešu (krievu) valodas 
didaktikas kursi, literatūras didaktikas kursi, 
Kulturoloģijas didaktika – kopā 26 KRP katrā 
modulī 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 KRP 
Ir plānotas četras prakses ar šādu KRP 
sadalījumu: 2 + 6 + 8 + 10 – kopā 26 KRP 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana un 
kura apjoms ir vismaz 20 KRP 

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana (20 
KRP), kvalifikācijas eksāmens (2 KRP)  

Studiju kursu izvēli maģistra programmā un 
profesionālajā programma, studiju kursu saturu 
un apjomu, kā arī prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka profesijas 
standarts 

Studiju kursu izvēle, saturs un apjoms ir 
nodrošināts atbilstoši skolotāja profesijas 
standartam (reģistrācijas Nr. PS 0238, 
apstiprināts ar IZM 2004. gada 27. februāra 
rīkojumu Nr. 116) 

Pēc maģistra programmas apguves piešķir 
profesionālo maģistra grādu nozarē, 
starpnozarē, kopnozarē vai profesijā. 

Pēc maģistra programmas apguves paredzēts 
piešķirt profesionālā maģistra grādu filoloģijā  

Pēc profesionālās programmas apguves piešķir 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

Pēc studiju programmas apguves paredzēts 
piešķirt latviešu (krievu) valodas un literatūras 
un kulturoloģijas skolotāja piektā līmeņa 
kvalifikāciju 
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Maģistra studiju programmā “Lingvodidaktika” ietvertie studiju kursi nodrošina 
skolotāja profesijas standartā (reģistrācijas Nr. PS 0238, apstiprināts ar IZM 2004. gada 
27. februāra rīkojumu Nr. 116) nosaukto zināšanu ieguvi, uz kā pamata tiek attīstītas 
studējošo prasmes un iemaņas, veidotas attieksmes un radošās darbības pieredze 
profesijas standartā formulēto pienākumu un uzdevumu kompetentai izpildei.  

Skolotāja profesijas standarta un maģistra studiju programmas “Lingvodidaktika” 
studiju kursu atbilstība parādīta 2. tabulā. 
 

Studiju programmas “Lingvodidaktika” satura atbilst ība  
skolotāja profesijas standartam 

2. tabula 

Skolotāja profesijas standartā 

formulētās zināšanas un to 

izmantojuma līmenis 

Atbilstošie studiju kursi 

Valsts izglītības sistēmas un skolotāju 
darbību reglamentējošie dokumenti un 
darba likumdošana (LR un ES likumi, 
dokumenti un normatīvie akti) (izpratne) 

• Izglītības filozofija 
• Starpkultūru un bilingvālā izglītība 
• Izglītības pētījumu metodoloģija 
• Alternatīvās pedagoģiskās koncepcijas 
• Sociālā psiholoģija 
• Integratīvā pedagoģija 

Bērnu tiesību aizsardzība (lietošana) • Bērnu tiesību aizsardzība 

Pedagoģija un psiholoģija (lietošana) 

• Vispārīgā pedagoģija 
• Audzināšanas teorija 
• Didaktika 
• Pedagoģiskā psiholoģija 

Mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes 
nozare (lietošana) 

• Lingvodidaktika 
• LAT 1 didaktika 
• LAT 2 didaktika 
• Literatūras didaktika 
• Kulturoloģijas didaktika 
• Krievu valodas didaktika 
• Krievu literatūras didaktika 
• Krievu valodas dialektoloģija 
• Krievu un latviešu kontrastīvā lingvistika 
• Literāro tekstu izmantošana mācību procesā 
• Bērnu literatūra un kultūra skolā 
• Mitoloģija un folklora vidusskolā 
• Pasaules literatūra un kultūra vidusskolā 
• Jaunākā latviešu literatūra skolā 

Valodas un komunikācija (lietošana) 
• Pedagoģiskā saskarsme 
• Mūsdienu krievu valoda 

Sociālās zinības (lietošana) • Pedagoga profesionālā ētika 
Izglītības vadība (izpratne) • Izglītības kvalitātes vadība 
Veselīgs dzīves veids (lietošana) • Vides un veselības izglītība 
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6.2. LiepU studiju programmas “Lingvodidaktika” salīdzinājums ar analoăiskām studiju 
programmām Latvijā un citu ES valstu augstskolās 

 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

satura un īstenojuma aspektā ir daļēji  atbilstīga Daugavpils Universitātē (DU) īstenotajai 
profesionālā maģistra studiju programmai “Vidējās izglītības skolotājs”, kas akreditēta 
10. 10. 2007. uz 6 gadiem (līdz 31. 12. 2013.). Arī šī studiju programma piedāvā vairākus 
studiju virzienus, tostarp Latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā 
valoda) un Krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda). Abu 
studiju programmu satura salīdzinājums parādīts 3. tabulā. 
 

LiepU profesionālā maģistra studiju programmas “Lingvodidaktika” satura 
salīdzinājums ar DU profesionālā maģistra studiju programmu “Vid ējās izglītības 

skolotājs” 
3. tabula 

DU studiju programma “Vidējās 

izglītības skolotājs”   

LiepU studiju programma 

“Lingvodidaktika”    
Vispārizgl ītojošie studiju kursi 

Skolotāja profesionālās identitātes pilnveide (2 
KRP) 

Pedagoga profesionālā ētika (1 KRP) 

Mācību plānu teorija, izveide un izvērtējums 
(2) 

Izglītības filozofija (2) 
Izglītības kvalitātes vadība (2) 

Izglītība daudzkultūru vidē (3) 
Starpkultūru un bilingvālā izglītība (2)  Bilingvālās mācības (2) 

Pētījumu metodoloģija un organizācija 
izglītībā (3) Izglītības pētījumu metodoloģija (2)  

Skolēnu vecumposmu fizioloģija un veselības 
veicināšana (2) 

Vides un veselības izglītība (2) 

Retorika (2)  
 Bērnu tiesību aizsardzība (1) 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 
Vispārīgā pedagoģija (2) Vispārīgā pedagoģija (2) 
Vispārīgā un attīstības psiholoģija (2) Pedagoģiskā psiholoģija (2) 
Audzināšanas teorija un metodika (2 ) Audzināšanas teorija un metodika (2) 
Saskarsmes psiholoģija (2) Sociālā psiholoģija (2) 
Skolēnu radošo un pētniecisko darbu 
metodoloģija (2) 

Didaktika (3) 

Alternatīvās pedagoģiskās koncepcijas (2) 
Mācīšanās stratēģijas un stili (2) 
  Integratīvā pedagoģija (2)  

Mācību priekšmetu didaktikas studiju kursi (latviešu valoda) 

Latviešu valodas mācību metodika (6) 
Lingvodidaktika (2) 
LAT1 didaktika (2) 

Latviešu valodas kā otrās valodas mācību 
metodika (4) 

LAT2 didaktika (3) 

Latviešu literatūras mācību metodika (7) Literatūras didaktika (4) 
 Bērnu literatūra un kultūra skolā (3) 

Pasaules literatūra un kultūra vidusskolā (2) 
Jaunākā latviešu literatūra skolā (2) 

Teksta interpretācijas pieejas literatūras 
apguvē (2) 

Literāro tekstu izmantošana mācību procesā 
(2) 

Folklora literatūras stundās (2) Mitoloģija un folklora vidusskolā (2) 
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Literatūras un kultūras vēstures integrācijas 
iespējas (2) 

Kulturoloģijas didaktika (4) 

Mācību priekšmetu didaktikas studiju kursi (krievu valoda) 
Krievu valodas mācību metodika (6) Krievu valodas didaktika (4) 
Krievu literatūras mācību metodika (6) 

Krievu literatūras didaktika (4) 
Krievu literatūras lasīšanas metodika (2) 
Literārā teksta interpretācija skolā (3) Literāro tekstu izmantošana mācību procesā 

(2) 
Krievu un Rietumeiropas literārā pasaka (2)  
Krievu valodas kā svešvalodas mācību 
metodika (4) 

 

Ortogrāfija (2)  
 Mūsdienu krievu valoda (5) 
 Krievu valodas dialektoloģija (2) 
 Krievu un latviešu kontrastīvā lingvistika (5) 
 Kulturoloģijas didaktika (4) 

3. tabula 
 

Tāpat LiepU maģistra studiju programmas “Lingvodidaktika” latviešu valodas un 
literatūras un kulturoloģijas skolotāja studiju virziens ir salīdzināms ar citām Latvijas 
augstskolu studiju programmām, kuras sagatavo vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotājus. Tā kā visu skolotāju sagatavošanas studiju programmu saturs ir 
veidots atbilstīgi skolotāja profesijas standartam (atšķirības gan skar satura apjomu un 
studiju kursu dalījumu resp. nedalījumu moduļos), tad studiju satura un struktūras 
attiecības ir nebūtiskas. Galvenais, ar ko atšķiras LiepU studiju programma no, 
piemēram, Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes un Rēzeknes augstskolas attiecīgā 
profila studiju programmām, ir gala rezultāts, proti, studējošie iegūst ne vien latviešu 
valodas un literatūras un kulturoloģijas skolotāja 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, bet 
arī profesionālā maģistra grādu. Tāpat nevienā no augstskolām netiek piedāvāta iespēja 
līdztekus latviešu (vai krievu) valodas un literatūras skolotāja kvalifikācijai iegūt arī 
kulturoloģijas skolotāja kvalifikāciju. 

Latvijas Universitātes (LU) Filoloģijas fakultātes studiju programma 
“Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs” ir akreditēta 01. 12. 2004. uz 6 
gadiem (līdz 31. 12. 2010.), un tā paredz iespēju nodrošināt studējošiem vidējās izglītības 
latviešu valodas un literatūras skolotāja 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Studiju 
formas – pilna laika studijas, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas, 
studiju ilgums attiecīgi 2 gadi, 2,5 gadi, 3 gadi, apjoms 80 KRP. Obligātā daļa (A, A1) 
divgadīgajā programmā veido 85% no visa satura, bet obligātās izvēles daļa (B un B1) –
12 KRP apjomā veido 15 % no visas programmas apjoma.   

Rēzeknes augstskola (RA) piedāvā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmu “Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, kas akreditēta 27. 12. 
2006. uz 6 gadiem (līdz 31. 12. 2012.) un nodrošina studējošiem izglītības latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programma tiek 
organizēta nepilna laika studijās, studiju ilgums 2 gadi, apjoms – 63 KRP. Studiju 
programmas nozares teorētiskos kursus veido 2 moduļi: (1) pedagoģija un psiholoģija un 
(2) mūsdienīga mācību stunda. Profesionālās specializācijas kursi ir apvienoti 3 moduļos: 
(1) inovācijas dzimtās valodas un literatūras mācīšanas metodikā; (2) teksts un tekstveide 
un (3) sociālo zinību aspekti pedagoga profesionālajā darbībā.  

 
Analoģiskas ievirzes Tallinas Pedagoģiskās universitātes (Igaunija) studiju 

programma piedāvā studējošiem iespēju iegūt igauņu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikāciju, vienlaikus iegūstot filoloģijas pedagoģijas maģistra grādu igauņu valodas 
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un literatūras didaktikā. Studiju ilgums 2 gadi, apjoms – 120 ECTS jeb 80 KRP. Nozares 
teorētiskie kursi šajā studiju programmā sadalīti 3 moduļos: (1) Vispārīgā pedagoģija un 
psiholoģija, (2) Speciālā didaktika un (3) Valoda un literatūra (28 KRP). Profesionālās 
specializācijas kursi sadalīti 2 moduļos (22 KRP). Brīvās izvēles kursiem paredzēti 4 
KRP. Prakses apjoms 15 ECTS jeb 10 KRP. Valsts pārbaudījumā ietilpst diplomdarba 
izstrāde un aizstāvēšana. 

 
Salīdzinot ar Vācijas augstskolām, kur skolotāju izglītība tiek organizēta 3 

pakāpēs, LiepU profesionālās maģistra studiju programmas “Lingvodidaktika” 
kvalifikācijas ieguves daļa varētu tikt salīdzināta ar pirmās pakāpes studijām – skolotāja 
profesionālā izglītība pēc augstskolas studijām. Universität Hildesheim II profilā – 
kultūras zinātnes un estētiskā komunikācija – tiek gatavoti vācu valodas kā dzimtās 
valodas skolotāji dažādu pakāpju skolām (Grund-, Haupt- und Realschulen). Lai 
palielinātu pedagoģiskās prakses īpatsvaru skolotāju studijās (līdzīgi kā Latvijā), 
Hildesheimas universitātē ir izveidots teorijas-prakses modelis, kas paredz līdztekus 
teorētiskajām studijām pavadīt laiku skolā, hospitēt un gūt mācību pieredzi. Tā ir 
Schulpraktische Studien (SPS I, II und III), un LiepU šim prakses veidam daļēji atbilst 
vērošanas prakse. Bez SPS Hildesheimas universitātē pastāv vēl divi prakšu veidi (8 – 10 
nedēļu garumā) – Allgemeine Shulpraktikum (ASP) un Fachpraktikum (FP). LiepU 
studiju programmā pastāv cits prakšu veidu dalījums un atšķirībā no Hiledesheimas 
universitātes lielāka vērība tiek pievērsta tieši mācību priekšmeta praksei, kas kā 
primārais tiek norādīts tikai FP praksē. 

Divās citās Vācijas augstskolās – Universität Bayreuth un Ludwig-Maximilans-
Universität München – var iegūt gan vācu valodas skolotāja kvalifikāciju, gan maģistra 
grādu, kā to piedāvā arī LiepU profesionālā maģistra studiju programma 
“Lingvodidaktika”. Universität Bayreuth pēc 4. semestra, kad apgūtas vācu valodas 
skolotājam nepieciešamās zināšanas, piedāvā iestāties maģistra studiju programmā, kur 
jāmācās vēl 5 semestri. Vācu valodas didaktika var tikt izvēlēts gan kā pamatspecialitātes 
priekšmets, gan kā papildspecialitātes priekšmets, un atkarībā no izvēles atšķiras beigu 
pārbaudījumi. Studiju centrālās jomas ir tie studiju kursi, kas nodrošina rakstu valodas un 
mutvārdu runas kompetenci, kā arī tekstveides kompetenci. Ludwig-Maximilans-
Universität München piedāvā iespēju apgūt vācu valodas un literatūras didaktiku gan 
patstāvīgā maģistra studiju nozarē, gan kā daļu no skolotāja izglītības programmas. 
Studiju ilgums 9 semestri. 
 
 
6.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 
 

Pēdējos divos gados (2008. gada pavasarī 2009. gada pavasarī) LiepU (LPA) ir 
tikušas organizētas viedokļu apmaiņas darba devēju fokusgrupās vairākās studiju jomās, 
tostarp arī pedagogu izglītības un izglītības zinātnes studiju programmām. Plašāku 
informāciju par to sk. 8.7. pielikumā. 

Secinājumi par fokusgrupās izteikto viedokļu attiecināmību uz studiju programmu 
“Lingvodidaktika” ir vairāki: 
1. Studiju programmas priekšrocība ir tās plašais piedāvājums – iespēja iegūt 

profesionālā maģistra grādu lingvodidaktika un attiecīgi latviešu vai krievu valodas un 
literatūras skolotāja un kulturoloģijas skolotāja kvalifikāciju. 

2. Piedāvātie studiju kursi kā Izglītības filozofija, Pedagoga profesionālā ētika, Sociālā 
psiholoģija, Integratīvā pedagoģija, Starpkultūru un bilingvālā izglītība, Bērnu tiesību 
aizsardzība u c. nodrošina topošo pedagogu sagatavotību specifisku problēmu 
risinājumam mūsdienu pedagoģiskajā un sociālajā vidē. 
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3. Mūsdienu mainīgajos sociālajos un darbatirgus apstākļos noteiktā nepieciešamība 
pārkvalificēties, piemēram, līdztekus sākumskolas skolotāja izglītībai iegūt arī mācību 
priekšmeta(-u) skolotāja kvalifikāciju, ir viena no studiju programmas 
“Lingvodidaktika” priekšrocībām – tajā studē ne tikai filoloģijas bakalaura grādu 
ieguvušie jaunieši, bet arī skolotāji ar pietiekami lielu darba stāžu. 

 
7. Studējošie 

 
7.1. Studējošo skaits programmā 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Lingvodidaktika” 
pašlaik studē 6 studenti latviešu valodas un literatūras skolotāja modulī; uzņemšana 
latviešu valodas un literatūras un kulturoloģijas skolotāja studiju virzienā, kā arī krievu 
valodas un literatūras un kulturoloģijas skolotāja studiju virzienā notiks tikai pēc 
akreditācijas. 
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

Pirmajā studiju gadā licencētajā studiju programmā “Lingvodidaktika (latviešu 
valoda)” uzņemšana nenotika, otrajā gadā tika imatrikulēti 6 studenti. 
 
7.3. Absolventu skaits 

Maģistra studiju programmā “Lingvodidaktika” vēl nav absolventu. 
 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
Pirmajā studiju gadā vēl nav veikta studentu aptauja, tā plānota 4. semestra 

beigās.  
 
7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā galvenokārt notiek pārrunās ar 
studiju programmas direktori. Studentu ierosinātie jautājumi galvenokārt attiecas uz 
studiju procesa organizāciju, jo daļa studentu, būdami skolotāji, nevar savienot studijas 
darbadienās ar saviem darba pienākumiem skolās. Universitātes iespēju robežās šie 
jautājumi tiek risināti (2. semestrī studenti studē piektdienas pēcpusdienās un sestdienās). 
Plašāka studentu aptauja attiecībā uz studiju saturu un prakšu organizāciju plānota otrajā 
studiju gadā, taču studenti ir piedalījušies LiepU ikgadējā studentu aptaujā.  

Svarīgākie secinājumi: 
1. Ar izvēlēto studiju programmu kopumā studenti lielākoties ir pilnīgi apmierinātai 

un uzskata, ka tā iegūtās zināšanas viņiem noderēs darbā. 
2. Ar studiju laika plānojumu studenti ir daļēji apmierināti, taču sīkāki komentāri par 

to, kas maināms, sniegti netiek. 
 
 
8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Lingvodidaktika” darbu nodrošina LiepU Humanitārā fakultāte: Latviešu valodas 
katedra, Svešvalodu katedra, Literatūras katedra; Pedagoģijas fakultāte: Pedagoģijas 
katedra, Psiholoģijas katedra; Dabas un sociālo zinātņu fakultāte: Vides katedra, 
Matemātikas un informātikas katedra, Sociālo zinātņu katedra un Vadībzinātņu katedra. 
Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla sarakstu sk. 2. pielikumā. 
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8.1. Akadēmiskā personāla skaits  
Kopumā programmā nodarbināti 22 mācībspēki; 77,27 % no tiem ievēlēti LiepU.  
 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija  
No 22 docētājiem 11 (50 %) ir ar doktora grādu un 11 (50 %) – ar maģistra grādu. 

2 mācībspēki pašlaik studē LiepU doktora studiju programmās, 3 docētāji strādā pie 
promocijas darba pabeigšanas. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas 
(CV) sk. 3. pielikumā.  

 
8.3. ZinātĦu doktori un profesori  

Studiju programmas satura īstenošanā piedalās 11 zinātņu doktori, no tiem 2 
profesori un 4 asociētie profesori. 

 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem 6 gadiem  

Akadēmiskā personāla atlase atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajiem 
kritērijiem, kā arī LiepU Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) noteiktajai procedūrai 
“Personāla plānošana, atlase un novērtēšana”. Akadēmisko personālu ievēl uz 6 gadiem, 
noslēdzot darba līgumu par darbinieka pienākumiem veikt akadēmisko darbu, zinātniski 
pētniecisko darbu, izstrādāt mācību un metodiskos līdzekļu u.tml. 

Pieaicinātos mācībspēkus izvērtē pēc šādiem kritērijiem: 
• izglītība (bakalaura grāds, studijas maģistrantūrā, maģistra grāds, studijas 

doktorantūrā, doktora grāds); 
• mācībspēka profesionālā pieredze (strādā jomā, par kuru lasa lekcijas; pašreiz vairs 

nestrādā jomā, par kuru lasa lekcijas; ir liela pieredze jomā, par kuru lasa lekcijas); 
• iepriekšējās sadarbības kvalitāte; 
• zinātniski metodiskā darbība. 
 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 

Studiju programmā nodarbināto mācībspēku atsevišķi zinātniskās pētniecības 
virzieni lielā mērā saistīti ar studiju programmas satura specifiku, un pētniecības rezultāti 
ir plaši publicēti (vairāk nekā 70 publikācijās). Īpaši tas sakāms par pētījumiem 
integratīvajā pedagoģijā (Dina Bethere), jaunākajā latviešu literatūrā (Anda Kuduma), 
latviešu valodas un krievu valodas kā dzimtās valodas didaktikā (Diāna Laiveniece, 
Marina Novika), audzināšanas teorijā, īpaši – vērtībizglītībā (Anita Līdaka), izglītības 
pētījumu metodoloģijā un pedagoģiskajā saskarsmē (Alīda Samuseviča). Par pilnīgi jaunu 
jomu LiepU uzlūkojama kulturoloģija un kulturoloģijas didaktika, kurā veicami pētījumi 
tuvākajā nākotnē, domājot par šī studiju virziena attīstību. Akadēmiskā personāla 
publikāciju sarakstu sk. 3. pielikumā. 

 
 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Lingvodidaktika” darbība tiek finansēta no 
1) budžeta studiju vietām (5 vietas), 
2) studentu pašfinansējuma, 
3) no citiem LiepU pašieņēmumiem, 

Programmas izmaksas pilna un nepilna laika studijās sk. 7. pielikuma 7. 15. 
punktā. 
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LiepU infrastruktūra ir pietiekama, lai īstenotu studiju programmas vajadzības. 
Studijas pārsvarā notiek divās ēkās – universitātes centrālajā ēkā (Lielajā ielā 14) un 
Humanitārās fakultātes ēkā (Kūrmājas prospektā 13). Abās ēkās studentiem tiek 
piedāvātas iespējas pēc nepieciešamības izmantot audio un video iekārtas un dažādu 
projekcijas aparatūru, universitātes centrālajā ēkā studentiem ir pieejamas datorklases.  

Studentu rīcībā ir bibliotēka ar plašu literatūras klāstu valodnieciskajā, 
pedagoģiskajā, psiholoģiskajā un metodiskajā literatūrā, lasītava un datorlasītava ar 
bezvadu internetu un pieeju informācijas un datu bāzēm, kā arī studijām nepieciešamo 
materiālu pavairošanas iespējām (maksas pakalpojums). Kā studentu mācību un 
profesionālajām interesēm vairāk atbilstošās datu bāzes minama ProQuest (Information 
and Learning), kas nodrošina pieeju rakstiem par dažādām zinātņu nozarēm, kā arī pilnu 
tekstu rakstiem no zinātniskajiem žurnāliem un citiem informācijas avotiem (ap 8000 
nosaukumu). Terminoloģiska rakstura informācijas noskaidrošanai ir pieejamas datu 
bāzes Letonika un Rubricon (krievu valodā). Bibliotēkas abonētās datu bāzes Leta, 
Lursoft, Nais, Ebso tiešsaistes režīmā, CD-ROM (UNESCO Key Data on Education, 
Encyclopedia Britannica) u.c. nodrošina studentu pieeju plašai informācijai, kas 
izmantojama studiju un pētnieciskajā darbā. 

Studiju kursu docētājiem regulāri tiek piedāvāti mācību un akadēmiskās 
literatūras katalogi, t.sk. ārvalstu izdevniecību katalogi, kas izmantojami mācību 
literatūras pasūtīšanai studiju programmas vajadzībām. Latviešu valodas katedras un 
Literatūras katedras bibliotēkā studentiem ir pieejami jaunākie latviešu valodas un 
literatūras mācību komplekti, izdrukātā veidā – izglītības standarti un mācību 
programmas latviešu valodā, kā arī LiepU docētāju metodiskās publikācijas un 
nepublicētie studentu darbi (kvalifikācijas darbi, diplomdarbi, bakalaura un maģistra 
darbi), kas izstrādāti Latviešu valodas katedrā un Literatūras katedrā. 

Tāpat studentiem ir pieejama LiepU Kurzemes humanitārā institūta (KHI) nozares 
lasītava ar plašu valodnieciskās literatūras klāstu latviešu, lietuviešu un krievu valodā, kā 
arī ar materiāliem dialektoloģijā (teksti un audioieraksti, apvidvārdu un vietvārdu 
kartotēka u.c.) un folkloristikā (folkloras prakšu darbi, materiāli par folkloras kopām un 
ansambļiem u.c.).  
 
 
10. Ārējie sakari 
 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Lingvodidaktika” sagatavošanas laikā tika veiktas pārrunas ar darba devējiem no 
Latviešu valodas apguves valsts aģentūras (LVAVA) un Liepājas pilsētas skolām, kā arī 
saņemtas pozitīvas un konstruktīvas atsauksmes par studiju programmas saturu no 
LVAVA Kurzemes reģionālā biroja un Liepājas rajona Bārtas pamatskolas. 

Ir labi sakari ar krievu valodas kā svešvalodas skolotāju metodisko apvienību. 
LiepU krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēji pastāvīgā kontaktējas ar šīs apvienības 
locekļiem, piedalās semināros, ko organizē apvienības vadītāja Marina Novika (kopš 
2009). Eleonora Ņikiforova ir Liepājas skolu krievu valodas un literatūras zinātniski 
pētniecisko darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja (2008–2009). 

Ar programmas saturu ir iepazīstināts Liepājas latviešu valodas un literatūras 
skolotāju metodiskās apvienības vadītājs Normunds Dzintars, no viņa saņemta pozitīva 
atsauksme par studiju programmas ieceri un īstenojuma veidu. 
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10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
Tā kā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

“Lingvodidaktika” ar sākotnējo nosaukumu “Lingvodidaktika (latviešu valoda)” reālās 
darbības laiks ir tikai gads, tai vēl nav plašs ārējo sakaru loks. Tomēr ir minama 
sadarbība studiju programmu direktoru līmenī ar citu Latvijas augstskolu (Latvijas 
Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes augstskolas, Rīgas Pedagoģijas 
izglītības un vadības augstskolu) studiju programmām, kas sagatavo latviešu valodas un 
literatūras skolotājus. Sadarbībā ar LVAVA un IZM šo studiju programmu vadītāji, t. sk. 
LiepU maģistra studiju programmas “Lingvodidaktika” direktore Diāna Laiveniece, ir 
vairākkārt tikušies, lai īstenotu nodomu uzsākt darbības programmas “Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 1.2.1.2.1. apakšaktivitāti “Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, 
mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana”, 
kuras mērķu grupā ietilpst valodas pedagogu studiju programmu uzlabošana, situācijas 
apzināšana latviešu valodas un literatūras skolotāju izglītošanas jomā valstī, kopīgas 
valodu pedagogu konferences organizēšana u.c. aktivitātes. 

 
 
11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 
augstskolā 
 

Ja studiju programma “Lingvodidaktika” tiek likvidēta, reorganizēta vai notiek 
citas izmaiņas, latviešu valodas moduļa studentiem būs iespējas turpināt studijas 
Daugavpils Universitātes studiju programmā “Vid ējās izglītības skolotājs” (akreditēta 
līdz 13. 12. 2013.). Vienošanos sk. 8. pielikuma 8. 1. punktā.  
 
12. Secinājumi 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 
ir izveidota un tiek īstenota atbilstoši valsts, Kurzemes reģiona un Liepājas Universitātes 
interesēm, kā arī nu jau vairāk nekā 50 gadus ilgajām tradīcijām latviešu valodas un 
literatūras skolotājus, kā arī krievu valodas skolotājus izglītot Liepājā. Tās studiju saturs 
atbilst skolotāja profesijas standartā (reģistrācijas Nr. PS 0238, apstiprināts ar IZM 2004. 
gada 27. februāra rīkojumu Nr. 116) noteiktajam skolotāja zināšanu un to izmantojuma 
līmenim. Studiju programmas struktūra, organizācija un saturs atbilst LR MK noteikumu 
Nr. 481 par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu IV sadaļai 
Maģistra programmas obligātais saturs un V sadaļai Profesionālo programmu obligātais 
saturs. Studiju programmas reālās darbības laikā – no 2008. gada 1. septembra līdz šai 
dienai – konstatētās attīstības un pilnveides iespējas ir fiksētas programmas attīstības 
plānā, kas izstrādāts turpmākajiem 6 gadiem. 
 
13. Programmas attīstības plāns 

4. tabula 

Risināmie 

jautājumi 

Priekšlikumi un 

rīcības apraksts 

Izpildes 

laiks 

Atbildīgais 

par izpildi 

Izpildes 

apliecinājums 
Studiju 
programmas 
popularizēšana 
un reflektantu 
piesaiste 

Ikgadēji informatīvi 
semināri LiepU 
filoloģijas bakalauru 
studiju programmu 
“Latviešu filoloģija” un 
“Baltu filoloģija un 
kultūra” pēdējā kursa 

2009./2010. – 
2014./2015. 
studiju gads 
(pavasara 
semestros) 

Studiju 
programmas 
direktore Diāna 
Laiveniece  

LiepU 
filoloģijas 
bakalaura 
studiju 
programmu 
absolventu 
informētība par 
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studentiem par 
tālākizglītības iespējām 
un profesionālās 
kvalifikācijas ieguvi 

studiju iespējām 
programmā 

Studiju 
programmas 
popularizēšana 
un reflektantu 
piesaiste 

Studiju programmas 
reklāmas ievietojums 
skolotāju mājaslapās 
www.skolotajs.lv un 
www.pedagogs.lv  

2009./2010. – 
2014./2015. 
studiju gads 
(pavasara 
semestros) 

LiepU ISAD 
vadītāja Inga 
Pūre  

Studiju 
programmas 
piedāvājuma 
izplatība 
Latvijas 
informatīvajā 
telpā 

Sadarbības 
veidošana ar 
analoģiskām 
studiju 
programmām 
Latvijā 

Tikšanās ar citu Latvijas 
augstskolu (LU, DU, 
AR, RPIVA) studiju 
programmu direktoriem, 
konferences 
organizēšana par latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāju izglītības 
problēmām  

2009./2010. 
studiju gada 
rudens 
semestris 

Studiju 
programmas 
direktore Diāna 
Laiveniece 
sadarbībā ar 
LVAVA 

Konference par 
situāciju 
latviešu valodas 
un literatūras 
skolotāju 
izglītībā valstī 

Studiju 
programmas 
satura 
pilnveide 
profilējošo 
zinātņu jomās 

Pētījumu rosināšana 
atsevišķās studiju jomās, 
galvenokārt literatūras 
mācību metodikā, LAT2 
metodikā un latviešu 
valodas mācībām 
starpkultūru un 
bilingvālās izglītības 
jomā, kulturoloģijā 

2009./2010. –
2012./2013. 
studiju gads 

Latviešu 
valodas 
katedras 
vadītāja Diāna 
Laiveniece, 
Literatūras 
katedras 
vadītāja Zanda 
Gūtmane  

Studiju 
programmas 
docētāju 
pētījumi 
profilējošo 
zinātņu jomā  

Studējošo 
viedokļu 
apzināšana par 
studiju 
programmas 
organizācijas 
un satura 
kvalitāti 

Regulāra un sistēmiska 
studējošo anketēšana un 
aptaujas rezultātu analīze 
(atbilstoši KVS 
procedūrai VS-1 un A-
5); iegūto faktu 
izmantošana studiju 
programmas attīstībai 

2009./2010. – 
2014./2015. 
studiju gads 
(pavasara 
semestros) 

LiepU KVS 
vadītāja Meldra 
Gineite, 
studiju 
programmas 
direktore Diāna 
Laiveniece 

Regulāras 
atgriezeniskās 
saites ieguve par 
studējošo 
apmierinātību ar 
studiju kvalitāti 

Absolventu 
viedokļu 
apzināšana par 
studiju 
programmas 
kvalitātes 
atbilstību 
darba tirgus 
vajadzībām 

Ikgadēja absolventu 
anketēšana un aptaujas 
rezultātu analīze 
(atbilstoši KVS 
procedūrai VS-1); iegūto 
faktu izmantošana 
studiju programmas 
attīstībai 
 

2010./2011. – 
2014./2015. 
studiju gads 
(rudens 
semestros) 

LiepU projektu 
vadītājs Atis 
Egliņš-Eglītis, 
studiju 
programmas 
direktore Diāna 
Laiveniece  

Regulāras 
atgriezeniskās 
saites ieguve par 
absolventu 
apmierinātību ar 
studiju kvalitāti 
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Pašnovērtējumam pievienotie 

pielikumi 
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1. LPA Senāta lēmums par studiju 

programmas ieviešanu 
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2. Studiju programmā iesaistītā 

akadēmiskā personāla saraksts 
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Akadēmiskā personāla saraksts 

 

N. 
p. k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieĦemts darbā 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība, 
kvalifikācijas ieguves gads 

Zinātniskais un 
akadēmiskais 

grāds 

Plānotie studiju kursi  

1. Dina Bethere 
lektore, 

ievēlēta LiepU 

Krievijas Valsts Ped. univ., surdopedagoga 
kvalifikācija (1991); Mag. paed. (Tartu Univ. 2002); 
no 2005. – studijas LiepU Pedagoģijas doktorantūrā 

Mag. paed. • Integratīvā pedagoģija 

2. Kārlis Dobelis 
docents, 

ievēlēts LiepU 

LPI, vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja 
kvalifikācija (1960); Baltkrievijas Valsts univ., fizikas 
un matemātikas zin. kand. (1978); Dr. mat. (1992) – 
nostrifikācija LU 

Dr. math. • Izglītības kvalitātes vadība 

3. Gita GirĦus 
lektore, 

ievēlēta LiepU 

LPA, latviešu valodas un literatūras skolotāja (1. – 12. 
kl.) kvalifikācija, filoloģijas bakalaura grāds (1993); 
Mag. philol. (LPA, 1995); LU Filoloģijas 
doktorantūra (2001 – 2007) 

Mg. philol. • Mitoloģija un folklora 
vidusskolā 

4. Olga Glikasa 
docente, 

ievēlēta LiepU 

DPI, bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības pamatu 
speciālista kvalifikācija (1966); LU maģistrantūra 
(1992 – 1993); Dr. paed. (DPI 1996) 

Dr. paed. • Vides un veselības izglītība  

5. Zanda Gūtmane 
asoc. prof., 

ievēlēta LiepU 

LPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija (1992); Mag. philol. (LPA, 1999); Dr. 
philol. (LU, 2003) 

Dr. philol. 
• Pasaules literatūra un kultūra 

vidusskolā  
• Kulturoloģijas didaktika 

6. Anda Kuduma 
docente, 

ievēlēta LiepU 

LVPI, vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija (1988); Mag. philol. (LPA, 
1995); Dr. philol. (LU, 2005)  

Dr. philol. 
• Literatūras didaktika 
• Jaunākā latviešu literatūra skolā  
• Bērnu literatūra un kultūra skolā 

7. Vineta Kulmane 
lektore, 

līgumdarbs 

LU, bioloģijas bakalaurs (1994); LU, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja kvalifikācija (1995); Mag. paed. 
(LU PPI, 1998); BA “Turība”, viesnīcu servisa 
organizatora kvalifikācija (2004) 

Mg. paed. • Vides un veselības izglītība 

8. Diāna Laiveniece 
asoc. prof., 

ievēlēta LiepU 

LVPI, vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija (1987); Mag. paed. (LPA, 
1999); Dr. paed. (LU PPI, 2004) 

Dr. paed 

• Lingvodidaktika 
• LAT1 didaktika 
• Literāro tekstu izmantošana 

mācību procesā 

9. Daina Lieăeniece 
profesore, 

ievēlēta LiepU 

LVU, filologs, angļu valodas skolotāja kvalifikācija 
(1964); ped. zin. kand. (LVU, 1976); Dr. paed. (1993) 
– nostrifikācija LU; Dr. hab. paed. (LU, 1997)  

Dr. hab. paed. • Izglītības filozofija 
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N. 

p. k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz laiku 

pieĦemts darbā 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība, 

kvalifikācijas ieguves gads 

Zinātniskais un 
akadēmiskais 

grāds 

Plānotie studiju kursi  

10. Anita Līdaka 
asoc. prof., 

ievēlēta LiepU 
LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1985); 
Mag. paed. (LU, 1993); Dr. paed. (LU PPI, 1998) Dr. paed. • Audzināšanas teorija un 

metodika 

11. JeĜena Mihejeva 
docente, 

ievēlēta LiepU 

Ļeņingradas Hercena Valsts Ped. inst., pirmsskolas 
psiholoģijas pasniedzēja kvalifikācija (1975); psih. 
zin. kand. (S.Pēterburgas Ped. univ. 1993); Dr. psych. 
(1994) – nostrifikācija LU 

Dr. psych. • Sociālā psiholoģija 

12. Marina Novika 
docente, 

ievēlēta LiepU 

LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1980); 
ped. zin. kand. (PSRS Ped. zin. akadēmija 1988); Dr. 
paed. (1993) – nostrifikācija LU 

Dr. philol. 

• Krievu valodas didaktika 
• Mūsdienu krievu valoda 
• Kulturoloģijas didaktika 
• Krievu un latviešu kontrastīvā 

lingvistika 

13. 
Eleonora 
ĥikiforova 

lektore, 
līgumdarbs 

Kirova Kazahijas Valsts Universitāte, filologs, krievu 
valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikācija 
(1988); Mag. paed. (LPA, 1995)   
 

Mg. philol. 

• Literāro tekstu izmantošana 
mācību procesā 

• Mūsdienu krievu valoda 
• Kulturoloģijas didaktika 
• Krievu literatūras didaktika 
• Krievu un latviešu kontrastīvā 

lingvistika 

14. Sandra OkuĦeva  
lektore, 

ievēlēta LiepU 

LVPI, vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija (1983); LU doktorantūra 
(1997); Mag. philol. (LPA, 1998) 

Mg. philol. • Bērnu literatūra un kultūra skolā 

15. Rita Ozola 
lektore, 

līgumdarbs 
LPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1963); Mag. 
paed. (LPA, 1998) 

Mg. paed. 
• Pedagoga profesionālā ētika  
• Vispārīgā pedagoģija 

16. Larisa Pavlovska 
asoc. prof., 

ievēlēta LiepU 

Kišiņevas Universitāte, filologs (1974); ped. zin. 
kand. (PSRS Ped. zin. akadēmija 1982); Dr. paed. 
(1993) – nostrifikācija LU; Krievijas ped. zin. doktora 
grāds (Krievu val. inst. doktorantūra, 2000) 

Dr. paed. • Krievu valodas dialektoloģija 

17. Alīda Samuseviča 
profesore, 

ievēlēta LiepU 

LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1980); 
ped. zin. kand. (LU, 1987); Dr. paed. (1993) – 
nostrifikācija LU 

Dr. paed. 
• Izglītības pētījumu metodoloģija  
• Pedagoģiskā saskarsme 

18. Iveta Tumaščika 
lektore, 

līgumdarbs 

LVPI, matemātikas skolotāja kvalifikācija (1988); 
Latvijas Policijas akad., jurista kvalifikācija (2000); 
tiesību zinātņu maģistra grāds (Latvijas Policijas 
akad. 2007) 

Mg. iur. • Bērnu tiesību aizsardzība 



 27

N. 

p. k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz laiku 

pieĦemts darbā 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība, 

kvalifikācijas ieguves gads 

Zinātniskais un 
akadēmiskais 

grāds 

Plānotie studiju kursi  

19. Irēna Valdmane 
lektore, 

ievēlēta LiepU 

LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1979); 
Mag. paed. (LU, 1995); LU Pedagoģijas doktorantūra 
(1995 – 1998) 

Mg. paed. 
• Alternatīvās pedagoģiskās 

koncepcijas 
• Didaktika 

20. Resija Zauere 
asistente, 

līgumdarbs 

LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija (1987); Mag. philol. (LPA, 2003); no 
2006. – studijas LiepU Valodniecības doktorantūrā 

Mg. philol. 
• Starpkultūru un bilingvālā 

izglītība 
• LAT2 didaktika 

21. Vija Zēlerte 
lektore, 

ievēlēta LiepU 

LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1987); 
Ļeņingradas Universitāte, skolu psihologa 
kvalifikācija (1989); LU doktorantūra (1992 –1997); 
Mag. psych. (LU, 1997) 

Mg. psych. • Pedagoģiskā psiholoģija 

22. Linda Zulmane 
lektore, 

ievēlēta LiepU 

LU PF, latviešu valodas un literatūras skolotāja un 
audzināšanas darba metodiķa kvalifikācija; Mag. 
philol. (LPA, 1998); LU Filoloģijas doktorantūra (no 
1995) 

Mg. philol. • Literāro tekstu izmantošana 
mācību procesā 
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3. Akadēmiskā personāla 

zinātniskās pētniecības biogrāfijas 

(CV) un publikāciju saraksts 
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DINA BETHERE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1968 
Kontaktadrese: Grīzupes ielā 30; LV 3402 Liepāja 

Ziņas par darba vietu:  
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: dina.bethere@liepu.lv 

Izglītība: 
2005. – 2008. Studijas LiepU pedagoģijas doktorantūrā. Promociju darba tēma : 
“Skolas mikrosistēmas kapacitāte izglītības pārejas posmu kvalitātes nodrošināšanā” 
2000. – 2002. Maģistrantūra Tartu Universitātē (Igaunija). Maģistra darba tēma 
“Грамматическая структура латышской жестовой речи” 
1986. – 1991. Studijas Krievijas valsts pedagoģiskās universitātes surdopedagoģijas 
nodaļā (S-Pēterburga), kvalifikācija: krievu valodas un literatūras skolotājs 
vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem, surdopedagogs pirmsskolas iestādēs ar 
krievu valodas un literatūras skolotāja papildspecialitāti 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 Magister artiumi speciālās pedagoģijas jomā 
Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2007./2008. studiju gadā lekcijas speciālajā pedagoģijā Erasmus starptautiskās 
studentu apmaiņas programmā Elblongas universitātes studentiem 
No 2007 līdz šim – LiepU Izglītības zinātņu institūta zinātniskā asistente 
No 2006 – sadarbība ar Jūrmalas koledžu (lektore) 
No 2005 – sadarbība ar Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas katedru 
No 2002. līdz šim – otrās maiņas skolotāja Liepājas speciālajā internātpamatskolā 
No 1994 līdz šim – LiepU Pedagoģijas katedras lektore 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Ievads speciālajā pedagoģijā, Speciālā pedagoģija un tās vēsture, Speciālā 
pirmsskolas pedagoģija, Integratīvā pedagoģija, Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 
pamati u. c. 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Pētniecības jomas: integratīvās izglītības nodrošinājums Latvijas izglītības sistēmā; 
alternatīvās komunikācijas līdzekļu izmantošana speciālajā izglītībā; izglītības 
pārejas posma pirmsskola – skola kvalitātes nodrošinājums 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
− Bethere, D. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas gramatikas pamati. Rīga: LNS, 

2004. 32 lpp. 
− Bethere, D.Verbālās un alternatīvās komunikācijas līdzekļu salīdzinājums. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība : Rakstu krājums. Rēzekne, 2005. 
− Bethere, D. Izglītības programmu individualizācija bērniem ar speciālajām 

vajadzībām: Mācību līdzeklis. Liepāja, 2006. 45 lpp. 
− Bethere, D. Gewaehrleistung der Ausbildung mehrfachbehinderter Kinder. Spring 

University 2007, 2. Changing Education in a Changing Society. Klaipeda 
University, 2007, p. 24–33. 

− Bethere, D. Alternatīvie komunikācijas sistēmas un to izmantošana. Rokasgrāmata 
sociālā darba speciālistiem. Liepāja, 2007, 262. 272. lpp. 
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− Bethere, D. Aktuelle und langfristige Tendenzen bei der Qualitätserhöhung 
beruflicher und akademischer Bildung von Behindertenpädagogen in Lettland. 
Lehrer/-innenbildung in Europa. Konferenzband Pädägogische Hochschule Wien, 
2008. 

− Bethere, D. Ekositēmiska pieeja bērnu ar speciālajām vajadzībām sagatavošanai 
iekļaujošajai izglītībai pamatskolā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Rēzekne, 
2009, 495.–504. lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 

− UNESCO European Agency for development in special needs education projekts 
“Imigrant Pupils with Special Educational Needs” (2006. – 2009.) 

− ERSF projekts “Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām, profesionālā pilnveide” (līguma Nr. 2007/0095/ 
VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0011/0002) Jūrmalas koledža (2007 – 2008) 

− Starptautiskais projekts “Transition – Ausbildung zum Übergangsbegleiter für 
frükindliche Bildungsprozesse” (2006 – 2008) 

Valodu prasmes:  
latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), vācu (brīvi), angļu (sarunvalodas līmenī), 
komunikatīvās prasmes latviešu nedzirdīgo zīmju valodā 

 
 

2009. gada 12. maijā  
            /Dina Bethere/  
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KĀRLIS DOBELIS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Informācija par personu: 

Dzimis 1937. gada 26. oktobrī Liepājā 
Personas kods: 261037-10802 

Ziņas par dzīves vietu un darba vietu:  
Adrese: Lielā iela 12 dz. 65, tel. 63421797.  
Amats: docents, Liepājas Universitāte Lielā iela 14; Matemātikas un informātikas 
katedra tel. 634-07746; fakss: (371)634-24223; e-pasts: karlis.dobelis@liepu.lv 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 
1956 – 1960 – studijas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā Fizikas un matemātikas 
fakultātē; kvalifikācija: vidusskolas fizikas un matemātikas skolotājs 

Zinātniskais grāds: 
Fizikas matemātikas zinātņu kandidāts, V. I. Ļeņina Baltkrievijas Valsts 
universitātes specializētā padome K 056.03.10, 1978. g., disertācijas tēma – 
IZŅĒMUMU KONUSU APKĀRTŅU STRUKTŪRA; nostrificēta 1992. g. LU 
promocijas padomē matemātikā, Dr. math. 

Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi):  
No 2007 līdz šim – Matemātikas un informātikas katedras vadītājs 
2001 – 2007 – Matemātikas un informātikas katedras docents 

Akadēmiskie kursi un zinātniskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Diferenciālvienādojumi – diferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija; 
diferenciālvienādojumu sistēmas atrisinājumu trajektoriju izturēšanās izpēte 
izņēmumu konusu apkārtnē 
Metodiskā darbība – matemātikas mācīšanas jautājumi vidusskolā un augstskolā 
Izglītības teorijas jautājumi – Latvijas izglītības sistēmas integrācija Eiropā; Studiju 
procesa kvalitātes jautājumi; Izglītības kvalitātes vadība 

Publikācijas (pēdējie 6 gadi): 
Pavisam 41 publikācija: 13 zinātniskas publikācijas – diferenciālvienādojumu 
teorijā; 10 – izglītības organizācijas un izglītības kvalitātes jautājumos; 17 – 
matemātikas mācīšanas metodikā, 1 – biogrāfiska rakstura 

Nozīmīgākās publikācijas (pēdējie 6 gadi): 
− Dobelis, K. On Education Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of 

Pedagogy. Teaching Mathematics : Retrospective and Perspectives : 4 th 
International Conference. Tallin, 23. – 24. May, 2003, p.11–12. 

− Dobelis, K. On The study programme Bachelor Of Sciences In Mathematics and 
its Potentional Development. Teaching Mathematics : Retrospective and 
Perspectives : 5th International Conference. Liepaja, 7.– 8. May, 2004, p. 33 –34. 

− Dobelis, K. Augstas klases matemātiķis. Laikmets un personība : Rakstu krājums, 
5. laidiens. Rīga : RaKa, 2004, 349. – 355. lpp. 

− Dobelis, K. Par dabaszinātņu bakalaura matemātikā studiju programmu un tās 
iespējamo attīstību Liepājas pedagoģijas akadēmijā. Matemātikas mācīšana: 
vēsture un perspektīva : 5. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Liepāja 
: LPA, 2005, 51. – 56. lpp. 

− Dobelis, K. On the study programme mathematics at the Liepāja academy. 
Teaching mathematics : retrospective and perspectives : 7th International 
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Conference, May, 12.–13., 2006 : Abstracts. Tartu : Eesti matemaatika selts, 2006, 
p. 17. 

− Dobelis, K. Education of Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of 
Pedagogy. IX International Conference 16.-17. May, 2008. Teaching Mathematics 
: Retrospective and Perspectives. Abstracts. Vilnius pedagoginis universitetas, 
2008, p. 38–39. 

− Dobelis, K., Kukuka, A.. E-studies: Reality and Perspectives in the Department of 
Mathematics and Computer Studies of Liepāja Academy of Pedagogy. Opus 
universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiezne prezestsznu internetu. 
OBLICA INTERNETU. Elblag, 2008, 74 – 78 pp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Tempus 1 – dalībnieks, koordinators Tempus Phare projektā Contract n0 CME – 
03524 – 97, Developing Internal Quality Assurance Systems in Teacher Training in 
Liepaja and Daugavpils;  
Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju 
attīstīšanai. Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Apliecības, sertifikāti:  
Apliecība – Latvijas Universitāte, Latvijas izglītības informācijas sistēma, 
Elektroniskās tabulas Microsoft Excel 97, 24 stundu programma, 1998. g. 
Apliecība – Elektroniskās tabulas Microsoft Excel, 24 stundu programma, 1998. g.  
Sertifikāts – Mācību spēku profesionālās attīstības programma, Oregon State 
University, 1998. 
Apliecība – Pedagogu izglītības un tālākizglītības problēmas, 24 stundu programma 
1998.g. 
Apliecība – Problēmbalstīta izglītība, 24 stundu programma, 2001. g. 
Apliecība – e-studiju didaktika, 2003.g. 
Diploms – Certificate Nr. 2002 – 793 General English 60 stundas Valodu mācību 
centrā held at PSLC no 09. 09. 2002. līdz 22. 12. 2002. 
Sertifikāts – NR.0873 Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība; kursi no 2005. 21. 09. – 
2006. 01. 02. Latvijas Universitāte. 

Apbalvojumi: 
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts, 1997., 
1999. g. 
Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts 2000. g. 
Trīszvaigžņu ordenis 5. šķira, 2001. g. 
LPA Atzinības raksts 2004. g. 

Prasmes: 
Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu valoda 
Prasme strādāt ar datoru Microsoft Word un Microsoft Excel programmās. 

                                                               
                                                                                              
2009. gada 7. aprīlī 

/Kārlis Dobelis/ 
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GITA GIR ŅUS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas dati: 30. 07. 1970. 
Kontaktadrese: Priežu iela 35, Liepāja, LV3401 

Ziņas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

          E-pasts: gita.girnus@liepu.lv 
Izglītība: 
         2001 – 2007 – studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā, Filoloģijas fakultātē 

1994 – 1995 – studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Latviešu filoloģijas 
maģistrantūrā 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
        1995 – filoloģijas maģistre – Mg. philol. 
Profesionālā darbība: 
        No 2001 – pašlaik Liepājas Universitātes Literatūras katedras lektore 
        No 2007 – pašlaik Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniece 
Akadēmiskie kursi: 

Latviešu folklora; Latviešu folklora un mitoloģija; Latviešu novadu folklora; 
Jaunākie pētījumi baltu un latviešu mitoloģijā; 17. –18.gs. pasaules literatūras 
vēsture 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
       Folkloristika: latviešu folkloristika 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
− Girņus, G. Mitoloģiskās būtnes, ar tām saistītie priekšstati latviešu teikās par kariem. 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 13. Sast. A. Kuduma. 
Liepāja : LiePa, 2008. 227.–238. lpp. 

− Girņus, G. Kara teiku repertuārs latviešu folklorā. Meklējumi un atradumi: Rakstu 
krājums. Sast. I. Daukste-Silasproģe. Rīga : Zinātne, 2006, 30.–45. lpp. 

− Girņus, G. Teikas žanra diskurss latviešu folkloristikā. Aktuālas problēmas latviešu 
literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 9. Sast. E. Lāms. Liepāja : LPA, 2005, 269.–276. 
lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 
IZM finansētais projekts Kurzemes kultūrvēsturisko materiālu sistematizācija un 
izpēte Kurzemes folkloras un valodas centrā (2007., 2008.) 

     Pētījumu programma “Letonika” 
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā valoda, krievu – brīvi, angļu – ar vārdnīcas 
palīdzību 

 
 
2009. gada 10. jūnijā 

                                                                                         /Gita Girņus/ 
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Olga Glikasa 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Personas dati: 
Dzimšanas dati: 08. 10. 1943. 
Kontaktadrese: Klaipēdas iela 116-9, Liepāja, LV-3416 

Ziņas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: olga.glikasa@liepu.lv 

Izglītība: 
1995. – 1996. g. Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Dr. paed., doktorantūra 
eksterni; 
1992. – 1993. g. Latvijas Universitāte, maģistrantūra;                                                 
1962. –1966. g. Daugavpils pedagoģiskais institūts.  

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2008. g. līdz šim Liepājas Universitātes docente;  
2003. – 2006. g. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente; 
1999. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas lektore. 

Profesionālā darbība: 
2007. g. līdz šim brīdim LiepU Izglītības zinātņu institūta pētniece. 
1994. g. līdz šim LiepU Vides zinātņu katedras vadītāja. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Cilvēka anatomija un fizioloģija; Vides veselība (kopā ar I. Kužnieci); Veselības 
izglītība; Sabiedrības veselības veicināšana; Vides un veselības izglītība (kopā ar 
V. Kulmani) 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Pedagoģija, apakšnozare – vides un veselības izglītība, veselības metodiskais aspekts 
sākumskolā un augstskolā. 
Skolēnu un studentu veselības izglītība dzīvesprasmju apguves kontekstā. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
− Glikasa, O., Zeltiņa, M. The Scope of Education in Ecology in Liepaja. The Aims and 

Scope of the Education in Ecology. Elblag (Poland) : Panstwowa Wyzsza Szkola 
Zawodowa, 2003, 17. lpp. 

− Glikasa, O. Veselības mācība sociālo zinību blokā. Cilvēks un vide : 6. starptautiskās 
zinātniski metodiskās konferences rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2007. 81.–86. lpp. 

− Glikasa, O. Studentu pētnieciskā darba izvēle un motivācija veselības izglītībā LPA. 
Cilvēks un vide : 7. starptautiskās zinātniski metodiskās konferences rakstu krājums. 
Liepāja : LiePA, 2008. 24 .–30. lpp. 

− Karule, L., Glikasa, O., Zeltiņa, M. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Skolotājs, 2009, Nr. 
1, 14.–17.lpp. 

− Glikasa, O., Karule, L. Vides informācijas pedagoģiskais aspekts. Cilvēks un vide : 
8. starptautiskās zinātniski metodiskās konferences rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 
2009, 44.–49. lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
LiepU Senāta locekle,  
Senāta zinātniskā sekretāre. 
Projekti: 
IZM projekti “Dabas pētnieks” un “Pirmie soļi zinātnē” 
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IZM projekts “Multidisciplinārās sadarbība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai” 
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā valoda, krievu – brīvi, angļu – ar vārdnīcas 
palīdzību 

 
2009. gada 15. maijā            

 /Olga Glikasa/ 
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ZANDA GŪTMANE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas dati: 1969. gada 22. aprīlis 
Kontaktadrese: Liepāja, Palangas iela 21, LV 3401 

Ziņas darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: zanda.gutmane@liepu.lv 

Izglītība:      
1999 – 2002 – studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu 
literatūras katedras doktora studiju programmā  
1997 – 1999 – studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Literatūras katedras 
filoloģijas maģistra studiju programmā 
1987 – 1992 – studijas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā; iegūta latviešu valodas un 
literatūras skolotāja kvalifikācija 

 Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:                    
  2007 – pašlaik – Liepājas Universitātes asociētā profesore  

2003 – 2007 – docente 
2000 – 2003 – lektore  
1992 – 2000 – asistente  
2003 – filoloģijas doktora grāds 
1999 – filoloģijas maģistra grāds 

Profesionālā darbība: 
2003 – pašlaik – asociētā profesore Liepājas Universitātē, Literatūras katedrā 
2005 – pašlaik – pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta Literatūras vēstures daļā 
Liepājas Universitātes Literatūras katedras vadītāja (kopš 2007) 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Pasaules literatūra: Modernisma un postmodernisma dzeja un proza; Antīkās 
literatūras vēsture; Viduslaiku un renesanses literatūras vēsture; Šekspīra traģēdijas; 
Baltijas literatūra; Salīdzināmā literatūrzinātne; Nozīmīgas parādības 20.gs. nogales 
ārzemju prozā; Pasaules literatūra un kultūra vidusskolā; Kulturoloģijas didaktika 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Līdzdalība Latvijas Zinātnes padomes finansētajā projektā “Baltijas literatūra: 
salīdzināmie aspekti“ (2009) 
Līdzdalība Latvijas Zinātnes padomes finansētajā projektā “Latviešu literatūra 
Baltijas un Eiropas rakstniecības kontekstā“ (2005 – 2008) 
Līdzdalība Latvijas Zinātnes padomes finansētajā projektā “Latviešu literatūra 
pasaules literāro strāvojumu kontekstā“ (2005)  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
− Gūtmane, Z. Tautas vadoņa tēls Raiņa nepabeigtajā traģēdijā “Kajs Grakhs”. 

Intertekstualitātes meklējumi. Liepāja : LiePa, 2004. 135 lpp. 
− Gūtmane, Z. Modernie estētiskie meklējumi vācu prozā. Vācu literatūra un Latvija : 

1890 – 1945. Sast. B. Kalnačs. Rīga : Zinātne, 2005, 158.–274. lpp. 
− Gūtmane, Z. Kafkas stila raksturības Vladimira Kaijaka stāstos. Aktuālas problēmas 

literatūras zinātnē : Rakstu krājums. 10. Sast. E. Lāms. Liepāja : LiePA, 2005, 148.–
155. lpp. 
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− Gūtmane, Z. Vēstījuma attīstības zīmes F. Kafkas prozā. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē : Rakstu krājums. 11.Sast. E. Lāms. Liepāja : LiePA, 2006, 29.–33. 
lpp. 

− Gūtmane, Z. Ideoloģiskās ietekmēšanas mehānisms sociālistiskā reālisma prozā: 
H. Leberehta stāsts “Gaisma Kordijā” un V. Luikas bērnības atmiņu romāns “Septītais 
miera pavasaris”. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : Rakstu krājums, 13. Sast. 
A. Kuduma. Liepāja : LiePa, 2008, 165.–172. lpp. 

− Gūtmane, Z. Romantisma un simbolisma pārejas latviešu un igauņu prozā 
20. gadsimta sākumā. Letonika, 17: Humanitāro zinātņu žurnāls. Red. R. Briedis. 
Rīga : N.I.M.S., 2008, 179.–192. lpp. 

− Gūtmane, Z. Baltic Prose During the Thaw. Back to Baltic Memory: Lost and Found in 
Literature. 1940 – 1968. Eds. E. Eglāja-Kristsone, B. Kalnačs. Rīga : LU LFMI, 2008, 
p. 94–103. 

Valodu prasmes: 
Latviešu – dzimtā valoda, krievu – brīvi, angļu – vidēji, vācu – pamatzināšanas 

 
 
2009. gada 15. maijā 

/Zanda Gūtmane/ 
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ANDA KUDUMA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Personas dati:                                   
Dzimšanas dati: 1966. gada 21. marts     

Ziņas par dzīves un darba vietu:      
Mājas adrese: E. Tise 81 – 8, tālrunis 3437300, e-adrese: andakuduma@inbox.lv                
Darba vietas adrese: Kūrmājas prospekts 13, tālrunis 63483781, e-adrese 
anda.kuduma@liepu.lv 

 Akadēmiskā un profesionālā izglītība: 
2000 – 2004 – nepilna laika klātienes doktorantūras studijas Latvijas Universitātē 
Filoloģijas nozarē. Promocijas darba tēma “Leldes Stumbres dramaturģija”   
1993 – 1995 – neklātienes studijas Liepājas Pedagoģiskās augstskolas Filoloģijas 
maģistrantūrā literatūras apakšnozarē. 
1984 –1988 – studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Latviešu 
valodas un literatūras un matemātikas fakultātē. Iegūta kvalifikācija – latviešu 
valodas un literatūras skolotāja. 

Akadēmiskie un zinātniskie grādi: 
2005 – filoloģijas doktora grāds, Latvijas Universitāte 
1995 – filoloģijas maģistra grāds literatūras apakšnozarē Liepājas Pedagoģijas 
augstskola 

 Profesionālā darbība:                        
No 2007 – KHI pētniece Latviešu literatūras vēstures apakšnozarē                                              
2006 – LiepU Literatūras katedras docente                                                          
1997 – 2006 Literatūras katedras lektore                                                       
1994 –1997 Latviešu valodas un literatūras katedras asistente                                                          
1988 – 1997 Liepājas 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja.                                               
2002, 2003 un 2006 – nolasīts Latviešu literatūras (1945 – 2006) kurss (64st.) 
Klaipēdas universitātē Humanitāro mākslu fakultātē.                                                     
2004 – nolasīts 4 lekciju (8 st.) kurss “Jaunākās latviešu literatūras attīstības 
tendences” Maincas universitātē                                                                                                                                   
2008 – Socrates/Erasmus pasniedzēju apmaiņas programmā lekcijas (8stundas) 
Vitauta Dižā Kauņas universitātē 
No 2006 – otrā līmeņa profesionālo studiju programmas “Latviešu valodas un 
literatūras skolotājs un svešvalodas (angļu valodas) skolotājs” direktore 

Akadēmiskie kursi:                                                      
Latviešu literatūras vēsture (1950 – 1980); Jaunākās latviešu literatūras process; 
Latviešu dramaturģijas jaunākais process; Literatūras mācīšanas metodika; 
Literatūras didaktika; Jaunākās latviešu literatūras attīstības tendences; Jaunākais 
dzejas process; Bērnu literatūra un kultūra skolā; Jaunākā latviešu literatūra skolā 
Vadīti Filoloģijas programmas studentu bakalaura un maģistra darbi, ka atzīmēti ar 
V. Strēlertes balvu un Jauno zinātnieku balvu 

Zinātniskā darbība:                                                                                 
Zinātnes nozare/apakšnozare – literatūrzinātne/latviešu literatūras vēsture 
Jaunākais latviešu literatūras process, jaunākās latviešu dramaturģijas un dzejas 
attīstības jautājumi 
Reģionālā (Kurzemes) literārā procesa izpēte 
Darbība Valsts pētījumu programmas LETONIKA projektā 
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2005 – 2009 darbība zinātniski Valsts zinātniski pētnieciskās programmas 
“Letonika” projektā “Kurzemes rakstnieku portreti” 
2006 – LPA Zinātnes balva par pētījumu “Leldes Stumbres dramaturģija”  

Publikācijas:                                    
Zinātniskās publikācijas – 2 monogrāfiski pētījumi, 14 zinātniskie raksti, 1 
konferences tēzes, promocijas darba kopsavilkums 
Citas publikācijas – 9 raksti presē 
       

                                                           
2009. gada 30 .martā                                                                       
                                                                                                                                            

/Anda Kuduma/ 
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VINETA KULMANE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati:                                   

Dzimšanas dati: 1971. gada 9. oktobris     
Ziņas par dzīves un darba vietu:      

Ed. Tisē 77-59, Liepāja, LV-3407 
tālr. 63438601, 26892723, e-pasts: vineta.kulmane@inbox.lv 
Liepājas Universitāte, Vides zinātņu katedra 
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 
tālr. 63420647, e-pasts: vide@liepu.lv 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 
No 2008 – Liepājas Universitāte, doktorantūras programma E-studiju tehnoloģijas 
un pārvaldība 
2002 – 2004 – SIA “Biznesa augstskola Turība”, viesnīcu servisa organizators 
1996 – 1998 – LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, pedagoģijas maģistre 
1994 – 1995 – LU Bioloģijas fakultāte, bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija 
1990 – 1994 – LU Bioloģijas fakultāte, bioloģijas bakalaura grāds 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
Mg. paed. (1998) 

Profesionālā darbība: 
No 1997 līdz šim – Vides zinātņu katedras lektore. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Anatomija un fizioloģija; Tūrisms un vide; Viesnīcu sistēmu vadība; Ekoloģija; 
Ergonomika; Ģenētika; Vides un veselības izglītība (kopā ar O. Glikasu) 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Zinātnes nozare – pedagoģija, apakšnozare – tūrisma izglītība un vadība 
Pētījuma tēma: “Viesmīlības industrijas darbības raksturojums Liepājas rajonā” 

Publikācijas (pēdējie 6 gadi): 
− Kulmane, V. Viesmīlības uzņēmējdarbības attīstības raksturojums. Cilvēks un vide : 

7. starptautiskās zinātniski metodiskās konferences rakstu krājums. Sast. L. Karule. 
Liepāja: LiePA, 2008, 51.–57. lpp. 

− Kulmane, V. Tūrisma nozares attīstība Liepājā. Cilvēks un vide : 6. starptautiskās 
zinātniski metodiskās konferences rakstu krājums. Sast. L. Karule. Liepāja: LiePA, 
2007, 97.–104. lpp. 

− Kulmane, V. Naktsmītņu darbības izvērtējums un attīstības iespējas Liepājā un 
Liepājas rajonā. Cilvēks un vide : zinātniski metodisko rakstu krājums. Sast. 
L. Karule. Liepāja: LiePA, 2005, 46.–53. lpp. 

− Kulmane, V. Tūrisma piedāvājuma raksturīgākās iezīmes Liepājas rajonā. Zinātniski 
metodisko rakstu krājums. Sast. L. Karule. Liepāja: LiePA, 2004, 24.–28. lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 Papildus izglītība, kursi : 

− 2008 – Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekta 
tālākizglītības kurss “Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas skolotāju profesionālās 
pilnveides kursu programma” 

− 2007 – Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekta kurss 
augstskolu personāla profesionālās pilnveides programma “Profesionāla e-studiju 
metožu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā” 
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− 2005 – Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra kurss “E-biznesa 
pamati” 

− 2005 – SIA Eiropas reģionālā tūrisma institūta organizētais seminārs “Naktsmītņu 
mārketings. Tendences. Tirgzinības. Psiholoģija” 

− 2005 – Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra kurss “Dators 
lietotājiem”. 

− 2003 – Latvijas Lauksaimniecības universitātes augstskolu personāla profesionālās 
pilnveides programma “Augstskolu didaktika” 

− 2003 – Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas Reģionālā Tālmācības centra semināru 
cikls “E-studiju didaktika”. 

Valodu prasmes: latviešu valoda – dzimtā valoda, krievu valoda – brīvi, angļu, vācu 
valoda – ar vārdnīcas palīdzību 
Datorprasmes: 
Word, Excel, PowerPoint, e-apmācības materiālu veidošana un ievietošana Moodle 
vidē. 

 
2009. gada 4. jūnijā         

/Vineta Kulmane/ 
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DIĀNA LAIVENIECE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas dati: 1964. gada 21. aprīlis, Liepāja 
Kontaktadrese: Graudu ielā 43 – 65, Liepāja, LV 3401 

Ziņas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielajā ielā 14, Liepāja, LV 3401 
E-pasts: diana.laiveniece@liepu.lv 

Izglītība: 
2004 – aizstāvēts promocijas darbs “Latviešu (dzimtās) valodas mācību modelis 
pusaudžu vecuma skolēniem” LU Pedagoģijas zinātņu Promocijas padomē   
1999 – LPA aizstāvēts maģistra darbs latviešu valodas metodikas vēsturē   
1983 – 1987 – studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā latviešu 
valodas un literatūras specialitātē   

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
Asociētā profesore, Dr. paed. 

Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Kopš 2008. g. 11. novembra ievēlēta asociētā profesora amatā valodniecības nozares 
lietišķās valodniecības apakšnozarē 
Kopš 2008. g. 26. maija LPA, tagad LiepU Latviešu valodas katedras vadītāja 
Kopš 2005. g. 1. septembra docente LPA, tagad LiepU Latviešu valodas katedrā 
Kopš 2007. g. profesionālās maģistra studiju programmas “Lingvodidaktika 
(latviešu valoda)” direktore 
Kopš 2006. g. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Biroja administrēšana” direktore 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Komunikācijas teorija; Lietišķo rakstu kultūra; Akadēmiskā rakstīšana; Latviešu 
valodas morfoloģija; Latviešu valodas kultūra; LAT 1 didaktika; Latviešu valodas 
mācību metodika; Lingvodidaktika; Latviešu valodas kā svešvalodas mācību 
metodika; Klasvadība; Literāro tekstu izmantošana mācību procesā; Teksta 
lingvistiskā analīze; Zinātniskā komunikācija: mutvārdu teksti; Zinātniskā 
komunikācija: rakstveida teksti 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
LiepU konferences “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” starptautiskās 
zinātniskās un organizācijas komitejas locekle 
Zinātnisko rakstu krājuma “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 
1407 – 9739) redakcijas kolēģijas locekle 
Darbība projektos 
Eiropas kopienas EQUAL projekta “Soli pa solim” Liepājas rajona komponentes 
valodas apguves metodikas darba grupas locekle (2005. – 2006.), no 2006. g. 
1. jūlija – valodas apguves metodikas darba grupas vadītāja 
IZM ISEC projekta “Latviešu (dzimtās) valodas mācību līdzekļu vēlamās kvalitātes 
raksturojums pamatskolas 4. – 6. klasē” darba grupas vadītāja (2005.) 
Lekcijas ārvalstu augstskolās 
Vīnes Universitātes Skandināvistikas nodaļas studentiem novadīts nodarbību kurss 
“Latviešu valoda II” (48 stundas) (Austrija, 2008. gada 7. – 30. aprīlis) 
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Poznaņas Adama Mickeviča Universitātes Baltistikas nodaļas studentiem nolasītas 
lekcijas “Latviešu izglītības sistēma un valsts valodas apguve” un “Latviešu valoda 
kā mācību priekšmets skolā” (4 stundas) (Polija, 2007. gada 9. marts) 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
3 grāmatu autore un līdzautore 
4 raksti vispāratzītos recenzētos izdevumos 
2 publikācijas zinātnisko konferenču tēžu krājumos 
18 zinātniski un metodiski raksti citos izdevumos 
3 metodikas grāmatu autore un līdzautore 
6 mācību grāmatu autore un līdzautore 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti un kursi 
Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā (RTU 
2007. g. 14. apr. – 8. dec., apliecība TA Nr. 4050, 4 KRP, ESF projekta Nr. 
2006/0063/VPD1/ ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007) 
Praxisseminar zu Fragen der Projektarbeit mit Migranten/ Auswandern 
(Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern/ Deutschland – 2006. g. 
maijs) 
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā/ Izglītības darba vadība (LU – 2005. g. sept. – 2006. g. febr.)  
e-studiju didaktika (LPA Reģionālais Tālmācības centrs – I līmenis 2003.; II līmenis 
2004.) 
Valodu prasmes: latviešu valoda – dzimtā, krievu, vācu valoda – brīvi  

 
 

2009. gada 9. jūlij ā                             
/Diāna Laiveniece/ 
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DAINA LIE ĢENIECE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati:   

Dzimšanas gads: 1940 
Kontaktadrese: Klaipēdas 130-27, Liepāja, LV-3416, tālr. 2 9937748, 

Ziņas par darba vietu: 
Adrese: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 , Liepāja, LV – 3401,  
Tālr.nr.: 6 34077 81, 6 3424223 
E-pasts: daina.liegeniece@liepu.lv 

Izglītība:  
1959 – 1964 P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte filologs, angļu valodas 
skolotāja kvalifikācija 

Papildus izglītība:  
2008 – “Jaunākās PR teorijas un prakses tendences Latvijā un Eiropā”, organizators: 
Liepājas Universitāte (sertifikāts) 
1997 – 1998 Kolumbijas Universitātes (ASV) Skolotāju koledža (sasniegumu 
sertifikāts) 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
Profesore, Dr. habil. paed. 

Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi): 
No 1998. g. līdz šim brīdim – Liepājas Universitāte, profesore  

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Pirmsskolas pedagoģija, Izglītības filozofija, Sociālā psiholoģija, Gerontoloģija, 
Etnopsiholoģija, Socializācijas pamati 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Pētnieciskā darbība pirmsskolas pedagoģijā un pieaugušo pedagoģijā (LZP eksperts 
pirmsskolas pedagoģijā un pieaugušo pedagoģijā no 2000.gada līdz šim laikam) 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
− Lieģeniece, D. Holistic approach to understanding behaviour problems of 6-10 year 

old children. Spring University. Changing Education in a Changing Society : 2. 
Klaipeda University, Lithuania, ATEE – Association for Teacher Education in 
Europe, 2007, p. 146–153. 

− Lieģeniece, D. Viedoklis par prosociālas uzvedības attīstību: rietumos veiktu pētījumu 
analīze. Sabiedrība, integrācija, izglītība : Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli, 2009. gada 27. – 28.februāris. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, Personības 
socializācijas pētījumu institūts, 2009, 592.–600. lpp.   

− Lieģeniece, D. Varied approaches to developing self motivated prosocial behaviour of 
6-8 year old children. Society, Integration, Education : Proceeding of the International 
Conference, Rēzekne, February 23 – 24. Rēzekne, 2007, p. 192–201. 

− Lieģeniece, D. Viedoklis par kreativitāti „iekļaujošās” pedagoģijas skatījumā. 
Sabiedrība, integrācija, izglītība : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 
2008. g. 22. – 23. februāris. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, Pedagoģijas fakultāte, 
Personības socializācijas pētījumu institūts, 2008, 206.–212. lpp. 

− Lieģeniece, D. 3-8 gadus vecu bērnu uzvedības problēmu klasifikācijas sistēmas un 
terminoloģija to raksturošanai ASV un Anglijā veiktajos pētījumos (1980.–2006. g.). 
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : VIII Zin ātnisko rakstu krājums. Liepāja: 
Liepājas Universitāte, Pedagoģijas katedra, 2008, 35.–49. lpp.  
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Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 
− Nr. 04.1252 Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna 

pašapziņas un personības attīstības veicinātāja / Vadība / Latvija, LZP, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 

− Nr. 09.1021 Pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu kā pedagoģiska un 
sociālpedagoģiska problēma / Vadība / Latvija, LZP, 2009 

− Nr. 2008/IZM/01 Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas līdzeklis mācību 
sasniegumu pilnveidē / Vadība / Latvija, IZM, 2008 

− Nr. 2006/0197/VPDI/ESF/PIAA/06/APK 3.2.1./0002/0108 ES Sociālā fonda 
izglītības projekts “Profesijās – “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”, 
“Sekretārs”, “Saimniecības vadītājs” mācību programmas uzlabošana / Izpildītājs, 
konsultants, padomdevējs programmu un mācību līdzekļu izstrādē / Starptautisks ES, 
2007 

Valodu prasmes: latviešu – dzimtā, angļu, krievu – brīvi  
 
 

2009. gada 6. aprīlī             
/Daina Lieģeniece/ 
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ANITA L ĪDAKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Informācija par personu: 

Dzimusi 1948. gada 29. jūlij ā 
Personas kods: 290748 – 10858 

Ziņas par dzīves un darba vietu: 
Dzīvo: O. Kalpaka 109–28, Liepāja, LV – 3417, tālr. 6 34 87 131 Mob.: 2 93 899 89 
Darba vieta: LiepU, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3400, tālr. 6 34 077 42  
e-pasts: anita.lidaka@liepu.lv; anitalidaka@inbox.lv  

Profesionālā un akadēmiskā izglītība:  
1993 – 1998 – LU PPI doktorantūra, Dr. paed.  
1992 – 1993 – LU svešvalodu fakultāte, maģistrantūra, Mg. paed.   
1980 – 1985 – V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, kvalifikācija – 
pamatskolas skolotājs 

Zinātniskais grāds: 
LU Habilitācijas un promocijas padomes 1999.g. 16.jūnija lēmums Nr.23. – 
pedagoģijas 
doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.), C-D Nr. 001548. Tēma: “Jaunāko klašu 
skolēnu vērtību veidošanās.” 

Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi): 
No 2003. – LPA (LiepU) Pedagoģijas katedras vadītāja, asociētā profesore 
No 1998. – LPA Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja, docente, studiju 
programmas “Sociālais darbinieks” direktore 

 Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Audzināšanas teorija un metodika; Pedagoģiskā meistarība; Didaktika; Bērnu un 
jaunatnes organizācijas, to vadīšanas metodika; Apdāvinātu bērnu atpazīšana; 
Vērtībizglītība  

Zinātniskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Zinātnes nozare – pedagoģija, apakšnozare – vispārīgā pedagoģija. Tēma: 
“V ērtībizglītība, tās realizācijas iespējas”. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
− 2007 – Member of BBCC (Baltic&Black Sea Circle Consortium) Institute of 

Suistainable Education 
− 2007 – piedalīšanās Eiropas nedēļā Paderbornē Vācijā (European Week in Paderbon) 
− 2006 – The International Academy for the Humanization of Education, elected 

corresponding member. 
− 2006 – Kultūras un Izglītības forums Vestfālenā Vācijā 
− 2005 – 9 International LVEP Train-the-Trainers Workshop Global Retreat Centre, 

Oxford, United Kingdom 
− 2005 – eksperte Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas “Sociālā darba speciālistu 

apmācības” projektā “Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reģiona 
pašvaldībām” 

− 2005 – 7. Symposium Der Lissabon – Prozess “Bilanz und Perspektive zur „halbzeit” 
− 2004 – Contact Seminar – Comenius 2.1 European cooperation prjocts for the training 

of school education staff, Reykjavik, Iceland 
− 2002 – 2005 – ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija) – “Sabiedrības 

demokratizācija un civilā izglītošana”  
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Prasmes: 

Valodas: krievu, angļu. 
Darbs ar datoru (Microsoft Word, Excel, INTERNET, PowerPoint). 

 
 
 

/Anita Līdaka/ 
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JEĻENA MIHEJEVA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimusi 1950. gada 16.jūnijā     
Ziņas par dzīves vietu un darba vietu:  

Sporta ielā 10-1, Liepāja, LV-3401 
Liepājas Universitāte, Liepājā, Lielajā iela 14, tālr. 63423512  

Profesionālā un akadēmiskā izglītība:  
1988 – 1992 – Sanktpēterburgas Pedagoģijas Universitātes aspirantūra; 
1971 – 1975 – A. Hercena Ļeņingradas pedagoģiskais institūts, pirmsskolas 
psiholoģijas pasniedzēja kvalifikācija. 

Akadēmiskie un zinātniskie grādi:  
1993 – psiholoģijas zinātņu kandidāta grāds Sanktpēterburgas pedagoģijas 
Universitāte 
1994 – LV psiholoģijas doktora grāds, Dr. psych. (nostrifikācija Latvijas 
Universitāte Psiholoģijas habilitācijas un promocijas padomē). 

Profesionālā darbība:  
No 1978 – Liepājas Universitātes (Liepājas Pedagoģijas akadēmijas) docente 
No 2003. – Psiholoģijas Augstskolas (Liepājas filiāle) docente. 

Docējamie kursi (pēdējie 6 gadi):  
Saskarsmes psiholoģija; Saskarsme pedagoģiskajā procesā; Profesionālā saziņa; 
Sociālā psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija; Sociālā psiholoģija; Darbība projektos; 
Skolu un augstskolu sadarbības modeļu izveide 

Zinātniskā darbība:  
Zinātnes nozare – psiholoģija. 
Galvenā tēma pētījumiem ir saistīta ar saskarsmes neverbālo aspektu, subjekta 
neverbālās uzvedības īpatnībām, kuras apgrūtina saskarsmi. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējie 6 gadi): 
Kopējais publikāciju skaits: 35 

− Mihejeva, J. Grūtības pārejā no sākumskolas uz pamatskolu. Pedagoģija : teorija un 
prakse : 2. rakstu krājums 2. daļa. Liepāja : LiePA, 2003, 171.–175. lpp. 

− Mihejeva, J. Topošā speciālista radošā aktivitāte. Radoša personība : Zinātnisko 
rakstu krājums. Rīga : RaKa, 2003. 

− Михеева, Е. Этико-психологические аспекты бизнеса в современной Латвии. 
Проблемы предпринимательской деятельности : T. 3, No 1. Rīga : ISSN, 
 2003, c. 43–49. 

− Михеева, Е. Игра как средство усвоения языковой культуры. Valodu apguve : 
problēmas un perspektīva : II zinātnisko darbu krājums. Liepāja : LiePA, 2004, 390.– 
393. lpp. 

− Михеева, Е. Профессиональные ориентиры как определяющие активность 
педагога. Pedagoģija : teorija un prakse : III rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2005, 
143.–149. lpp. 

− Михеева, Е. Когнитивная сложность руководителя и бизнес. Psiholoģija, bizness 
un sabiedrības sociālā sfēra : mūsdienu aktuālās problēmas : Zinātnisko rakstu 
krājums. Rīga, 2006, 44.–45. lpp. 
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− Михеева, Е. Потребности в чтении как фактор усвоения языка. Valodu apguve : 
problēmas un perspektīva : V zinātnisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2006, 107.–
111. lpp. 

− Mihejeva, J. Personības trauksmes un pašvērtējuma saikne jauniešu vecumā. 
Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā : Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: 
LiePA, 2008, 60.–66. lpp. 

 
 
2008. gada 2. jūlij ā 

/Jeļena Mihejeva/ 
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MARINA NOVIKA 

Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Personas dati: 

Personas kods: 130159-10801 
Ziņas par dzīves un darba vietu: 

Liepu 25, dz. 27, Liepāja, LV-3400, tel. 63481193 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība:         
1976 – 1980 – Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pamatskolas skolotāja 
kvalifikācija 
1984 – 1988 – PSRS Pedagoģijas zinātņu akadēmija, krievu valodas un literatūras 
mācīšanas nacionālās skolas institūts. 

Akadēmiskie un zinātniskie grādi:                                                                      
1988 – Pedagoģijas zinātņu kandidāts PSRS 
Pētījuma tēma: “Lasītmācīšana kā valodiskas darbības veids apmācības 
sākumposmā” 
Nostrifikācija –1993, Latvijas Universitāte, Dr. paed. 

Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi)        
No 1993 – docente LiepU (LPA)                                          

Docējamie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Krievu valodas fonētika un leksika; Krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas 
metodika; Krievu valodas kā dzimtas valodas mācīšanas metodika; Krievu bērnu 
literatūra; Krievu valodas didaktika; Mūsdienu krievu valoda; Kulturoloģijas 
didaktika; Krievu un latviešu kontrastīvā lingvistika 

Zinātniskā darbība:         
Skolas pedagoģija, krievu valodas mācīšanas metodikas funkcionālais aspekts, 
jaunās tehnoloģijas dzimtās valodas mācīšana 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
2005 – “Описание русского языка как иностранного и методика его 
преподавания иностранцам”: Москва, Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина.  

Publikācijas:                       
Kopējais publikāciju skaits – 26, zinātniskās publikācijas – 14, metodiskās 
publikācijas – 12  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējie 6 gadi): 
− Новик, М. П., Никифорова, Э. И. Формирование социокультурной компетенции 

при обучении русскому языку как иностранному. Взаимодействие языков и 
культур : русский язык в культурно-коммуникативном пространстве новой 
Европы. Под ред. Ю. Е. Прохорова. Рига, 2005, с. 297– 307. 

− Новик, М. П. Особенности русской письменной речи в Интернете. Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva : VI Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 
2008, 269.–276. lpp. 

 
2008. gada 15. septembrī 

/Marina Novika/ 
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ELEONORA ŅIKIFOROVA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati:      

Dzimusi 1965.gada 6.decembrī 
Ziņas par dzīves un darba vietu:   

Siļķu iela 22a, dz.17, Liepājā, LV – 3405, Latvija, t. 29597755 
Liepājas Universitāte, Liela iela 14, Liepāja, LV-3401 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Liepājas filiāle, Liedaga iela 3, Liepāja, LV-3403 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība:   
1983 – 1988 – Kirova Kazahijas VU, filologa, krievu valodas un literatūras 
pasniedzēja kvalifikācija 
1995 – LPA, maģistrantūra – Lingvodidaktika (krievu valoda), Mg. paed. 

Akadēmiskie un zinātniskie grādi:   
Pedagoģijas maģistre, 1995, LPA 

Profesionālā darbība:        
No 2006. – BSA (BKI), docente 
2001 – 2006 – BKI, lektore 
No 2003 – LiepU (LPA), asistente 
1989 – 2003 – LPA, krievu valodas un literatūras katedras pasniedzēja    

Docējamie kursi: 
Krievu valoda (kā dzimtā un kā svešvaloda); Krievu literatūra; Literāro tekstu 
izmantošana mācību procesā: Mūsdienu krievu valoda; Kulturoloģijas didaktika; 
Krievu literatūras didaktika; Krievu un latviešu kontrastīvā lingvistika 

Zinātnes nozare: 
Krievu filoloģija, metodika 

Prasmes:    
     Datorprasmes: Word, Excel 

Valodu prasmes: krievu valoda – dzimtā valoda, latviešu valoda – pārvaldu pilnībā, 
angļu valoda – lasu, tulkoju ar vārdnīcas palīdzību 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējie 6 gadi): 
− Никифорова, Э. И., Новик, М. П. Учет социокультурного фактора при обучении 

русскому языку как иностранному. Valodu apguve : problēmas un perspektīva : 
Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2004, 370.–377. lpp. 

− Новик, М. П., Никифорова, Э. И. Формирование социокультурной компетенции 
при обучении русскому языку как иностранному. Взаимодействие языков и 
культур : русский язык в культурно-коммуникативном пространстве новой 
Европы. Под ред. Ю. Е. Прохорова. Рига, 2005, с. 297– 307. 

− Ņikiforova, E. Sievietes-rakstnieces mūsdienu krievu literatūrā. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē : Rakstu krājums, 12. Sast. Ieva E. Kalniņa. Liepāja: LiepPA, 
2007, 140.–144. lpp. 

− Никифорова, Э. Мейнстрим (доминирующие тенденции в культуре) и 
альтернативная культура: расширение словарного запаса. Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva : Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2008, 145.–
160. lpp. 

 
2009. gada 6. maijā  

/Eleonora Ņikiforova/ 
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SANDRA OKUŅEVA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Informācija par personu: 
 
Ziņas par dzīves un darba vietu:   

 Siguldas ielā 13 – 1, Liepāja, LV – 3416, tālr. 634 36782 
Liepājas Universitāte, Liela iela 14, Liepāja, LV-3401 

 Akadēmiskā un profesionālā izglītība: 
1998 – iegūts filoloģijas maģistra grāds latviešu literatūrā 
1993 –1997 – studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā  
1979 – 1983 – studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Latviešu 
valodas un literatūras un matemātikas fakultātē, iegūta latviešu valodas un 
literatūras skolotāja kvalifikācija 

Akadēmiskie un zinātniskie grādi:   
 Mg. philol.  
Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi):  

No 2005 - Liepājas Universitātes (LPA) Humanitārās fakultātes prodekāne 
No 1998 – Liepājas Universitātes (LPA) Literatūras katedras lektore 
1996 – 2005 – Liepājas Pedagoģijas akadēmija, rektora palīdze sabiedriskajā darbā 

Docējamie kursi: 
Valodas kultūra; Izteiksmīga runa; Oratora māksla; Retorika; Diskusijas māksla; 
Publiskā runa; Bērnu literatūra; Bērnu literatūra un kultūra skolā; Pasaules literatūra 
19. gs.; 19. gs. ārzemju literatūra; V. Plūdoņa dzeja 

Zinātnes nozare: 
Literatūrzinātne/ Latviešu literatūras vēsture 
Latviešu dzeja 20. gs. 1. pusē. Latviešu bērnu literatūra. Komunikācija 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējie 6 gadi): 
Kopējais publikāciju skaits: 15 
 

 
2008. gada 31. oktobrī       
 

/Sandra Okuņeva/ 
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RITA OZOLA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas dati: 21.02.1940. 
Kontaktadrese: Lielā iela 2. dzīv. 43, Liepāja, LV 3401 

Ziņas par darba vietu: 
            Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401 

   E-pasts: rita.ozola@liepu.lv 
Izglītība: 

1996 –1998 – Liepājas Pedagoģiskās augstskolas Pedagoģijas fakultātes 
maģistrantūra; 

            1959 – 1963 – Liepājas Pedagoģiskais institūts 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Mg. paed. 
Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi): 

No 1982 – Liepājas Universitātes (LPA) Pedagoģijas katedras lektore 
No 1982 – LiepU arodorganizācijas priekšsēdētāja 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Vispārīgā pedagoģija; Skolas pedagoģija; Pedagoga profesionālā ētika 

.Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Pētījumi par pedagoģisko kompetenci, tās veidošanos un attīstības iespējām 
mūsdienu pedagoģiskajā procesā 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
− 2005 – 2006 – IZM Lielbritānijas padomes, Latvijas skolotāju izglītības asociācijas 

kursi “Jauno skolotāju mentoru sagatavošana”, sertifikāts 
− 2006 – starptautisks semināru cikls “Skolas kultūra un kvalitāte” (Latvija – Vācija) 
− 2006 – IZM Kultūras un izglītības centra angļu valodas kursi, apliecība 

Valodu prasmes: latviešu – dzimtā valoda, angļu – ar vārdnīcas palīdzību, krievu – 
brīvi 

 
 
2009. gada 1. jūnijā 

          /Rita Ozola/ 
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LARISA PAVLOVSKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati:   

Dzimusi 1952. gada 6. augustā 
Ziņas par dzīves un darba vietu:          

Liepāja, Dzintaru iela 21, dz.16; tel. 34811576; mob.6029489 
Liepājas Universitāte, Svešvalodu katedra, Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401 

Profesionālā un akademiskā izglītība: 
1997 – 2000  Krievu valodas institūta doktorantūra (Maskavā) 
1979 – 1982 PSRS Pedagoģijas zinātņu akadēmijas Zinātniski pētnieciskais institūts 
krievu valodas pasniegšanai nacionālajās skolās (Maskavā)                                                                                        
1969 – 1974 Kišiņevas universitāte, filoloģijas fakultāte 

Akadēmiskie un zinātniskie grādi: 
2000 – Krievijas pedagoģijas zinātņu doktora grāds 
1993 – LU pedagoģijas zinātņu doktora grāds (nostrifikācija LU Pedagoģijas 
habilitācijas un promocijas padomē) 
1982 – pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds 

Profesionālā darbība:  
No 1976 – Liepājas Universitātes (LPA) docente (1988), vecākā pasniedzēja (1985), 
pasniedzēja (1976) 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Mūsdienu krievu literārās valodas fonētika ; Mūsdienu krievu literārās valodas 
leksikoloģija un frazeoloģija ; Runas kultūras pamati ; Krievu folklora ; Krievu 
valodas (kā svešvalodas) praktiskais kurss ; Krievu valodas dialektoloģija 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Lingvodidaktika (krievu valoda kā svešvaloda un tās macīšanas metodika), 
lingvokulturoloģija 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
99 publikācijas, no tām 6 mācību grāmatas, 15  mācību līdzekļi, 1 monogrāfija 
 

 
2009. gada 4. maijā 

        /Larisa Pavlovska/ 
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AL ĪDA SAMUSEVIČA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 1956. dzimšanas gads 
Ziņas par dzīves 
vietu: 

Toma iela 41-1, Liepāja, LV- 3401, tālrunis:63481502, 
  

Ziņas par darba 
vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā 14, Liepāja, LV- 3401, tālr. 63407760,  
e-pasts: alida.samusevica@liepu.lv, fakss: 63424223 

Profesionālā un 
akadēmiskā 
izglītība: 

1984 – 1987 Latvijas Valsts Universitāte 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras aspirante; 
1976 – 1980 Liepājas Pedagoģiskais institūts, Pamatskolas 
pedagoģijas fakultāte, studente, iegūta pamatskolas skolotājas 
kvalifikācija 

Zinātniskais grāds: 1993. gads - nostrifikācija, pedagoģijas doktora grāds, Latvijas 
Universitāte 

Papildus izglītība: 2008 – ESF un VIKNVA informatīvi izglītojošais seminārs „Pedagogs 
izglītības kvalitātei”, sertifikāts Nr. IIS 379, 6 stundas 
2006 – 2008, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 
aģentūra, sertifikāts Nr.ETI 091, iegūts pedagogu tālākizglītības 
eksperta statuss 
2006 – 2008, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 
aģentūra, sertifikāts Nr. TLP 091, „Pedagogu tālākizglītības metodiskā 
tīkla nodrošinājuma izveide” 172 stundu apjomā 
2008 – Izglītības attīstības centrs, apliecība Nr. 2008/2-4/41 
„Starpkultūru dialoga veicināšana” 36 stundu apjomā 
2007 – RPIVA tālākizglītības kursi „Latvijas pedagoģisko augstskolu 
profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā”, 
apliecība Nr.2007/14, 32 stundas 
2005 – 2006, British Council, Izglītības Satura un Eksaminācijas 
Centra (ISEC) mentoru sagatavošanas kursi  , augstskolas mentora 
apliecība, 200 stundas 
2005 – LR Izglītības un zinātnes ministrija, Lielbritānijas Padome, 
Latvijas Skolotāju izglītotāju asociācija, tālākizglītības programma 
Topošo un jauno skolotāju mentoru sagatavošana (programmas kods 
A2 – 9014310040), 36 stundas 
2004 – Izglītības attīstības centra tālākizglītības programma 
„Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības programmu 
īstenošana starpkultūru un bilingvālās izglītības kontekstā” 
(programmas kods A2 9014330081), apliecības Nr. 2004/1026, 36 
stundas 

Profesionālā 
darbība: 

2008 – līdz šim Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta 
vadošā pētniece, Personības pilnveides centra vadītāja 
2003 – 2009 Senāta priekšsēdētāja 
2004 – 2008 Liepājas Universitātes Pedagoģijas doktorantūras 
direktore 
1997 – līdz šim Vispārīgās pedagoģijas apakšnozares vadītāja. 
1994 – līdz šim studiju programmas „Izglītības zinātņu maģistrs 
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pedagoģijā” direktore. 
1997 – līdz šim Zinātnes padomes locekle. 
1989 – 1997 LPA Pirmsskolas un speciālās pedagoģijas fakultātes 
dekāne 
1987 – līdz šim Liepājas Universitātes Pedagoģijas katedras docētāja 
2003 – līdz šim Pedagoģijas katedras profesore (Izglītības pētījumu 
metodoloģija, Pētījumu metodoloģija, Konfliktoloģija, Konfliktu 
vadība, Atbalsta sniegšana un konsultēšana, Cilvēkresursu vadība, 
Izglītības socioloģija, Pedagoģijas zinātnes attīstība, Efektīva 
komunikācija) 

 
Dalība projektos: 
2006 – 2008 ERAF projekta „Inovatīvi programmatūras inženierijas 
spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” – projekta 
vadītāja. 
2006 – 2008 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 
aģentūras un ESF nacionālās programmas projekts „Pedagogu 
tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājums izveide”. 
2007 – 2008 ESF projekta „Varēt un uzdrošināties būt pašam” 3.3.7. 
aktivitāte: Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības 
sistēmā- metodisko materiālu eksperte 
2006 – 2008 ESF projekts „Izglītības programmu pilnveide Saldus 
profesionālajā vidusskolā” – izglītības attīstības eksperte. 
2005 – 2006 Sociālās integrācijas projekts „Draudzīgi un motivējoši 
zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešiem ar speciālajām vajadzībām 
sociālai integrācijai” – izglītības eksperts. 
2005 – 2008 ESF projekts „Doktorantūra un maģistrantūra e- studiju 
tehnoloģiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA” – 
programmu attīstīšanas eksperts. u.c. 

 
Darbība profesionālajās organizācijās un padomēs: 
2006 – līdz šim The International Academy for the Humanization of 
Education (IAHE) locekle. 
2003 – līdz šim Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle 
2003 – līdz šim Latvijas Universitātes Pedagoģijas nodaļas Profesoru 
padomes locekle 
2003 – līdz šim Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedre 
1997 – līdz šim Latvijas pedagoģijas Zinātnieku Asociācijas biedre 

 
Darbība redkolēģijās: 
Šauļu Universitātes (Lietuva) zinātniskā žurnāla „Teacher Education” 
zinātniskās redkolēģijas locekle 
Liepājas Universitātes rakstu krājuma „Sabiedrība un kultūra” 
redakcijas kolēģijas locekle 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas rakstu krājuma „Pedagoģija: teorija 
un prakse” redkolēģijas vadītāja 
Izdevniecības RaKa žurnāla „Skolotājs” redkolēģijas locekle 

Zinātniskā 
darbība: 

Pedagoģijas nozare, vispārīgās pedagoģijas apakšnozare.  
Zinātniskās pētniecības tēmas veltītas pedagoģiskā procesa un 
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audzināšanas problēmu, skolotāju profesionālās kompetences izpētei, 
konfliktu risināšanai un analīzei, aktuāliem sociālās mijiedarbības un 
personības veidošanās jautājumiem. 

Publikācijas: Kopējais publikāciju skaits no 2003. gada – 34 
Zinātnisko publikāciju skaits – 29 (raksti), 
metodisko publikāciju skaits – 2, mācību līdzekļi – 3 

Apbalvojumi: 
 

Vispārējās izglītības kvalitātes novērt ēšanas valsts aģentūras 
Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, 
2008. gada 3.decembrī  
Izglītības attīstības centra (IAC) Atzinība par sadarbību un 
ieguldījumu iekļaujošas, darbīgas un atvērtas sabiedrības veidošanā, 
aktīvi iesaistoties projekta „Starpkultūru dialoga veicināšana” (2007. 
gada jūlijs – 2008. gada novembris) 
Latvijas Foruma Ilgtspēj īgas izglītības vadībai Pateicība par augsti 
profesionālu un saistošu sniegumu konferencē „Pirmsskolas izglītība 
mūsdienu bērniem – metodes un terapijas”, 2006. gada 30. novembrī 
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības 
raksts par aktīvu un daudzpusīgu darbību Latvijas skolotāju 
izglītošanā, 2004. gada 20.oktobrī 
Liepājas pilsētas Atzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu 
skolotāju tālākizglītošanā un darbu sabiedrības integrācijas procesā, 
2002. gada 17.novembrī.  
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Atzinības raksts par aktīvu darbu 
maģistrantūras veidošanā un vadīšanā, 1999.gada 5.novembrī. 
Latvijas Republikas Izglītība un Zinātnes ministrijas Atzinības 
raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas augstākajā izglītībā, 
1997.gada 27.augusts u.c. 

 
 
2009. gada 10. jūnijā        
 

/Al īda Samuseviča/ 
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IVETA TUMAŠ ČIKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas dati: 25. 10. 1965. 
Kontaktadrese: Siena iela 3-28, Liepāja, LV-3401 

Ziņas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 
E-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv 

Izglītība: 
2008 – Liepājas Universitāte, maģistrantūra, karjeras konsultants 
2005 – 2007 – Latvijas Policijas akadēmija, maģistrantūra, publiskās tiesības, 
tiesību zinātnes 
1995 – 2000 – Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnēs, 
5. līmeņa profesionālā jurista kvalifikācija 
1984 – 1988 – Liepājas Pedagoģiskais institūts, matemātikas specialitāte, 
matemātikas skolotāja kvalifikācija 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2007 – maģistra grāds publisko tiesību valsts tiesību apakšnozarē – Mg. iur. 

Profesionālā darbība: 
20. 11. 2006. līdz šim – Liepājas Universitāte, juriskonsulte;  
25. 10. 2006. līdz šim – Liepājas Universitāte, Sociālo zinātņu katedra, lektore  

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Publiskās tiesības; Komerctiesības; Tūrisma darījumu tiesiskās attiecības; Darba 
tiesiskās attiecības; Starptautiskās tiesības; Civiltiesības; Autortiesības; Bērnu 
tiesību aizsardzība 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
01. 02. 2005. – 17. 11. 2005. – SIA “TOLMETS”, juriste 
08. 01. 2002. – 01. 02. 2005. – LR Uzņēmumu reģistrs, valsts notāre 
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā valoda, rievu – brīvi, angļu – ar vārdnīcas 
palīdzību 

 
 
2009. gada 10. jūnijā         

/Iveta Tumaščika/ 
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IRĒNA VALDMANE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Personas dati:    
Dzimusi 17. 02. 1957. 

Ziņas par dzīves un darba vietu: 
Mājas adrese: Dzintaru 82-18 LV-3416 Liepāja, tālr. 26879397  
Darbavieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 LV-3401 Liepāja;  
e-pasts: irena.valdmane@liepu.lv 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība:   
1993 – 1996 – Latvijas Universitātes PPI doktorantūra 
1992 – 1993 – Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes (Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedras) maģistrantūra, iegūts pedagoģijas maģistra grāds 
1975 – 1979 – V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, iegūta pamatskolas 
skolotāja kvalifikācija 

Akadēmiskie un zinātniskie grādi: 
1993 – pedagoģijas maģistrs – Mg. paed.  

Profesionālā darbība  (pēdējie 6 gadi): 
2007 – lektore LiepU (LPA) Pedagoģijas katedrā 
Pedagoģijas fakultātes prodekāne 
Studiju programmas “Sākumskolas skolotājs” direktore 
IZI Alternatīvās izglītības centra vadītāja  

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Vispārīgā pedagoģija; Didaktika; Alternatīvās pedagoģiskās koncepcijas 

Zinātniskā darbība:  
Nozare: vispārīgā pedagoģija. Tēma: “Pedagoģiskā procesa humanizācija: realitāte 
un perspektīva.” Individuālā tēma: “Vispārīgās pedagoģijas aktualitātes un topošo 
skolotāju pedagoģiskās kompetences veidošanās izglītības procesa humanizācijas 
aspektā.” 

Papildizglītība, kursi (pēdējie 6 gadi): 
2007 – tālākizglītības kursi “Ganzheitlicher Ansatz in der Paedagogik F. Froebels” 
(Veseluma pieeja F. Frēbela pedagoģijā; 40 st.); Vācija, Starptautiskā Frēbela 
akadēmija 
2007 – tālākizglītības kursi – S. Amonašvili autorseminārs “Humānās izglītības 
pamati izglītības vidē” (A1 – 9014310033; 40 st.), apl. Nr.07-1895 
2005 – 2006 – tālākizglītības programma (200 st.) “Topošo un jauno skolotāju 
mentoru sagatavošana” (A2-901430040); augstskolas mentora apliecība, izd. ISEC 
un Lielbritānijas Padome Latvijā 
2005 – profesionālās meistarības pilnveides kursi (A2-9014320059) “Veiksmīgas 
mācīšanās pamati” 
2005 – kursi “Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide multikulturālā un 
bilingvālā izglītības vidē” (A2-9014330055) 
2005 – semināru cikls seksuālpedagoģijā, prof. H. Lorencs (Vācija) 
2003 – kursi “Vērtībizglītība, didaktiskie modeļi un reformpedagoģija Vācijā”, prof. 
R. Keks (Vācija) 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējie 6 gadi): 
− Valdmane, I. Dzimtās valodas apguve valdorfskolās. Valodu apguve : problēmas un 

perspektīva : Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2006, 111.–118. lpp. 
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− Valdmane, I. Skolas feminizācija: problēmas un perspektīva. Pedagoģija : teorija un 

prakse : Rakstu krājums. Liepāja : LiePa, 2006, 299.–306. lpp. 
− Valdmane, I. Valdorfa bērnudārzs : Mācību līdzeklis. Liepāja: LiePa, 2007. 36 lpp. 

Prasmes: 
Datorprasmes (Word, Excel) 
Valodu zināšanas: latviešu valoda – dzimtā, krievu, vācu valodas zināšanas – labas  

 
2007. gada14. novembrī.       

/Irēna Valdmane/ 
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RESIJA ZAUERE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
                                                               
Personas dati: 

Dzimšanas dati: 02. 07. 1962. 
Kontaktadrese: Siguldas iela 27-31, Liepāja, LV 3416 

Ziņas par darba vietu:     
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja LV3401 

            Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela 9/11,Liepāja LV3417 
   E-pasts: resija.zauere@inbox.lv 

Izglītība:  
2006 – doktora studijas LiepU studiju programmā “Valodniecība” 
1999 – 2003 – Liepājas Pedagoģiskā akadēmija, humanitāro zinātņu maģistre 
filoloģijā 
1982 –1987 – Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, latviešu valodas un literatūras 
specialitāte, kvalifikācija: latviešu valodas un literatūras skolotājs                                                                                                           

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:  
2003 – humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā, Mg. philol. 

Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi):    
No 2007 – asistente Liepājas Universitātes latviešu valodas katedrā           
No 2007 – Liepājas 8. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 
2000 – 2008 – Sociālās un nacionālas integrācijas centra vadītāja 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):   
Starpkultūru komunikācija; Latviešu valodas mācīšanas metodika; Otrās valodas 
apguves metodika; LAT 2 didaktika; Bilingvālās izglītības pamati; Starpkultūru un 
bilingvālā izglītība 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):  
− Zauere, R. Liepājas 8. vidusskolas skolēnu lingvistiskā attieksme. Mana novada 

valoda : Lejaskurzeme. Liepāja: LiePA, 2004. 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

2008 – Projekts “Mazākumtautību etniskās identitātes veicināšana 
vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības 
programmas” 
Valodu prasmes: latviešu valoda – dzimtā, krievu valoda, vācu valoda – brīvi, angļu 
valoda – ar vārdnīcas palīdzību 

 
2009. gada 7. maijā 
 

/Resija Zauere/ 
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VIJA Z ĒLERTE  
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Informācija par personu :  

Dzimusi 1957. gada 3. februārī 
Ziņas pa dzīves vietu un darba vietu:  

Mājas adrese: Kungu iela 79–4, Liepāja, tālr. 26426065 
Darba vietas adrese: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 , LV – 3401, tālr. 63407781 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 
1997 –1999 – studijas LU doktorantūrā 
1994 – 1997 – studijas Latvijas Universitātes maģistratūrā, iegūts maģistra grāds 
psiholoģijā, Mg. psych. 
1988 – 1989 – studijas Ļeņingradas universitātē, iegūta praktiskā skolu psihologa 
kvalifikācija 
1981 – 1987 – studijas Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā, iegūta pamatskolas 
skolotāja kvalifikācija 

Profesionālā darbība: 
No 2000 – lektore Liepājas Universitātē (LPA), vadu kognitīvās, eksperimentālās, 
vispārīgās, attīstības, pedagoģiskās, saskarsmes, speciālās, biznesa un vadības 
psiholoģijas kursus 
No 1994 – lektore Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā, vadu vispārīgās, attīstības, 
saskarsmes, pedagoģiskās psiholoģijas kursus. 
No 1992 – lektore, Liepājas pedagoģiskajā institūtā, vadu vispārīgās psiholoģijas 
kursu, strādāju par skolas psiholoģi Liepājas 5.vidusskolā 

Tālākizglītība (pēdējie 6 gadi): 
2006 – 2007 – mediācijas mācību kurss LR Tieslietu ministrijas un Vācijas 
Starptautiskās tiesiskās sadarbības ES Twinning projektā “Mediācijas ieviešana 
Latvijā”; mediatora sertifikāts. 
2005 – 2006 – profesionālā pilnveide programmā “Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide” (Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba 
vadība) 
2001 – 2004 – Igaunijas Ģimenes terapeitu asociācijas organizēta 3 gadu speciālās 
apmācības programma ģimenes psihoterapijā un iegūtas tiesības strādāt par ģimenes 
terapeitu 

Cita profesionālā pieredze: 
No 2006 – darbs “Vudkoka-Džonsona starptautiska izdevuma Kognitivo spēju 
testa” aprobācijas grupā sadarbībā ar Latvijas skolu psihologu asociāciju 
No 2006 – dalība darba grupā Eiropas Savienības projekta ietvaros par mediatoru 
sagatavošanas iespējām Latvijā 
No 2005 – zinātniski pētnieciskais darbs par ģimeņu savstarpējo attiecību 
problēmām Latvijā, sistēmiskās pieejas izmantojuma iespējām, strādājot ar 
vardarbību ģimenē 
No 2004 – Latvijas Ģimenes psihoterapeitu asociācijas biedre 
No 1995 – profesionālo skolas psihologu asociācijas biedre 
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā, krievu – ļoti labā līmenī, angļu – labā līmenī 

 
2009. gada 1. jūnijā 

   /Vija Zēlerte/ 
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LINDA ZULMANE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Informācija par personu: 

Dzimusi 1967. gada 27. novembrī 
Personas kods 271167-10806 

Ziņas par dzīves vietu un darba vietu: 
Darba vieta: Liepājas Universitātes Literatūras katedra, Kūrmājas prospektā 13, 
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2. Bethere, Dina. Gewährleistungen der Ausbildung mehrfachbehinderter Kinder. Spring 

University 2007 : Changign Edukation in a Changing Society. Klaipeda : Klaipeda 
University, 2007, p. 24–33. 
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bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2004, 203.–212.lpp. 

 
18.  Kuduma, Anda. L. Stumbres “situāciju teātris”. Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē: rakstu krājums 10. Liepāja: LPA, 2005, 236.–241. lpp. 
 
19. Kuduma, Anda. Nobrāztās dvēseles dziedināšana jeb Stāsts par eža kažociņu. 

Vārds: Kurzemes Vārds literārais pielikums, Nr.4 (5), 2008, 5. nov., 5. lpp.  
 
20. Kuduma, Anda. Vēsmas jaunākajā dzejas procesā. Helikons, 2007. g. maijs(15), 

37.–38.lpp. 
 
21. Kulmane, Vineta. Naktsmītņu darbības izvērtējums un attīstības iespējas Liepājā 

un Liepājas rajonā. Cilvēks un vide : Zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja 
: LiePA, 2005, 46.–53. lpp. 

 
22. Kulmane, Vineta. Tūrisma nozares attīstība Liepājā. Cilvēks un vide : Zinātniski 

metodisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2007, 97.–104. lpp. 
 
23. Laiveniece, Diāna. Dzimtās valodas mācību modeļa darbības produktivitātes 

pārbaudes norise un rezultāti. Valodu apguve : problēmas un perspektīva : 
Zinātnisko rakstu krājums : IV. Liepāja : LiePA, 2005, 54.–61. lpp. 

 
24. Laiveniece, Diāna. Gustavs Braže – pirmais latviešu rakstu darbu metodikas 

autors. Letonikas otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums, 
tā izpēte un saglabāšana. Liepāja : Liepājas Universitāte, 2008, 83.–94. lpp. 

 
25. Laiveniece, Diāna. Innovations in the System of Teaching/Learning Latvian (as 

the Native Language) in Grades 5 – 9 of basic School. Pedagogika, Nr. 74. Vilnius : 
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26. Laiveniece, Diāna. Kārļa Mīlenbaha “Latviešu valodas mācība” (1895): 
metodiskais aspekts. Vārds un tā pētīšanas aspekti : Rakstu krājums 8. Liepāja : 
LiePA, 2004, 22.–30. lpp.  

 
27. Laiveniece, Diāna. Latviešu (dzimtā) valoda kā mācību priekšmets: atskats uz 
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Zinātne, 2007, 349.–369., 549.–550. lpp. 

 
28. Laiveniece, Diāna. Latviešu (dzimtā) valoda kā mācību priekšmets: 15 gadu 
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sabiedrībā : Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 134. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga : LU Latviešu valodas 
institūts, 2007, 45.–54. lpp. 

 
29. Laiveniece, Diāna. Latviešu (dzimtās) valodas mācību modelis pusaudžu vecuma 

skolēniem : Promocijas darba kopsavilkums. Liepāja : LiePA, 2004, 124 lpp. 
 
30. Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai: mācību 

komplekta koncepcija. Valodu apguve : problēmas un perspektīva : Zinātnisko 
rakstu krājums : IV. Liepāja : LiePA: 2005, 41.–49.lpp. 

 
31. Laiveniece, Diāna. Latviešu valodas mācību saturs vidusskolā – esošais un 

nepieciešamais. Vārds un tā pētīšanas aspekti : Rakstu krājums 12. Liepāja : 
LiePA, 2007, 183.–190. lpp. 

 
32. Laiveniece, Diāna. Latviešu valodas mācību vēsture: pētījumi par latviešu valodas 

mācību grāmatām (skolu gramatikām) un mācību līdzekļiem. Latviešu valoda – 
pastāvīgā un mainīgā : Valsts valodas komisijas raksti, 3. sēj. Rīga : Valsts 
valodas komisija, 2007, 158.–178. lpp. 

 
33. Laiveniece, Diāna. Mācīties domāt, lai varētu, spētu un prastu, jeb Eseja par 

mūsdienu latviešu valodas skolotāja profesionālās kompetences attīstību. Skolotāja 
Almanahs. 2006, Nr. 1, 7.–10. lpp. 

 
34. Laiveniece, Diāna. Teksts kā mācību satura un valodas integrācijas nodrošinātājs 

dzimtās valodas mācību procesā. Tagad, 2006, Nr. 3, 4.–9. lpp. 
 
35. Laiveniece, Diāna. Teksts kā valodas un valodas mācību kategorija. No skaņas un 

burta līdz tekstam un korpusam : Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 135. dzimšanas 
dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga : LU Latviešu 
valodas institūts, 2008, 32.–34. lpp. 

 
36. Laiveniece, Diāna. Valodas un runas nošķīruma aktualizācija mūsdienu latviešu 

lingvodidaktikā. Tagad, 2009, Nr. 1, 2.–7. lpp. 
 
37. Zusina, Sandra, Laiveniece, Diāna. 4. klases mācību komplekta “Valodas 

pasaule” saturiskie un metodiskie aspekti. Valodu apguve : problēmas un 
perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums : III. Liepāja : LiePa, 2004, 68.–77. lpp. 
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38. Lieģeniece, Daina. Brīvība un vajadzība pēc varas konstruktīvas disciplīnas 

nodrošināšanai klasē. Pedagoģija : teorija un prakse. Rakstu krājums : IV. Liepāja 
: LiePA, 2006, 191.–196. lpp. 

 
39. Lieģeniece, Daina. Dažādas pieejas kreatīvās individualitātes izpratnē un attīstībā. 

Pedagoģija : teorija un prakse. Rakstu krājums : V. Liepāja : LiePA, 2007, 6.–13. 
lpp. 

 
40. Lieģeniece, Daina. Holistic approach to understanding behaviour prblems of 6 – 

10 year old children. Spring University 2007 : Changign Edukation in a Changing 
Society. Klaipeda : Klaipeda University, 2007, p. 146–153. 

 
41. Lieģeniece, Daina. “Slēptās programmas” (hidden curriculum) daži 

metodoloģiskie aspekti. Pedagoģija : teorija un prakse III. Skolotāju izglītība : 
tradīcijas un attīstība : Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2005, 154.–
157.lpp.  

 
42. Lieģeniece, Daina. “Slēptās programmas” (hidden curriculum): skolotāja 

mijiedarbība ar audzēkni. Society, Integration, Education. Proceedings of the 
international Conference. February 25 – 26, 2005, 85.–89. lpp. 
[Elektroniskais resurss]: http://ru.lv/research/konf/0014/RHEI_conference_2005.pdf 

 
43. Lieģeniece, Daina. Viedoklis par prosociālas uzvedības attīstību: rietumos veiktu 

pētījumu analīze. Sabiedrība, integrācija, izglītība : Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli, 2009. g. 27.-28. febr. Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 
Personības socializācijas pētījumu institūts, 2009, 592.–600 lpp.   

 
44. Lieģeniece, Daina. Viedoklis par kreativitāti “iek ļaujošās” pedagoģijas skatījumā. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 
2008. g. 22.-23. febr. Rēzekne : Rēzeknes augstskola, Personības socializācijas 
pētījumu institūts, 2008, 206.–212. lpp.   

 
45. L īdaka, Anita. Ieteikumi vērtībizglītības realizācijai : I. daļa. Liepāja : LiePA, 

2007. 
 
46. L īdaka, Anita. Skolotāja loma vērtībizglītības realizācijā. Pedagoģija : teorija un 

prakse III. Skolotāju izglītība : tradīcijas un attīstība : Zinātnisko rakstu krājums. 
Liepāja : LiePA, 2005, 183.–188. lpp. 

 
47. L īdaka, Anita. Values in the school practice. University 2007 : Changign Edukation 

in a Changing Society. Klaipeda : Klaipeda University, 2007, p. 127–135. 
 
48. L īdaka, Anita. Vērtības – personības veidošanās procesa nozīmīgs aspekts. Sociālā 

darba speciālistu rokasgrāmata. Liepāja : LiePA, 2007, 33.–44. lpp. 
 
49. L īdaka, Anita. Vērtībizglītības realizācija : problēmas un iespējas. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne : 
Rēzeknes Augstskola, 2007, 201.–208. lpp. 
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50. L īdaka, Anita. Vērtībizglītības realizāciju ietekmējošie faktori. Valodu apguve : 

problēmas un perspektīva : Zinātnisko rakstu krājums : IV. Liepāja : LiePA, 2005, 
62.–66. lpp. 

 
51. L īdaka, Anita. Vērtībizglītība un tās realizāciju ietekmējošie faktori. Skolotājs, 

2005, Nr. 3, 39.–45. lpp. 
 
52. L īdaka, Anita. Vērtībizglītības realizācija : nozīmīgs personības veidošanos 

ietekmējošs faktors. Pedagoģija : teorija un prakse. Rakstu krājums : IV. Liepāja : 
LiePA, 2006, 180.–190. lpp. 

 
53. L īdaka, Anita. Vērtību aktualizēšana pedagoģiskajā procesā. Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā : III Starptautiskā zinātniskā konference. 
Zinātniskie raksti. Konferences referāti. Rīga : ULMA, 2006, 283.–287. lpp. 

 
54. Ņikiforova, Eleonora. Sievietes-rakstnieces mūsdienu krievu literatūrā. Aktuālas 

problēmas literatūras zinātnē : Rakstu krājums, 12. Sast. I. E. Kalniņa. Liepāja : 
LiePA, 2007, 140.–144. lpp. 

 
55. Okuņeva, Sandra. Dzīvnieciskie cilvēki un cilvēciskie dzīvnieki Ē.Kūļa stāstu 

krājumā “Flamingo Jēpis”. Letonikas otrais kongress : Kurzemes novada 
kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. Liepāja : Liepājas 
Universitāte, 2008, 175.–186.lpp.  

 
56. Okuņeva, Sandra. Ēriks Kūlis. Mīlestības bruņinieks. Kurzemes rakstnieku silueti. 

Liepāja : LiePA, 2007, 95.–130.lpp. 
 
57. Okuņeva, Sandra. Latviski tulkotā literatūra 2007. gadā. Ko tā piedāvā pusaudzim? 

(Raksts iesniegts  LBJLC publicēšanai žurnālā Bibliotēku pasaule 2009. gada 
janvārī.) 

 
58. Ozola, Rita. Pedagoģiskās kompetences teorētiskie aspekti. Society, Integration, 

Education. Proceedings of the international Conference. February 25 – 26, 2005, 
294.–299. lpp. [Elektroniskais resurss] : http://ru.lv/research/konf/0014/RHEI_ 
conference_2005.pdf   

 
59. Samuseviča, Alīda. Audzināšanas darba problēmu analīze pedagoģiskajā procesā. 

Pedagoģija : teorija un prakse III. Skolotāju izglītība : tradīcijas un attīstība : 
Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2005, 189.–195. lpp. 

 
60. Samuseviča, Alīda. Audzināšanas problēmas ģimenē. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola, 2007, 306.–314. lpp. 

 
61. Samuseviča, Alīda. Bilingvālā izglītība – situācijas analīze Latvijā. Valodu apguve : 

problēmas un perspektīva : Zinātnisko rakstu krājums : III. Liepāja : LiePA, 2004, 
206.–212. lpp. 
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kontekstā. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā : III Starptautiskā 
zinātniskā konference. Zinātniskie raksti. Konferences referāti. Rīga : ULMA, 
2006, 395.–400. lpp. 

 
72. Samuseviča, Alīda. Vecāku iesaiste izglītības reformas realizēšanā. Valodu 

apguve : problēmas un perspektīva : Zinātnisko rakstu krājums : IV. Liepāja : 
LiePA, 2005, 106.–112. lpp. 
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73. Valdmane, Irēna. Dzimtās valodas apguve valdorfskolās. Valodu apguve : 
problēmas un perspektīva : Zinātnisko rakstu krājums : V. Liepāja : LiePA, 2006, 
111.–117. lpp. 

 
74. Valdmane, Irēna. Skolas feminizācija: problēmas un perspektīvas. Pedagoģija : 

teorija un prakse : Rakstu krājums : IV. Liepāja : LiePA, 2006, 299.–306. lpp. 
 
75. Михеева, Елена. Профессиональные ориентиры как определяющие 

активность педагога. Pedagoģija : teorija un prakse : Rakstu krājums : III. 
Liepāja : LiePa, 2005, 143.–149. lpp. 

 
76. Михеева, Елена. Когнитивная сложность руководителя и бизнес. Psiholoģija, 

bizness un sabiedrības sociālā sfēra : mūsdienu aktuālās problēmas : Zinātnisko 
rakstu krājums (Rīga, 2006.gada 22., 23.novembris), 44.–45. lpp. 

 
77. Никифорова, Элеонора, Новик, Марина. Учет социокультурного фактора 

при обучении русскому языку как иностранному. Valodu apguve : problēmas 
un perspektīva : Zinātnisko rakstu krājums : IV. Liepāja: LiePA, 2004, 370.–377. 
lpp. 

 
78. Никифорова, Элеонора. Мейнстрим (доминирующие тенденции в культуре) 

и альтернативная культура: расширение словарного запаса. Valodu apguve : 
problēmas un perspektīva : Zinātnisko rakstu krājums : VI. Liepāja : LiePA, 2008, 
145.–160. lpp. 

 
79. Новик, Марина, Никифорова, Элеонора. Формирование социокультурной 

компетенции при обучении РКИ. Взаимодействие языков и культур : 
русский язык в культурно-коммуникативном  пространстве Новой Европы : 
Сборник научных статей. Выпуск 1. Под ред. Ю. Е. Прохорова. Рига, 2005. С. 
297–306. 

 
80. Новик, Марина. Особенности русской письменной речи в Интернете. 

Valodu apguve : problēmas un perspektīva : Zinātnisko rakstu krājums : VI. 
Liepāja: LiePA, 2008, 269.–276. lpp. 
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KURSA KODS FilzP001 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Daina Lieģeniece Pedagoģijas katedra Prof., Dr. habil. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  5 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Kursa līmenis   P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas   Nav nepieciešamas 
Zinātņu nozare/apakšnozare Filozofija/ sociālā filozofija 
Kursa mērķis Palīdzēt studentiem veidot savu izglītības filozofiju, balstītu uz 

savas pieredzes un izglītības sociālās situācijas analīzi Latvijā un 
pasaulē un izpratni par dažādām pieejām. 

Kursa uzdevumi Palīdzēt studentiem veidot izpratni par: 
1. Izglītības filozofijas būtību, struktūrelementiem, saturu dažādās 

izglītības filozofijās ASV un Eiropā. 
2. Izglītības politikas Latvijā filozofisko pamatojumu, mācoties 

kritiski reflektēt arī savu pedagoģisko pieredzi un attīstot spēju 
prognozēt izglītības attīstības tendences Latvijā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Savas pedagoģiskās pieredzes kritiska refleksija, prognozēšanas 
spējas 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Izglītības filozofija un tās struktūrelementi: metafizika, 
epistemoloģija, morāles filozofija, estētika, loģika, 
polistiskā filozofija. Dažādas izglītības filozofijas ASV 
un pieejas izglītības konceptuālo jautājumu izpratnei 
Eiropā. Vadlīnijas 21.gs. izglītības filozofijas un 
stratēģiju izstrādei Latvijā. Diskusija par nākotnes 
izglītības vīziju: nosacījumi, kas sekmē personības 
identitātes un pašrealizējoša indivīda veidošanos. 

Educational philosophy and its structural elements: 
metaphysics, epistemology, philosophy of moral, 
aesthetics, logic, political philosophy. Different 
educational philosophies in the US and approaches 
to treatment of conceptual education issues in 
Europe. Guidelines for elaboration of the 21st 
century educational philosophy and strategies in 
Latvia. Discussion about the future vision of 
education: conditions facilitating formation of 
personality identity and self-realising individual. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma   Apjoms 
stundās Veids   

1. Izglītības filozofijas būtība un tās saistība ar pedagoga praktisko 
darbu. Trīs mijiedarbības modeļi. 

1/1 Lekcijas, semināri 

2. Izglītības filozofijas struktūrelementi: metafizika, 
epistemoloģija, morāles filozofija, estētika, loģika, politiskā 
filozofija. 

2 Lekcijas 

3. Dažādas izglītības filozofijas ASV (essentiālisms, 
eksisteciālisms, biheiviorisms, u.c.) 

1/1 Lekcijas, semināri 

Kursa nosaukums latviski Izglītības filozofija 
Kursa nosaukums angliski Educational philosophy 
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4. Vadlīnijas 21.gs. izglītības filozofijas un stratēģijas izstrādei 
Latvijā: 

• konstruktīvisms izziņas darbībā un dzīves stila izveidē, 
• humanitatīvā funkcija pedagoģiskajā procesā un tās 

metodoloģiskais pamats (H.Gudjons, I.Beļickis), 
• zināšanu izmantošanas kompetences un to līmeņi saistībā ar 

audzēkņu pārdzīvojumu izpausmes līmeņiem, 
• cieņa un pašcieņa skolēnu un skolotāju sadarbībā. Pārprastā 

“bērncentrētā” pieeja, 
• nākotnes izglītības vīzija – diskusija par problēmām: 
• reformpedagoģija, garīgums, ilgtspējīga izglītība, 

sabiedrības attīstība, izglītība visa mūža garumā. 

 
 

2/2 
2 
 
2 
 

2/2 
 
2 

 
 

Lekcijas, semināri 
Semināri 

 
Lekcijas 

 
Lekcijas, semināri  

 
Semināri 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Katrs students var brīvi izvēlēties 2–3 literatūras avotus patstāvīgām 
studijām 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros un diskusijās, argumentētas esejas izstrāde 

par tēmu “Mana izglītības filozofija un tās teorētiskais 
pamatojums” (apjoms 8–10 lpp.), piedalīšanās grupu un 
kooperatīvajā darbā. 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Batņa, V. Rosinot bērna iekšējo pasauli. Rīga : RaKa, 2001. 
2. Čehlova, Z. Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga : RaKa, 2002. 
3. Eriksons, E. Identitāte: jaunība un krīze. Rīga : Jumava. 1998. 
4. Gudjons, H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga : Zvaigzne ABC. 1998. 
5. Lasmane, S. 20.gs. ētikas pavērsiens. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 
6. Miķelsone, I. Sasniegumu motivācijas un pašcieņas veidošanās savstarpējā ietekme. 

Skolotājs, 2003, Nr. 1, 4.–9. lpp. 
7. Nākotnes izglītības meti UNESCO Starptautiskās komisijas “Izglītība divdesmit 

pirmajam gadsimtam” ziņojumā. Rīga : Vārti, 1998. 
8. Rubena, I. M. Mācīties darot. Rīga : RaKa, 2000. 
9. Samuseviča, A. Audzināšanas nozīme identitātes veidošanās procesā. Vispārīgā 

didaktika un audzināšana. Rīga : SIA “Izglītības soļi”, 2001, 110.–115. lpp. 
10. Šmite, A. Vidusskolas izglītība pārmaiņu procesā. Skolotājs, 2004. Nr. 6, 8., 16. lpp. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Belousa, I. Sustainable Education and Spirituality in the University: Looking for a 
Way of Complementation. Yournal of Teacher Education and Training. Vol. 1, 
Daugavpils, Faculty of Pedagogy and Psychology, 2002, pp.3–12 

2. Broks, A. Izglītības sistemoloģija. Rīga : RaKa, 2000. 
3. Kestergaard, E. Philosophy of Education. ROSES, The Education Vision in the Year 

2015, Malmo, 1993. 
4. Lieģeniece, D. Ievads andragoģijā jeb mācīšanās būt pieaugušo vecumā. Rīga : RaKa, 

2002. 
5. Mācīšana un mācīšanās – ceļš uz izglītotu sabiedrību. Baltā grāmata par izglītību un 

apmācību. Rīga : Akadēmisko programmu aģentūra, 1998. 
6. Žogla, I. Integrācija pedagoģijā: ievads diskusijai. Skolotājs, 2003, Nr. 2, 4.–9. lpp. 
7. Žogla, I. Skolas pedagoģija. III daļa. Eiropas ideja skolotāju izglītībā. Rīga : LU PPI, 

2000. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

http://www.sagepub.com 

 
Kursa autore:  /Daina Lieģeniece/ 18. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Pedagoģijas katedras 
sēdē 

 
 

Protokola Nr. 9 

 
 

21. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Lāsma Latsone/ 

 
21. 05. 2009. 
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KURSA KODS Citi6001 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kred ītpunktu skaits 2  
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Kārlis Dobelis Matemātikas un informātikas katedra Docents, Dr. math. 
 
Kopējais stundu skaits   80 
Lekciju skaits   5 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas   Nav nepieciešamas 
Zinātņu nozare/apakšnozare Vadībzinātne/ izglītības vadība 
Kursa mērķis Nodrošināt studentiem teorētisko un praktisko iemaņu kopumu 

procesa kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei 
Kursa uzdevumi Noskaidrot: 

1) kvalitātes jēdziena saturu, iepazīstināt maģistrantus ar dažādām 
kvalitātes definīcijām un to lietošanas iespējām izglītības 
kvalitātes mērīšanā; 

2) visaptverošo kvalitātes jēdzienu; visaptverošās kvalitātes 
vadību un tās galvenajiem darbības principiem; 

3) Deminga teorijas pamatprincipus kvalitātes pilnveidē; 
4) jēdzienu: misija, pamatvērtības, vīzija, stratēģija, mērķu būtību 

un lomu kvalitātes pilnveidē; 
5) vērtēšanas pamatjēdzienus un dimensijas; 
6) kvalitātes pilnveides rīkus; 
7) kvalitātes vadības sistēmas galvenos darbības principus.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas prasmes un iemaņas procesa un produkta kvalitātes 
noteikšanā un Visaptverošās kvalitātes vadības organizēšanā 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kursa mērķis - Nodrošināt teorētisko un praktisko 
iemaņu kopumu procesa kvalitātes nodrošināšanai 
un pilnveidei. Kursā dots kvalitātes jēdziena 
attīstības īss vēsturisks pārskats; aplūkoti Deminga 
kvalitātes teorijas galvenie principi; dažādas 
kvalitātes definīcijas, to darbības jomas un 
pielietošana kvalitātes mērījumos. Aplūkots 
Visaptverošās kvalitātes jēdziens, tās darbības 
pamatprincipi un kvalitātes vadības sistēmas loma 
procesu pilnveidē.  
 

The aim of the course – to ensure a set of theoretical 
and practical skills to provide and improve the quality 
of the process. The course gives a short description of 
the history of the quality notion development; essential 
principles of Deming’s quality theory have been 
discussed: several definitions of the quality, the areas 
of their activity and use for the measurement of the 
education quality have been considered. The notions of 
the Total Quality Management, the basic principles of 
their functioning, its role in the process of the quality 
improvement have been considered. 

 
 
 
 

Kursa nosaukums latviski Izglītības kvalitātes vadība  
Kursa nosaukums angliski Education quality management  
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās Veids  

1. Kvalitātes jēdziena izpratnes attīstība pasaulē (W. Teilors, V.Šūharts, J. 
Jūrāns, W.E. Demings, F. Krosbijs, A. Feigenbaums, V. Mesvigs, K. 

2 lekcija 

2. Kvalitātes definīcijas un to lietošanas jomas.Visaptverošā kvalitātes 
vadība: ISO –9000 sērijas definīcija, Hārvija, Grīna kvalitātes definīcijas. 
Visaptverošās kvalitātes jēdziens. Visaptverošās kvalitātes vadība. 
Kvalitātes definīcija kā kvalitātes mērīšanas un pilnveides rīks. Kvalitātes 
principi. 

2 lekcija 

3. Kvalitāte – piemērotība lietošanai: Kvalitātes definīcijas un to pielietošana 
produkta un procesa kvalitātes mērīšanā. Visaptverošā kvalitāte un tās 
pamatprincipi, visaptverošās kvalitātes vadība. 

2 seminārs 

4. Procesorientētas organizācijas efektīvas darbības cikla pamatjēdzieni: 
organizācijas misija, pamatvērtības, vīzija, stratēģija, mērķi, šo jēdzienu 
apzināšana, formulēšana un nozīme organizācijas darbā un tās attīstībā. 

2 lekcija 

5. Vīzijas formulēšana. Problēmu apzināšana un mērķu formulēšana. 
Problēmu un mērķu koks. Stratēģijas izstrādes principi. 

2 seminārs 

6. Vērtēšana un tās loma kvalitātes nodrošināšanā: vērtēšanas būtība, 
vērtēšanas divas dimensijas: pašvērtējums un ārējā vērtēšana. 
Novērtējuma indikatori. 

7. Pašvērtējums un tā praktiskā realizācija. 

2 seminārs 

8. Kvalitātes vadības sistēmas: kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi, 
kvalitātes vadības sistēmas izveide, kvalitātes vadības sistēmu veidi, 
kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija: kvalitātes politikas un 
procedūru rokasgrāmatas; normatīvo dokumentu kopa. 

2 lekcija 

9. Kvalitātes vadības un pilnveides rīki. Kvalitatīvie un statististiskie 
kvalitātes vadības un pilnveides rīki. 

10. Statistisko un kvalitatīvo kvalitātes pilnveides rīku pielietošana procesa 
pilnveidē. 

2 lekcija 

11. Statistiskie un  kvalitatīvie kvalitātes pilnveides rīki 2 seminārs 
12. Kvalitātes izmaksas. Novērtēšanas izmaksas. Kļūdu izmaksas. Kvalitātes 

izmaksu apkopošana un analīze. 
2 lekcija 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Kvalitātes jēdziens (definīcija) konkrētā darbības jomā. Deminga cikla izstrāde un 
lietošana pilnveides procesā. Organizācijas pašvērtējuma plāna un tā realizācijas 
apraksta izveide. Indivīda pašvērtējuma kartes tās dažādie varianti. Kvalitātes 
pilnveides rīku lietošana konkrētos (individuāls uzdevums) procesos. Kvalitātes 
ieviešanas funkcija (Quality Function Deployment QFD) un tās lietošana 
kvalitātes pilnveides procesā. EFQM sistēmas metode kvalitātes pilnveides 
procesā. Kvalitātes izmaksas, to aprēķināšana un analīze. 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Jāizprot kvalitātes jēdziena būtība, jāzina galvenās kvalitātes 

definīcijas un jāprot tās lietot kvalitātes mērīšanā un pilnveidē. 
Jāapgūst kvalitātes pilnveides rīki un jāprot tos piemērot 
procesa un objekta kvalitātes kontrolei un pilnveidei. Jāapgūst 
Visaptverošās kvalitātes vadības pamatprincipi un to darbības 
nosacījumi. Jāpiedalās semināros. Jāizpilda patstāvīgā darba 
tēmas. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. James, R. Evans, Jame, W. Dean, I.K. Total Qquality 

Management, Organization and Strategy, 2002. 
2. Kvalitātes sistēmas pasaulē un Latvijā: Kvalitātes 

nodrošināšanas nacionālā programma. Rīga, 1996. 
3. Kvalitātes vadības sistēmas. ZBS 1., 2., 3. daļa – KVS 
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pamati. Biznesa partneri. Rīga, 2002. 
4. Vincent K. Omachonu, Joel E. Ross. Principles of Total 

Quality. 3rd Ed. Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. 
Mācību papildliterat ūra 1. Goša, Z. Statistika. Rīga : SIA Izglītības soļi, 2003.  

2. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes 
pilnveides metode.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti Žurnāls Kvalitāte 
www.aic.lv 

 
Kursa autors:  /Kārlis Dobelis/ 30. 04. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Matemātikas un 
informātikas katedras 
sēdē 

 
 
 
Protokola Nr.  

 

 
Katedras vadītājs: 

  
/Kārlis Dobelis/ 
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 KURSA KODS Peda5037 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Izglītības pētījumu metodoloģija 
Kursa nosaukums angliski Methodology of educational research 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Alīda Samuseviča Pedagoģijas katedra Profesore, Dr. paed. 
  
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  5 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens: pētnieciskā darba programmas prezentācija 
Priekšzināšanas  Nav noteiktas 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ vispārīgā pedagoģija 
Kursa mērķis 
 
 

Sniegt maģistrantiem informāciju par izglītības pētījumu 
metodoloģijas teorētiskajiem aspektiem un pētniecības 
procesu, metodēm maģistra darba izstrādes kontekstā, 
attīstot studentu pētnieciskā darba kompetences pedagoģijas 
problēmas izpētē 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Papildināt maģistrantu zināšanas izglītības pētījumu 
metodoloģijā. 

2. Pilnveidot pētnieciskā darba kompetences. 
3. Attīstīt prasmi bagātināt pedagoģijas teoriju ar 

empīriskām atziņām. 
4. Attīstīt pedagoģiskās darbības pašrefleksiju. 

Kursa rezultāti  Pedagoģiskā pētījuma plānošanas, organizēšanas, 
realizēšanas, izvērtēšanas kompetences 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Studiju kurss “Izglītības pētījumu metodoloģija” 
sniedz ieskatu zinātniski pētnieciskā darba 
metodoloģijā, akcentējot informāciju par 
pētnieciskā procesa specifiku oriģinālu zinātnisku 
pētījuma rezultātu sasniegšanā, zinātniskā 
pētījuma veidiem un metodēm, aktualizē 
pētnieciskā darba teorētiskā pamatojuma 
nozīmīgumu pētījuma jautājuma vai hipotēzes 
izvirzīšanā, raksturo maģistra darba izstrādes 
prasības. Studiju kursā tiek attīstītas maģistrantu 
pētnieciskā darba kompetences: pedagoģiskās 
problēmas diagnosticēšanas un raksturošanas 
prasmes, pētnieciskās programmas izstrādes 
prasmes, pedagoģiskā pētījuma projektēšanas un 
realizēšanas prasmes. 

The study course “Methodology of Educational 
Research” gives an insight into the methodology 
of scientific research, focusing on the 
information on the research process specificity 
with the purpose of achieving original results in 
scientific research, emphasises the significance 
of the theoretical substantiation in defining the 
research issue or putting forward the hypothesis, 
characterises the requirements for writing a 
Master’s paper. The course enhances 
development of the Master students’ research 
competences in diagnosing and characterising a 
pedagogical problem, the skills of designing a 
research programme, the skills at projecting and 
implementing a research in pedagogy. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Zinātniskā 
pētniecība 

 

Zinātne un zinātniskā pētniecība 
Zinātniskā pētījuma posmi 
Izglītības pētniecība un tās principi 
Akadēmiskā godīguma koncepcija 

4 Lekcijas un semināri 

2. Izglītības 
pētījumu 
veidi 

 

Izglītības pētījumu klasifikācija 
Pārskata pētījums 
Eksperimentālais pētījums 
Vēsturiskais pētījums u.c. 

6 Lekcijas un semināri 

3. Pētījuma 
metodoloģija 

 

Pētniecības paradigmas: kvalitatīvā 
un kvantitatīvā, to salīdzinājums 
Teorētiskās izpētes metodes un to 
raksturojums: darbs ar avotiem un 
literatūru, teorētiskā analīze 
Empīriskās izpētes metodes un to 
raksturojums: dokumentu analīze, 
novērošana, aptaujas, intervēšana, 
testēšana  

10 Lekcijas un semināri 

 Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Teorētisko avotu studijas un analīze 
2. Maģistra darba zinātnisko kategoriju definēšana 
3. Pētnieciskā darba programmas izveide 

20 
20 
20 

 
Prasības KRP iegūšanai Studiju programmas apguve, patstāvīgo darbu izstrāde, pētnieciskā 

darba programmas prezentācija 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Bogdan, R.C. Qualitative Research for Education: an 

Introduction to Theory and Methods. 5th ed. New York : 
Pearson, 2006. 

2. Creswell, J.W. Educational Research: Planning, Conducting, 
and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Second 
Edition. Prentice Hall, 2004. 

3. Čehlova, Z., Špona, A. Pedagoģijas zinātnes priekšmeta būtība. 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 2000, Nr.1./2. 

4. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006. 

5. Izglītības indikatoru sistēmas. Aut. A. Broks, A. Grīnfelds u. c. 
Izglītības pētniecība Latvijā. Monogrāfiju sērija Nr. 2. Rīga : 
Mācību grāmata, 1998. 

6. Izmēģinājuma projekts izglītībā. Rīga : RaKa, 2005. 
7. Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga : 

Biznesa augstskola Turība, 2008. 
8. Kroplijs, A., Raščevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes 

sociālajās zinātnēs. Rīga : RaKa, 2004. 
9. Lasmanis, A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes 

pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1. grāmata Rīga : 
Izglītības soļi, 2002. 

10. Maslo, I. No zināšanām uz kompetentu darbību. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006. 

11. Špona, A., Čehlova, Z. Pētniecība pedagoģijā. Rīga : RaKa, 
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2004. 
Mācību papildliterat ūra 1. Cropley, A. Qualitative Research Methods. An Introduction for 

Students of Psychology and Education. Rīga : Zinātne, 2002. 
2. Keeves, J. P., Lakomski, G. Issues in Educational Research. 

New York : Pergamon, 1999. 
3. Nucho, A. O., Vidnere, M. Intervēšanas prasme. Rīga : RaKa, 

2003. 
4. Raščevska, M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un 

adaptācija. Rīga : RaKa, 2005. 
5. Загвязинский, В. И., Атаханов, Р. Методология и методы 
психолого- педагогического исследования. Москва : 
Академия, 2003. 

6. Регуш, Л. А. Практикум по наблюдению и 
наблюдательности. СПб. : Питер, 2001. 

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti 

• Journal of Teacher Educationa and Training. Daugavpils 
University : Institute of Susteainable Education, ISSN 1407 – 
8724 

• Journal of Baltic Science Education. Scientific Methodical Center 
“Scientia Educologica”, ISSN 1648 – 3898 

• Teacher Education. Reasearch Works. Šiauliai : Šiauliai 
Universty, ISSN 1822 – 119x 

• http://www3.interscience.wiley.com/aboutus/journals.html  
• Google Scholar. google.com 

 
 
Kursa autore: 

  
 
/Al īda Samuseviča/ 

 
 

10. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Pedagoģijas 
katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 9 

 
 

21. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

 
 

 
/Lāsma Latsone/ 

 
21. 05. 2009. 
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KURSA KODS FilzP998  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kred ītpunktu skaits 1 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rita Ozola Pedagoģijas katedra Lektore, Mg. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  40 
Lekciju skaits  2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas  Vispārīgā pedagoģija 
Zinātņu nozare/apakšnozare  
Kursa mērķis Nodrošināt studentu zināšanas par pedagoģiskās ētikas būtību, tās 

principiem un normām, lai iegūtu prasmi tās izmantot 
profesionālajā darbībā pedagoģiskajā praksē. 

Kursa uzdevumi 1. Veidot izpratni par pedagoģiskās ētikas pamatjēdzieniem, tās 
principiem un normām. 

2. Veidot izpratni par profesionālajiem ētikas kodeksiem. 
3. Attīstīt prasmes novērtēt pedagoģiskās ētikas normu 

ievērošanu dažādās pedagoģiskās situācijās. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti nostiprina zināšanas par pedagoģiskās darbības veidiem; 
iegūst prasmes novērtēt ētisku rīcību un pašiem pieņemt ētiskus 
lēmumus; nostiprina prasmi publiski uzstāties. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Jēdzieni – ētika, morāle, tikumība. Morālo attiecību 
raksturojums. Pamatkategorijas profesionālajā ētikā – 
labais un ļaunais, brīvība, atbildība, sirdsapziņa. 
Skolotāja profesionālā ētika, tās būtība, svarīgākās 
iezīmes. Profesionālie ētikas kodeksi: kāpēc tie 
nepieciešami, kā veidojas. Skolotāja galvenie ētikas 
principi , to analīze: ētiskās atbildības princips, kas 
ietver atbildību pret skolēnu, pret kolēģiem, pret savu 
profesiju; profesionalitātes princips; taisnīguma 
princips; konfidencialitātes princips; koleģialitātes 
princips; cieņas, pašcieņas, taktiskuma princips. Ētiska 
uzvedība, ētisko normu lietojums. 

Notions – ethics, morale, virtue. Characteristics of 
moral attitudes. Fundamental categories in 
professional ethics – the good and the evil, 
freedom, responsibility, conscience. Teacher’s 
professional ethics, its nature, most important 
properties. Professional ethical codes: Why are 
they needed? How do they develop? The teacher’s 
main ethical principles, their analysis: principle of 
ethical responsibility, which includes responsibility 
towards the learner, towards the colleagues, 
towards one’s own profession; professionalism 
principle; principle of justice, confidentiality 
principle; good fellowship principle; principles of 
respect, self-esteem, of tactfulness. Ethical 
behaviour, observing ethical norms. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids  
1. Ētika kā zinātne, tās saikne ar citām zinātnēm. 

Ētikas priekšmets un būtība. Ētikas pamatjēdzieni – ētika, 
morāle, tikumība, svētums, sirdsapziņa u.c. Ētikas saikne ar 

2 
 
 

Lekcija 
 
 

Kursa nosaukums latviski Pedagoga profesionālā ētika 
Kursa nosaukums angliski Teacher’s professional ethics 
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citām zinātnēm. Morālo attiecību raksturojums. Jābūtības 
jēdziens. Morālā izvēle un morālā vērtēšana. 

2. Profesionālā ētika, tās būtība. Profesionālie ētikas kodeksi; 
Profesionālās ētikas būtība, mērķis. Profesionālās ētikas 
jēdzieni. Profesionālās ētikas kodeksi, to nepieciešamība un 
veidošanas īpatnības. 

3. Ētiskās vērt ības pedagoga darbā. Ētiskie stili. 
Pedagoģiskās ētikas priekšmets un uzdevumi. Pedagoga darba 
ētikas principi. Ētiska uzvedība un ētisko normu un principu 
lietojums pedagoģiskajā saskarsmē. Pedagogu ētikas kodekss. 
Ētisko stilu būtība. Ētiskie stili pedagoģiskajā darbībā.  

4. Etiķete pedagoģiskajā darbībā. 
Runas īpatnības, mīmika un žesti. ārējais izskats un pedagoga 
apģērbs. Mēra izjūta, pedagoģiskais takts, klausīšanās manieres.  

 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 

 
 

Lekcija, praktiska 
nodarbība 

 
 

Lekcija, seminārs, 
praktiskas 
nodarbības 

 
 

Seminārs 

Kopā: 10  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Literatūras un interneta avotu izpēte par profesionālās ētikas 

(īpaši pedagogu) jautājumiem. 
2. Iepazīties ar ārvalstu Skolotāju ētikas kodeksiem, salīdzināt ar 

Latviju (vismaz trīs valstis ). 
3. Uzrakstīt eseju par ētiskām problēmām pedagoga profesionālajā 

darbībā (no savas pieredzes , literāra avota utt.; datorrakstā3 lpp. 
apjomā ) 

10 
 
8 
 

12 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās, 

patstāvīgā darba uzdevumu izpilde, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Dubkēvičs, L. Ķestere, I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. Rīga : 

Jumava, 2003. 
2. Kuzņecova, A. Profesionālās ētikas pamati. Rīga : RaKa, 

2004. 
3. Lejniece, Z. Ētika pedagoga darbā. Rīga : RTU, 2005. 
4. Milts, A. Saskarsmes ētika. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 
5. Sīle, V. Medicīnas ētikas pamatprincipi. Rīga : Zinātne, 

c1999. 
Mācību papildliterat ūra 1. Augškalne, I. Antoloģija ētikā. Rīga : RaKa , 2004. 

2. Fromms, Ē. Mīlestības māksla. Rīga : Jumava, 1994. 
3. Milts, A., Burane, K., Rocēna, L., Tiltiņa, I. Praktiskā ētika. 

Skolotāja grāmata 5.–7.kl. Rīga : J.Rozes apgāds, 1998. 
4. Veics, V. Uzvedības kultūra saskarsmē. Rīga : RaKa, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

• Žurnāls Skolotājs 
• Dažādu profesiju ētikas kodekss 
• Materiāli plašsaziņas līdzekļos 
• Interneta resursi pēc studenta izvēles 

 
 
Kursa autore:  /Rita Ozola/ 19. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Pedagoģijas katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr.9 

 
 

21. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Lāsma Latsone/ 

 
21. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaP241 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) A  
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Resija Zauere Latviešu valodas katedra  Asistente, Mg. philol. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 

Kursa līmenis   P 
Pārbaudes forma/ -as E 
Priekšzināšanas  Nav nepieciešamas 
Zinātņu nozare/apakšnozare  
Kursa mērķi 1. Radīt apstākļus studentu izpratnei par bilingvālās izglītības 

un starpkultūru izglītības daudzpusību. 
2. Ievirzīt studentus tālākā pedagoģiskā un lingvodidaktiskā 

darbībā. 
Kursa uzdevumi 1. Rosināt un aktualizēt studentu izpratni par starpkultūru 

izglītības un bilingvālās izglītības nozīmīgumu. 
2. Attīstīt studentu prasmi diskutēt, argumentēt savu viedokli. 
3. Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi studēt zinātnisko literatūru. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota studentu izpratne par starpkultūru un bilingvālās 
izglītības nozīmīgumu. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
“Starpkultūru un bilingvālā izglītība ” ir 
vispārizglītojošs kurss, kas ietilpst studiju programmas 
Lingvodidaktika studiju plānā. Kurss paredzēts studentu 
izpratnes veidošanai par to, ko nozīmē starpkultūru un 
bilingvālā izglītība, kāda ir to loma mācību procesā 
skolā. Kursa apguves laikā iegūtās zināšanas 
izmantojamas skolotāja darbā, kā arī zinātniski 
pētnieciskajā darbībā. 

“Cross-cultural and bilingual education” is a 
general education course which is part of the study 
programme “Linguistic Didactics” curriculum. 
The course is envisaged for developing students’ 
comprehension about the meaning of cross-
cultural and bilingual education, about their role in 
the teaching/learning process at school. The 
knowledge acquired in the course is applicable in 
the teacher’s work as well as in scientific research. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids  
1. Bilingvisms. Bilingvālās izglītības pamati. Ievads bilingvālajā 

izglītībā 
2 Lekcija, diskusija 

2. Bilingvālā izglītība Latvijā 2 Lekcija, diskusija 
3. Latvija – daudzkultūru sabiedrība                                                          2 Lekcija, diskusija 
4. Bilingvālās izglītības modeļi                                                                2 Lekcija, diskusija 
5. Mācību līdzekļi bilingvālajās stundās                      2 Lekcija, diskusija 
6. Starpkultūru jēdziens                                                                           2 Lekcija, diskusija 
7. Multikulturālisms un antirasisms                                                        2 Lekcija, diskusija 
8. Stereotipi    2 Lekcija, diskusija 
9. Valodas apguves stratēģijas bilingvālās un starpkultūru 4 Seminārs 

Kursa nosaukums latviski Starpkultūru un bilingv ālā izglītība 
Kursa nosaukums angliski Cross-cultural and bilingual education 
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izglītības kontekstā 
Kopā: 20   

                               
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas, gatavošanās semināriem un 
diskusijām 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Alijevs, R., Kaže, N. Bilingvālā izglītība: teorija un dzīve. 

Rīga : Retorika A, 2001. 
2. Beikers, K. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati. 

Rīga : Nordik, 2002. 
3. Bilingvālā izglītība: pasaules un Latvijas pieredze. Rīga : 

LVAVA, 2008. 
4. Etnopolitika Latvijā. Pārskats par etnopolitisko stāvokli 

Latvijā un tā ietekmi uz sabiedrības integrāciju. Aut. I. 
Apine u. c. Rīga: b. i., 2001. 

Mācību papildliterat ūra Džozefs, Dž. Ē. Valoda un politika. Rīga : Zinātne, 2008. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.politika.lv 

 
 
Kursa autore:  /Resija Zauere/ 22. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
 
Protokola Nr. 12 

 
 

26. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
26. 05. 2009. 
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 KURSA KODS JurZP218 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Bērnu tiesību aizsardzība 
Kursa nosaukums angliski The child’s rights protection 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kred ītpunktu skaits 1 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Iveta Tumaščika Sociālo zinātņu katedra Lektore, Mg. iur. 
  
Kopējais stundu skaits  40 
Lekciju skaits  3 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas  Elementāras priekšzināšanas tiesību teorijā un tiesību 

pamatos. 
Zinātņu nozare/apakšnozare Tiesību zinātne 
Kursa mērķis 
 

Nodrošināt studentu zināšanas un izpratni par bērnu tiesību 
aizsardzības sistēmu, veidot prasmes orientēties tiesību 
aktos.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Nodrošināt teorētiskas priekšzināšanas par bērnu tiesību 
aizsardzības sistēmu.  

2. Veidot izpratni par bērnu tiesībām. 
3. Attīstīt praktiskās iemaņas darbā ar normatīvajiem 

tiesību aktiem, to lietošanas likumsakarībām.  
Kursa rezultāti  Studenti orientējas likumdošanā, kas nosaka bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumus. Prot saskatīt un izvērtēt bērnu 
tiesību pārkāpumus un zina to risināšanas iespējas. Zina 
bērnu tiesību aizsardzības iestādes un to kompetences.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Studenti iegūst pamatzināšanas par aizsargājamām 
bērnu tiesībām, to mērķiem. Kurss sniedz izpratni 
par likumos lietotiem juridiskiem terminiem, par 
bērnu tiesību aizsardzības sistēmu – valsts, 
pašvaldību un sabiedrisko organizāciju lomu un 
kompetencēm, kā arī apskata jautājumus par 
atbildību, ja ne tiek ievērotas bērnu tiesības. 

Students acquire basic knowledge of the child’s 
rights to be protected, their aims. The course 
enhances understanding about the legal terms 
used in laws, about the child’s rights protection 
system – the role and competences of the state, 
local governments and public organisations as 
well as deal with the issues concerning the 
responsibility in case the child’s rights are 
violated. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Tiesību akti bērnu • starptautisko tiesību normas 1 Lekcija  
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tiesību aizsardzības 
jomā 

(konvencijas) 
• nacionālās tiesību normas (likumi, 

MK noteikumi)  
2. Tiesību aktos biežāk 

lietoto jēdzienu 
skaidrojumi  

 1 Seminārs  

3. Bērnu tiesību 
aizsardzības sistēma 

• Bērnu tiesību aizsardzības 
organizācijas 

• Valsts institūciju kompetence 
• Pašvaldību kompetence bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 
• Sabiedrisko organizāciju loma 
• Bērnu tiesību aizsardzības subjektu 

pienākumi bērna tiesību 
aizsardzībā 

2 Lekcija  

4. Bērna 
pamattiesības, to 
aizsardzības mērķis 

 1 
2 

Lekcija  
Seminārs 

5. Bērna tiesību 
garantijas un tiesību 
ierobežojumi 

 1 Lekcija  

6. Atbildība par bērna 
tiesību neievērošanu 

•••• Civiltiesiskā atbildība 
•••• Kriminālatbildība 

1 Lekcija  

7. Palīdzība bērniem 
viņu tiesību 
pārkāpumu 
gadījumos 

 1 Lekcija  

 Kopā: 10  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Gatavošanās semināra nodarbībām 
Patstāvīgais darbs ar normatīvajiem aktiem 
Ieskaites darba sagatavošana – referāts Bērnu tiesības uz … 
(joma), to aizsardzības mērķis 

10 
10 
10 

 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās lekcijās (apmeklējums), aktīva līdzdarbošanās 

semināros, patstāvīgais darbs ar tiesību avotiem, ieskaites 
darba – referāta sagatavošana un prezentācija 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Burgentāls, T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā 

izklāstā. Rīga : AGB, 2000. 
2. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I. Ziemeles red. Rīga : 

Izglītības soļi, 2000. 
3. Lomanova, F. Tavas tiesības un pienākumi. 1., 2.daļa. 

Rīga : SIA Izglītības soļi, 2002. 
4. Likumu terminu vārdnīca. 2. papild. izd. Rīga : Latvijas 

Vēstnesis, 2004. 
Mācību papildliterat ūra • Konvencija par bērna tiesībām 

• Bērnu tiesību deklarācija 
• Civillikums: Ģimenes tiesības 
• Bērnu tiesību aizsardzības likums 
• Bāriņtiesu likums 
• Darba likums 
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• Izglītības likums 
• 04.10.2001. likums “Par Hāgas konvenciju par 

starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem 
aspektiem” (Latvijas Vēstnesis, 151 (2538), 23. 10. 2001.) 

• Juridiski terminoloģiski skaidrojošā vārdnīca. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

• Latvijas Vēstnesis 
• Jurista Vārds 
• www.likumi.lv  
• www.lv.lv 
• www.mk.gov.lv 
• www.bti.gov.lv 
• http://hr.kid.lv 
• www.humanrights.lv  

 
 
Kursa autore: 

  
 
/Iveta Tumaščika/ 

 
 

15. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Sociālo zinātņu katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr.  

 

 
Katedras vadītājs: 

 
 

 
/Arturs Medveckis/ 
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KURSA KODS VidZP057 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORES 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Olga Glikasa Vides zinātņu katedra Docente, Dr. paed. 
Vineta Kulmane Vides zinātņu katedra Lektore, Mg. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas  Bioloģijas cikla priekšmeti vidusskolas kursu līmenī 
Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne 
Kursa mērķi 1. Veicināt ekoloģiskās apziņas izaugsmi, nodrošināt topošo 

speciālistu izpratni par vides problēmām un to risinājumiem 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. 

2. Veidot izpratni par priekšnoteikumiem un likumsakarībām 
cilvēka fiziskai, garīgai, emocionālai un sociālai labklājībai 
(veselībai). 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar vides izglītības virzieniem un realizācijas 
veidiem, attīstības tendencēm. Veidot priekšstatu par 
jaunatnes veselības veicināšanas un veselības izglītības 
nepieciešamību un iespējām, filozofiju, saturu un 
uzdevumiem. 

2. Veidot ieskatu par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un tās saturu. 
Veidot pozitīvu attieksmi pret veselību kopumā un veselīgu 
dzīvesveidu. 

3. Attīstīt prasmes problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā. 
Veidot prasmes rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas un prasmes par ekoloģisko sistēmu procesu norisēm, 
veselības veicināšanu, vides un veselības izglītības nozīmi skolas 
un sabiedrības dzīvē.  
Zināšanas, psihoemocionālās kompetences, kritiskās domāšanas 
un lēmuma pieņemšanas prasmes. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Sabiedrības veselības veicināšana, veselības izglītība, 
tās mērķis, uzdevumi un saturs. 
Jauniešu veselības jautājumi - veselīgs dzīvesveids: 
veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte, atkarību (vielisko 
un nevielisko) profilakse, reproduktīvā veselība, 
personīgā higiēna, neatliekamā palīdzība. 
Vides un cilvēka mijiedarbības veidi, vides faktoru 
ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti. Paņēmieni vides 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Ekoloģiskā 
izglītība un audzināšana. 

Society health promotion, health education, its aim, 
objectives and content. 
Issues of young people’s health - healthy lifestyle: 
healthy food, physical activities, prophylaxis of 
dependences, reproductive health, hygiene of 
human body, first aid.  
Interaction between the man and the environment, 
their types, impact of environmental factors on the 
life quality. Ways of facilitating sustainable 
development. Ecological education. 

Kursa nosaukums latviski Vides un veselības izglītība 
Kursa nosaukums angliski Environmental and health education 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids  

Vides zinātne, vides izglītība, to attīstība 2 Lekcija 
Cilvēks un vides sistēmas. Globālās vides problēmas 2 Seminārs 
Risinājumi vides aizsardzībā, ilgtspējīgas attīstības politika 4 Praktiska 

nodarbība 
Sabiedrības veselības veicināšana, mērķgrupas, stratēģijas, sfēras 2 Diskurss 
Veselības izglītības mērķis, uzdevumi, saturs. Dzīvesprasmju 
izglītība – veselības izglītības teorētiskais pamats 

2 Minilekcija 
Diskurss 

Veselīga dzīvesveida elementi. Reproduktīvā veselība 6 Praktiskā 
nodarbība 

Neatliekamā palīdzība 2 Praktiskā 
nodarbība 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Veikt veselības pašvērtējumu un novērtēt veselīga dzīvesveida izpratni. 

Izanalizēt un novērtēt iegūtos rezultātus. 
2. Izstrādāt savas veselības uzlabošanas plānu. 
3. Sagatavot pirmās palīdzības rokasgrāmatu personīgai lietošanai. 

Sastādīt sarakstu mājas aptieciņas saturam. 
4. Eseja “Cilvēku un vides morālās attiecības”. 
5. Aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā.   
6. Ilgtspējīgas attīstības rādītāju izstrāde konkrētas vietas novērtēšanai. 

12 
 
8 
10 
 
8 
12 
10 

 
Prasības KRP iegūšanai Nodarbību apmeklējums – 80% ; savlaicīgi izpildīti un iesniegti visi 

patstāvīgie darbi. Sagatavota darba mape, kurā apkopoti studiju materiāli par 
visiem kursa parakstā ietvertajiem tematiem un patstāvīgie darbi. Veikts tests 
“Mana veselība”. Kumulatīvā ieskaite.  

 
Mācību pamatliteratūra 1. Cilvēka seksualitāte. Rīga : Sorosa fonds-Latvija, 1995.  

2. Enviromental Science. Ed. L. Ryden. Uppsala : Baltic University Press, 
2003. 

3. Grīnberga, M., Ridūze, L. Rokasgrāmata vides izglītībā. Rīga : Zaļā josta, 
2007. (http://www.zalajosta.lv) 

4. Malvesa, L. Palīgs dažādās dzīves situācijās vai no kā es sastāvu un kā es 
varu palīdzēt sev un citiem. Rīga : Retorika A, 2001.  

5. Pirmā palīdzība praksē. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. 
6. Römpczyk, E. Gribam ilgtspējīgu attīstību. Rīga: Friedrich-Ebert-

Stiftung : DUE, 2007.  
7. (www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_1-152_mini.pdf) 
8. Rubana, I. M. Mācīties darot. Rīga : Raka, 2000. 
9. Rubana, I. M. Tava veselība: 1. daļa. Rīga : Raka, 1998.  
10. Rubana, I. M., Maldupa, D., Paeglītis, A. Tava veselība: 2. daļa. Rīga : 

Raka, 1999. 
11. Seksualitāte un AIDS. Rīga : Sorosa fonds-Latvija, 1995. 
12. Vakerneidžels, M, Rīss, V. Mūsu ekoloģiskās pēdas nospiedums. Rīga : 

Norden AB, 2000. 
13. Vides zinātne. Aut. M. Kļaviņš, O. Nikodemus u. c. Rīga : LU 

Akadēmiskais apgāds, 2008. 
14. Zariņš, Z., Neimane, L. Uztura mācība. 5. pārstr. un papild. izd. Rīga : 

LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 
Mācību papildliterat ūra 1. Hembltona-Džounsa, N. Par 10 gadiem jaunāka. Rīga : Jumava, 2008. 

2. Puškarevs, I. Par smēķēšanu, alkoholismu, narkomāniju. Rīga : Lielvārds, 
1996.  

3. Smēķēšana, alkohols un uzturmācība. Rīga : Sorosa fonds-Latvija, 1995. 
4. Strautmanis, J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. 
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5. Valtneris, A. Tavai veselībai. Rīga : Mācību grāmata, 1998.  
6. Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai. Rīga : Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija, 1995. 
7. Markausa, I. M., Hamčanovska, I. Aptauju izmantošana vides izglītībā. 

Rīga : SIA ZA Ekonomikas inst., 1997. 
Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

• Žurnāls 36.6 0 C 
• Žurnāls Veselība 
• http://www.sva.gov.lv 
• LR Vides ministrija. Pieejams: http://www.vidm.gov.lv 
• Latvijas Dabas fonds. Pieejams: http://daba.lv  
• Zaļā brīvība. Pieejams: http://www.zb-zeme.lv  
• Pasaules dabas fonds. Pieejams: http://www.pdf.lv 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. Pieejams: 

http://www.vvd.gov.lv 
• Zaļā josta. Pieejams: http://www.zalajosta.lv 
• Žurnāls Terra, Vides Vēstis 

 
 
Kursa autores:  /Olga Glikasa/ 10. 05. 2009. 
   

/Vineta Kulmane/ 
 

10. 05. 2009. 
Kurss apstiprināts: Vides zinātņu katedras 

sēdē 
 
Protokola Nr. 5 

 
13. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Olga Glikasa/ 

 
13. 05. 2009. 

 
 
  



  

   116

KURSA KODS PedaPD27 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rita Ozola Pedagoģijas katedra Lektore, Mg. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas  Nav nepieciešamas 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija / vispārīgā pedagoģija 
Kursa mērķi                                               1. Veidot izpratni par pedagoģijas zinātnes pamatjautājumiem 

un jēdzieniem. 
2. Veidot prasmes teorētisko zināšanu lietošanai praksē. 
3. Sagatavot studentus saskatīt un analizēt pedagoģiskās 

situācijas. 
Kursa uzdevumi 1. Rosināt interesi par pedagoģisko darbību un veicināt 

pedagoģiskās domāšanas attīstību.  
2. Veidot prasmes strādāt ar zinātnisko literatūru.  
3. Veidot studentu prasmes iekļauties aktīvā izziņas darbībā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu, prasme strādāt 
ar zinātnisko literatūru, prasme noteikt skolēnu individuālās 
īpatnības, prasme izprast skolotāja misiju un lomas maiņu 
mūsdienu skolā, prasme strādāt komandā u. c. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Pedagoģijas jēdziens, priekšmets, mērķi un uzdevumi. 
Pedagoģijas zinātņu sistēma un saikne ar citām 
zinātnēm. Personības attīstības īpatnības dažādos 
vecumposmos un šo īpatnību ievērošana. Pazīstamākās 
izglītības teorijas. Izglītības organizācija, izglītības 
sistēmas jēdziens un struktūra. Alternatīvās teorijas. 
Pedagoga personība. Pedagogs mūsdienu skolā. 

Pedagogy, its nation, subject, aims and objectives. 
The system of pedagogical sciences and links with 
other sciences. Specific features of personality 
development at different ages and consideration of 
these specific features. Best-known educational 
theories. Organisation of education, notion and 
structure of the education system. Alternative 
theories. Pedagogue’s personality. Pedagogue in 
the present – day school.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids  
1. Pedagoģija kā zinātne un māksla. 
Pedagoģijas jēdziens. Pedagoģija dažādos vēstures attīstības 
posmos. Pedagoģijas zinātnes priekšmets, uzdevumi, problēmu 
loks. Pedagoģijas zinātņu sistēma. Pedagoģijas saikne ar citām 
zinātnēm.  

2 Lekcija, seminārs 

2. Pedagoģijas galvenie jēdzieni un likumsakarības. 
Audzināšanas jēdziens. Audzināšanas rašanās un attīstība. 

4 Lekcija, praktiska 
nodarbība 

Kursa nosaukums latviski Vispār īgā pedagoģija 
Kursa nosaukums angliski General pedagogy 
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Audzināšanas mērķis un uzdevumi. Audzināšana kā zinātne un 
māksla. Audzināšana – sabiedriska parādība. 
3. Att īstība un audzināšana. 
Attīstības jēdziena skaidrojums. Cilvēka attīstības bioloģisko un 
sociālo faktoru sakarība un mijiedarbība. Skolēnu attīstības 
īpatnības dažādos vecumposmos, to ievērošanas nepieciešamība 
audzināšanas procesā. 

4 Lekcija, seminārs, 
praktiska 
nodarbība 

4. Personības attīstība, tās virzošie spēki un likumsakar ības. 
Personības jēdziens. Personības struktūra. Personības attīstības 
koncepcijas, to nozīme pedagoģijā.  

2 Seminārs 

5. Izglītības sistēma. 
Izglītības jēdziens, tā izcelsme. Izglītības mērķa problēma. 
Likumdošana un izglītība ( Izglītības likums, Valsts izglītības un 
priekšmetu Standarti u.c. ). LR Izglītības sistēma. Mācību iestādes 
Latvijā. Mūžizglītība. 

2 Seminārs  

6. Pedagoga personība. 
Pedagoga personības īpašības. profesionālās zināšanas un prasmes. 
Skolotāja vadības stili. Skolotāja lomas maiņa mūsdienu skolā. 

4 Lekcija, seminārs 

7. Efektīvas mūsdienu skolas raksturojums.  
Realitāte un vīzijas. 

2 Praktiska 
nodarbība 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
• Kartotēkas izveide par pedagoģijas jēdzieniem. 
• Pedagoģijas pamatidejas dažādos vēsturiskās attīstības posmos. 

Tautas pedagoģija. 
• 20. gs. izglītības teorijas. Izglītības humānā paradigma. 
• Alternatīvās izglītības teorijas. 
• Ārvalstu izglītības sistēmas. 
• Veikt 2 radošus darbus. 

10 
10 
 

10 
10 
10 
10 

 
Prasības KRP iegūšanai Apgūts teorētiskais kurss, izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, 

nokārtots eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Lāščenko, A., Druzika, L. Humānas un efektīvas skolas veidošana. Rīga : 

RaKa, 2004. 
2. Jurgena, I. Vispārīgā pedagoģija. Rīga : Izglītības soļi, 2001. 
3. Pedagoģisko ideju veidošana. Rīga : RaKa, 2002. 
4. Ķestere, I. Pedagoģijas vēsture. Rīga : Zvaigzne ABC, c2005. 
5. Rudzītis, J. Latviešu tautas pedagoģija. Rīga : RaKa, 2006. 
6. Špona, A. Audzināšanas teorija un prakse. Rīga : RaKa, 2001. 
7. Zelmenis, V. Īss pedagoģijas kurss. Rīga : Zvaigzne, 1991. 
8. Zelmenis, V. Pedagoģijas pamati. Rīga : RaKa, 2000. 
9. Žukovs, L. Ievads pedagoģijā. Rīga : RaKa, c1997. 

Mācību papildliterat ūra • Dažādas enciklopēdijas un vārdnīcas. 
• Zinātnisko konferenču rakstu krājumi. 
• Kjaaergaard, E., Martineniene, R. Pieci gaviļu saucieni demokrātijai. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Žurnāls Skolotājs 
www.education.lv 

 
Kursa autore:  /Rita Ozola/ 19. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

Pedagoģijas katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 9 

 
21. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Lāsma Latsone/ 

 
21. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaP131 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Audzināšanas teorija un metodika 
Kursa nosaukums angliski Theory and methodology of upbringing 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anita Līdaka Pedagoģijas katedra Asociētā profesore, Dr.paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  5 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas  Vispārīgā pedagoģija 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ skolas pedagoģija 
Kursa mērķis 
 

Veicināt studentu pedagoģisko kompetenču veidošanos 
audzināšanas procesa realizācijai skolā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Veidot priekšstatu par audzināšanas procesu un tā 
realizācijas iespējām. 

2. Attīstīt studentu prasmes un iemaņas audzināšanas 
darbības veikšanai skolā.  

3. Sekmēt attieksmju kā audzināšanas satura realizāciju un 
pilnveidošanos. 

Kursa rezultāti  • Formulē audzināšanas mērķi un uzdevumus. 
• Apzinās savus audzināšanas principus. 
• Izstrādā savu audzināšanas sistēmu. 
• Izvēlas piemērotas audzināšanas metodes un audzināšanas 

darbības organizēšanas formas, pamato to efektivitāti. 
• Veic skolēnu personības attīstības izpēti. 
• Pārbauda audzināšanas darbības prasmes skolas praksē. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Studiju kurss sniedz iespējas studentiem gūt 
pamatzināšanas par audzināšanas procesu, tā 
īpatnībām dažādos vecumos, veido iemaņas un 
prasmes audzināšanas darbības organizēšanai un 
realizācijai skolas pedagoģiskajā procesā. 

The study course gives students possibilities to 
acquire basic knowledge of the upbringing 
process, its specific character at different ages, 
facilitates the skills and abilities in organising the 
upbringing process and its implementation during 
the pedagogical process at school. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

Audzināšanas 
procesa būtība un 

• Audzināšana un personības pozīcijas veidošanās. 
Vērtīborientāciju veidošanās process, tā sociāli 

2 
 

Lekcija 
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galvenās 
likumsakarības. 

 

ekonomiskā, politiskā, nacionālā un reģionālā 
nosacītība. 

• Audzināšanas procesa raksturojums, likumsakarības, 
dinamiskā struktūra un īpatnības. 

• Attieksmes kā audzināšanas darbības priekšmets. 
Attieksmju būtība un struktūra. Attieksmju īpatnības 
dažādu vecumu bērnu grupās. Sadarbība un 
mijiedarbība kā attieksmju izpausmes. 

 
 
2 
 
  

 
 

Seminārs 
 
  

Audzināšanas 
saturs un principi. 

• Audzināšanas principu jēdziens, sistēma, to 
raksturojums. 

• Audzināšanas procesa stratēģijas un saturs. 

2 Seminārs 

Ģimenes un skolas 
sadarbība. 

• Ģimenes loma audzināšanas procesā.  
• Ģimenes un skolas sadarbības formas. 
• Vecāku pedagoģiskās izglītošanas process, tā saturs un 

formas 

2 Lekcija 

Audzināšanas 
mērķa problēma. 

• Audzināšanas mērķu raksturojums vēsturiskā 
skatījumā.  

• Demokrātiskas sabiedrības audzināšanas mērķi un 
uzdevumi. 

2 Seminārs 

Audzināšanas 
darbība. 

• Audzināšana kā mērķtiecīgs, dabisks process. 
Audzināšanas un mācīšanas savstarpējās sakarības. 

• Audzināšanas darbības organizācijas formas. 
Audzināšanas rezultāta problēma pedagoģiskajā 
darbībā. 

2 Lekcija 

Audzināšanas 
darbības 
metodikas 
priekšmets. 

 

• Audzināšanas darbības metodika kā pedagoģijas 
sastāvdaļa. 

• Audzināšanas darbības metodikas nozīme skolotāju 
profesionālajā sagatavošanā. 

• Audzināšanas pasākuma konspekts, tā izstrādes 
pedagoģiskās pamatprasības. 

1 Lekcija 

Audzināšanas 
metodes.  

 

• Audzināšanas metodes jēdziens. Audzināšanas 
līdzekļi. Metožu atkarība no audzināšanas mērķa, 
principiem, satura, skolēnu vecuma un individuālajām 
īpatnībām, sociālās pieredzes apguves pakāpes. 

• Metožu klasifikācija. Audzināšanas metodes izvēle. 

1 Seminārs 

Personības apziņas 
veidošanās. 

• Personības pasaules uzskata un tikumiskās pozīcijas 
veidošanās. 

• Pilsoniskā audzināšana kā patriotisma un nacionālās 
pašapziņas attīstītāja. 

• Reliģiskā audzināšana un tās realizācija izglītības 
sistēmā. 

2 Seminārs 

Personības 
tikumiskā 
pilnveide. 

• Dzimumaudzināšana. 
• Tikumiskā izglītošana. 

2 Seminārs 

Brīvā laika 
problēma 
audzināšanas 
procesā.. 
 

• Brīvā laika jēdziens pedagoģijā. Sociālo audzināšanas 
institūtu daudzveidība, to audzinošais potenciāls.  

• Brīvā laika organizācijas saturs, darba formas, 
problēmas.  

• Skautu, gaidu un mazpulku organizāciju struktūra un 
darbības principi 

1 Lekcija 
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Skolotājs- viens no 
audzināšanas 
darbības 
subjektiem. 

• Skolotāja personības humānā virzība. 
• Saskarsme audzināšanas procesā. 
• Klases audzinātāja darbības funkcijas. 

1 Lekcija 

 Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Audzināšanas principu jēdziens, sistēma, to raksturojums. (sagatavošanās 
semināram) 

5 

Audzināšanas metodes, to būtība un klasifikācija. (sagatavošanās semināram) 5 
Audzināšanas mērķu raksturojums vēsturiskā skatījumā. (Semināra vadīšana 
par tēmu)  

5 

Pilsoniskā audzināšana, tās būtība un realizācijas iespējas audzināšanas 
procesā. (Semināra vadīšana par tēmu) 

5 

Reliģiskā audzināšana un tās realizācija izglītības sistēmā. (Semināra 
vadīšana par tēmu) 

5 

Veselīgs dzīves veids un ar to saistītās audzināšanas problēmas. (Semināra 
vadīšana par tēmu) 

5 

Tikumiskā izglītošana. (Semināra vadīšana par tēmu) 5 
Dzimumaudzināšana. (Semināra vadīšana par tēmu) 5 
Estētiskā audzināšana, tās risināšanas iespējas audzināšanas darbībā. 
(Semināra vadīšana par tēmu) 

5 

Jaunākās literatūras lasīšana. (Semināra vadīšana par tēmu) 15 
Kopā: 60 

 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Mērķtiecīga sagatavošanās un aktīva darbība semināros, semināra vadīšana 
par izvēlēto tēmu, jaunākās literatūras par audzināšanas tematiku lasīšana, 
grāmatas anotācijas izstrāde, savas audzināšanas sistēmas izstrāde, 
prezentācija un aizstāvēšana. 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Špona, A. Audzināšanas teorija un prakse. Rīga : RaKa, 2001. 
2. Zelmenis, V. Īss pedagoģijas kurss. Rīga : Zvaigzne, 1991. 
3. Zelmenis, V. Pedagoģijas pamati. Rīga : RaKa, 2000.  
4. Žukovs, L. Ievads pedagoģijā. Rīga : RaKa, 1997. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Brīlmeiers, A. Vara un autoritāte audzināšanā. Rīga : LU, 1998. 
2. Brīlmeiers, A. Veidot skolu ar prieku. Rīga : LU, 1998. 
3. Gudjons, H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. 
4. Students, J.A. Vispārīgā paidagoģija. Rīga : RaKa, 1998. 
5. Амонашвили, Ш. Размишление о гуманной педагогике. Москва, 

1996. 
Periodika, interneta resursi un citi avoti Žurnāla Skolotājs publikācijas par audzināšanas 

jautājumiem. 
Zinātnisko konferenču rakstu krājumi. 

 
Kursa autore: 

  
/Anita Līdaka/ 

 
19. 05. 2009. 

 
Kurss apstiprināts: 

Pedagoģijas katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 9 

 
21. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Lāsma Latsone/ 

 
21. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaP120 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irēna Valdmane Pedagoģijas katedra Lektore, Mg.paed. 

 
Kopējais stundu skaits   80 
Lekciju skaits   2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas  Vispārīgā pedagoģija; Didaktika 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ vispārīgā pedagoģija 
Kursa mērķi Paplašināt studentu redzesloku, iepazīstinot ar pazīstamākajām 

reformpedagoģijas un alternatīvajām izglītības sistēmām, veidot 
prasmi salīdzināt, analizēt un vērtēt dažādas pedagoģiskās 
koncepcijas, veicināt pedagoģiskās attieksmes veidošanos. 

Kursa uzdevumi Studēt atbilstošo literatūru, salīdzināt un analizēt dažādas 
pedagoģiskās koncepcijas, apzināt pārmaiņu nepieciešamību un to 
realizācijas ceļus mūsdienu skolas pedagoģiskajā procesā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa apguves rezultātā studenti prasmīgāk saskatīs valsts skolu 
problēmas un to novēršanas iespējas, pilnveidosies pedagoģiskā 
kompetence 

Kursa valoda Latviešu  
 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Studiju kurss dod ieskatu pazīstamāko reform- un 
alternatīvo skolu (Valdorfskola, M. Montesori, P. 
Petersena Jēnas plāns, S. Frenē, Dž. Djuija skola, 
Daltonas plāns, projekts “Soli pa solim” u.c.) 
pamatnostādnēs un organizācijas īpatnībās. Kursa 
apguves rezultātā studenti prasmīgāk saskatīs valsts 
skolu problēmas, apzināsies pārmaiņu nepieciešamību 
un gūs idejas pedagoģiskā procesa pilnveidei. 

The course gives an insight into fundamental 
principles of the best-known reformative and 
alternative schools (Waldorf school, M. Montessori, 
P. Petersen’s Jena Plan, S. Freinet, J. Dewey’s 
school, Dalton plan, project  “Step by Step” etc.) and  
specific features of its organisation. After completion 
of the course students will be more skilful at 
recognising problems in state schools will be aware 
of the need for changes and derive ideas for 
improvement of the pedagogical process. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma   Apjoms 
stundās 

Veids  

1. Reformskolu un citu alternatīvo pedagoģisko koncepciju vēsture. 
Izglītības humānā paradigma. Alternatīvo izglītības teoriju rašanās apstākļi un 
cēloņi (H. Parkhersta, Dž. Djuijs, O. Dekroli, P. Petersens u.c.) 

4 Lekcija, 
seminārs 

2. Alternatīvo pedagoģisko koncepciju metodoloģiskie pamati. 
M. Montesori didaktiskā sistēma. R. Šteinera pedagoģiskā sistēma. S. Frenē 

6 Lekcija, 
semināri, 

Kursa nosaukums latviski  Alternatīvās pedagoģiskās koncepcijas 
Kursa nosaukums angliski  Alternative pedagogical conceptions 
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pedagoģija. F. Frēbela pedagoģija. Projekts Soli pa solim praktiskā 
nodarbība 

3. Valdorfskola – 100 gadu pieredze. 
Organizācija, pedagoģiskā procesa īpatnības, klases skolotāja darbs, vecāku 
iesaiste, mācību programma, metodikas īpatnības 

6 
 

Semināri 

4. Projekts “Soli pa solim” – mūsdienu alternatīva izglītības koncepcija.  
Plānošana, darbs ar vecākiem, individualizācija . 

2 Seminārs 

5. Izvērt ējums Kopīgais un atšķirīgais alternatīvajās IS. 
Alternatīvo pedagoģisko sistēmu principu salīdzinājums ar mūsdienu 
izglītības sistēmas pamatidejām. Pārmaiņu būtība teorētiskajā, 
metodoloģiskajā un metodiskajā līmenī. 
Organizācija, pedagoģiskā procesa īpatnības, klases skolotāja darbs, vecāku 
iesaiste, mācību programma, metodikas īpatnības 

2 Seminārs 

Kopā:  20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas, patstāvīgais darbs atbilstoši katras 
tēmas specifikai, referāts par izvēlēto alternatīvo izglītības 
koncepciju 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss; izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi; 

prasme analizēt un secināt alternatīvo izglītības sistēmu 
pamatideju nozīmīgumu un to atbilstību un lietderību Latvijas IS.  

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Beļickis, I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga : RaKa, 2001. 
2. Beļickis, I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma. Rīga : 

Pedagogu izglītības atbalsta centrs, 1995. 
3. Freinet – 50 Jahre danach. Heidelberg, 1983. 
4. Hellmich, A., Teigeler, P. Montessori-, Freinet-, Waldorfpädagogik. Basel : Beltz, 

1994. 
5. Helminga, H. Montesori pedagoģija. Rīga : Jumava, 2006. 
6. Karlgrēns, F. Valdorfa pedagoģija. Tulk. R. Lapiņa. Rīga : Jumava, 2008. 
7. Ķestere, I. Pedagoģijas vēsture. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 
8. Obšteins, K. Pedagoģijas vēsture. 4 sēj. Rīga : Valters un Rapa, 1929–1939.  
9. Valdmane, I. F. Frēbela pedagoģija. Liepāja : LiePA, 2008. 
10. Valdmane, I. Ievads valdorfskolu pedagoģijā. Liepāja, 1994. 
11. Valdmane, I. Valdorfa bērnudārzs. Liepāja : LiePA, 2007. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Gullasa, R. Mājas audzināšana Montesori garā. Rīga, 1991. 
2. Lindenberg, C. Waldorfschulen: angstfrei lernen, selbstbewusst handeln. 1975. 
3. Montessori, M. Kinder lernen schoepferisch. Verlag Herder, 1994. 
4. Steiner, R. Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Dornach, 

1992. 
5. Šteiners, R. Mācību procesa organizācija atbilstoši cilvēka būtībai. Rīga : RaKa, 

2007. 
6. Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. Stuttgart, 1990. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāls Erziehung zur Freiheit 

 
Kursa autore:  /Irēna Valdmane/ 20. 04. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Pedagoģijas katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 8 

 
 

21. 04. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Lāsma Latsone/ 

 
22. 04. 2009. 
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KURSA KODS PedaPC23 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irēna Valdmane Pedagoģijas katedra Lektore, Mg. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas  Vispārīgā pedagoģija 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija /vispārīgā pedagoģija 
Kursa mērķis Dot iespēju studentiem apgūt didaktikas teorētiskos pamatus un 

veidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas mācību procesa 
efektīvai organizācijai 

Kursa uzdevumi 1. Saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi. 
2. Nodrošināt prasmes veidot stundu norises plānus, kā arī 

prasmi izvērtēt savas mācību stundas saskaņā ar plānotajiem 
uzdevumiem. 

3. Attīstīt izpratni par dažādu skolēnu grupu atšķirīgām 
vajadzībām un mācīšanās īpatnībām. 

4. Veidot izpratni par skolēnu sasniegumu izvērtēšanu un 
novērtēšanu. 

5. Veidot prasmi kritiski izvērtēt savu darbību. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izpratne par mācību procesa norises likumsakarībām, prasmes 
plānot mācību stundas, ievērojot didaktiskos principus, iemaņas 
skolēnu sasniegumu vērtēšanā 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Vispārīgās didaktikas kursa apguves laikā studējošie 
gūst priekšstatu par mācību procesa organizācijas 
specifiku, didaktiskajiem principiem, skolēnu 
sasniegumu vērtēšanu pedagoģiskā procesa holistiskajā 
un humanizācijas aspektā, apgūst stundu plānošanas un 
izstrādes  prasmes, gūst ieskatu mācību procesa 
individualizācijā un normatīvajos dokumentos. 

During the general didactics course the students 
develop an idea about the specificity of 
organising the teaching/learning process, didactic 
principles, assessment of students’ achievement 
from holistic and humanisation aspect of the 
pedagogical process, they acquire the skills at 
planning lessons and elaborating the material, 
have an insight into individualisation of the 
teaching/learning process and normative acts.   

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās Veids  

1. Didaktika, tās pētīšanas priekšmets un galvenās funkcijas. 
Didaktikas rašanās un tās vēsturiskā attīstība. Didaktikas pētīšanas 
priekšmets, galvenās funkcijas. Didaktikas saikne ar citām zinātnēm. 

2 Lekcija 

2. Pedagoģiskais process. Pedagoģiskās mijiedarbības modeļi 4 Praktiskā nodarbība, 

Kursa nosaukums latviski Didaktika 
Kursa nosaukums angliski Didactics 
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(biheiviorālais, kognitīvais, humānais). 
Pedagoģiskā procesa un mācību procesa jēdzieni. Mācību modeļi. 
Mācību procesa ārējā un iekšējā struktūra. Mācību procesa funkcijas, to 
vienotība. Mācību procesa likumsakarības, virzošie spēki, mācību 
principi. Motivācija un stimulēšana pedagoģiskajā procesā. Mācīšanas 
un mācīšanās darbību sabalansētība mācību procesā dažādos skolēnu 
vecumposmos. 

seminārs 

3.Izglītības un mācību saturs. 
Izglītības satura komponenti. Izglītības satura teorijas. Mācību saturs, tā 
izveides aktuālas problēmas. Mācību saturu atspoguļojošie normatīvie 
dokumenti. Valsts pamatizglītības standarts. Veseluma pieejas 
realizācija izglītībā. Izglītības satura atspoguļojums mācību grāmatās. 
Prasības mūsdienīgai mācību grāmatai. 

6 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

4. Mācību metodes 
Mācību metode un paņēmiens. Jēdzienu skaidrojums. Mācību metožu 
klasifikācija. Pazīstamāko mācību metožu raksturojums. Interaktīvās 
mācību metodes. Mācību metožu izvēle. 

2 Praktiskā nodarbība 

5. Mācību organizācijas formas 
Mācību organizācijas formu vēsturiskā attīstība. Mācību organizācijas 
formu veidi, to raksturojums. Mācību stunda – mācību organizācijas 
pamatforma. Mūsdienu mācību stundas struktūra un tipoloģija. Mācību 
stundas analīze un vērtēšana. Citas mācību organizācijas formas, to 
raksturojums. 

2 Praktiskā nodarbība 

6. Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā. 
Mācīšanas un mācīšanās stili. Individualizācija un diferenciācija 
pedagoģiskajā procesā. Neveiksmes mācībās, to novēršanas iespējas. 

2 Seminārs 

6. Skolēnu mācību sasniegumu vērt ēšana 
Kontroles un vērtēšanas jēdzieni. Kontroles un vērtēšanas funkcijas. 
Kontroles un vērtēšanas veidi, metodes, formas. Vērtēšanas kritēriju 
izveide. B.Blūma taksonomija kognitīvajā jomā. Atzīme kā vērtēšanas 
līdzeklis. Pašvērtējums. Alternatīvas pieejas skolēnu sasniegumu 
vērtēšanā. 

2 Seminārs 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Katrai tēmai plānotais patstāvīgais darbs atspoguļots palīglīdzeklī 
Patstāvīgā darba uzdevumi didaktikā. 
J. A. Komenska Lielā didaktika studēšana 
Referāts 
Stundas konspekta izstrāde 
Kartotēka 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Apgūts kursa saturs, izstrādāts stundas konspekts, referāts, 

kartotēka, sekmīgs vērtējums kontroldarbā par didaktikas 
kategorijām, līdzdalība semināros ne mazāka par 70%, 
eksāmens. 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Albrehta, Dz. Didaktika. Rīga : RaKa, 2001. 
2. Beļickis, I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga : RaKa, 2000. 
3. Komenskis, J. A. Lielā didaktika. Rīga : Zvaigzne, 1992. 
4. Krastiņa, E., Pipere, A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga : RaKa, 

2004. 
5. Lapiņa, L., Rudiņa, V. Projektu metode skolā. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. 
6. Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana. Atbalsta materiāli 

skolotājiem. Rīga : IZM, 2004. 
7. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 
8. Valsts pamatizglītības standarts. Rīga : IZM ISEC, 1998. 
9. Zelmenis, V. Pedagoģijas pamati. Rīga : RaKa, 2000. 
10. Žogla, I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga : RaKa, 2001. 
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11. Žukovs, L., Kopeloviča, A. Didaktika. Rīga : RaKa, 2000. 
12. Žukovs, L. Ievads pedagoģijā. Rīga : RaKa, 1997. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Bildung ist mehr als Lernen. Kindergarten und Schule im Dialog. Verlag 
Freies Geistesleben & Urachhaus Gmbh, 2006. 

2. Boensch, M. Intelligente Unterrichtsstrukturen. Schneider Verlag 
Hohengehren GmbH, 2004. 

3. Brīlmeijers, A. Veidot skolu ar prieku. Rīga : LU, 1998. 
4. Goulmens, D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga : Jumava, 2001. 
5. Heursen, G. Ungewöhnliche Didaktiken. Hamburg : Bergmann + Helbig 

Verlag GmbH, 1996. 
6. Kjaeregaard, E., Martineniene, R. Nepazaudētais pavasaris. Bez izd. datiem. 
7. Kjaaergaard, E., Martineniene, R. Pieci gaviļu saucieni demokrātijai . 

FREKA, 1996. 
8. Mācīsimies sadarbojoties. L. Grigules un I. Silovas red. Rīga : Sorosa fonds-

Latvija, 1998 
9. Roth, L. (Hrsg.) Pädagogik. Handbuch für Studium und Praxis. München : 

Ehrenwirth, 1991. 
10. Smits, E. Paātrinātā mācīšanās klasē. Rīga : Pētergailis, 2000. 
11. Voterhauzs, F. Klasvadība. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

• www.izm.gov.lv 
• www.isec.gov.lv/saturs/standarti1b.shtml 
• Žurnāls Skolotājs 

 
Kursa autore:  /Irēna Valdmane/ 19. 04. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

Pedagoģijas katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 8 

 
21. 04. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Lāsma Latsone/ 

 
22. 04. 2009. 
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KURSA KODS PedaP382 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
 Dina Bethere  Pedagoģijas katedra  Lektore, Mg. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  5 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas  Vispārīgā pedagoģija; Sociālā psiholoģija 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ skolas pedagoģija. 
Kursa mērķis Nodrošināt studentiem iespēju apgūt aktuālās tendences speciālās izglītības 

attīstībā. 
Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt studentus ar aktuālām nostādnēm speciālās izglītības politikā un 

praksē. 
2. Palīdzēt izprast speciālās pedagoģijas didaktikas principus. 
3. Attīstīt prasmi diferencēt didaktiskos uzdevumus kopsakarībā ar skolēnu 

individuālajām izglītības vajadzībām. 
Kursa rezultāti 
(apgūstamās kompetences) 

Zināšanas par integratīvās pedagoģijas būtību, prasmes izmantot diferencēto 
un individualizēto pieeju mācību stundu izstrādē un īstenošanā.  

Kursa valoda  Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Studiju kursā tiek nodrošinātas iespējas apgūt 
integratīvās pedagoģijas kategorijas un didaktisko 
sistēmu. Īpaši tiek akcentēta mācību procesa 
diferencēšana un individualizēšana atbilstoši skolēnu 
individuālajām izglītības vajadzībām. Studiju kursa 
plānotais rezultāts ir studentu zināšanas par integratīvās 
pedagoģijas būtību, prasmes izmantot diferencēto un 
individualizēto pieeju mācību stundu izstrādē un 
īstenošanā. 

 The study course provides possibilities for 
mastering categories of integrative pedagogy and 
didactic system. Special emphasis is laid on 
differentiation and individualisation of the 
teaching/learning process according to learners’ 
individual educational needs. The expected 
outcome of the study course is the students’ 
knowledge of the nature of integrative pedagogy, 
the skills at using differentiated and 
individualised approach to working out material 
for lessons and using it in practice. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās Veids   

 1. Ievads 
Studiju kursa saturs 
Studiju kursa īstenošanas forma 

1 Pārrunas, 
refleksija 

2. Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācija un iekļaušana kā viena no 
aktuālākajām tendencēm speciālās pedagoģijas zinātnes un prakses 
attīstībā 
2.1. ES politika un pētījumi starptautiskajā speciālās izglītības sistēmā 
2.2. Bērnu ar speciālajām vajadzībām pedagoģiskā integrācija un 

6 Lekcija, praktiskās 
nodarbības 

Kursa nosaukums latviski Integratīvā pedagoģija 
Kursa nosaukums angliski Integrative pedagogy 
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iekļaušana 
2.3. Integrācijas un iekļaušanas izpētes vēsture un aktuālās tendences 
3. Integratīvās pedagoģijas didaktiskā sistēma 
3.1. Didaktikas principi integratīvajā pedagoģijā 
3.2. Didaktikas metodes integratīvajā pedagoģijā 
3.3. Eksternā un internā pedagoģiskā atbalsta sistēma 

6 Lekcijas, praktiskā 
nodarbība 

4. Izglītības procesa individualizācija bērniem ar speciālajām vajadzībām 
4.1. Komunikatīvo sistēmu daudzveidība speciālajā izglītībā 
4.2. Individualizēta izglītības programma 
4.3. Mācību procesa individualizācija un diferenciācija 

6 Lekcijas, praktiskā 
nodarbība 

5. Studiju kursa noslēgums 1 Seminārs 
Kopā: 20  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Speciālo izglītības vajadzību veidi un izpausmes 30 
2. Mācību procesa plānošana, izmantojot diferencēto un individualizēto pieeju 30 
 
Prasības KRP iegūšanai  50% nodarbību apmeklējums, 50% mācību stundas satura 

izstrāde un prezentācija, ieskaite 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Baka, A., Grunevalds, K. Grāmata par aprūpi. Rīga : Preses nams, 1998. 
2. Bethere, D. Izglītības programmu individualizācija bērniem ar speciālajām 

vajadzībām. Liepāja : LiePA, 2006. 
3. Bethere, D. Latvijas sabiedriskās organizācijas personām ar speciālajām 

vajadzībām : mācību līdzeklis. Liepāja : LiePA, 2001. 
4. Liepiņa, S. Speciālā psiholoģija. Rīga : Raka, 2002. 
5. Hūhtanena, K. Runu atbalstošas un aizstājošas komunikācijas metodes Somijā 

gadsimta mijā. Rīga : Rasa ABC, 2002. 
6. Integration verändert die Schule. Hamburg, 1993. 
7. Advances in Special Edukation. London, 1993. 
8. Никитина, М. И. Специальная педагогика. Москва : Смысл, 2001. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Cusing, L. S., Clark, N. M., Carter, E. W. Acces to the General Education 
Curruculum for Students With Significant Cognitive Disabilities. Teaching 
Exceptional Children. Vol. 38 No.2, 2005. pp. 6–20 

2. Enziklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und ihrer 
Nachbargebiete. Hrg. G. Dupuis. Berlin: Edition Marhold, 1992.    

3. Heimlich, U. Integrative Pädagogik. Stuttgart: Kohlhammer, 2003.  
4. Mācību programmu izveide individualizētai izglītošanai klasē : metodiskais 

materiāls. Rīga, 2002. 
5. Schöler, J. Integrative Schule – Integrativer Unterricht. Berlin, 1999. 
6. Vīgante, R. Izglītojamo ar speciālajām vajadzībām integrācijas aspekti (CD 

formāts). 
7. Выготский, Л.С. Специальные вопросы дефектологии. Собрание 
сочинений. т. 5. Москва : Педедагогика, 1983, c. 77–81 

8. Психолого – педагогическое консультирование и сопровождение развития 
ребенка. Москва : Владос, 2003. 

9. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового 
возраста. С- Петербург : Питер, 2005. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

•••• Behindertenpädagogik 
•••• Mans Mazais 
•••• Pirmsskolas izglītība 
•••• Skolotājs 
•••• Дефектология 

• www.likumi.lv 
• www.isec.gov.lv 
• www.izm.gov.lv 
• www.zimjuvaloda.lv 
 

 
Kursa autore:    /Dina Bethere/ 16. 05. 2009. 
Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedras 

sēdē 
 
Protokola Nr. 9 

 
21. 05. 2009. 
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KURSA KODS PsihP211 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Sociālā psiholoģija 
Kursa nosaukums angliski Social psychology 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Jeļena Mihejeva Psiholoģijas katedra Docente, Dr. psych. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits 4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Kursa līmenis P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas Vispārīgā psiholoģija vidusskolas kursa apjomā 
Zinātņu nozare/apakšnozare Psiholoģija / sociālā psiholoģija 
Kursa mērķis 
 
 

Padziļināt izpratni par sociālo grupu dalībnieku 
mijiedarbības procesa likumsakarībām, to izmantošanu 
profesionālās darbības pilnveidē. 

Kursa uzdevumi 1. Dot iespēju apgūt zināšanas sociālajā psiholoģijā. 
2. Veicināt vēlmi pilnveidot savas personības izaugsmi. 

Kursa rezultāti  Veidosies prasmes un iemaņas sekmīgai mijiedarbībai ar 
cilvēkiem sociālā grupā 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Sociālās psiholoģijas attīstības posmi. Saskarsme: 
sociālā percepcija, komunikācija un mijiedarbība. 
Personības sociālā psiholoģija. Mazās un lielās 
grupas. Sociālā iedarbība. Pārliecināšanas 
metodes saskarsmē. 

Development stages of social psychology. 
Interface: social perception, communication and 
interaction. Personality social psychology. Small 
and large groups. Social influence. Persuasion 
method in contact. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Sociālās psiholoģijas priekšmets, funkcijas un 
uzdevumi 

      1.1. Sociālās psiholoģijas ideju vēsturiskā veidošanās 
       1.2. Sociālās psiholoģijas attīstības posmi 

4 Lekcija un praktiskā 
nodarbība 

2. Sociāli psiholoģiskie pamatfenomeni (elementi) 
       2.1. Komunikācija 
       2.2. Sociālā uztvere 
       2.3. Mijiedarbība 
       2.4. Konfliktregulējošā saskarsme 

4 Lekcija un praktiskā 
nodarbība 

3. Personības sociāli psiholoģiskās īpatnības 
       3.1. Personības socializācija 
       3.2. Personības statusi un lomas 

4 Lekcija un praktiskā 
nodarbība 

4. Sociāli psiholoģiskie procesi mazās grupās  4 Lekcija un praktiskā 
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       4.1. Mazas grupas attīstības dinamika 
        4.2. Tradīcijas 
        4.3. Sociometriskā metode 
      4.4. Līderis 

nodarbība 

5. Sociāli psiholoģiski procesi lielās sociālās grupās 
         5.1. Lielo grupu psiholoģiskā struktūra 
         5.2. Cilvēka uzvedība pūlī 

2 Praktiskā nodarbība 

6. Sociālā iedarbība 
         6.1. Pārliecināšanas metode 
         6.2. Pamudinājumi un piespiešana psiholoģiskā 

iedarbībā 

2 Praktiskā nodarbība 

Kopā:        20 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Sagatavoties kārtējām praktiskām nodarbībām 10 
Sagatavot ziņojumu “Es saskarsmē”, apspriest to mazajā 
grupā 

10 

Uzrakstīt eseju “Skolotājs līderis” un piedalīties diskusijā 15 
Sagatavot referātu par piedāvātām tēmām vai paša 
izvēlētu tēmu (referāta saturs – pētāmās literatūras 
analīze). Prezentēt šo referātu. 

15 

Uzrakstīt grāmatas anotāciju par sociālās psiholoģijas 
jautājumiem 

10 

 
Prasības KRP iegūšanai Obligāts praktisko nodarbību apmeklējums, patstāvīgā darba uzdevumu 

izpilde. Studiju kursa beigās maģistrants prezentē patstāvīgi veiktu 
darbu.  
Lai saņemtu kredītpunktus, jāprezentē patstāvīgos darbus un sekmīgi 
jānokārto eksāmens. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Pļavniece, M., Škuškovnika, D. Sociālā psiholoģija pedagogiem. 

Rīga : RaKa, 2002. 
2. Reņģe, V. Sociālā psiholoģija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. 
3. Stephan, C. W. Two Social Psychologies. NewYork, 1998. 
4. Андреева, Г.М. Социальная психология. Москва : Прогресс, 2001. 

Mācību papildliterat ūra 1. Bērns, E. Spēles, ko spēlē cilvēki. Rīga : SIA Birojs 2000 Plus, 2002. 
2. Denijs, R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 

2002.  
3. Fišers, R. Prasme vienoties. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002.  
4. Keigels, Dž. T. Uzstāšanās māksla. Rīga : Atēna, 2008. 
5. Omārova, S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga : SIA Kamene. 2003. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

LiepU bibliotēkas abonētās datu bāzes EBSCO, PRQUEST, SAGE, 
MUSE, Britanica 

   
 
/Jeļena Mihejeva/ 

 
 

10. 10. 2008. 
 
Kursa autore: 
 
Kurss apstiprināts: 

Psiholoģijas katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr.  

 
16. 10. 2008. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Irina Strazdiņa/ 

 
16. 10. 2008. 
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KURSA KODS PsihP412 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Pedagoģiskā psiholoģija  
Kursa nosaukums angliski Pedagogical psychology 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vija Zēlerte Psiholoģijas katedra Lektore, Mg.psych. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 5 
Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits 

5 

Kursa līmenis P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas Vispārīgā psiholoģija vidusskolas kursa apjomā 
Zinātņu nozare/apakšnozare Psiholoģija/ izglītības psiholoģija 
Kursa mērķis 
 
 

Attīstīt maģistrantu izpratni par psiholoģiskajām likumsakarībām 
pedagoģiskajā procesā un veicināt viņu kā topošo skolotāju 
koncepcijas veidošanos. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Sniegt maģistrantiem zināšanas par būtiskākajiem pedagoģisko 
procesu ietekmējošajiem psiholoģiskajiem faktoriem. 

2. Dot iespēju maģistrantiem izvērtēt dažādas pedagoģiskas 
situācijas, meklējot veiksmīgākos risinājumus, labāk apzināties 
savas darbības mērķus un prognozēt rezultātu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Maģistranti pratīs lietot pedagoģiskās psiholoģijas teorētiskās atziņas 
mācību un audzināšanas procesā. Studenti informāciju iegūst 
lekcijās, lasot patstāvīgi literatūru, piedaloties semināros. Studenti 
mācās izprast pedagoģiskās psiholoģijas likumsakarības, to saistību 
ar mācīšanās procesu, personības attīstību. Mācību laikā studenti 
patstāvīgi veic praktiskus uzdevumus, kuri labāk ļauj tiem saskatīt 
teorijas saistību ar praksi. Studenti raksta pašvērtējuma testus, kuri 
ļauj tiem pārliecināties par apgūtās informācijas izpratni. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kursā tiek apgūtas tēmas par pedagoģiskās 
psiholoģijas mērķiem un metodēm, pedagoga 
personības ietekmi uz viņa profesionālo darbību, 
mācīšanās motivācijas nozīmi, koncepcijām, 
veidošanas nosacījumiem un ar to saistītajām 
problēmām, mācīšanās teorijām, efektīva 
mācīšanās procesa nodrošinājumu, veiksmīgas 
pedagoga un audzēkņu savstarpējās saskarsmes 
veidošanu, uzvedības problēmu iemesli un 
korekcijas iespējas. 

The course offers themes on the aims and methods 
of pedagogical psychology, impact of the 
educator’s personality on his/her professional 
activity, the role of learning motivation, 
conceptions, the conditions for their formation and 
the problems related to it, teaching/learning 
theories, ensuring of an efficient teaching/learning 
process, successful formation of communication 
between the teacher and the learner, causes of 
problematic behaviour and correction possibilities. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Ievads. 
1. Pedagoģiskās psiholoģijas mērķi un metodes 
Psiholoģijas jēdzieni un principi 
Pētīšanas metožu izvēle 
Pētījumos iegūto rezultātu lietojums praksē 
Jēdziens par mācību uzdevumiem, mērķiem un saturu 

4 Lekcijas 

2. Pedagoga personība kā viens no galvenajiem veiksmīgu 
pedagoģisko procesu ietekmējošajiem faktoriem 
A. Adlera atziņas par individuālo dzīves stilu, tā veidošanās 
nosacījumi, izpausmes un ietekme uz pedagoga profesionālo darbību 
Pedagoga emocionālā inteliģence, tās komponenti un nozīme 
pedagoģiskajā procesā 

4 Lekcijas 

3. Motivācija un mācīšanās 
Motivācijas nozīme, koncepcijas, pozitīvas mācīšanās motivācijas 
veidošanās nosacījumi un stratēģijas 
Jēdziens par kauzālo atribūciju 
Pigmaleona efekts – tā būtības un ietekmes sfēras 
Iekšējā un ārējā motivācija 
Stimulu kontrole un pastiprinājumu lietojums 
Frustrācija un motivācija 
Mācīšanās motivācijas veidošanas iespējas specifisku problēmu 
gadījumā (paaugstināts skolēnu trauksmes līmenis, iemācītā 
bezspēcība, mācīšanās traucējumi) 

4 Lekcija, 
praktiskā 
nodarbība 

4. Mācīšanās teorijas dažādu skolu aspektā 
Biheiviorālās mācīšanās teorijas (klasiskā nosacījuma refleksu 
veidošana, asociatīvā mācīšanās, operanto refleksu veidošana) 
Pastiprinājuma lietojums 
Sociālās iemācīšanās teorija, sociālās iemācīšanās priekšnoteikumi, 
uzvedības modelēšana, pašregulācija 
Dž. Brunera kognitīvās iemācīšanās teorija  
Izziņas modeļi stratēģijas 
Informācijas apstrādes modeļi 
Metakognīcija 
Problēmsituācijas 

4 Praktiskās 
nodarbības 

5. Efektīva mācību procesa nodrošinājums. 
Jēdziens par kognitīvo stilu  
Afektivitātes un kognitivitātes savstarpējā saistība 
Psiholoģiskie nosacījumi skolēna mācīšanās efektivitātes 
paaugstināšanai: ieradumi, kas traucē būt efektīvam mācīšanās spēju 
testi 

4 Semināri 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Studenti patstāvīgi sagatavo referātu Emocionālā 

inteliģence tās veidošanā un nozīme 
2. Katrs students izpēta konkrētu problēmu, kura traucē 

pozitīvas mācīšanās motivācijas veidošanos, apraksta 
to teorētiski un izstrādā darbības plānu tās 
risinājumam 

3. Izplāno un izveido konspektu vienai nodarbībai, kur 
pamatā būtu problēmpieeja mācīšanās procesā un 

60 
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pastiprinājumu metodes praktiskais lietojums 
4. Apkopo jaunākos pētījumus pasaulē un Latvijā par 

pedagoģiskās psiholoģijas jautājumiem 
Prasības KRP iegūšanai 70% lekciju un semināru apmeklējums, ieskaitīti patstāvīgie darbi un 

sekmīgi nokārtots eksāmens 
Mācību pamatliteratūra Geidžs, N.L , Berliners, D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga : 

Zvaigzne ABC, 1999. 
Mācību papildliterat ūra 1. Balsons, M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde : Lielvārds, 

1995. 
2. Goulmens, D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga : Jumava, 2001. 
3. Improoving the quality of teaching and learning: an Australian 

case study. The PEEL project. Ed. by John R Baird and Jan J 
Mitchell. Melbourne, Victoria : Monash University Printer, 1997. 

4. Skola visiem : palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. Rīga 
: SAC, 2002. 

5. Špalleka, R. Palīdzība maziem haotiķiem. Rīga : Nordik, 2003. 
6. Кривцова, С. В. Тренинг: Учитель и проблема дисциплини. 

Москва : Генезис, 1997. 
7. Лефрансуа, Г. Психология для учителя. Москва : ОЛМА-
ПРЕСС, 2005. 

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti 
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KURSA KODS ValoP290 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Lingvodidaktika 
Kursa nosaukums angliski Linguistic didactics  
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Diāna Laiveniece Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. paed. 
  
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas  Didaktika 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ nozaru pedagoģija 
Kursa mērķi 
 

1. Radīt apstākļus studentu izpratnei par iespējamām 
valodas mācību didaktiskajām sistēmām pamatskolā un 
vidusskolā. 

2. Ievirzīt studentus tālākā pedagoģiskā, didaktiskā un 
lingvodidaktiskā pašizglītībā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1) veidot pārskatu par valodas mācību sistēmā Latvijā;  
2) nodrošināt studentu izpratni par tradicionālo un 

novatorisko valodas mācību saturā, procesā un 
didaktikā;  

3) veidot studentu praktiskās iemaņas valodas mācību 
sistēmas organizācijā.  

Kursa rezultāti  Pilnveidota topošo latviešu valodas skolotāju 
lingvodidaktiskā komeptence 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kursā tiek aplūkoti šādi jautājumi: lingvistiskās 
teorijas valodas apguvei, lingvodidaktikās teorijas 
un modeļi, lingvodidaktikas pamatkategorijas un to 
raksturojums (principi, pieejas, mācību mērķi un 
uzdevumi, līdzekļi mērķu un uzdevumu 
sasniegšanai, metodes un metodiskie paņēmieni, 
darba formas), kompetences jēdziens 
lingvodidaktikā. 

The course deals with the following issues: 
linguistic theories for language acquisition, 
linguistic-didactic theories and models, 
fundamental categories of linguistic-didactics 
and their characteristics (principles, approaches, 
teaching/learning aims and objectives, means 
for reaching these aims and objectives, methods 
and techniques, forms of work),  notion of 
competence in linguistic didactics.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Lingvistiskās • Darbības pieeja valodniecībā (Džona 6 Lekcijas  
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teorijas un to 
ietekme uz 
valodas apguvi 
un valodas 
mācīšanos. 

Ostina un Džona Serla runas aktu 
teorija (RAT)) 

• Nauma Čomska lingvistiskā 
kompetence un lingvistiskā 
performance 

• Dels Haimza komunikatīvā kompetence 
• Mihaela Halideja komunikatīvo 

funkciju klasifikācija 
2. Lingvodidaktikas 

teorijas  
 

• Roda Elisa otrās valodas apguves 
shēma 

• Stefena Krašena monitora modelis 
• Džona Šūmana akulturācijas modelis 

2 Seminārs 

3. Didaktikas 
principi un 
lingvodidaktikas 
principi 

• Didaktikas principu sistēmas. 
• Lingvodidaktikas principi: valodas 

prasmju integritātes princips, konteksts 
kā darbības fona princips 

2 Praktiskā 
nodarbība 

4. Pieejas jēdziens 
lingvodidaktikā  

• Gramatiskā sistēmpieeja jeb strukturālā 
pieeja 

• Komunikatīvā pieeja (informatīvi 
komunikatīvā jeb funkcionālā pieeja un 
sociāli komunikatīvā jeb interaktīvā 
pieeja) 

• Lingvokomunikatīvā pieeja 

4 Praktiskā 
nodarbības 

5. Kompetences 
jēdziens 

• Komunikatīvā kompetence, valodas 
kompetence, sociokultūras kompetence 
kā valodas mācību saturs. 

• Valodas mācību kompetence 

2 Seminārs 

6. Metodes, 
metodiskie 
paņēmieni un 
darba formas 

• Klasiskās valodas mācību metodes 
(reproduktīvo un produktīvo metožu 
grupa). 

• Interaktīvās mācību metodes valodas 
apguvē. 

• Kooperatīvo mācību struktūras valodas 
apguvē 

4  
  

Lekcija  
Seminārs 

 Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Zinātniskās literatūras studijas, semināru sagatavošana, 
patstāvīgo darbu (informatīvo ziņojumu) izstrāde prezentācijai 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros un praktiskajā nodarbībās, 

informatīvo ziņojumu izstrāde un prezentācija, sekmīgi 
nokārtota ieskaite 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Laiveniece, D. Valodas metodikas didaktiskie jautājumi. Rīga : RaKa, 2000. 
2. Laiveniece, D. Valodas mācības pusaudzim. Rīga : RaKa, 2003. 
3. Prets, D. Izglītības programmu pilnveide: Pedagoga rokasgrāmata. Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2000. 
4. Žogla, I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga : RaKa, 2001. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Anspoka, Z. Latviešu valodas didaktika. 1. – 4. klase. Rīga : RaKa, 2008. 
2. Beikers, K. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati. Rīga : 

Nordik, 2002. 
3. Beļickis, I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga : RaKa, 2000. 
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4. Eiropas Padome. Valodas politikas nodaļa. Eiropas kopīgās pamatnostādnes 
valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Rīga : Madonas 
poligrāfists, 2006. 

5. Geidžs, N. L., Berliners, D. S. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga : Zvaigzne 
ABC, 1999. 

6. Metodiskie ieteikumi latviešu valodas apguvei (bez starpniekvalodas): I 
līmenis. Aut. V. Ernstsone, D. Joma, D. Laiveniece u. c. Liepāja : EQUAL 
projekts “Soli pa solim”, 2006. 

Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

Žurnāli Skolotājs, Skolotāja Almanahs 
Mēnešizdevums Vēstis Skolai 
www.isec.gov.lv  

 
Kursa autore: 

   
/Diāna Laiveniece/ 

 
22. 05. 2009. 

 
Kurss apstiprināts: 

  
Latviešu valodas 
katedras sēdē 
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26. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

 
 

 
/Diāna Laiveniece/   

 
26. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaP053 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Diāna Laiveniece Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Kursa līmenis P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Mācību priekšmeta satura (valodniecības un tās apakšnozaru) 
zināšanas; Lingvodidaktika 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ nozaru pedagoģija 
Kursa mērķis Attīstīt studentu izpratni par latviešu valodas mācību 

metodikas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, 
pilnveidojot viņu profesionālo kompetenci. 

Kursa uzdevumi 1) iepazīstināt maģistrantus ar dzimtās valodas mācību saturu 
reglamentējošiem dokumentiem, to izveides un aprites 
īpatnībām; 

2) veidot pamatizpratni par latviešu valodas mācību procesa 
plānošanu un organizēšanu; 

3) attīstīt metodisko domāšanu un radošumu; 
4) rosināt patstāvīgas metodiskās un mācību literatūras 

studijas. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota latviešu valodas skolotāja profesionālā (mācību 
priekšmeta metodiskās interpretācijas) kompetence 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss paredzēts valodnieciski izglītotu studentu 
sagatavošanai latviešu valodas skolotāja profesionālo 
pienākumu veikšanai pamatskolā un vidusskolā. 
Galvenā uzmanība kursā pievērsta studentu radošuma 
un metodiskās domāšanas attīstībai, kā arī inovatīvu 
pieeju apzināšanai latviešu valodas mācībās. 

The course has been planned for training a 
linguistically educated student for performing 
professional duties of the Latvian language 
teacher in basic and secondary school. The 
focus is on the promotion of students’ 
creativity and methodological thinking as well 
as on innovative approaches in 
teaching/learning Latvian.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās Veids  

1. Mācību saturu 
reglamentējošie 
un organizējošie 
dokumenti. 

Dzimtās valodas mācību saturs pamatskolā un 
vidusskolā, saturu reglamentējošie dokumenti 
(standarti, programmas); mācību satura izveides 
problēmas, mācību vielas izvēles principi, mācību 
vielas sakārtojuma principi. Mācību satura 

4 Diskusija, 
praktiskā 
nodarbība  

Kursa nosaukums latviski LAT 1 didaktika 
Kursa nosaukums angliski LAT 1 didactics 
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tematiskais plāns. Stundas konspekts. Stundas 
plāns. 

2. Priekšnoteikumi 
produktīvam 
mācību darbam 

Skolēnu noturīgas intereses un adekvātas mācību 
motivācijas veidošanas iespējas dzimtās valodas 
mācību procesā. Mācību vide, mācību materiāli, 
mācību resursu izmantošanas plānošana. Skolēnu 
iesaiste mācību satura un procesa plānošanā. 
Skolēnu lingvistisko interešu veidošana vidusskolā. 

2  Videoseminārs 

3. Mācību procesa 
organizācija 

Dzimtās valodas mācību process, tā organizācija; 
didaktisko un metodisko līdzekļu izvēle 
mijiedarbīga mācību procesa organizācijā, 
kooperatīva mācību procesa organizācijā. Mācību 
metožu un mācību procesa efektivitātes sakarība. 
Mācību līdzekļi dzimtās valodas mācībām 
pamatskolā un vidusskolā. Mācību materiālu 
izstrādes pamatprincipi. Uzskate dzimtās valodas 
mācību stundās. 

4 Diskusija, 
seminārs, 
projekta darbs, 
patstāvīgais 
darbs 

4. Latviešu valodas 
mācību 
kompetences 

Komunikatīvās, valodas sociokultūras un 
mācīšanās kompetences attīstība dzimtās valodas 
mācību procesā pamatskolā. Lingvāli kompetentas 
personības veidošana vidusskolā. 

2 Seminārs 

5. Valoddarbības 
veidi 

Klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas 
prasmju attīstība, pilnveide un vērtēšana dzimtās 
valodas mācību procesā pamatskolā. 

2 Seminārs 

6. Rakstu darbu 
sistēma 

Rakstu darbu sistēma dzimtās valodas mācībās 
pamatskolā un vidusskolā. Mājas darbi dzimtās 
valodas mācībās. Rakstveida darbu labošanas 
metodika, korektūras zīmju sistēma. 

2 Lekcija 

7. Vērtēšana Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana – 
varbūtējās problēmas, iespēju daudzveidība. 
Skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanas veidi, 
novērtēšanas kritēriju izvirzīšana. Pašvērtēšana un 
savstarpējā vērtēšana, to izmantošana latviešu 
valodas mācībās. 

2 Diskusija, 
videoseminārs 

8. Skolēnu 
patstāvīgais un 
ārpusklases darbs 

Skolēnu patstāvīgā darba organizēšana dzimtās 
valodas stundās. Skolēnu ievirze zinātniski 
pētnieciskā darbībā, iemaņu veidošana referātu, 
projekta darbu izstrādē. 

2 Diskusija 

 Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 
stundās 

Zinātniski metodiskās literatūras studijas, gatavošanās semināriem, patstāvīgo darbu 
(kompetenču apraksts, valoddarbības veidu attīstības analīze, stundas konspekts) 
izpilde, gatavošanās eksāmenam  

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīvi dalība (ar ziņojumiem) semināros, patstāvīgo darbu 

sekmīgs vērtējums, eksāmena sekmīgs vērtējums 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Andersens, E. S. Ietērp vārdos savu pasauli. Rīga : Garā Pupa, 1995. 

2. Fišers, . Mācīsim bērniem domāt. Rīga : RaKa, 2005. 
3. Gavriļina, M, Vulāne, A. Valodā veldzējas tautas dvēsele… Rīga : SIA 

“M ācību grāmata”, 2008. 
4. Laiveniece, D. Valodas metodikas didaktiskie jautājumi. Rīga : RaKa, 

2000. 
5. Laiveniece, D. Valodas mācības pusaudzim. Rīga : RaKa, 2003. 
6. Lapiņa, L., Rudiņa, V. Apgūsim demokrātiju: Interaktīvās mācību 

metodes. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. 
7. Mācīsimies sadarbojoties. Rīg a: SIA “Mācību grāmata”, 1998. 
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8. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 
9. Rubana, M. I. Mācīties darot. Rīga : RaKa, 2000. 

Mācību papildliterat ūra 1. Alijevs, R. Skola radošo spēju veicināšanai. Rīga : RaKa, 1998. 
2. Beļickis, I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga : RaKa, 2000. 
3. Čehlova, Z. Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga : RaKa, 2002. 
4. Daudzpusīgā intelekta teorija skolā: Pieredzes materiāls. Sast. S. 

Barsineviča. Rīga : Skolu atbalsta centrs, 2000. 
5. Hahele, R. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga : RaKa, 2005. 
6. Kjērgords, E., Martineniene, R. Nepazaudētais pavasaris. Rīga : b.i., 

2004. 
7. Lapiņa, L., Rudiņa, V. Projektu metode skolā. Rīga : Zvaigzne ABC, 

1999. 
8. Maslo, E. Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga : RaKa, 2003. 
9. Riņķis, J. Mācīšanās spēju attīstīšana. Rīga : Pētergailis, 2002. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāli Skolotājs, Skolotāja Almanahs, Dzīpars 
Mēnešizdevums Vēstis Skolai 
www.isec.gov.lv 
www.pedagogs.lv 
www.skolotajs.lv 
www.liis.lv 

 
 
Kursa autore:  /Diāna Laiveniece/ 20. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Latviešu valodas 
katedras sēdē 
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/Diāna Laiveniece/ 

 
26. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaP015 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B  
Kred ītpunktu skaits 3  
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Resija Zauere Latviešu valodas katedra  Asistente, Mg. philol. 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits  6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

9 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas Starpkultūru un bilingvālā izglītība; Lingvodidaktika; LAT1 

didaktika 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ nozaru pedagoģija 
Kursa mērķi 1. Radīt apstākļus studentu izpratnei par LAT 2 didaktiku. 

2. Ievirzīt studentus tālākā pedagoģiskā un lingvodidaktiskā 
darbībā. 

Kursa uzdevumi 1. Rosināt un aktualizēt studentu izpratni par LAT 2 metodikas 
nozīmīgumu. 

2. Attīstīt studentu prasmi diskutēt, argumentēt savu viedokli. 
3. Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi studēt zinātnisko 

literatūru. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota studentu izpratne par LAT2 didaktikas nozīmīgumu 
mācību procesā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
“Lat2 didaktika” ir vispārizglītojošs kurss, kas 
ietilpst studiju programmas Lingvodidaktika studiju 
plānā. Kurss paredzēts studentu izpratnes 
veidošanai par to, ko nozīmē LAT2 didaktika, 
kādas iespējas tā sniedz, strādājot skolā un mācot 
latviešu valodu kā otro valodu. 
 Kursa apguves laikā iegūtās  zināšanas 
izmantojamas skolotāja darbā, kā arī zinātniski 
pētnieciskajā darbībā. 

“LAT 2 didactics” is a general education course, 
which is part of the study programme “Linguistic 
Didactics” curriculum. The course is envisaged for 
developing students’ understanding about the idea of 
LAT 2 didactics, about the possibilities it gives for 
work at school and teaching the Latvian language as 
the second and the native language.  
The knowledge acquired in the course is applicable in 
the teacher’s work as well as in scientific research. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids 
1. Latviešu valodas apguve mazākumtautību skolās 2 Lekcija 
2. Latviešu valodas sociolingvistiskā situācija 2 Lekcija 
3. Lat2 apguves problēmas 2 Diskusija 
4. Izglītības reformas ietekme uz latviešu valodas prasmi 2 Lekcija 
5. Daudzveidīgu metožu izmantošana Lat2 stundās 4 Lekcija, praktiskā 

nodarbība 
6. Lat2 mācību līdzekļi 2 Seminārs 
7. Gramatikas mācīšana Lat2 stundās 4 Lekcija, seminārs 
8. Darbs ar tekstu Lat2 stundās 6 Seminārs, 

Kursa nosaukums latviski LAT2 didaktika 
Kursa nosaukums angliski LAT 2 didactics 
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praktiskās 
nodarbības 

9. Lat2 un dzimtās valodas skolotāju iespējamā sadarbība 2 Diskusija 
10. Kompetences – Lat2 mācīšanas mērķis 4 Lekcija, praktiskā 

nodarbība 
Kopā: 30  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas, gatavošanās semināriem un 
diskusijām, gatavošanās eksāmenam. 

90 

 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Alijevs, R., Kaže, N. Bilingvālā izglītība. Teorija un dzīve. 

Rīga : Retorika A, 2001. 
2. Beikers, K. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati. 

Rīga : Nordik, 2002. 
3. Lazdiņa, S., Šalme, A. Latviešu valodas apguve 

mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes. 
Rīga: LVAVA, 2008. 

4. Mūsdienu metodikas rokasgrāmata skolotājiem. Rīga : 
LVAVP, 2001. 

Mācību papildliterat ūra Metodikas rokasgrāmata skolotājiem. Rīga : LVAVP, UNDP, 
1999. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.politika.lv 
www.isec.gov.lv 

 
Kursa autore:  /Resija Zauere/ 22. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
 
Protokola Nr. 12 

 
 

26. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
26. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaP102; PedaP073 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kred ītpunktu skaits 4 (2 KRP 1. semestrī + 2 KRP 2. semestrī) 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anda Kuduma  Literatūras katedra Docente, Dr. philol., 
 
Kopējais stundu skaits  160 
Lekciju skaits  9 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

11 

Kursa līmenis P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 
Priekšzināšanas  Vispārīgā pedagoģija; Didaktika; literatūras vēstures un 

teorijas kursi (pamatstudiju kursi) 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ nozaru pedagoģija 
Kursa mērķis Sniegt topošajiem literatūras skolotājiem literatūras 

mācīšanas teorētisko pamatu un veidot praktiskās 
iemaņas. 

Kursa uzdevumi 1. Veidot priekšstatu par literatūras mācību metodikas 
vēsturisko attīstību un mūsdienu metodikas 
aktuālajām nostādnēm pamatskolā un vidusskolā. 

2. Ievirzīt studentus metožu un metodisko paņēmienu, 
darba formu izpētē un novērtējumā. 

3. Nodrošināt studentu izpratni par literatūras mācību 
procesa plānošanu skolā. 

4. Veidot studentu praktiskās iemaņas literatūras 
apguves organizācijā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas literatūras 
apguvē pamatskolā un vidusskolā. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kursā tiek veidots priekšstats par literatūras 
didaktikas jautājumu vēsturisko attīstību un 
mūsdienu izpratni, akcentējot mūsdienu aktuālos 
metodikas jautājumus izglītības sistēmā, literatūras 
mācību priekšmeta vietu pamatskolas un 
vidusskolas izglītības standartā, mērķus un 
uzdevumus. Kursā piedāvāta iespēja iepazīties, 
izpētīt un izvērtēt esošās literatūras mācību 
programmas, mācību līdzekļus, studēt mūsdienās 
aktuālo metožu un metodisko paņēmienu, kā arī 
stratēģiju un pieeju teorētisko pamatu un apgūt to 

The course deals with the notion of historical 
development of  the issues of literature 
methodology and its interpretation today, by 
laying emphasis on the most urgent 
methodological issues in the  educational 
system, the position of literature in the basic and 
secondary school educational standard, its aims 
and objectives. The course offers the 
opportunity to get acquainted, to study and 
evaluate the existing literature curricula, 
teaching/learning aids, to study the theoretical 

Kursa nosaukums latviski Literat ūras didaktika I; II  
Kursa nosaukums angliski Literature didactics I; II  
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praktiskā lietojuma iespējas. Tiek apgūti dažādu 
literatūras jautājumu apguves metodisko risinājumu 
iespējas, veidoti un praktiski izspēlēti dažādu 
mācību situāciju metodiskie modeļi. 

basis of topical issues of current methods and 
techniques as well as strategies and approaches 
and master their feasible applications. Students 
get acquainted with a variety of possibilities 
aimed at acquisition   of different themes in 
literature, different models of a variety of 
teaching/learning situations are created and 
presented in practice.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās 

Veids 

Ievads 
Literatūras metodikas priekšmets, tā mērķi un uzdevumi. 
Literatūras mācību priekšmeta vieta vispārizglītojošajā skolā, tā 
mācīšanas mērķi un uzdevumi. Starppriekšmetu saiknes 
nodrošinājums. 
 
Literat ūras mācību satura teorētiskais pamats 
 
1. Vidusskolas literatūras skolotāja darba plānošana, 

tematiskie, kalendārie u.c. plāni. Mācību grāmatas un citi 
mācību līdzekļi. Uzskate literatūras stundās. Literatūras 
mācības aktuālie problēmjautājumi.  

2. Literatūras stundās izmantojamo metožu dažādība. Klasisko 
un interaktīvo metožu sintēze. Mācību 
pieejas(literatūrteorētiskā,kultūrvēsturiskā)unmācībutipi(pro
blēmiskais) Radošās darbības motivācijas aktivizēšana un 
lasīšanas motivācijas pilnveide. 

 
Stratēģiju un metodisko risinājumu iespējas darbā ar tekstu 
literat ūras stundās 
 

1. Prozas darbu mācīšanas specifika vidusskolā. Dažādu 
žanru mācīšanas problēmjautājumi. Teksta izpratnes un 
interpretācijas, analīzes un sintēzes spēju attīstīšana. 

2. Dramatisku darbu mācīšanas metodika pamatskolā un 
vidusskolā. 

3. Dzejas apguves procesa optimizācija. Dzejas apguves 
problēmaspekti vidusskolā. Dzejas analīzes un 
interpretācijas metožu (estētiski receptīvās, jaunās kritikas 
u.c.) izmantojuma iespējas. Radošās darbības motivēšana 
dzejas stundās. 

4. Atšķirīgu literārā teksta interpretāciju iespēju apguves 
modeļi pamatskolā un vidusskolā (biogrāfiskās, 
socioloģiskās, psihoanalītiskās, strukturālās u.c. pieejas). 
Pārskatu (kultūrvēsturiskā konteksta) un monogrāfisko 
(rakstnieku biogrāfiju, daiļrades, mākslas un literāro 
virzienu u.c.) tematu mācīšanas problēmaspekti 
vidusskolā. 

5. Domrakstu mācības teorija un prakse.  
6. Radošo un jaurades darbu didaktika pamatskolā un 

vidusskolā. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
6 
2 
 
 

Lekcija 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs 
 
 
 

Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs 
 
 

Lekcija, seminārs 
 

Lekcija, seminārs 
 
 
 
 

Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 

Lekcija, semināri 
Praktiskā nodarbība 
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Apgūstamo kompetenču literatūras mācībās izvērt ējums, 
vērt ēšana sistēma.  
 

1. Lasītāja koncepcijas veidošanās aspekti literatūras apguves 
procesā pamatskolā un vidusskolā. Skolēnu sociokultūras 
kompetenceslīmeņa paaugstināšanas nepieciešamība.  

2. Vērtēšanas kritēriji un iespējas literatūras stundās.  
3. Vērtēšanas problēmjautājumi. 

 
 
 
2 
 
 
2 
2 

 
 
 

Praktiskā nodarbība 
 
 

Lekcija 
Seminārs 

Kopā: 40  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas, gatavošanās seminārnodarbībām, 
patstāvīgo darbu izstrāde. 

120 

 
Prasības KRP iegūšanai 1) sekmīga piedalīšanās semināru nodarbībās (teorētisko 

jautājumu izpēte, to aprobācija un praktiska izspēle); 
2) domraksta un radošā darba metodiskā modeļa izstrāde; 
3) metodiskā modeļa izstrāde (tematiskais plāns + 

konspekts).  
 
Mācību pamatliteratūra 1. Literatūras mācīšanas metodika. Aut. D. Ausekle, 

G. Bībers u.c. Rīga : Zvaigzne,1992. 
2. Rudzītis, J. Literatūras mācība skolā. Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2000. 
3. Rune, M. Stratēģijas literatūras mācībās. Rīga : RaKa, 

2003. 
Mācību papildliterat ūra 1. Lapiņa, L., Rudiņa, V. Interaktīvās mācīšanas metodes. 

Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. 
2. Rudzītis, J. Problēmsituācijas literatūras stundās. Rīga : 

Zvaigzne, 1993. 
3. Andersens, E. S. Izteikt pasauli vārdos. Rīga : Garā pupa, 

1995. 
4. Talce, B. Tēlainā izpratne literatūrā. Rīga : RaKa, 1999. 
5. Auziņa, I. Teksta interpretācijas pieejas literatūras 

stundā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 
Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

Pedagoģiskais mēnešraksts Skolotājs 
Metodiskais izdevums Skolotāju Almanahs 
Interneta adreses: www.lfk.lv; www.dainuskapis.lv; 
www.satori.lv; www.lirika.lv 

 
Kursa autore:  /Anda Kuduma/ 10. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Literatūras katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 6 

 
15. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Zanda Gūtmane/ 

 
15. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaP258; PedaP071 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kulturoloģijas didaktika I; II 
Kursa nosaukums angliski Didactics of culture science I; II 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 4 (2 KRP 1. semestrī + 2 KRP 2. semestrī) 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zanda Gūtmane Literatūras katedra Asoc. prof., Dr. philol. 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju skaits  6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

14 

Kursa līmenis P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 
Priekšzināšanas Vispārīgā pedagoģijas; Didaktika 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/nozaru pedagoģija 
Kursa mērķis 
 
 

Veidot topošo kulturoloģijas skolotāju izpratni par 
kulturoloģijas kā mācību priekšmeta norisi vidusskolā un 
dot iespēju apgūt šī priekšmeta didaktiskos aspektus. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1) veidot priekšstatu par kulturoloģijas pamatjautājumiem; 
2) nodrošināt zināšanas par mācību metožu un metodisko 

paņēmienu daudzveidību šī priekšmeta apguvē; 
3) nodrošināt maģistrantu izpratni par kulturoloģijas 

priekšmeta mācību procesa plānošanu; 
4) dot iespēju p raktiski vingrināties mācību materiāla 

izvēlē un stundu plānošanā. 
Kursa rezultāti  Iegūtas zināšanas par kulturoloģijas priekšmeta apguves 

teorētiskajiem un didaktiskajiem aspektiem 
Kursa valoda Latviešu 

 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Studiju kursā tiek sniegts īss pārskats par 
kulturoloģijas zinātnes saturu un integratīvo 
raksturu, aplūkota kultūras jēdziena izpratnes 
dinamika. Galveno studiju kursa saturu veido 
kulturoloģijas mācību priekšmeta mācīšanas skolā 
teorētiskie un didaktiskie aspekti 
 

The course deals with the main points of the 
content and its integrative nature and culture 
science, considers the dynamics of culture 
conception.  
The basic content of the course consists of 
theoretical and didactic aspects of  teaching the 
culture  subject at school. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma Apjoms stundās Veids 
I.  Kulturoloģijas zinātne. Kultūras jēdziens un būtība.   
1.Kulturoloģijas zinātnes integratīvais raksturs. Ieskats 
mūsdienu kulturoloģijas teorijās. 

4 
 

Lekcijas  

2.Kultūras jēdziena izpratnes ģenēze. Laiks un telpa 
kultūrā. Dabas, kultūras un civilizācijas mijiedarbe. 

4 
2 

Lekcijas, seminārs 

II.  Kulturoloģijas mācīšanas teorētiskie un didaktiskie 
aspekti. 

  

1. Kulturoloģijas mācību priekšmeta vieta vidusskolā. 4 Praktiskā nodarbība 
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Mācību priekšmeta standarts. Kulturoloģijas priekšmeta 
integratīvais saturs, satura teorētiskā koncepcija. 

 

2. Kulturoloģijas priekšmeta mērķis un uzdevumi. 2 Lekcija  
3. Pārskats par mācību satura komponentiem un tiem 
atbilstošo priekšmeta obligāto saturu. 

6 Praktiskās nodarbība 

4.Mācību grāmatas, citi mācību līdzekļi un avoti- 
papildliteratūra, uzziņu literatūra, audiovizuālie materiāli, 
Interneta resursi, kultūrizglītojošas filmas, mediji. 
Uzskates un tehniskie līdzekļi un iekārtas. 

4 Praktiskās nodarbība 

5. Kulturoloģijas stundās izmantojamo metožu 
daudzveidība. 

2 Lekcija  

6. Sasniedzamo rezultātu mācību satura apguves laikā 
raksturojums. 

2 
 

Seminārs 

7. Kulturoloģijas nodarbības sagatavošana un plānošana 
(kalendārais plāns, tematiskais plāns, stundu konspekti, 
stundu  plāni). 

6 Praktiskās nodarbība 

8. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni. 2 Seminārs 
9. Ārpusstundu pasākumu iespējas kulturoloģijas 
priekšmeta apguvē. 

2 Praktiskās nodarbība 

Kopā: 40  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Tēmām atbilstošās teorētiskās literatūras studijas. Tēmu 
patstāvīga sagatavošana  atbilstoši semināru plānojumam. 
Patstāvīga darba (pētījuma) izstrāde par kādu no docētāja 
piedāvātajām tēmām. 

120 

 
Prasības KRP iegūšanai 70% līdzdalība lekcijās, 100% aktīva līdzdalība 

semināros un praktiskajās nodarbībās, pozitīvs 
vērtējums par patstāvīgo pētījumu, nokārtots eksāmens. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Priedītis, A. Ievads kulturoloģijā: kultūras teorija un 

vēsture. Daugavpils : A.K.A., 2000. 
2. Andersone, Z. Kulturoloģija. Rīga : RaKa,1.d.2001, 

2.d. 2002. 
3. Gīrcs, K. Kultūru interpretācija. Rīga : AGB, 1998. 
4. Kasīrers, E. Apcerējums par cilvēku: ievads kultūras 

filozofij ā. R : Atklātais sabiedriskais fonds 
“Intelekts”, 1997. 

5. Kaneti, E. Masa un vara. Rīga : Jumava, 1999. 
Mācību papildliterat ūra 1. Socioloģija. Galv. Red. T. Tīsenkopfs. Rīga : LU, 

2006. 
2. Kultūra. Teksts. Zīme: filozofisku rakstu krājums. 

Rīga : Elpa, 1993. 
Periodika, interneta resursi un citi avoti Žurnāls Kentaurs; laikraksts Kultūras Forums 

www.liis.lv; www.satori.lv 
 
Kursa autore: 

  
/Zanda Gūtmane/ 

 
13. 05. 2009. 

Kurss apstiprināts: Literatūras katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr.6 

 
15.05.2009. 

 
Katedras vadītājs: 

  
/Zanda Gūtmane/ 

 
15.05.2009. 
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KURSA KODS LitZP968 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORES 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Diāna Laiveniece Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. paed. 
Linda Zulmane Literatūras katedra Lektore, Mag. philol. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas  Teksta lingvistika un literatūrzinātne (pamatstudiju kursi) 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ nozaru pedagoģija 
Kursa mērķis Pilnveidot studentu profesionālo kompetenci teksta analīzes jomā 
Kursa uzdevumi 1. Rosināt studentus izprast tekstuālās darbības nozīmi valodas un 

literatūras apguves procesā. 
2. Vingrināt studentu prasmi patstāvīgi veidot uzdevumus darbam 

ar tekstu. 
3. Attīstīt prasmi analizēt literāru tekstu ar dažādām teksta 

interpretācijas metodēm. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentiem ir izveidojusies izpratne par darbu ar tekstu latviešu 
valodas mācības un literatūras stundās. Studentiem ir attīstīta 
prasme veidot tekstveides un teksta analīzes uzdevumus. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kursā tiek aplūkoti tie teksta analīzes un tekstveides 
jautājumi, kas studentiem nodrošina prasmi darbam ar 
tekstu latviešu valodas un literatūras stundās. 

The course deals with those issues of text analysis 
and text formation which develop students’ skills for 
work with texts during lessons of the Latvian 
language and literature. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids  
I. Teksts latviešu 
valodas mācībās 

Teksta sintakses un tekstveides 
jautājumi latviešu valodas mācību 
saturā 

2 Lekcija  

Teksta jēdziena izpratne 
lingvodidaktikā; teksta definīcijas un 
pazīmes latviešu valodas mācību 
grāmatās 

2 Lekcija  

Tekstu analīzes uzdevumi valodas 
mācībās; tekstu grāmatas 

2 Praktiskā nodarbība 

Tekstveides prasmju attīstības 
paņēmieni; uzdevumu tipi 

4 Praktiskās 
nodarbības 

II. Teksts literatūras 
mācībās 

Tēls literatūrā: izveides un analīzes 
aspekti 

2 Lekcija  

 Vēstījuma īpatnības: sižets un 2 Lekcija  

Kursa nosaukums latviski Literāro tekstu izmantošana mācību procesā 
Kursa nosaukums angliski Usage of literary texts in the teaching/learning process 
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kompozīcija 
 Telpa un laiks literatūrā 2 Lekcija  
 Mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi, 

ritms, pants 
2 Lekcija  

 Literatūrpētniecības metodes literāra 
darba analīzei 

2 Seminārs  

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
� tekstu grāmatu analīze 
� darbs ar tekstu – metodiskas izstrādnes izveide 
� literāra teksta analīze  
� literāra teksta (teksta fragmenta) parauganalīze 

15 
15 
15 
15 

 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtoti visi patstāvīgie darbi, kas veido kumulatīvās 

ieskaites vērtējumu 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Auziņa, Inese. Teksta interpretācijas pieejas literatūras stundā: 4. – 12. 

Klasei. Rīga : Zvaigzne ABC, b. g.  
2. Auziņa, Inese. Teksta analīze vidusskolā. Rīga : Zvaigzne ABC, b. g. 
3. Burima, Maija, Rinkeviča, Rudīte, Baltace, Inga. Literārā teksta 

interpretācija: literatūra vidusskolai. Rīga: LVAVA, 2007. 
4. Lukaševičs, Valentīns, Mickeviča, Silvija, Sokolova, Inga. Aktuāli 

literatūras teorijas jautājumi : literatūra vidusskolai. Rīga : LVAVA, 2007. 
Mācību papildliterat ūra 1. Kārkliņš, Jūlijs. Dažas teksta sintaktiskās struktūras īpatnības. No : 

Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam 1873 – 1973. Rīga : Zinātne, 1972, 
445.–457. lpp. 

2. Vītola, Inita. Daiļdarba valodas un interpunkcijas analīze : ceļā uz teksta 
satura izpratni. Valodas ceļi un krustceļi : rakstu krājums. Rīga : Apgāds 
Garā pupa, 2004, 45.–72. lpp. 

3. Ипполитова, Наталия. Текст в системе обучения русскому языку в 
школе : учебное пособие для студентов педагогических вузов. Москва : 
Изд. "Флинта", Изд. "Наука", 1998. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Žurnāli Tagad, Karogs, Grāmata 
www.ailab.lv, www.liis.lv  

 
 
Kursa autores:  /Diāna Laiveniece/ 27. 04. 2009. 
  

 
 
/Linda Zulmane/ 

 
29. 04. 2009. 

Kurss apstiprināts: Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 12 

 
26. 05. 2009. 

 Literatūras katedras sēdē Protokola Nr. 6 05. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
26. 05. 2009. 

   
/Zanda Gūtmane/ 

 
05. 05. 2009. 
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KURSA KODS LitZP026 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 
   

KURSA AUTORES 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anda Kuduma Literatūras katedra Docente, Dr. philol. 
Sandra Okuņeva Literatūras katedra Lektore, Mg. philol. 
 
Kopējais stundu skaits  120 
Lekciju skaits  9  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

15  

Kursa līmenis P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas  Nav nepieciešamas 
Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/ literatūras vēsture 
Kursa mērķi 1. Dot iespēju studentiem attīstīt izpratni par bērnu literatūras un 

kultūras būtību un nozīmi personības veidošanās procesā. 
2. Palīdzēt iegūt zināšanas par nozīmīgākajām parādībām latviešu 

bērnu literatūrā pasaules bērnu literatūras un kultūras kontekstā 
(tēmas, veidi, žanri, autori, daiļdarbi, mākslinieciskie 
meklējumi). 

3. Pilnveidot literāra teksta analīzes un interpretācijas iemaņas. 
Kursa uzdevumi 1) rosināt studēt literatūrkritisko un literatūrvēsturisko materiālu 

par bērnu literatūru un kultūru;  
2) iepazīstināt ar nozīmīgāko autoru devumu latviešu un pasaules 

bērnu literatūrā, akcentējot žanrisko aspektu; 
3) pilnveidot literāra teksta analīzes un interpretācijas iemaņas; 
4) palīdzēt iepazīt lasīšanas motivācijas veicināšanas iespējas un 

didaktiskās stratēģijas. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Priekšstats par bērnu literatūras un kultūras teorijas un vēstures 
pamatjautājumiem (specifika, veidi, žanri, mākslinieciskie 
meklējumi, ievērojamāko rakstnieku devums bērniem u. c.), 
pilnveidotas prasmes un iemaņas analizēt, vērtēt  un interpretēt 
daiļdarbus, prasmes studiju kursā iegūtās zināšanas saistīt ar 
konkrētu pedagoģijas uzdevumu risinājumu un mācību materiālu 
izstrādi. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Studiju kursa ietvaros tiek iepazīti nozīmīgākie latviešu 
un cittautu autoru daiļdarbi bērniem, respektējot to 
žanrisko piederību, studēts literatūrteorētiskais un 
kritiskais materiāls par bērnu literatūru un kultūru, kā 
arī analizēti bērnu literatūras teksti.  Galvenās 
apgūstamās tēmas ir: latviešu  un cittautu autoru 
tulkotie darbi (dzeja, proza un dramaturģija) bērniem, 

Within the framework of the study course students 
get acquainted with the most significant literary 
pieces of Latvian and foreign writers, respecting 
their genres, they study literary-theoretical and 
critical material on children’s literature and culture 
as well as analyse children’s literary texts. The main 
themes to be covered are:  pieces of children’s 

Kursa nosaukums latviski Bērnu literat ūra un kultūra skolā 
Kursa nosaukums angliski Children’s literature and culture at school  
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periodiskie izdevumi Latvijā, lasīšanas veicināšanas 
programmas. 

literature by Latvian writers and translations from 
other languages (poetry, prose and drama), 
periodicals in Latvia, programmes facilitating 
reading. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās Veids  

1. Bērnu literatūras specifika. 
Bērnu literatūras būtība un loma bērna personības attīstībā. Bērnu 
literatūras un bērnu lasāmvielas jēdziens.  
Bērnu grāmatu iedalījums pēc lasītāju vecuma īpatnībām, pēc tēlojuma 
veida un satura. 
Priekšstatu maiņa par bērnu un bērnību kultūras vēsturē. Ieskats bērnu 
literatūras sākotnē un latviešu bērnu literatūras vēsturē.  

2 
 
 
 
 
2 

Lekcija  
 
 
 
 
Seminārs  

2. Bērnu literatūra un kultūra vidējās izglītības kontekstā. 
Bērnu literatūra un vidējās izglītības vadlīnijas un standarti.  

2 
 

Seminārs  

3. Latviešu dzeja bērniem. 
   Dabas un bērna dzīves notēlojums 20.gs. 1.puses latviešu autoru dzejā 
bērniem (F.Bārda, K.Skalbe, V. Plūdons, Rainis, Aspazija, 
A.Kronenbergs). 
   Bērna pasaules skatījums latviešu autoru dzejā bērniem 20. gs. 50. – 
80. gados. (V. Ļūdēns, A. Vējāns, J. Osmanis, J. Peters, O. Vācietis, M. 
Zālīte, M. Čaklais u.c.).  
    Spēles elementi latviešu autoru dzejā bērniem 20. gs. beigās un 21. 
gs. sākumā (U.Auseklis, M.Cielēna, J.Baltvilks, P.Brūveris, L.Briedis, 
A. Neibarts,  M. Rungulis, K. Vērdiņš, Viks, I. Zandere u.c.). 

2 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

Lekcija 
Seminārs  
 
 
Lekcija 
 
 
Seminārs  
 
Lekcija  

4. Fantāzijas žanrs bērnu literatūrā un kultūrā (Dž.R.R.Tolkīns, 
Dž.Roulinga, M. Putniņš, G.Berelis, J.Jurkāns u.c.). 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs    

5. Reālistisks bērnu un pusaudžu dzīves notēlojums latviešu un cittautu 
stāstos un romānos. (Ē. Kestners, Ž.Vilsone, A.Vallika,  Z. Ērgle,  
M.Rungulis, S.Vensko u.c.) 

2 
2 

Lekcija  
Seminārs  

6. Latviešu dramaturģija bērniem: Ieskats latviešu dramaturģijā 
bērniem. Mūsdienu latviešu autoru lugas bērniem un pusaudžiem. 

2 Seminārs  

7. Izziņas literatūras specifika. Izziņas literatūra bērniem (E.Birznieks-
Upītis, I.Ziedonis, J.Baltvilks, S. Lāgerlēva, J.Gorders u.c.). 

2  Seminārs  

8. Komikss. Manga. 2 Seminārs  
Kopā: 30  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Gatavošanās semināriem: daiļliteratūras tekstu un literatūrvēsturisko un 
literatūrkritisko materiālu studijas. 
Rakstnieku un pedagogu atziņas par bērnu literatūru un kultūru. 
Ilustrāciju loma bērnu grāmatās. Latviešu bērnu grāmatu ilustratoru devums (ilustrāciju 
un teksta attiecības, krāsu un līniju raksturojums, mākslinieka radīto tēlu vērtējums). 
Periodiskie izdevumi bērniem Latvijā laika gaitā. Mērķauditorija, tematika, tradīciju 
maiņa. 
Lasīšanas veicināšanas programmas Latvijā. Sadarbība ar bibliotēkām. 
Referāta sagatavošana, prezentācija. 

40 
 

10 
4 
 
4 
 
4 
18 

 
Prasības KRP iegūšanai Dalība semināros (30 %), patstāvīgo darbu sekmīga izpilde (40 %), 

referāts (30 %) 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Bērnu literatūra: vērtējumi, pārdomas, atzinības, lasīšanas 

veicināšana. Rīga : Garā Pupa, 2005. 
2. Osmanis, J. Saules akmens. Rīga : Liesma, 1977. 
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3. Stikāne, A. Latviešu bērnu literatūra. Rīga : Zvaigzne, 1977. 
4. Stikāne, I. Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. Rīga : 

Raka, 2005. 
5. Tretjakova, S., Stikāne, I., Zandere, I. Zirgs, kas naktī dzied: 

bērnu literatūra Latvijā. Rīga : Latvijas bērnu un jaunatnes 
literatūras padome, 2006. 

Mācību papildliterat ūra 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. Latviešu literatūras vēsture: 3 sējumos. Rīga: LU Literatūras, 
folkloras un mākslas inst., 1998-2001. 

4. Latviešu rakstniecība biogrāfijās: enciklopēdija : 2.pārstr. un 
papild. izd. Rīga: Zinātne, 2003.  

5. Latviešu rakstnieku portreti. Rīga, 1994., 1998., 2001., 2004., 
2007.  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Raksti žurnālos Grāmata, Karogs, raksti krājumos Padoms1986., 
1988. un Sudrabotais vārds 1977., 1982., Aktuālas problēmas 
literatūrzinātnē, Valoda un literatūra kultūras apritē  u.c. 
www.pasakas.net ; www.letonika.lv ; www.bibliogid.lv ; Bookbird   

 
                                                                                                                                        
Kursa autores:  /Anda Kuduma/ 10. 05. 2009. 

 
 

 
/Sandra Okuņeva/ 

 
10. 05. 2009. 

 
Kurss apstiprināts: 

 
Literatūras katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 6 

 
15. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

 
 

 
/Zanda Gūtmane/  

 
15. 05. 2009. 
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KURSA KODS FolkP080 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Mitoloģija un folklora vidusskolā 
Kursa nosaukums angliski Mythology and folklore in secondary school  
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Gita Girņus Literatūras katedra Lektore, Mg. philol. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits  4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas Latviešu literatūras un kultūras vēsture 
Zinātņu nozare/apakšnozare Folkloristika/ latviešu folkloristika un mitoloģija 
Kursa mērķis 
 
 

Palīdzēt studentiem iegūt izpratni par  
- mitoloģiju un folkloristiku kā zinātnes nozari, 
- mītu kā kultūrvēsturisku fenomenu, 
- redzamākajiem mītiskajiem motīviem un rituālu reliktiem 
latviešu folklorā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1) dot iespēju studentiem iepazīties ar latviešu folkloras un 
mitoloģijas pētniecības procesu (galvenie nozares attīstības 
posmi, vadošie pētnieki un pētniecības skolas), 

2) rosināt izprast mitoloģijas un folkloras savstarpējās 
attieksmes latviešu tradīcijā, 

3) aktualizēt folkloras un mitoloģisko priekšstatu lomu 
mūsdienās, t. sk., skolas mācību procesā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti būs kompetenti par folkloristikas un mitoloģijas 
nozarē lietotajiem terminiem un jēdzieniem; iegūs zināšanas 
par latviešu folkloras un mitoloģijas jaunākajiem pētījumiem, 
kā arī izpratni par folkloras un mītiskās domāšanas dzīvotspēju 
un funkcionēšanas īpatnībām mūsdienās. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kursā iztirzāti jēdzieni folklora, folkloristika, 
modernā folklora, feiklora, folklorisms, 
postfolklora, mīts, mitoloģija. Iezīmēta 19. gs. 
Rietumieropas (galvenokārt Vācijas) folkloristikas 
un mītu pētniecības ietekme uz latviešu nacionālās 
folkloristikas attīstību, pievērsta uzmanība 
vadošajiem folkloras un mitoloģijas pētniekiem 
mūsdienās. Akcentēta populārāko mītisko motīvu 
(kosmogoniskie, antropogoniskie, totēmiskie) un 
rituālu (iniciācija) klātbūtne latviešu folklorā.    
 
 

The course entails analysis of the notions - 
folklore, folkloristics, modern folklore, fakelore, 
folklorism, postfolklore, myth, mythology. Brief 
overview of the influence of the 19th century 
Western European (mainly German) folkloristics 
on  the development of Latvian national 
folkloristics. Emphasis on  the leading 
contemporary researchers of folklore and 
mythology. Presence of the most popular 
contemporary mystical motives (cosmogonic, 
anthropogonic, totemic) and rituals (initiatian) in 
Latvian folklore. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
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Tēma un apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

I. Folkloristika k ā zinātnes nozare.  
 
1. Folkloras un folkloristikas jēdzieni. Folkloristikas nodibināšanās 
sākumi Rietumeiropā. Vadošās teorijas. Nacionālās folkloristikas 
aizsākumi un attīstība Latvijā (19./20.gs. mija), nozares attīstība līdz 
mūsdienām. 
2. Latviešu folkloras un mitoloģijas pētniecības problēmas (folkloras 
viltojumi, mitoloģisko būtņu panteons). Klasiskā folkloras un 
postfolkloras attiecības. 
 
II. M īts kā kultūrvēsturisks fenomens. 
 
1. Mīta un mitoloģijas jēdzieni, mīta funkcijas senajā un mūsdienu 
sabiedrībā. Monomīts un mitologēma. 
2. Folklora, mitoloģija un mūsdienu sabiedrība. 
 
III. Redzamākie mītiskie motīvi, ar tiem saistītie ritu āli latviešu 
folklor ā. 
 
1. Kosmogoniskie un antropogoniskie motīvi. Totēmisms un 
animisms. Tabu priekšstati. 
2. Politeisms latviešu folklorā. Augstākā un zemākā mitoloģija. 
3. Ar agrārā gada cikliem saistītie rituāli. Upurēšana un ziedošana. 
4. Iniciācijas rituāla relikti latviešu folklorā. 

 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
2 
2 
2 

 
 
Lekcija 
 
 
 
Lekcija, semārs 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
 
 
 
 
Lekcija, 
seminārs 
Praktiskās 
nodarbības 
Seminārs 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Folkloras materiālu un mācību literatūras studijas, gatavošanās 
semināru nodarbībām, eksāmenam. Ziņojuma (referāta) izstrāde. 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās un pozitīvi novērtēts darbs semināru nodarbībās, iesniegts un 

pozitīvi novērtēts ziņojums par izvēlēto tēmu. Nokārtots eksāmens. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Ambainis, O. Latviešu folkloristikas vēsture. R.īga : Zinātne, 1989. 

2. Arājs, K. Krišjānis Barons un “Latvju dainas”. Rīga : Zinātne, 1985. 
3. Gimbutiene, M. Balti aizvēsturiskajos laikos: etnoģenēze, materiālā 

kultūra un mitoloģija. Rīga : Zinātne, 1994. 
4. Kursīte, J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga : Zinātne, 1996. 
5. Kursīte, J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. Rīga : Zinātne, 1999. 
6. Olupe, E. Latviešu gadskārtu ieražas. Rīga : Avots, 1992. 

Mācību papildliterat ūra 1. Andersone,  Z. Kulturoloģija. Rīga : RaKa, 2001. 
2. Garda, I. Akciju sabiedrība “Diena” kā mūsdienu folkloras izplatītāja. 

Platforma : 2.rakstu krājums. Rīga : Zinātne, 2004, 155.–163. lpp. 
3. Sedovs, V. Balti senatnē. Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

www.dainuskapis.lv 

 
Kursa autore: 

  
/Gita Girņus/ 

 
12. 05. 2009. 

Kurss apstiprināts: Literatūras katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 6 

 
15. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Zanda Gūtmane/ 

 
15. 05. 2009. 
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KURSA KODS LitZP951 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zanda Gūtmane Literatūras katedra Asoc. prof. Dr. philol.  

 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  5 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Kursa līmenis P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas Zināšanas pasaules literatūrā, literatūras teorijā un kultūrā 

(filoloģijas bakalaura līmenī) 
Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/ salīdzināmā literatūrzinātne 
Kursa mērķi 1. Padziļināt izpratni par tām pasaules literatūras un kultūras 

attīstības tendencēm, kuras ieteicams aplūkot vidusskolas 
literatūras stundās. 

2. Attīstīt prasmi vērtēt latviešu un pasaules literatūras 
kopsakarības un tipoloģiskās līdzības.  

Kursa uzdevums Analizēt pasaules literatūras sacerējumus pasaules un latviešu 
literāro un kultūras procesu attīstības un virzienu teorijas 
kontekstā, izmantojot salīdzināmās literatūrzinātnes metodes.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Salīdzināmās literatūrzinātnes metožu apguve, zināšanas pasaules 
literatūras vēsturē, literatūras teorijā un kultūrā.  

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar 
vidusskolas literatūras priekšmeta saturu, tiek 
apzinātas tās pasaules literatūras un kultūras 
attīstības tendences un konkrētie sacerējumi, kurus 
ieteicams aplūkot vidusskolas literatūras stundās. 
Īpaša uzmanība pievērsta salīdzināmās 
literatūrzinātnes metožu apguvei, kas var veicināt 
radošu pieeju pasaules literatūras apguvei skolā un 
palīdz saskatīt literatūras attīstības kopsakarības.   

Within the framework of the course students 
familiarize themselves with the content of the 
secondary school subject – literature. The course 
considers the developmental trends of the world 
literature and culture and literary works which are 
suggested for studies during literature classes in 
secondary school. 
Special attention is given to studies of methods of 
comparative literary science which might facilitate 
creative approach to world literature studies in 
secondary school and recognition of interconnection 
in literature development. 

 

Kursa nosaukums latviski Pasaules literatūra un kult ūra vidusskolā  
Kursa nosaukums angliski World literature and culture for secondary school  
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās Veids  

Ievadjautājumi 
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta “Literatūra” saturs, 
pasaules literatūras īpatsvars tajā. 
Latviešu literatūra pasaules literatūras kontekstā. Literatūra kā 
laikmeta garīgo strāvojumu izteiksmes veids. 
Salīdzināmās literatūrzinātnes metožu izmantojums pasaules 
literatūras apguvei skolā. 
 
M ītu sižeti literatūrā 
Sengrieķu un latviešu mitoloģiskie priekšstati, priekšstati par 
varonību Homēra “Īliada”, “Odiseja” un Pumpura “Lāčplēsis”. 
Mītu sižetu izmantojums antīkajā traģēdijā un latviešu literatūrā. 
Sofokla, Eiripīda, Senekas traģēdiju sižetu un motīvu alūzijas un 
reminiscences latviešu literatūrā (Rainis, Zīverts, Blaumanis u. c.).  
Antīkās traģēdijas ietekme latviešu drāmas kompozicionālajā 
izveidē (R.Blaumaņa “Pazudušais dēls”). 
 
Ant īkās dzejas nozīme latviešu lirikas attīstībā  
Klasiskās dzejas motīvi un formas 19. gs. otrās puses (J. Alunāns, 
E. Veidenbaums, Aspazija) un 20. gs. sākuma latviešu lirikā 
(E.Virza, V. Eglītis u.c.). 
 
Viduslaiku un renesanses literatūras žanru un motīvu ietekme 
uz latviešu literatūras attīstību 
Bokačo kā noveles žanra izveidotājs, ietekme uz J. Ezeriņa 
novelistiku. 
Šekspīra un Raiņa traģēdiju salīdzinājums.  
Renesanses tēlu dzīvotspēja latviešu literatūrā un kultūrā. 
Hamletisma interpretācijas.   
 
Klasiskā romantisma nozīme latviešu romantisma veidošanās 
procesā 
Klasiskais romantisms un tautiskais romantisms. 
Romantisma literatūras ietekme J. Poruka un Aspazijas daiļradē. 
J. V. Gētes “Fausta” nozīme latviešu kultūrā. Rainis un Gēte. 
H. Ibsena daiļrades recepcija Latvijā. 
Attīstības un rituma motīvs Raiņa un H. Heses ideju pasaulē.  
  
Franču un krievu reālisms un latviešu reālisma attīstība   
Psiholoģiskā reālisma izpausmes romānistikā (F. Dostojevskis) un 
īsprozā (R. Blaumanis, A. Upīts). 
 
Modernisma formēšanās, simbolisma attīstība franču un krievu 
literat ūrā un šo procesu nozīme latviešu modernisma izveidē  
Dekadence Francijā, Krievijā un Latvijā. 
Latviešu un krievu simbolisma pārstāvju literārie sakari. Latviešu un 
krievu, latviešu un franču simbolisma dzejas salīdzinājums.  
E. Virzas devums franču simbolisma dzejas latviskošanā un 
modernisma attīstībā Latvijā. 
 
Skandināvu literatūras ietekme latviešu romāna attīstībā 20. gs. 
sākumā. Reālisma un romantisma sintēze, modernisma 
vēstījuma elementu iekļāvums.  
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Lekcija 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminārs 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
 
 
   
 
Lekcija, seminārs 
 
 
 
Lekcija, semināri 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija, seminārs 
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K. Hamsuna daiļrades recepcija Latvijā. K. Hamsuns un 
J. Jaunsdrabiņš. 
E. Hemingveja daiļrades recepcija. Zudušās paaudzes literatūras 
popularitāte padomju perioda literatūrā. 
 
Eksistenciālisma kā ideoloģiska strāvojuma ietekme 
latviešu literatūrā 
A.Kamī svešinieka tēma latviešu trimdas literatūrā un padomju 
perioda literatūrā. 
 
Postmodernisma tendenču attīstība pasaules literatūrā. 
Modernisma un postmodernisma sintēze latviešu literatūrā  
paradigma 
H. L. Borhesa esejistiskā stāsta stilistikas ietekme un metaforu 
interpretācija P. Bankovska un G.Bereļa prozā. 
Feminisma teoriju un femīnās rakstības atspulgi latviešu rakstnieču 
prozā 20. gs. 90. gados. 
Tēmas izvēles brīvības, sižeta un varoņa transformācijas, vēstītāja 
perspektīvas, dekonstrukcijas, ironijas, intertekstualitātes u. c. 
postmodernisma elementu izpausmes jaunākajā latviešu prozā 
(J. Einfelds u. c.) 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
Seminārs 
 
 
 
 
Lekcija, semināri. 
 
 
 
 
 

 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Daiļdarbu un teorētiskās literatūras lasīšana, gatavošanās 
seminārnodarbībām un eksāmenam. 
 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Vienas semināra tēmas izstrāde un semināra darba vadīšana. 

Aktīva līdzdalība semināros (70%). Eksāmens. 
 

Mācību 
pamatliteratūra 

• Skalberga, A. Literatūra 10.klasei. Eksperimentāla mācību grāmata. Skolotāja 
grāmata. Skolēna grāmata. Rīga : Raka, 1999. 

• Skalberga, A. Literatūra 11.klasei. Eksperimentāla mācību grāmata. Skolotāja 
grāmata. Skolēna grāmata. Rīga : Raka, 2000. 

• Skalberga, A. Literatūra 12.klasei. Eksperimentāla mācību grāmata. Skolotāja 
grāmata. Skolēna grāmata. Rīga : Raka, 2000. 

• citas literatūras mācību grāmatas 
 
1. Ivbulis, V. Salīdzinošā literatūra. V. Ivbulis. Uz kurieni, literatūras teorija? 

Rīga : LU, 1995,40.–52. lpp. 
2. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē: teorijas un 

interpretācijas. Sast. A. Rožkalne. Rīga : Pētergailis, 2001. 
Mācību 
papildliterat ūra 

1. Antīkā pasaule Latvijā: rakstu krājums. Rīga : Filozofijas un socioloģijas 
institūts, 1998. 

2. Burima, M. Ibsens Latvijā. Rīga : Norden AB, 2007. 
3. Mauriņa, Z. Ziemeļu tēmas un variācijas. Rīga : Valters un Rapa, 1939. (un 

citi Z.Mauriņas darbi) 
4. Ivbulis, V. Ceļā uz literatūras teoriju: no Platona līdz Diltejam. Rīga : 

Zinātne,1998. 
5. Ivbulis, V.Uz kurieni literatūras teorija? Rīga : LU, 1995. 
6. Rainis un Gēte: “Fausta” tulkojuma simtgade/ Sast. G. Grīnuma. Rīga : 

Nordik, 1999. 
7. Sproģe L., Vāvere, V. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras 

“sudraba laikmets”. Rīga : Zinātne, 2002. 
8. Vācu literatūra un Latvija: 1890 – 1945. Sast. B. Kalnačs. Rīga : Zinātne, 

2005. 
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9. Ziemeļu zvaigznājs. Sast. I. Daukste-Silasproģe, A. Jundze. Rīga : Zinātne, 
2002. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Žurnāli Karogs, Kentaurs, Grāmata 
Laikraksti Kultūras Forums, Kultūras Diena 
www.satori.lv 
http://www.isec.gov.lv 

 
 
Kursa autore: 

  
/Zanda Gūtmane/ 

 
11. 05. 2009.  

 
Kurss apstiprināts: 

 
Literatūras katedras sēdē 

 
Protokola Nr.  

 
15. 05. 2009.  

 
Katedras vadītāja: 

  
/Zanda Gūtmane/ 

 
15. 05. 2009.  
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KURSA KODS LitZP936 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anda Kuduma Literatūras katedra Docente, Dr. philol. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  5 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

5 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas Latviešu literatūras vēsture  
Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/ literatūras vēsture 
Kursa mērķis Veidot izpratni par literatūras un kultūras attīstības 

procesiem 20. gs. nogalē un 21. gs. Sākumā. 
Kursa uzdevumi 1) iepazīstināt studentus ar nozīmīgākajām latviešu 

literatūras attīstības tendencēm 20. gs. nogalē un 21. gs. 
sākumā, spilgtāko autoru daiļradi un darbiem; 

2) rosināt studēt literatūrvēstures un literatūrteorijas 
materiālus par 20.–21. gs. literatūru; 

3) pievērst studentus daiļdarbu analīzei. 
Kursa rezultāti  Literārā darba analīzes prasmes, zināšanas par jaunākās 

latviešu literatūras attīstības tendencēm un literatūrteorijas 
jautājumiem 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kursa ietvaros tiek veidots priekšstats par 
latviešu literatūras attīstības tendencēm 20.gs. 
nogalē, 20./21.gs. mijā un 21.gs. sākumā. 
Akcentēta literārās paradigmas maiņa pārrāvuma 
situācijas apstākļos kultūrā un literatūrā 20.gs. 
80./90.g. mijā, postmodernās paradigmas 
aktualizēšanās, robežu nojaukšanas un plurālisma 
tendences literatūrā. Raksturotas modernisma un 
postmodernisma robežzonas paplašināšanās 
tendences, stilistiskie un saturiskie eksperimenti. 
Izlases veidā raksturotas nozīmīgākās personības 
prozā, drāmā un dzejā, analizēti būtiskākie 
daiļdarbi.   

Within the framework of the course understanding 
about the trends in the development of Latvian 
literature in the late 20th century, at the turn of the 
20th/21st centuries, in the early 21st century is 
developed. The change of the literary paradigm in 
the period of a breakdown situation in literature 
and culture in the 1980s/90s, significance of the 
post-modern paradigm, the removal of boundaries 
and pluralism trends in literature have been 
accentuated. There are characterised borderline 
expansion trends in modernism and post 
modernism, and experiments in style and content. 
Randomly chosen personalities in prose, drama 
and poetry are characterized as well as the most 
essential literary pieces are analysed. 

 

Kursa nosaukums latviski Jaunākā latviešu literatūra skolā 
Kursa nosaukums angliski Modern Latvian literature at school 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids 
Ievads 
Literārās un kultūras paradigmas nomaiņas process Latvijā 
20. gs. 80./90. mijā. Modernisma un postmodernisma 
mijattieksmes. Stilistiskie un saturiskie eksperimenti. Žanru 
attīstības tendences. Rakstnieku paaudzes. 
 
Prozas procesa raksturojums 
 
1. Femīnās prozas raksturojums. Neomītisma, neoromantisma, 

neoreālisma iezīmes. G. Repše. N. Ikstena. I. Ābele. 
L. Muktupāvela. A. Neiburga 

2. G. Repšes proza. Modernisma tendences. “Septiņi stāsti par 
mīlu”. “Sarkans”. “Īkstīte” 

3. N. Ikstenas proza. Romāni “Dzīves svinēšana”, “Jaunavas 
mācība”. “Dzīves stāsti” 

4. I. Ābeles proza. Neoreālisma tendences. Stāstu krājums 
“Akas māja”. Romāns “Paisums” 

5. Postmodernisma stilistikas aktualizēšanās. Intelektuāli 
spēlējošā proza. A. Ozoliņš. G. Berelis. A. Kolmanis. 
J. Vēveris. P. Bankovskis u. c. 

6. Sirrealistiskas ievirzes proza. Jaunu attiecību meklējumi ar 
realitāti. J. Einfelds. R. Ziedonis 

 
Drāmas attīstības tendences 
 
1. Stilistiskie un saturiskie eksperimenti latviešu drāmā. 

Žanriskās variācijas. Dramaturgu paaudzes 
2. L. Stumbres, J. Jurkāna drāma  
3. Jaunākās latviešu drāmas attīstības tendences. Sociālkritiskā 

parabolu drāma. Modernisma un postmodernisma 
robežgadījumi. I. Ābeles lugas 

 
Dzejas procesa raksturojums 

 
1. Dzejas poētiskās paradigmas maiņa. Izteiksmes un saturiskie 

meklējumi. Postmodernisma stilistika. Dzejnieku paaudzes  
2. Dzejas un prozas mijattiecības. Prozas emocionalitāte un 

poētisms. Dzejas episkums. I. Ābele. I. Gaile. I. Balode 
A. Krivade. Urbānā dzeja. Sociālie motīvi. A. Manfelde. 
R. Mežavilka. L. Langa 

3. Atšķirīgi poētiskie tipi vīriešu dzejnieku dzejā. Formas 
raksturības. Stilistika. Stilistiskie un formālie meklējumi 
K. Vērdiņa, R. Brieža, M. Salēja, E. Raupa, Gaiķu Māra, 
M. Pujāta dzejā 
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2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 

 
Lekcija 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
Lekcija, 
seminārs 
 
 
Seminārs 
 
 
 
 
Lekcija, 
seminārs 
 
 
 
Seminārs 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
 
 
 
Seminārs 
 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Daiļliteratūras un teorētiskās literatūras lasīšana, gatavošanās 
seminārnodarbībām. Referāts. 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros. Referāts. Ieskaite.  
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Mācību pamatliteratūra 1. Berelis, G. Latviešu literatūras vēsture. Rīga : 
Zvaigzne ABC, 1999. 

2. Latviešu literatūras vēsture: 3. sēj. Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2001. 

3. Latviešu literatūra 2000 – 2006. Rīga : Valters un 
Rapa, 2007 

4. Latviešu rakstnieku portreti. Rīga : Zinātne, 2004, 
2006. 

Mācību papildliterat ūra 1. Berelis, G. Klusums un vārds. Rīga : Daugava, 1997. 
2. Berelis, G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs : 

postmodernisms un latviešu literatūra. Rīga : Atēna, 
2001. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Literārie mēnešraksti Karogs, Teātra Vēstnesis u. c. 
www.satori.lv 

 
Kursa autore:  /Anda Kuduma/ 10. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Literatūras katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 6 

 
15. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Zanda Gūtmane/ 

 
15. 05. 2009. 
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KURSA KODS ValoP861, ValoP412 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B  
Kred ītpunktu skaits 4 KRP (2 KRP 1. semestrī + 2 KRP 2. semestrī) 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Marina Novika Svešvalodu katedra Docente, Dr. paed. 

 
Kopējais stundu skaits  160 
Lekciju skaits  10 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

10 

Kursa līmenis P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 
Priekšzināšanas  Mācību priekšmeta satura (valodniecības un tās 

apakšnozaru) zināšanas 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ nozaru pedagoģija 
Kursa mērķis Teorētiski un praktiski apgūt krievu valodas didaktiku, 

tās pamatjēdzienus, metožu attīstības vēsturi un jaunākās 
tendences. 

Kursa uzdevumi 1) nodrošināt zināšanas krievu valodas mācīšanas 
metodikā; 

2) palīdzēt iegūt zināšanas par valodas apguves teorijām; 
3) rosināt apgūt profesionālās metodikas prasmes. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti apgūs zināšanas par mācīšanas procesa būtību, 
saturu, mērķi, metodēm un skolas darba plānošanu, 
vadīšanu un kontroli.  

Kursa valoda Krievu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Studiju kurss ietver teorētiskus un praktiski 
metodiskus pamatus valodas apguvei, kas 
nodrošina valodiskās darbības apguves veidus. 
Katrs teorētiskais jautājums tiek nostiprināts ar 
praktisko darbību. Praktiskajām nodarbībām 
veltīta īpašā uzmanība. 

The study course comprises theoretical and 
practical-methodological basis for language 
acquisition, which provides forms of linguistic 
activity. Each theoretical question is 
consolidated through practical activity. Special 
attention is given to practical classes. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās Veids  

 
I. daļa (1. semestris – 2 KRP + I) 
1.Общие проблемы методики РКИ 
2. Обучение фонетике 
3. Обучение лексике в системе обучения РКИ. 
4. Обучение грамматике 

 
 
4 
4 
4 
8 

 
 
Lekcija, praktiskā nodarbība 
Lekcija, praktiskā nodarbība 
Lekcija, praktiskā nodarbība 
Lekcija, praktiskā nodarbība 

Kursa nosaukums latviski Krievu valodas didaktika I; II 
Kursa nosaukums angliski Russian language didactics I; II 
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II. da ļa (2. semestris – 2 KRP + E) 
5.Обучение говорению как  ВРД 
6.Обучение слушанию как ВРД 
7.Обучение чтению как ВРД 
8.Обучение письму как ВРД 
9.Обучение орфографии 

 
4 
4 
4 
4 
4 

 
Lekcija, praktiskā nodarbība 
Lekcija, praktiskā nodarbība 
Lekcija, praktiskā nodarbība 
Lekcija, praktiskā nodarbība 
Lekcija, praktiskā nodarbība 

Kopā: 40  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 
stundās 

1. Анализ учебников 
2. Сравнительный анализ различных учебных комплектов 
3. Написание фрагмента конспекта по  обучению произношению и 

знакомству с новой буквой 
4. Написание фрагмента конспекта по  проведению словарной работы 
5. Написание конспекта по уроку работы над монологической речью 
6. Написание конспекта по уроку работы над диалогической речью 
7. Написание конспекта по уроку работы над текстом для чтения 
8. Написание конспекта по уроку работы над письменной речью 
9. Подготовка наглядности 

120 

 
Prasības KRP iegūšanai • programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes darbi (mācību grāmatu 

analīze, konspektu izveide; 2 kontroldarbi semestrī); 
• praktisko darbu izpilde; 
• prakse skolā. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Новик, М. П. Развитие и совершенствование навыков устной 

речи на уроках русского языка в латышской школе. Лиепая, 
1993.  

2. Новик, М. П. Обучение чтению на русском языке в начальных 
классах латышской школы. Лиепая, 1990. 

3. Романова, Г. С. Обучение русской грамматике в начальной 
латышской школе. Лиепая, 1983. 

2. Романова, Г. С. Обучение русской орфографии в начальных 
классах латышской школы. Рига : Латвийский Университет, 
1990. 

Mācību papildliterat ūra 1. Азимов, Э. Г., Щукин, А. Н. Словарь методических терминов. 
Санкт-Петербург: “Златоуст”, 1999. 

2. Акишина, А. А., Каган, О. Е. Учимся учить: для преподавателя 
русского языка как иностранного: 2-е изд., испр. и доп. 
Москва : Русский язык. Курсы, 2002. 

3. Щукин, А. Н. Методика преподавания русского языка как 
иностранного: учеб.пособие для вузов. Москва : Высшая 
школд, 2003. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

http://www.gramota.ru 
http://www.aport.ru 
http://www.rambler.ru 

 
Kursa autore: /Marina Novika/ 15. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 9 

 
28. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Larisa Petre/ 

 
28. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaPV12; PedaPV13 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Lingvodidaktika 

Statuss (A, B, C daļa) B  
Kred ītpunktu skaits 4 KRP (2 KRP 1. semestrī + 2 KRP 2. semestrī) 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Eleonora Ņikiforova Svešvalodu katedra Asistente, Mg. paed. 
 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

10 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

10 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 
Priekšzināšanas  Vispārīgā pedagoģija; Didaktika; literatūras vēstures un 

teorijas kursi (pamatstudiju kursi) 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ nozaru pedagoģija 
Kursa mērķis Nodrošināt studentiem zināšanas mācību priekšmetā: 

literatūras priekšmeta mācīšanā skolā un nostiprināt prasmes 
izvēlēties optimālās darba metodes un paņēmienus, lai 
literatūru atklātu kā mākslas veidu. 

Kursa uzdevumi 1) noskaidrot konceptuālus jēdzienus,  
2) palīdzēt iepazīt interaktīvas, vērtīborientētas sadarbības 

iespējas dažāda žanra daiļdarbu apguvē, 
3) rosināt noskaidrot skolēnu un skolotāja sadarbības veidus, 
4) apgūt dažādus literatūras stundu plānojumus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Topošo literatūras skolotāju teorētiska un praktiska 
sagatavošana darbam skolā. Studentu pedagoģiski 
mākslinieciskās domāšanas un attiecīgo prasmju attīstīšanas 
sekmēšana. 

Kursa valoda Krievu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Studiju kursā tiks aplūkoti vairāki jautājumi: krievu 
literatūras didaktikas kā pedagoģiskas disciplīnas 
raksturojums un attīstība; krievu literatūra kā 
mācību priekšmets skolā; stundu plānojums; krievu 
literatūras mācību procesa dalībnieku sadarbība, tās 
dialoģiskais, vērtīborientējošais raksturs. Tāpat 
studenti tiks iepazīstināti ar paņēmieniem, kā 
literatūras stundās rosināt skolēnu emocionālo 
pārdzīvojumu, pašaktualizāciju, kā sagatavot un 
izmantot mācību uzdevumus, veidot 
problēmsituācijas, analizēt prozas un dramaturģijas 
darbus, veidot dzejas stundas.  

The study course will deal with several issues: 
characteristics and development of Russian 
literature didactics as a pedagogical discipline; 
Russian literature as a school subject; lesson 
planning, cooperation among participants of the 
teaching/learning process, its dialogic, values-
oriented character. Students will also be acquainted 
with techniques how during literature classes to 
stimulate learners’ emotional experience, self-
actualisation, they will be taught how to prepare 
assignments, how to create problem situations, to 
analyse prose and drama pieces, to organise poetry 
classes. 

 
 
 

Kursa nosaukums latviski Krievu literatūras didaktika I; II 
Kursa nosaukums angliski Russian literature didactics I; II 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  
Apjoms 
stundās Veids  

1. Методика преподавания литературы как научная 
дисциплина.  

2. Литература как учебный предмет в современной 
школе.  

3. Методы преподавания литературы. Современные 
образовательные технологии.  

4. Урок литературы. 
5. Этапы работы над художественным произведением. 
Пути анализа и интерпретации художественного 
произведения. Изучение лирического произведения. 
Изучение эпического произведения. Изучение 
драматургического произведения. 

4 
 
4 
 
6 
 
6 
20 
 

Lekcija 
 
Lekcija, praktiskā 
nodarbība 
Lekcijas, praktiskās 
nodarbības 
Lekcijas, praktiskās 
nodarbības 
Lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

Kopā: 40  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Trīs stundu konspektu izstrāde, metodikas avotu studijas 120 
 
Prasības KRP iegūšanai Studenta izstrādāta literatūras mācību koncepcija, literatūras stundas 

plānojums, radošu/vērtīborientētu/problēmuzdevumu sērija darbam ar 
skolēniem literatūras stundās, ieskaite, eksāmens. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Методика преподавания литературы. Под. ред. О. Ю. Богдановой, 

В. Г. Маранцмана: в 2 ч. Москва, 1995.  
2. Богданова, О. Ю., Леонов, С. А., Чертов В. Ф. Методика 
преподавания литературы. Москва, 1999. 

3. Literatūras mācīšanas metodika. Rīga : Zvaigzne, 1991.  
4. Rudzītis, J. Literatūras mācības skolā. Rīga : RaKa, 2000.  
5. Rune, M. Stratēģijas literatūras stundā pamatskolā. Rīga : RaKa, 2003.  

Mācību papildliterat ūra 1. Активные формы преподавания литературы : лекции и семинары 
на уроках в старших классах . Сост. Р. И. Альбеткова. Москва, 1991.  

2. Методика преподавания литературы. Под редакцией проф. 
З. Я. Рез. Москва, 1985. 

3. Современный урок (русский язык и литература). Под ред. 
З. С. Смелковой. Ленинград, 1990. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Литература в школе. Москва 1990 – 2009 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Bogd/index.php 

 
 
Kursa autore:  /Eleonora Ņikiforova/ 25. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 9 

 
 

28. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Larisa Petre/ 

 
28. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaPV41 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B  
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Eleonora Ņikiforova Svešvalodu katedra Asistente, Mg. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas   Krievu valodas didaktika; Mūsdienu krievu valoda 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ nozaru pedagoģija 
Kursa mērķis Palīdzēt izveidot maģistrantiem priekšstatu par darbu ar literāro 

tekstu mācību procesā 
Kursa uzdevumi 1) rosināt studentus izprast autentisko literāro tekstu; 

2) atkārtot un paplašināt studentu zināšanas par literārā teksta 
analīzi; 

3) nostiprināt studentu iemaņas praktiskā teksta analīzē. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūt prasmes patstāvīgi izvēlēties un analizēt literāro tekstu 
savā praktiskajā darbā 

Kursa valoda Krievu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Studiju kursa saturs ietver šādus galvenos 
jautājumus: teksts kā mācību pamatvienība; darba 
sistēma ar literāro tekstu: uzdevumi, vingrinājumi; 
literāro tekstu izvēles kritēriji; teksta lingvistiskā 
analīze. 

The content of the study course comprises the 
following main themes: text as the basic unit of 
teaching/learning; system of working with a literary 
text: tasks, exercises, criteria for choosing literary 
texts, linguistic analysis of the text. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids  
1. Текст как основная единица обучения. Текст как 
лингвистическая категория. Текст как методическая 
категория. 

2. Система работы с текстом: содержание и этапы работы с 
текстом. Их задачи, упражнения и задания, используемые 
на каждом из них. 

3. Критерии отбора текстов для различных этапов обучения. 
Плюсы и минусы использования аутентичных текстов. 

4. Лингвистический анализ текста при обучении 
иностранному языку. 

2 
 
 

2/4 
 

 
2/4 

 
2/4 

Lekcija 
 
 
Lekcija, praktiskās 
nodarbības 
 
Lekcija, praktiskās 
nodarbības 
Lekcija, praktiskās 
nodarbības 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Metodiskās literatūras studijas, vingrinājumu izstrāde, tekstu analīze 60 

Kursa nosaukums latviski Literāro tekstu izmantošana mācību procesā 
Kursa nosaukums angliski Usage of literary texts in the teaching/learning process 
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Prasības KRP iegūšanai Auditoriju nodarbību apmeklēšana 

2 kontroldarbu sekmīga uzrakstīšana 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Анализ художественного текста. Москва : Педагогика, 1979. 

2. Гальрерин, И. Р.  Текст как объект лингвистического исследования. 
Москва : Наука, 1981. 

3. Зарубина, Н. Д. Текст : лингвистический и методический аспекты. 
Москва : Русский язык, 1981.  

4. Пассов, Е. И. Основы коммуникативной методики. Москва : Русский 
язык, 1989. 

5. Рогова, Г. В., Рабинович, Ф. М., Сахарова, Т. Е. Методика обучения 
иностранным языкам в средней школе. Москва : Просвещение, 1991. 

Mācību papildliterat ūra 1. 1.Богин, Г. И. Художественность как мера пробуждения рефлексии. 
Рефлективные процессы и творчество: тезисы докладов : Ч. 1. 
Новосибирск, 1990. c. 225–228. 

2. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным 
языкам. Москва : Арти-Глосса, 2000. 

3. Кулибина, Н. В. Художественный текст в лингводидактическом 
осмыслении. Дисс. докт. пед. наук. Москва, 2001. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

http://www.techno.edu.ru:16001/db/msg/44541.html 
http://www.isuct.ru/konf/shcherba/trud/zolina.htm 
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/mrs/mrs2003-02/28_505 
http://www.emissia.org/offline/2008/1278.htm 

 
 
Kursa autore: 

  
/Eleonora Ņikiforova/ 

 
15. 05. 2009. 

 
Kurss apstiprināts: 

 
Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 9 

 
 

28. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Larisa Petre/ 

 
28. 05. 2009. 
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KURSA KODS ValoP966 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B  
Kred ītpunktu skaits; 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Larisa Pavlovska Svešvalodu katedra Asoc. prof., Dr. paed. 

 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  7 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas  Mūsdienu krievu valoda 
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ diahroniskā valodniecība 
Kursa mērķis Iepazīstināt maģistrantus ar krievu valodas 

dialektoloģijas pamatiem. 
Kursa uzdevums Aplūkot krievu valodas dialektu fonētiskās, leksiskās un 

morfoloģiskās īpatnības; to izmantojumu komunikācijā.  
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas dialektu atšķirības, pamatos zina krievu valodas 
sociodialektus, prot atrast un izmantot vārdnīcu 
informāciju par dialektismiem. 

Kursa valoda Krievu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Svarīgākie studiju kursa uzdevumi ir 
iepazīties ar krievu valodas dialektoloģijas 
atsevišķām svarīgām īpatnībām fonētikas, 
leksikas un morfoloģijas jomā. Nodarbību 
laikā tiks veidotas un attīstītas studentu 
iemaņas un prasmes strādāt ar 
dialektoloģiskām vārdnīcām. lai pilnveidotu 
studentu patstāvīgā darba paņēmienus un 
formas. 

The main objectives of the study course are to 
get acquainted with separate significant features 
of dialectology of the Russian language in the 
field of phonetics, lexis and morphology. 
During classes the work will be focussed on 
formation and development of students’ skills 
and abilities to work with dialectological 
dictionaries with the purpose of improving the 
techniques and forms of their independent work. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās Veids  

Dialektoloģijas mērķi un uzdevumi 2 Lekcija 
Dialektu atšķirības fonētiskajā līmenī 2 Lekcija 
Dialektu atšķirības leksiskajā līmenī 2 Lekcija 
Dialektu atšķirības morfoloģiskajā līmenī 2 Lekcija 
Dialektu leksikogrāfija 2 Lekcija 
Dialektoloģijas vieta un loma mūsdienu lingvodidaktikā  4 Lekcija un seminārs 

Kursa nosaukums latviski Krievu valodas dialektoloģija 
Kursa nosaukums angliski Russian language dialectology 
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Ievērojami krievu valodas dialektoloģijas pētnieki  4 Lekcija un seminārs 
Referāta prezentācija un apspriešana 2 Praktiskā nodarbība 

Kopā: 20  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Zinātniskās literatūras studijas; ziņojums par vienu no ievērojamākajiem 
krievu valodas dialektoloģijas pētniekiem; referāts par dialektoloģijas 
tēmu. 

60 

 
Prasības KRP iegūšanai Referāta prezentācija un aizstāvēšana 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Русская диалектология : под ред. Л. Л. Касаткина. 

Москва : Academia, 2005. 
2. Языкознание : большой энциклопедический 
словарь : под гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. 
Москва : Большая Академическая Энциклопедия, 
2000.  

Mācību papildliterat ūra Левицкий, Ю. А., Боронникова, Н. В. История 
лингвистических учений. Москва : Логос, 2005. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.gramota.ru 
www.google.ru 
www.lingvo.ru  

 
 

Kursa autore: 
 
Kurss apstiprināts: 
 
 
Katedras vadītāja: 

 /Larisa Pavlovska/ 15. 05. 2009. 
 
Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 9 

 
 

28. 05. 2009. 
  

/Larisa Petre/ 
 

28. 05. 2009. 
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KURSA KODS ValoP789; ValoP657 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B daļa 
Kred ītpunktu skaits 5 KRP (3 KRP 2. semestrī + 2 KRP 3. semestrī)              
   

KURSA AUTORES 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Marina Novika Svešvalodu katedra Docente, Dr. paed.  
Eleonora Ņikiforova Svešvalodu katedra Asistente, Mg. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  200 
Lekciju skaits  15 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

35 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 
Priekšzināšanas  Krievu valoda pamatstudiju līmenī 
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ slāvu valodniecība 
Kursa mērķis Apgūt labas krievu valodas fonētikas, leksikas un gramatikas 

zināšanas. 
Kursa uzdevumi 1) apgūt zināšanas par mūsdienu krievu valodas jautājumiem, 

saturu un struktūru; 
2) nostiprināt praktiskās iemaņas krievu valodas lietošanā. 

Kursa rezultāti  Pilnveidota valodas un komunikatīvā kompetence 
Kursa valoda Krievu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kurss sagatavots, lai dotu maģistrantiem iespēju 
pilnveidot un padziļināt zināšanas, prasmes un 
iemaņas krievu valodā. Šis kurss ietver teorētiskos 
un praktiskos krievu valodas pamatus. Katrs 
teorētiskais jautājums tiek nostiprināts ar praktisko 
darbību. Praktiskajām nodarbībām veltītā īpašā 
uzmanība. 

The course has been designed to create opportunities for 
Master students to perfect and improve their knowledge, 
skills and abilities in Russian. The course comprises 
theoretical and practical basis of the Russian language. 
Each theoretical question is consolidated through 
practical activity. Special attention is given to practical 
classes. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma Apjoms stundās Veids  
I daļa  
Введение 
1. Фонетика, орфоэпия, графика и орфография 
2. Фонетика и фонология. 
3. Цели и задачи курса.  
4. Система согласных. 
5. Система гласных. 
6. Фонетические законы. Понятие сильной и слабой 

позиции. 
7. Законы произношения гласных. 
8. Законы произношения согласных. 
9. Орфоэпия. 
10. Фонетические членение речи. 
11. Словесное ударение. 
12. Графика. 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lekcijas un 
praktiskās 
nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums latviski Mūsdienu krievu valoda I; II 
Kursa nosaukums angliski Modern Russian I; II 
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13. Принципы орфографии. 
14. Лексикология и фразеология 
15. Цели и задачи курса лексикологии. Лексика как система. 
16. Лексическое и грамматическое значение слова. 
17. Толковые словари. 
18. Однозначность и многозначность ЛЗ слова. Омонимия. 
19. Виды полисемии. 
20. Синонимы. Синонимические словари. 
21. Антонимы. 
22. Паронимы. 
23. Фразеология. Фразеологические словари. 
24. Классификация фразеологизмов. 
25. Лексикография. 
 
II da ļa 
1. Знаменательные части речи. Имя существительное 

(определение, разряды, род, число, склонение; 
несклоняемые существительные, образование 
существительных). 

2. Имя прилагательное (определение, разряды, род, число, 
склонение, окончания имен прилагательных, образование  
имен прилагательных, переход имен прилагательных в 
существительные).  

3. Имя числительное ( определение, разряды, 
количественные и порядковые имена числительные, 
название дробей).  

4. Местоимение (определение, разряды, личные, 
возвратные, притяжательные, указательные, 
вопросительные).  

5. Глагол (неопределенная форма, разряды по особенностям 
изменения, спряжение, наклонение, лицо).  

6. Причастие. Деепричастие. 
7. Наречие.  
8. Служебные части речи (предлоги, союзы, частицы, 

междометия, модальные слова). 
 
III da ļa 
1. Синтаксис как часть грамматики. Главные 

синтаксические единицы.  
2. Словосочетание как синтаксическая единица. Типы 

словосочетаний: по структуре, по лексико-
грамматическим свойствам главного слова, по 
членимости. Типы синтаксических отношений между 
членами словосочетания. Виды сочетаемости в 
словосочетании. 

3. Понятие предложение. Классификация предложений. 
Главные и второстепенные члены предложения. 

4. Сложные предложения.  
5. Сложное синтаксическое целое 
6. Прямая и косвенная речь 
7. Пунктуация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcijas un 
praktiskās 
nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcijas un 
praktiskās 
nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā: 50  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Выполнение заданий по теме фонетика, орфоэпия, графика и орфография и 

подготовка к контрольной работе 
2. Выполнение заданий по теме лексикология и фразеология и    подготовка к 

контрольной работе 
3. Выполнение заданий по теме морфология и подготовка к контрольной работе 
4. Выполнение заданий по теме синтаксис и подготовка к контрольной работе 

180 
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Prasības KRP iegūšanai Izpildīti plānotie patstāvīgie darbi un sekmīgi uzrakstīti 

kontroldarbi 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Калинина, В. В. Служебные части речи : учебное пособие. 

Лиепая, 1998.   
2. Никифорова, Э. И. Практикум по синтаксису 
современного русского языка : сложное предложение. 
Лиепая, 1997. 

3. Павловская, Л. Г. Русский языка :  фонетика, графика. 
Лиепая, 1998. 

4. Розенталь, Д. Э., Голуб, И. Б., Теленкова, М. А. 
Современный русский язык : учебное пособие. 2-е изд.  
Москва : Междунар. отношения, 1994.  

Mācību papildliterat ūra 1. Никифорова, Э. И. Контрольные работы по современному 
русскому языку : синтаксис. Лиепая, 1998. 

2. Маковский, М. М. Удивительный мир слов и значений.  
Москва : Высшая школа, 1989. 

3. Энциклопедия для детей : в 28 тт. Т. 10 : Языкознание. 
Русский язык. 2-е изд. Глав. ред. М. Д. Аксенова. Москва : 
Аванта +, 2001. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

http://www.gramota.ru 
http://www.aport.ru 
http://www.rambler.ru 

 
 
Kursa autores:  /Marina Novika/ 15. 05. 2009. 

  
/Eleonora Nikiforova/ 

 

 
Kurss apstiprināts: 

 
Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 9 

28. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Larisa Petre/ 

 
28. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaPZ21; PedaPZ22 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B  
Kred ītpunktu skaits 4 KRP (2 KRP 1. semestrī + 2 KRP 2. semestrī) 
   

KURSA AUTORES 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Marina Novika Svešvalodu katedra Docente, Dr. paed. 
Eleonora Ņikiforova Svešvalodu katedra Asistente, Mg. paed. 
 
Kopējais stundu skaits   160 
Lekciju skaits   0 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

20 

Kursa līmenis   P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 
Priekšzināšanas  Vispārīgā pedagoģijas; Didaktika 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/nozaru pedagoģija 
Kursa mērķis Padziļināt zināšanas par valsti (Krieviju), kuras valodu 

maģistrants apgūst – Krievijas vēsturi, ģeogrāfiju, ekonomisko 
un politisko sistēmu, kultūru un sabiedrību. 

Kursa uzdevumi 1) veidot priekšstatu par kulturoloģijas pamatjautājumiem; 
2) nodrošināt zināšanas par mācību metožu un metodisko 

paņēmienu daudzveidību šī priekšmeta apguvē; 
3) nodrošināt maģistrantu izpratni par kulturoloģijas priekšmeta 

mācību procesa plānošanu; 
4) dot iespēju p raktiski vingrināties mācību materiāla izvēlē un 

stundu plānošanā. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas zināšanas par kulturoloģijas priekšmeta apguves 
teorētiskajiem un didaktiskajiem aspektiem 

Kursa valoda Krievu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Studiju kurss paredzēts, lai pilnveidotu studentu iegūtās 
zināšanas kultūras studiju jomā, bagātinātu vārdu 
krājumu, tālāk attīstītu valodas lietošanas iemaņas 
informācijas iegūšanai, lasot kulturoloģiskus tekstus 
krievu valodā par Krieviju, lai spētu komentēt un 
diskutēt par izlasīto un izteikt savas domas gramatiski 
pareizā valodā. 

The course has been planned to improve the 
students’ knowledge in the field of culture studies, 
to enrich their vocabulary, to further develop their 
language usage skills for obtaining information by 
reading culture science texts on Russia in Russian, 
thus enabling them to comment and discuss on the 
read and express their opinion in a grammatically 
correct language. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids  
I daļa  
1. Речевой этикет. 
2. Символы государства. 
3. Географическое положение. 
4. Политическое устройство. 
5. Столица РФ. 
6. Исторические государственные деятели России 

 
20 

 
Praktiskās 
nodarbības 

II da ļa     

Kursa nosaukums latviski Kulturoloģijas didaktika I; II 
Kursa nosaukums angliski Didactics of culture science I; II 
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1. Образование в России 
2. Музыка 
3. Кухня России 
4. Культура России глазами иностранцев 
5.  Культурные артефакты России 
6.  Фольклор, народная культура 
7. Народные художественные промыслы России 
8. Искусство России 

20 Praktiskās 
nodarbības 

Kopā: 40  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Krievu kulturoloģisko tekstu studijas 
Referāta izstrāde 

120 

 
Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde. 

Programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes darbi: 
• patstāvīgā mājas lasīšana; 
• sekmīgi izpildīti kontroldarbi; 
• nodots un prezentēts referāts; 
• sekmīgi nokārtota ieskaite. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Бабурина, К. Б., Чубарова, О. Э. Будем знакомы! : тексты 

для чтения с упражнениями для студентов-иностранцев.  
Москва : Русский язык. Курсы, 2004.  

2. Верещагин, Е. М., Костомаров, В. Г. Язык и культура : 
лингвострановедение в преподавании русского языка как 
иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Русский 
язык, 1990. 

3. Маркина, Н. А., Прохоров, Ю. В. Мы похожи, но мы 
разные ... : учебное пособие по русской культуре и 
русскому менталитету для иностранных учащихся. Вып. 
2. Продвинутый этап обучения. Москва : Русский язык. 
Курсы, 2004.  

4. Жельвис, В. Эти странные русские. Москва : Эгмонт 
Россия Лтд, 2002.  

Mācību papildliterat ūra 1. Золотые ворота : экспериментальный учебник для 
начальной школы. Авторы Э. Ф. Райт, Г. Я. Тихомирова 
и др. Рига : Звайгзне, 1994.  

2. Дайнин, Ж. Праздники народов мира.  Пер. с англ. 
Л. Машезерской. Москва : Издательство Астрал; 
Издательство АСТ, 2001. 

3. Левина, Г. М., Васильева, Т. В. Русская грамматика в 
анекдотах (тренажёр для начинающих) : шутки и 
анекдоты, диалоги и монологи, задачи и загадки, 
вопросы и викторины. 5-е изд. Санкт-Петербург : 
Златоуст, 2006.  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.rambler.ru 
www.allbest.ru  

 
Kursa autores:  /Marina Novika/ 15. 05. 2009. 

  
/Eleonora Ņikiforova/ 

 
15. 05. 2009. 

 
Kurss apstiprināts: 

Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 9 

 
28. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Larisa Petre/ 

 
28. 05. 2009. 
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KURSA KODS ValoP992; ValoP882 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B  
Kred ītpunktu skaits 5 KRP (3 KRP 3. semestrī + 2 KRP 4. semestrī) 
   

KURSA AUTORES 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Eleonora Ņikiforova Svešvalodu katedra Asistente, Mg. paed. 
Marina Novika Svešvalodu katedra Docente, Dr.paed. 
 
Kopējais stundu skaits   200 
Lekciju skaits   20 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

10 

Kursa līmenis   P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 
Priekšzināšanas   Mūsdienu krievu valoda 
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ sastatāmā valodniecība 
Kursa mērķis Apgūt mūsdienu krievu un latviešu valodas lingvistiskās 

sistēmas kopīgās un atšķirīgās iezīmes. 
Kursa uzdevumi 1) atkārtot un paplašināt krievu un latviešu valodas 

fonētikas, leksikas, morfoloģijas un sintakses zināšanas; 
2) apgūt valodu salīdzināšanas paņēmienus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas kompetences, kas nepieciešamas augsti kvalificētiem 
un mūsdienīgi izglītotiem krievu valodas (kā svešvalodas) 
skolotājiem 

Kursa valoda Krievu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kursa galvenie uzdevumi ir atkārtot un paplašināt 
krievu un latviešu valodas fonētikas, leksikas, 
frazeoloģijas, morfoloģijas un sintakses 
zināšanas; nostiprināt iemaņas praktiskās 
fonētikas, leksikas, frazeoloģijas, morfoloģijas un 
sintakses jautājumos, kā arī apgūt mūsdienu 
krievu un latviešu valodas lingvistiskās sistēmas 
salīdzināšanas metodes, lai noskaidrotu valodu 
abu kopīgās un atšķirīgās iezīmes. 

The main objectives of the course are to revise and 
extend the knowledge of the phonetics, lexis, 
phraseology, morphology and syntax of the Russian 
and Latvian languages; to consolidate practical 
skills in phonetics, lexis, phraseology, morphology 
and syntax as well as to master comparative 
methods of modern Russian and Latvian linguistic 
system in order to define the common and the 
different features in them. 

 

Kursa nosaukums latviski Krievu un latviešu kontrastīvā lingvistika I; II 
Kursa nosaukums angliski Russian and Latvian contrastive linguistics I; II 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms stundās Veids  
I daļa  
Фонетика и лексикология: 
1. Система фонем: 

а) гласные, 
б) согласные. 

2. Отличия в перцептивной и артикуляционной базе двух 
контактирующих языков. 

3. Понятие акцента. Причины акцента. 
4. Приёмы постановки и коррекции русского литературного 

произношения в речи латышских учащихся. 
5. Отдельные трудные случаи звукосочетаний для латышских 

учащихся. 
6. Системный характер лексики. 
7. Несовпадение лексического объёма слов в русском и 

латышском языках. 
8. Слова, близкие по звучанию (произношению), но различные 

по значению. 
9. Системный характер фразеологии. 
10. Специфика фразеологической картины мира в русском и 

латышском языках. 
 
II. da ļa  
Морфология: 
1. Род, число, склонение имени существительного В русском и 

латышском языках. Несклоняемые существительные. 
2. Характеристика имени прилагательного в латышском и 

русском языках. 
3. Имя числительное в латышском и русском языках. 
4. Местоимение в латышском и русском языках. 
5. Глагол и категории глагола в латышском и русском языках. 
6. Наречие в латышском и русском языках. 
7. Служебные части речи в латышском и русском языках. 
8. Междометия в латышском и русском языках. 
 
III da ļa  
Синтаксис: 
1. Типы словосочетаний в латышском и русском языках: по 

структуре, по морфологической природе главного слова, по 
принципу членимости. 

2. Типы синтаксических отношений в латышском и русском 
языках. 

3. Классификация предложений в латышском и русском 
языках. 

4. Главные и второстепенные члены предложений в 
латышском и русском языках. 

5. Сложные предложения в латышском и русском языках. 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
Lekcijas, 
praktiskās 
nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcijas, 
praktiskās 
nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcijas, 
praktiskās 
nodarbības 
 

Kopā:  50  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras studēšana, referāta sagatavošana. 
Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums:  
• Nelokāmie lietvārdi 
• Īpašības vārdu pāreja lietvārdos 
• Darbības vārda ciešamajā kārta 
• Salikts teikums 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums – vingrinājumi, 

150 
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avotu studijas, referāts. 
 
Prasības KRP iegūšanai Auditoriju nodarbību apmeklēšana. 

Referāta izstrāde un aizstāvēšana. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Бейкмане, Э. И., Инфантьев, Б. Ф. Методика 

преподавания русского языка. Рига : Звайгзне, 1982.  
2. Виноградов, В. В. Русский язык. Грамматическое 

учение о слове: учебное пособие для вузов. Отв. ред. 
Г. А. Золотова. 3-е изд., испр. Москва : Высшая 
школа, 1986. 

3. Семенова, М. Ф. Сопоставительная грамматика 
русского и латышского языков. Рига : Звайгзне, 1966.  

4. Сравнительно-историческое изучение языков разных 
семей : задачи и перспективы. Москва : Наука, 1982. 

5. Ceplītis, L., Rozenbergs, J., Valdmanis, J. Latviešu 
valodas sintakse. Rīga : Zvaigzne, 1989. 

6. Kalme, V. Īss ceļvedis mūsdienu latviešu valodas 
morfoloģijā : temati, plāni, literatūra, vingrinājumi. 
Liepāja : LPA, 1996. 

7. Romane, A. Latviešu valodas rokasgrāmata : tabulas un 
shēmas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 

Mācību papildliterat ūra 1. Moze, M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse : 
I un II daļas. Liepāja, 1977. 

2. Kalme, V., Smiltniece, G. Mūsdienu latviešu literārās 
valodas morfoloģija : deklinējamās vārdšķiras. Liepāja : 
LiePA, 2001. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.gramota .ru 
www.aport.ru 

 
 
Kursa autores:  /Eleonora Ņikiforova/ 17. 05. 2009. 

 
 

 
/Marina Novika/ 

 
17. 05. 2009. 

Kurss apstiprināts: Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 9 

 
28. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Larisa Petre/ 

 
28. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaPV96 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Vērošanas prakse 
Kursa nosaukums angliski Observation practice 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
KURSA AUTORES 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Resija Zauere Latviešu valodas katedra Asistente, Mg. philol. 
Marina Novika Svešvalodu katedra Docente, Dr. paed. 
  
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits 0 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 (ievadinstruktāža un prakses noslēguma konference) 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas  Lingvodidaktika, Literatūras didaktika, Krievu valodas 

didaktika, Krievu literatūras didaktika 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ skolas pedagoģija 
Kursa mērķis 
 
 

Piedāvāt studentiem iespējas:  
• iepazīt skolas ikdienu; 
• iepazīties ar nākamās prakses klases skolēniem un klases audzinātāju; 
• iepazīt prakses skolotāja darba stilu; 
• apjaust prakses darba iespējamo gaitu (atbilstoši klases īpatnībām prognozēt savu 

darba stilu prakses laikā, padomāt par nepieciešamajiem palīgmateriāliem, t.sk. 
mācību grāmatām, vingrinājumu krājumiem utt., prognozēt iespējamās grūtības 
un problēmas). 

Kursa 
uzdevumi 
 
 
 

1. Vērot skolotāja vadītās latviešu (krievu) valodas un literatūras stundas 
pamatskolā. 

2. Ar skolotāju pārrunāt redzēto, noskaidrot nesaprasto, precizēt novēroto utt. 
3. Veikt vēroto stundu hospitācijas pierakstus. 
4. Palīdzēt skolotāja darbā (pēc savstarpējas vienošanās – labot mājas darbus vai 

citus rakstu darbus, gatavot izdales materiālus, uzskates līdzekļus u.tml.). 
5. Pēc vienošanās ar skolotāju students praktikants drīkst piedalīties stundu darbā 

kā palīgskolotājs. 
6. Praktikuma pēdējā nedēļā izstrādāt pamatskolas prakses tematisko plānojumu 

latviešu valodas un literatūras stundām. 
Kursa rezultāti Pilnveidota studenta izpratne par darbu skolā, pārbaudīta 

profesijas izvēles atbilstība interesēm. 
Kursa valoda Latviešu, krievu 

 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Metodiskā praktikuma norise: 
• praktikums norisinās I semestrī vienlaikus ar 

teorētisko kursu apguves procesu; 
• praktikumā students piedalās divas trīs dienas 

nedēļā izvēlētajā prakses skolā pie skolotāja – 
nākamās pamatskolas prakses vadītāja; 

• praktikuma ilgums – 4 nedēļas (kopā 10 dienas 

The  training course in methods: 
• the training course takes place during the 1st 

semester concurrently with the acquisition of the 
theoretical course; 

• students participate in the training  course once 
or twice a week in the chosen practice 
placement (school) with the teacher – supervisor 
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skolā)  of his/her practice in the future; 
• duration of the training course – 4 weeks (in 

total – 10 days at school) 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma  Apakštēma Apjoms 
stundās Veids  

Prakses 
ievadinstruktāža 

Prakses uzdevumi 2 Praktiskā nodarbība 

Latviešu (krievu) 
valodas un 
literatūras stundu 
hospitēšana 

Stundas vērošana, hospitācijas 
pierakstu veikšana 

20 Praktiskās nodarbības 

Hospitēto stundu 
pārrunāšana ar 
prakses vadītāju 

Vēroto stundu analīze: tēma, 
mērķis, uzdevumi, rezultāti utt. 

20 Praktiskās nodarbības 

Priekšmeta skolotāja 
darbs, gatavojoties 
stundai 

Mājas darbu burtnīcu labošana, 
mācību materiālu, uzskates 
līdzekļu sagatavošana utt. 

10 
Praktiskās nodarbības, e-
konsultācijas, klātienes 
konsultācijas 

Tematiskā plāna 
izstrāde latviešu 
(krievu) valodas un 
literatūras stundām 

Tēma, mērķis, uzdevumi, mācību 
materiāli, mācību papildmateriāli, 
pārbaudes darbi, mājas darbi, 
prognozētie rezultāti 

10 Praktiskās nodarbības 

Izmēģinājuma 
stundu vadīšana 

  6 Praktiskās nodarbības 

Metodikas 
praktikuma mapes 
sakārtošana 

  10 
e-konsultācijas, klātienes 
konsultācijas 

Prakses noslēguma 
konference 

Prakses uzdevumu prezentācija 2 Praktiskā nodarbība 

 Kopā: 80  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Visa vērošanas prakse ir studentu patstāvīgais darbs 80 
 
Prasības KRP iegūšanai Veikti vērošanas prakses uzdevumi, nodota prakses 

mape ar atbilstošu saturu un sakārtojumu, pozitīva 
atsauksme no prakses skolotāja (studenta attieksmes 
vērtējums metodiskā praktikuma laikā). 

 
Kursa autore: 

  
/Resija Zauere/ 

 
20. 05. 2009. 

   
/Marina Novika/ 

 
20. 05. 2009. 

 
Kurss apstiprināts: 

 
Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
 
Protokola Nr. 12 

 
 

26. 05. 2009. 
  

Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 9 

 
 

28. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
26. 05. 2009. 

   
/Larisa Petre/ 

 
28. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaPC01 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 
Kursa nosaukums latviski Mācību prakse pamatskolā (5. – 9. klasē) 
Kursa nosaukums angliski Teaching practice in basic school (forms 5 – 9) 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 6 

 
KURSA AUTORES 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Resija Zauere Latviešu valodas katedra Asistente, Mg. philol. 
Marina Novika Svešvalodu katedra Docente, Dr. paed. 
  
Kopējais stundu skaits  240 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 (ievadinstruktāža un prakses noslēguma konference) 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas   Lingvodidaktika, Literatūras didaktika, Krievu valodas 

didaktika, Krievu literatūras didaktika 
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ skolas pedagoģija 
Kursa mērķis 
 
 

Piedāvāt studentiem iespējas:  
• iepazīties ar mācību saturu atbilstoši valsts pamatizglītības 

standartam latviešu (krievu) valodā;  
• mācīties organizēt un vadīt latviešu (krievu) valodas un 

literatūras mācīšanas un mācīšanās procesu pamatskolā; 
• iepazīt klases audzinātāja pienākumu specifiku. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Vērot skolotāja vadītās latviešu (krievu) valodas un 
literatūras stundas pamatskolā. 

2. Veikt vēroto stundu hospitācijas pierakstus. 
3. Vadīt latviešu (krievu) valodas un literatūras stundas. 
4. Labot skolēnu mājas darbu un rakstu darbu burtnīcas. 
5. Veikt klases audzinātāja pienākums. 
6. Organizēt vismaz vienu audzināšanas pasākumu. 

Kursa rezultāti  Pilnveidota studenta izpratne par darbu skolā, pārbaudīta 
profesijas izvēles atbilstība spējām. 

Kursa valoda Latviešu, krievu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Prakses ilgums 6 nedēļas; norises vieta – 
Latvijas vispārizglītojošo skolu 5. − 9. klases. 
Studenti pilda latviešu (krievu) valodas un 
literatūras skolotāja, kā arī klases audzinātāja 
pienākumus vienā prakses klasē. Hospitējamo 
stundu skaits – 20; vadāmo stundu skaits – 
apmēram 25 stundas. Prakses laikā studentiem 
jāorganizē un jānovada viens audzināšanas 
pasākums savā klasē.  

Duration of the practice is 6 weeks; the practice 
placement is forms 5-9 of general education schools 
of Latvia. During one practice students perform the 
duties of the teacher of the Latvian (Russian) 
language and literature as well as the duties of a 
class teacher. The number of lessons to be observed 
– about 2o, the number of lessons to be conducted – 
about 25. During the practice students should 
organise and conduct one activity of educational 
character in their class. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms stundās Veids 

Prakses 
ievadinstruktāža 

Prakses uzdevumi 2 Praktiskā nodarbība 

Latviešu (krievu) 
valodas un 
literatūras stundu 
hospitēšana 

Stundas vērošana, hospitācijas 
pierakstu veikšana 

20 Praktiskās nodarbības 

Hospitēto stundu 
pārrunāšana ar 
prakses vadītāju 

Vēroto stundu analīze: tēma, 
mērķis, uzdevumi, rezultāti utt. 

10 Praktiskās nodarbības 

Priekšmeta 
skolotāja darbs, 
gatavojoties 
stundai 

Vadāmo mācību stundu 
sagatavošana 

75 Praktiskās nodarbības 

Latviešu (krievu) 
valodas un 
literatūras stundu 
vadīšana 

  25  Mācību stundas 

Novadīto stundu 
analīze 

 25 Praktiskās nodarbības 

Konsultācijas ar 
prakses skolotāju, 
LPA metodiķiem 

  25 Praktiskās nodarbības 

Klases audzinātāja 
pienākumu 
veikšana 

Audzināšanas stundu vadīšana, 
dienasgrāmatu pārbaude, 
sekmju izraksti utt. 

30 Praktiskās nodarbības 

Audzināšanas 
pasākuma 
organizēšana 
(scenārija izstrāde) 
un vadīšana 

 16 Praktiskās nodarbības 

Prakses mapes 
sakārtošana 

  10  Praktiskās nodarbības 

Prakses noslēguma 
konference 

Prakses uzdevumu prezentācija 2 Praktiskā nodarbība 

 Kopā: 240  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Visa prakse ir studentu patstāvīgais darbs 240 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Veikti visi prakses uzdevumi, nodota prakses mape ar atbilstošu saturu 
un sakārtojumu, raksturojums no skolas ar pozitīvu vērtējumu mācību un 
audzināšanas darbā (divas atsevišķas atzīmes 10 ballu skalā) 

 
Kursa autore: 

  
/Resija Zauere/ 

 
20. 05. 2009. 

   
/Marina Novika/ 

 
20. 05. 2009. 

Kurss apstiprināts: Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 12 

 
26. 05. 2009. 

 Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 9 

 
28. 05. 2009. 

Katedras vadītāja:   
/Diāna Laiveniece/ 

26. 05. 2009. 

   
/Larisa Petre/ 

 
28. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaPE95 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Mācību prakse vidusskolā (10. – 12. klasē) 
Kursa nosaukums angliski Teaching practice in secondary school (grades 10–12) 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma “Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 8 

 
KURSA AUTORES 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Resija Zauere Latviešu valodas katedra Asistente, Mg. philol. 
Marina Novika Svešvalodu katedra Docente, Dr. paed. 
  
Kopējais stundu skaits  320 
Lekciju skaits  0 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 (ievadinstruktāža un prakses noslēguma konference) 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas  Lingvodidaktika, LAT1 didaktika, Literatūras didaktika, 

Krievu valodas didaktika, Krievu literatūras didaktika, 
Kulturoloģijas didaktika 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ skolas pedagoģija 
Kursa mērķis 
 
 

Piedāvāt studentiem iespējas:  
• iepazīties ar mācību saturu atbilstoši valsts vidējās 

izglītības standartam latviešu valodā;  
• mācīties organizēt un vadīt latviešu (krievu) valodas un 

literatūras un kulturoloģijas mācīšanas un mācīšanās 
procesu vidusskolā; 

• praktizēties skolēnu pedagoģiski psiholoģiskajā izpētē. 
Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Vērot skolotāja vadītās latviešu (krievu) valodas un 
literatūras stundas un kulturoloģijas stundas 
vidusskolā. 

2. Veikt vēroto stundu hospitācijas pierakstus. 
3. Vadīt latviešu (krievu) valodas un literatūras stundas. 
4. Vadīt kulturoloģijas stundas. 
5. Labot skolēnu rakstu darbus. 
6. Veikt klases audzinātāja pienākums. 
7. Veikt viena skolēna pedagoģiski psiholoģisko analīzi. 

Kursa rezultāti  Pilnveidota studenta izpratne par darbu skolā, pārbaudīta 
profesijas izvēles atbilstība spējām. 

Kursa valoda Latviešu, krievu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Prakses ilgums 8 nedēļas; norises vieta – Latvijas 
vispārizglītojošo skolu 10. − 12. klases. Studenti 
pilda latviešu (krievu) valodas un literatūras 
skolotāja, kulturoloģijas skolotāja, kā arī klases 
audzinātāja pienākumus vienā prakses klasē. 
Novadīto stundu skaits – atbilstoši skolas stundu 

Duration of the practice is 8 weeks; the practice 
placement - forms 10 -12 of general education 
schools of Latvia. During one practice students 
perform the duties of the teacher of the Latvian 
(Russian) language and literature, of the teacher 
of culture science as well as the duties of a class 
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plānam (apmēram 30 stundas). Hospitējamo 
stundu skaits – 30 stundas.    

teacher in one class. The number of lessons to 
be given – according to the school timetable 
(about 30 lessons). The number of lessons to be 
observed - 30 lessons. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

Prakses 
ievadinstruktāža 

Prakses uzdevumi 2 Praktiskā nodarbība 

Latviešu (krievu) 
valodas un 
literatūras stundu 
hospitēšana 

Stundas vērošana, hospitācijas 
pierakstu veikšana 

20 Praktiskās nodarbības 

Kulturoloģijas 
stundu hospitēšana 

Stundas vērošana, hospitācijas 
pierakstu veikšana 

10 Praktiskās nodarbības 

Hospitēto stundu 
pārrunāšana ar 
prakses vadītāju 

Vēroto stundu analīze: tēma, 
mērķis, uzdevumi, rezultāti utt. 

25 Praktiskās nodarbības 

Priekšmeta skolotāja 
darbs, gatavojoties 
stundai 

Vadāmo mācību stundu 
sagatavošana 

90 Praktiskās nodarbības 

Latviešu (krievu) 
valodas un 
literatūras stundu 
vadīšana 

  20  Mācību stundas 

Kulturoloģijas 
stundu vadīšana 

 10  Mācību stundas 

Novadīto stundu 
analīze 

 30 Praktiskās nodarbības 

Konsultācijas ar 
prakses skolotāju  

  30 Praktiskās nodarbības 

Klases audzinātāja 
pienākumu veikšana 

Audzināšanas stundu vadīšana, 
dienasgrāmatu pārbaude, sekmju 
izraksti utt. 

36 Praktiskās nodarbības 

Viena skolēna 
pedagoģiski 
psiholoģiskā izpēte 

Vērojumi, intervija, saruna ar 
draugiem, klasesbiedriem, 
vecākiem utt. Skolēna 
pedagoģiski psiholoģiskā profila 
izstrāde. 

20 Praktiskās nodarbības 

Prakses mapes 
sakārtošana 

  25  Praktiskās nodarbības 

Prakses noslēguma 
konference 

Prakses uzdevumu prezentācija 2 Praktiskā nodarbība 

  320  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Visa prakse ir studentu patstāvīgais darbs 320 
 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Veikti visi prakses uzdevumi, nodota prakses mape ar atbilstošu saturu 
un sakārtojumu, raksturojums no skolas ar pozitīvu vērtējumu mācību 
darbā (atsevišķa atzīme par latviešu (krievu) valodas un literatūras 
skolotāja darbu un atsevišķa – par kulturoloģijas skolotāja darbu.  
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Kursa autore: 

  
/Resija Zauere/ 

 
20. 05. 2009. 

   
/Marina Novika/ 

 
20. 05. 2009. 

Kurss apstiprināts: Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 12 

 
26. 05. 2009. 

 Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 9 

 
28. 05. 2009. 

Katedras vadītāja:  /Diāna Laiveniece/ 26. 05. 2009. 
   

/Larisa Petre/ 
 

28. 05. 2009. 
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KURSA KODS PedaPE90 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kvalifikācijas prakse (5. – 12. klasē) 
Kursa nosaukums angliski Qualification practice (forms 5-12)  
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma 
“Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 10 

 
KURSA AUTORES 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Resija Zauere Latviešu valodas katedra Asistente, Mg. philol. 
Marina Novika Svešvalodu katedra Docente, Dr. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  400 
Lekciju skaits  0 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 (ievadinstruktāža un prakses noslēguma konference) 

Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas  Lingvodidaktika, LAT1 didaktika, Literatūras didaktika, 

Krievu valodas didaktika, Krievu literatūras didaktika, 
Kulturoloģijas didaktika 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ skolas pedagoģija 
Kursa mērķis 
 
 

Nodrošināt studentiem iespējas:  
• iepazīties ar skolas darba ikdienu – maksimāli pietuvināti skolotāja darba 

slodzei;  
• organizēt un vadīt latviešu (krievu) valodas un literatūras mācību procesu 

pamatskolā un vidusskolā; 
• organizēt un vadīt kulturoloģijas mācību procesu vidusskolā; 
• praktizēties kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanā. 

Kursa uzdevumi 
 
 

1. Vadīt mācību stundas pamatskolā un vidusskolā. 
2. Labot skolēnu rakstu darbus;  
3. Organizēt vismaz vienu kultūrizglītojošu pasākumu skolā.  

Kursa rezultāti  Pārbaudīta profesijas izvēles atbilstība spējām, 
gatavība patstāvīgam pedagoģiskam darbam. 

Kursa valoda Latviešu, krievu  
  

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Prakses ilgums 10 nedēļas; norises vieta – Latvijas 
vispārizglītojošo skolu 5. − 12. klases. Studenti pilda 
latviešu (krievu) valodas un literatūras skolotāja 
pienākumus divās prakses klasēs, kā arī kulturoloģijas 
skolotāja pienākumus vienā prakses klasē. Novadīto 
stundu skaits – atbilstoši skolas stundu plānam 
(apmēram 100 stundas).   

Duration of the practice is 10 weeks; the 
practice placement is forms 5-12 of 
general education schools. During the 
practice students perform the duties of the 
teacher of the Latvian (Russian) language 
and literature in two classes as well as the 
duties of a culture science teacher in one 
class.  The number of lessons to be given – 
according to the school timetable (about 
100 lessons). 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

Prakses 
ievadinstruktāža 

Prakses uzdevumi 2 Praktiskā nodarbība 

Priekšmeta skolotāja 
darbs, gatavojoties 
stundai 

Vadāmo mācību stundu 
sagatavošana 

100 Praktiskās nodarbības 

Latviešu (krievu) 
valodas un 
literatūras stundu 
vadīšana 

  80 Mācību stundas 

Kulturoloģijas 
stundu vadīšana 

 20 Mācību stundas 

Novadīto stundu 
analīze 

 60 Praktiskās nodarbības 

Konsultācijas ar 
prakses skolotāju  

  60 Praktiskās nodarbības 

Kultūrizglītojoša 
pasākuma 
organizēšana un 
vadīšana 

  40 Praktiskās nodarbības 

Prakses mapes 
sakārtošana 

  36 Praktiskās nodarbības 

Prakses noslēguma 
konference 

Prakses uzdevumu prezentācija 2 Praktiskā nodarbība 

 Kopā: 400  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Visa prakse ir studenta patstāvīgais darbs 400 
Prasības KRP iegūšanai Veikti visi prakses uzdevumi, nodota prakses mape ar 

atbilstošu saturu un sakārtojumu, raksturojums no skolas 
ar pozitīvu vērtējumu mācību darbā (atsevišķa atzīme 
par latviešu (krievu) valodas un literatūras skolotāja 
darbu un atsevišķa – par kulturoloģijas skolotāja darbu. 

 
Kursa autore: 

  
/Resija Zauere/ 

 
20. 05. 2009. 

   
/Marina Novika/ 

 
20. 05. 2009. 

Kurss apstiprināts: Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 12 

 
26. 05. 2009. 

 Svešvalodu katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 9 

 
28. 05. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
26. 05. 2009. 

   
/Larisa Petre/ 

 
28. 05. 2009. 
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KURSA KODS ValoPD17 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana  
Kursa nosaukums angliski Writing and defence of the Master’s paper 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma 
“Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 20 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
 Diāna Laiveniece  Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. 

paed. 
  
Kopējais stundu skaits  800 
Lekciju skaits  26 ((individuālas konsultācijas ar maģistra darba 

vadītāju, maģistra darba aizstāvēšana) 
Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas  Vispārizglītojošie un nozares teorētiskie un 

profesionālās specializācijas kursi   
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ lietišķā valodniecība 
Kursa mērķis 
 

Dot iespēju maģistrantiem apliecināt savas teorētiskās 
zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, izstrādājot un 
aizstāvot patstāvīgu teorētiski praktisku pētījumu par 
kādu aktuālu lingvodidaktikas jautājumu.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Pilnveidot un nostiprināt maģistranta prasmi  
- strādāt ar teorētisko literatūru; 
- saskatīt teorijas un prakses saistību; 
- atrast, atlasīt, sistematizēt un izmantot prakses 

faktus; 
- veidot teorētiski praktiska pētījuma tekstu; 
- noformēt zinātnisku darbu; 
- sagatavot darba aizstāvēšanas ziņojumu. 

Kursa rezultāti  Profesionālā maģistra grāda pretendentiem ir 
nostiprināta prasme patstāvīgi izstrādāt, uzrakstīt un 
noformēt teorētiski praktisku pētījumu par kādu savai 
profesionālajai darbībai atbilstošu jomu 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Maģistra darbā tiek izstrādāta aktuāla pētījuma 
tēma, kas saistīta ar latviešu (krievu) valodas 
mācībām skolā. Tēmā vēlams integrēt literatūras 
un kulturoloģijas aspektus sintēzē ar valodas 
mācībām. Maģistra darba izstrādei plānots viens 
semestris.   

A topical research theme, linked with 
teaching/learning the Latvian (Russian) 
language at school, is investigated in the 
Master’s paper. It is advisable to integrate 
literature and culture studies aspects through 
synthesis with learning/teaching the 
language. The time planned for writing the 
Master’s paper is one semester. 



 

 187

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

Sadarbība ar maģistra darba vadītāju. Pētījuma temata 
formulēšana. Teorētiskās literatūras atlase un studijas. 
Pētījuma metožu apzināšana. Maģistra darba 
struktūras izstrāde. Izraudzītās problēmas risinājums 
teorētiski praktiskā aspektā. Pētījuma teksts, tā 
uzrakstījums. Secinājumu formulēšana. Zinātniskā 
darba noformēšana. Darba sagatavošana aizstāvēšanai 
un darba aizstāvēšana. 

26 Individuālas 
konsultācijas 

Kopā: 26  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Maģistra darba izstrāde – teorētiskās literatūras 
apzināšana, atlase un analīze, praktiskā materiāla 
ieguve un apstrāde, maģistra darba teksta uzrakstīšana 
un darba noformēšana, darba aizstāvēšana 

774 

 
Prasības KRP iegūšanai Uzrakstīts, atbilstoši noformēts un sekmīgi aizstāvēts maģistra 

darbs. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga : Jāņa Rozes apg., 

2006. 
2. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga : LU 

Akadēmiskais apgāds, 2006. 
3. Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga 

: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2008. 
4. Mūze, B., Pakalna, D., Kalniņa, I. Bibliogrāfiskās norādes 

un atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2005. 

Mācību papildliterat ūra 1. Konferences “Zinātnes valoda” materiāli . Rīga : Valsts 
prezidentes dibinātā Valsts valodas komisija, 2003. 

2. Izmēģinājuma projekts izglītībā. Rīga : RaKa, 2005. 
3. Špona, A., Čehlova, Z. Pētniecība pedagoģijā. Rīga : RaKa, 

2004. 
Periodika, interneta resursi 
un citi avoti 

Studiju darbu rakstīšana un noformēšana: metodiski 
norādījumi LPA studentiem. 7. (papild., pārstr.) izd. Liepāja, 
2004. Pieejams: 
http://www.liepu.lv/faili/Studiju_darbs-rakstisana-
noformesana.pdf 

 
 
Kursa autore: 

   
 
/Diāna Laiveniece/ 

 
 

24. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Latviešu valodas katedras 
sēdē 

  
 
Protokola Nr. 12 

 
 

26. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

 
 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
26. 05. 2009. 
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KURSA KODS CitiP974 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kvalifikācijas eksāmens 
Kursa nosaukums angliski Qualification examination 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Profesionālā maģistra studiju programma 
“Lingvodidaktika” 

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
KURSA AUTORE  

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
 Diāna Laiveniece  Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. paed. 
  
Kopējais stundu skaits  80  
Lekciju skaits  6 ( konsultācijas valodas didaktikā, literatūras didaktikā 

un kulturoloģijas didaktikā) 
Kursa līmenis  P 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas  Vispārizglītojošie un nozares teorētiskie un profesionālās 

specializācijas kursi   
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ nozaru pedagoģija 
Kursa mērķis 
 

Dot iespēju maģistrantiem apliecināt savas praktiskās 
zināšanas un profesionālo kvalifikāciju skolotāja darbā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1) dot iespēju maģistrantam apliecināt savas 
profesionālās prasmes mācību procesa organizācijā 
- latviešu (krievu) valodas mācībās; 
- literatūras mācībās; 
- kulturoloģijas mācībās; 

2) dot iespēju parādīt teorētisko zināšanu izmantojuma 
prasmes praksē. 

Kursa rezultāti  Latviešu (krievu) valodas un literatūras skolotāja un 
kulturoloģijas skolotāja kvalifikācijas pretendentiem ir 
nostiprināta prasme patstāvīgi izstrādāt mācību stundas 
modeli latviešu (krievu) valodas mācībās, literatūras 
mācībās un kulturoloģijas mācībās 

Kursa valoda Latviešu vai krievu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kvalifik ācijas eksāmenu studenti kārto, lai 
apliecinātu savu latviešu (krievu) valodas un 
literatūras skolotāja un kulturoloģijas skolotāja 
kvalifikāciju. Eksāmens norisinās praktiski – 
studenti dienu pirms eksāmena izvelk eksāmena 
biļeti ar 3 jautājumiem: viens jautājums – 
latviešu valodas didaktikā, otrs – literatūras 
didaktikā un trešais – kulturoloģijas didaktikā. 
Šos jautājumus viņi sagatavo kā mācību stundu 
minimodeļus, ko parāda eksāmena laikā. 
Didaktiskās darbības teorētisko pamatojumu 
studenti sagatavo rakstveidā un iesniedz, 
ierodoties uz eksāmenu. Trīsdaļīgais 
kvalifikācijas eksāmens tiek vērtēts ar vienu 

Students take a qualification examination to 
testify the level of their preparedness for the 
qualification of the teacher of the Latvian 
(Russian) language and literature and of culture 
science. The examination is organised in a 
practical way – one day before the examination 
students get their examination paper with 3 
themes: one question is in didactics of the 
Latvian language, the second – in literature 
didactics and the third – in didactics of culture 
science.  They prepare these themes as mini 
models for lessons and present them during the 
examination. Students present the theoretical 
substantiation of the didactic activities in 
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atzīmi 10 ballu skalā. 
 

written form and hand in before the 
examination. The three-part qualification 
examination is evaluated by giving one mark in 
a ten-point scale. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

Eksāmena daļa: 
latviešu 
(krievu) 
valodas 
didaktika 

Eksāmena saturs: dzīves situāciju un valodas 
mācību satura saikne pamatskolā; 
individualizācija/ diferenciācija valodas 
mācību procesā pamatskolā/ vidusskolā; 
skolēnu iesaiste valodas mācību satura 
plānošanā; skolēnu līdzdalība valodas mācību 
stundas rezultātu novērtēšanā; skolēna 
pašvērtējuma sekmēšana valodas mācībās 
pamatskolā; skolēnu savstarpējā vērtējuma prasmju 
sekmēšana valodas mācībās vidusskolā; mācīšanās 
kompetences attīstīšana valodas mācību stundās 
pamatskolā; valodas mācību integrācija ar citiem 
mācību priekšmetiem vidusskolā; noturīgu 
lingvistisko interešu sekmēšana valodas mācību 
procesā vidusskolā u. c. jautājumi 

25 Konsultācija, 
gatavošanās 
eksāmenam 

Eksāmena daļa: 
literatūras 
didaktika 

Eksāmena saturs: skolēnu lasīšanas motivācijas 
stimulēšana; skolēnu radošās darbības sekmēšana 
literatūras stundās; papildliteratūras un uzskates 
izmantojuma iespējas; skolēnu ievirze un 
sagatavošana domrakstam vai radošo rakstu 
darbam; folkloras apguves mērķapziņas sekmēšana; 
literatūrteorētisko jautājumu apguves motivācijas 
aktivizēšana; kritiskās domāšanas stratēģijas 
izmantojums literatūras stundās; izziņas interešu un 
mākslinieciski estētiskās gaumes veidošanas 
izlīdzsvarošana literatūras mācībās; skolēnu 
māksliniecisko spēju pilnveides iespējas; teksta 
apguves pirmskomunikatīvās darbības iespējas; 
tiešā komunikācija ar tekstu; teksta 
pēckomunikatīvās darbības iespējas; 
starppriekšmetu saiknes nodrošinājums; vērtēšanas 
problēmgadījumi literatūras apguves procesā; 
literatūras kā mākslas veida apjēgsme stilu, žanru 
un virzienu kontekstā vidusskolā (kompozīcijas 
jautājumu mākslinieciskās izteiksmes, tēlu 
sistēmas, žanru specifikas, virzienu pazīmju un 
īpatnību apguves iespējas). 

25 Konsultācija, 
gatavošanās 
eksāmenam 

Eksāmena daļa: 
kulturoloģijas 
didaktika 

 
 24 Konsultācija, 

gatavošanās 
eksāmenam 

Kopā: 74  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Gatavošanās kvalifikācijas eksāmenam latviešu (krievu) valodas 
didaktikā, literatūras didaktikā un kulturoloģijas didaktikā 

74 

 



 

 190

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtotas visas trīs kvalifikācijas eksāmena daļas 
 
Mācību pamatliteratūra sk. studiju kursu Lingvodidaktika; LAT 1 didaktika; Literatūras 

didaktika; Krievu valodas didaktika; Krievu literatūras 
didaktika; Kulturoloģijas didaktika aprakstos 

Mācību papildliterat ūra sk. studiju kursu Lingvodidaktika; LAT 1 didaktika; Literatūras 
didaktika; Krievu valodas didaktika; Krievu literatūras 
didaktika; Kulturoloģijas didaktika aprakstos 

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti 

sk. studiju kursu Lingvodidaktika; LAT 1 didaktika; Literatūras 
didaktika; Krievu valodas didaktika; Krievu literatūras 
didaktika; Kulturoloģijas didaktika aprakstos 

 
 
Kursa autore: 

   
 
/Diāna Laiveniece/ 

 
 

24. 05. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Latviešu valodas katedras 
sēdē 

  
 
Protokola Nr. 12 

 
 

26. 05. 2009. 
 
Katedras vadītāja: 

 
 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
26. 05. 2009. 
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5. Par augstākās izglītības 

programmas apgūšanu izsniedzamā 

diploma un tā pielikuma paraugs 
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6. Studiju programmas tipveida 

plāns 
 



I/ - 1. lapa Apstiprinu:
I/E

E/I P Apstiprinu:
E/E N
I/I Apstiprinu:

E/ - 
 -/I

 -/E

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E

Obligātās izvēles kursi             A daļa 12 12
Vispārizglītojošie studiju kursi P

1. Izglītības filozofija  2 2 I/ - 2 2  I/ - Daina Lieģeniece, Dr. hab. paed.

2. Izglītības kvalitātes vadība 2 2  I/ - 2 2  -/I  Kārlis Dobelis, Dr. math.

3.

Izglītības pētījumu 
metodoloģija 2 2 E/ - 2 2  E/ - Al īda Samuseviča, Dr. paed.

4. Pedagoga profesionālā ētika 1  1  -/I 1 1  I/ - Rita Ozola, Mag. paed.

5.

Starpkultūru un bilingvālā 
izglītība 2 2  E/ -  2 2  E/ -  Resija Zauere, Mag. philol.

6. Bērnu tiesību aizsardzība 1   1  I/ - 1   1  -/I Iveta Tumaščika, Mag. iur.

7. Vides un veselības izglītība 2   2  -/I 2   2  I/ -
Olga Glikasa, Dr. paed.,              
Vineta Kulmane, Mag. paed.

KOPĀ 12 12

I/E

 

  Tipveida plāns: Studiju programma "Lingvodidaktika"

Mācībspēka 
vārds, uzvārds; zinātniskais/

akadēmiskais grāds
2. 3. 4.

KRP
KRP

Pilna laika klātienes studijas
1. 2. 3.

Nr. S
tu

d
iju

 f
o

rm
a 

P
/N

5.
Studiju kursa nosaukums

4. 5. 1.

Nepilna laika neklātienes studijas

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)

mēn.

2009.gads
dekāne datums mēn. gads

"  "

datums mēn. gads

gads

paraksts

"  "
datums

2009. gads

2009.gads"  "

paraksts

programmas direktore

parakstskatedras vadītāja



E/I

E/E 2. lapa

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E

Ierobežotās izvēles kursi            B 
daļa

 Nozares teorētiskie un profesionālās 
specializācijas studiju kursi 42 42

I. Pedagoģija un psiholoģija 14 14
8. Vispārīgā pedagoģija 2 2 E/ - 2 2 E/ - Rita Ozola, Mag. paed.

9.

Audzināšanas teorija un 
metodika 2 2 E/ - 2 2 E/ - Anita Līdaka, Dr. paed.

10.

Alternatīvās pedagoģiskās 
koncepcijas 2 2  -/I 2 2  -/I Irēna Valdmane, Mag. paed.

11. Didaktika 2 2 E/ - 2 2 E/ - Irēna Valdmane, Mag. paed.

12. Integratīvā pedagoģija 2  2  -/I  2 2  -/I  Dina Bethere, Mag. paed.

13. Sociālā psiholoģija 2 2 E/ - 2 2 E/ - Jeļena Mihejeva, Dr. psych.

14. Pedagoģiskā psiholoģija 2 2  -/E 2 2  -/E Vija Zēlerte, Mag. psych.
II. M ācību priekšmetu didaktikas 
(latviešu valoda) 26 26

15. Lingvodidaktika 2 2 I/ - 2 2 I/ - Diāna Laiveniece, Dr. paed.

16. LAT1 didaktika 2 2  -/E 2 2  -/E Diāna Laiveniece, Dr. paed.

17. LAT2 didaktika 3 3  -/E   3 3  -/E   Resija Zauere, Mag. philol.

18. Literatūras didaktika 4 2 2 I/E 4 2 2 I/E Anda Kuduma, Dr. philol.

19. Kulturoloģijas didaktika 4 2 2 I/E 4 2 2 I/E Zanda Gūtmane, Dr. philol.

20.

Literāro tekstu izmantošana 
mācību procesā 2  2  -/I 2 2 I/ -  

Diāna Laiveniece, Dr. paed.,         
Linda Zulmane, Mag. philol. 

21.

Bērnu literatūra un kultūra 
skolā 3 3  E/ - 3 3  E/ - 

Sandra Okuņeva, Mag. philol.,      
Anda Kuduma, Dr. philol.

22.

Mitoloģija un folklora 
vidusskolā 2 2 E/ - 2 2 E/ - Gita Girņus, Mag. philol.

23.

Pasaules literatūra un kultūra 
vidusskolā 2  2  -/E 2  2  -/E Zanda Gūtmane, Dr. philol.

24.

Jaunākā latviešu literatūra 
skolā 2 2  I/ - 2  2  -/I  Anda Kuduma, Dr. philol.

KRPKRP

Pilna laika klātienes studijas
3. 4.

Studiju kursa nosaukums

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)

5.2.

Nr.

Mācībspēka
 vārds, uzvārds;

zinātniskais/
akadēmiskais grāds

Nepilna laika neklātienes studijas

  Tipveida plāns: Studiju programma "Lingvodidaktika"

3. 4. 5. 1.1.

S
tu

d
iju

 f
o

rm
a 

P
/N

2.



E/I

3. lapa

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E

II. M ācību priekšmetu didaktikas 
(krievu valoda) 26 26

25. Krievu valodas didaktika 4 2 2 I/E 4 2 2 I/E Marina Novika, Dr. paed.

26. Krievu literatūras didaktika 4 2 2 I/E  4 2 2 I/E  Eleonora Ņikiforova, Mag. paed.

27.

Literāro tekstu izmantošana 
mācību procesā 2   2  -/I 2  2  -/I  Eleonora Ņikiforova, Mag. paed.

28. Krievu valodas dialektoloģija 2  2  I/ - 2   2  -/I Larisa Pavlovska, Dr. paed.

29. Mūsdienu krievu valda 5  3  -/I 2 E/ - 5  3  -/I 2 E/ - 
Marina Novika, Dr. paed.,        
Eleonora Ņikiforova, Mag. paed.

30. Kulturoloģijas didaktika 4 2 2 I/E 4 2 2 I/E
Marina Novika, Dr. paed.,         
Eleonora Ņikiforova, Mag. paed.

31.

Krievu un latviešu kontrastīvā 
lingvistika 5  3 2 I/E 5  3 2 I/E  

Marina Novika, Dr. paed.,         
Eleonora Ņikiforova, Mag. paed.

III. Pedagoģiskā prakse 26 26

32. Vērošanas prakse 2 2 I/ - 2 2  -/I
Resija Zauere, Mag. philol.,             
Marina Novika, Dr. paed.

33.

Mācību prakse pamatskolā (5. 
– 9. klasē) 6 6  -/E 6 6 E/ - 

Resija Zauere, Mag. philol.,             
Marina Novika, Dr. paed.

34.

Mācību prakse vidusskolā (10. 
– 12. klasē) 8 8 E/ - 8 8  -/E

Resija Zauere, Mag. philol.,               
Marina Novika, Dr. paed.

35.

Kvalifik ācijas prakse (5. – 12. 
klasē) 10 10  -/E 10 10 E/ - 

Resija Zauere, Mag. philol.,                   
Marina Novika, Dr. paed.

IV. Kvalifik ācijas pārbaudījumi 22 22
36. Kvalifik ācijas eksāmens 2 2  -/E 2  2 E/ - Diāna Laiveniece, Dr. paed.

37.

Maģistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana 20 20 E/ - 20  20  -/E Diāna Laiveniece, Dr. paed.

KOPĀ (latv. val.) 100 20 20 20 20 20 100 17 17 17 17 12 20
KOPĀ (krievu val.) 100 20 20 20 19 20 100 17 17 17 17 12 20

S
tu

d
iju

 f
o

rm
a 

P
/N

Mācībspēka
 vārds, uzvārds;

zinātniskais/
akadēmiskais grāds

KRP

Pilna laika klātienes studijas

KRP

Nepilna laika neklātienes studijas

1. 2. 3. 4.

Nr.

Studiju kursa nosaukums

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)

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

  Tipveida plāns: Studiju programma "Lingvodidaktika"
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7. Studiju satura un realizācijas 

apraksts 
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Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 
“Lingvodidaktika”  

studiju satura un realizācijas apraksts 
 

1. UzĦemšanas nosacījumi 
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds latviešu vai krievu filoloģijā 

 
2. UzĦemšanas prasības  

Profesionālās motivācijas pārrunas 
 

3. Studiju ilgums 
2,5 gadi (pilna laika studijās), 3 gadi (nepilna laika studijās) 

 

4. Programmas apjoms kredītpunktos 
100 KRP  

 
5. Programmas struktūra   

• Obligātās izvēles (A) daļa: vispārizglītojošie studiju kursi – 12 KRP 
• Ierobežotās izvēles (B) daļa – 88 KRP, no kuriem 

o pedagoģijas un psiholoģijas kursi – 14 KRP 
o mācību priekšmetu didaktikas kursi – 26 KRP 
o pedagoģiskā prakse – 26 KRP 
o kvalifikācijas pārbaudījumi – 22 KRP 
 

6. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija  
Latviešu valodas un literatūras skolotājā un kulturoloģijas skolotājs  
Krievu valodas un literatūras skolotāja un kulturoloģijas skolotājs 
(Skolotāja profesijas standarta reģistrācijas Nr. PS 0238, apstiprināts ar IZM 
2004. gada 27. februāra rīkojumu Nr. 116) 

 
7. Iegūstamais grāds 
  Profesionālais maģistra grāds filoloģijā 

 
8. Iegūstamais augstākās izglītības diploms  

Profesionālās augstākās izglītības diploms  
 

9. Prasības profesionālās kvalifikācijas ieguvei  
Apgūt vispārizglītojošo studiju kursu saturu un sekmīgi nokārtot pārbaudījumus. 
Apgūt nozares profesionālās specializācijas kursu saturu un sekmīgi nokārtot 
pārbaudījumus. 
Izpildīt prakses uzdevumus, izvērtēt savu darbību prakses laikā un sniegt 
atskaites ziņojumu par profesionālās pieredzes ieguvi un pilnveidi četrās 
praksēs. 
Sekmīgi nokārtot kvalifikācijas eksāmenu latviešu (krievu) valodas didaktikā, 
literatūras didaktikā, kulturoloģijas didaktikā.. 
Izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu, saņemot pozitīvu novērtējumu 
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10. Studiju formas 
Pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas 

 
11. Darbības formas 

Lekcijas, praktiskie darbi, semināri, diskusijas, patstāvīgais darbs, e-studijas, 
projekti, prakses un prakšu atskaites 

 
12. Pārbaudes formas 

Ieskaites (ar atzīmi) un eksāmeni 
 

13. Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 
• LiepU Humanitārā fakultāte 
• Latviešu valodas katedra 
• Svešvalodu katedra 
• Literatūras katedra 
• Pedagoģijas katedra 
• Psiholoģijas katedra 
• Vadībzinātņu katedra 
• Sociālo zinātņu katedra 
• Vides zinātņu katedra 
• Matemātikas un informātikas katedra 
• LiepU Kurzemes Humanitārais institūts 
• LiepU bibliotēka 
• LiepU Studiju daļa 
• LiepU Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa 
• LiepU Reģionālās tālmācības centrs 
• Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorija 

 

14. Palīgpersonāla raksturojums  
Studiju programmas īstenošanā bez docētājiem iesaistīti ir arī LiepU 
administrācijas pārstāvji un darbinieki: Humanitārās fakultātes dekāne, 
prodekāne un lietvede, LiepU prakses metodiķis, kā arī LiepU bibliotekāri, 
profilējošo katedru sekretāri un IT servisa darbinieki. Ar šo cilvēku palīdzību 
studenti var risināt dažādus ar studiju procesu saistītus jautājums, piemēram, 
saņemt nepieciešamos dokumentus un izziņas, iegūt informāciju un studijām 
nepieciešamo literatūru, kopēt un pavairot mācību materiālus u. tml. 

 
15. Materiālās bāzes raksturojums 

LiepU infrastruktūra ir pietiekama, lai īstenotu studiju programmas vajadzības. 
Studijas pārsvarā notiek divās ēkās – universitātes centrālajā ēkā (Lielajā ielā 14) 
un Humanitārās fakultātes ēkā (Kūrmājas prospektā 13). Studiju programmas 
studentiem nav savas studiju telpas, jo telpu un finanšu resursu nepietiekamības 
dēļ nav īstenota ideja par mācību metodiskā kabineta iekārtošanu latviešu 
(krievu) valodas un literatūras skolotājiem. Tā iecerēta kā studiju telpa ar 
apmēram 12 darbavietām topošajiem latviešu valodas un literatūras skolotājiem 
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no dažādām studiju programmām (LiepU pašlaik šo specialitāti iespējams iegūt 
četrās dažādās pilna laika un nepilna laika studiju programmās) un krievu 
valodas un literatūras skolotājiem (LiepU pašlaik šo specialitāti iespējams iegūt 
tikai studiju programmā “Lingvodidaktika”). Mācību metodiskajā kabinetā 
studentiem būtu pieeja visiem nepieciešamajiem izglītības dokumentiem, 
pedagoģiskajai un metodiskajai literatūrai, pedagoģiskajai presei (skolotāju 
žurnāliem), mācību literatūrai, jaunākajiem skolas mācību komplektiem, kā arī 
senākiem un pat vēsturiskiem latviešu valodas mācību līdzekļiem ar iespējām 
šos resursus izmantot studijām, praktisko un seminārnodarbību sagatavošanai, 
nepieciešamības gadījumā – pavairot, iestrādāt tos savos mācību līdzekļos, 
piemēram, pedagoģiskās prakses vajadzībām u.tml. 
 

16. Programmas izmaksas 
 Sk. tabulu nākamajā lpp.  
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8. Citi studiju programmu 

raksturojošie dokumenti
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8.1. Studiju programmas licences 

lapa 
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8.2. Studējošo iespējas turpināt 

studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 
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8.3. Apliecinājums studējošo 

prakses nodrošināšanai 
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8.4. Atsauksmes par studiju 

programmu 
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8.5. LiepU reăistrācijas apliecība 
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8.6. Profesijas standarts 
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8.7. Darba devēju viedokĜu apmaiĦa 

LiepU fokusgrupās 
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Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību  

nākamajiem sešiem gadiem 
 

2008. gada pavasarī Liepājas Pedagoģijas akadēmija (LPA) organizēja viedokļu 
apmaiņu darba devēju fokusgrupās vairākās studiju jomās, starp tām arī pedagogu 
izglītības un izglītības zinātnes studiju programmām. Darba devēji fokusgrupā: 

1. Indra Bunka, Liepājas Tehniskās jaunrades centra direktore, 
2. Vizma Vītoliņa, Grobiņas ģimnāzijas direktore, 
3. Nora Strode, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Delfīns” direktore, 
4. Ērika Zīle, Liepājas 48. arodvidusskolas direktore, 
5. Gunta Zalemane, Liepājas 31. arodvidusskolas direktore, 
6. Dzintars Kudums, Bārtas pamatskolas direktors, 
7. Atis Brikmanis, Liepājas speciālās internātskolas direktors, 
8. Zigmunds Cinkus, Liepājas rajona Izglītības pārvaldes vadītājs, 
9. Tamāra Štrausa, Liepājas rajona Pieaugušo izglītības centra direktore, 
10. Ludmila Molčanova, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja, 
11. Kristīne Niedre, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece, 
12. Helvijs Valcis, Liepājas 1. ģimnāzijas direktors. 

Galvenā uzmanība fokusgrupā tika pievērsta skolotāju profesijas attīstībai un 
iespējamiem sadarbības attīstības veidiem starp izglītības iestādēm un augstskolu. 
Pašreizējā situācija izglītībā un sabiedrībā kopumā nosaka skolotāju profesijas tālākās 
attīstības nepieciešamos virzienus. Nākotnē darba devēji vēlētos redzēt 
1) skolotājus, kuri grib strādāt, 
2) skolēnus, kuri būtu motivēti,  
3) vecākus, kuri būtu atbildīgi par saviem bērniem. 

Aktuāls jautājums ir jauno pedagogu gatavība darbam skolā. Mērķgrupas 
dalībnieki secināja, ka, jau studējot pedagoģiju, studentiem rodas šaubas par darbu 
izglītības iestādēs. Iespējamais iemesls tam varētu būt prakses grūtības un pirmā reālā 
saskarsme ar pedagoģisko darbu. Fokusgrupā tika secināts, ka nepieciešams pievērst 
vairāk uzmanības prakses jautājumiem un jauno praktikantu uzņemšanai izglītības 
iestādēs, prakses uzdevumu, noteikumu izstrādei un caurskatīšanai.  

Analizējot jauno speciālistu sagatavotību skolām, tika secināts, ka studenti nereti 
nav sagatavoti profesionālam darbam, kas skaidrojams ar teorijas neatbilstību praktiskajai 
dzīvei, kā arī izglītības sistēmas nespēju piemēroties straujajām pārmaiņām sabiedrībā, 
kas spēcīgi ietekmē pedagoģisko darbu. 

Pie jaunajām problēmām darbam ar izglītojamajiem, kas veidojas no Latvijas 
sociālā stāvokļa, tiek atzīmēta skolēnu motivācija mācīties, hiperaktivitāte, darbs ar grūti 
audzināmajiem bērniem, kuru izglītošanai ir nepieciešamas pedagoģiskās kompetences, 
kas visbiežāk pietrūkst jaunajiem speciālistiem. Nopietna problēma ir arī pedagoga darba 
prestižs, kas veidojas no medijos atspoguļotā un sabiedrībā kultivētā. Tādēļ mūsdienu 
pedagogam ir nepieciešamas arī kompetences sadarbībai ar medijiem un vietējo 
sabiedrību (kopienu), kas īpaši aktuāli ir mazās lauku skolās, kur izglītības iestāde pilda 
arī pagasta (novada) kultūras centra funkcijas. Izglītības iestāžu pārstāvji akcentēja 
skolotāja nepieciešamās prasmes sadarboties ar vecākiem, kuri tiek arī uzskatīti par 
izglītības pakalpojuma saņēmējiem. 
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Galvenās sadarbības formas starp augstskolu un darba devējiem tiek saskatītas 
prakses organizēšanas jautājumos, studentu un pētnieku pētījumu piemērošanā konkrētām 
vajadzībām, pedagogu praktiķu un pedagogu teorētiķu kopējā sadarbībā, kā arī visa veida 
atgriezeniskās saites nodrošināšanā, kas skar arī prakses, akcentējot to, ka labprāt 
piedalītos arī prakses noslēguma konferencēs, lai izglītības iestādes varētu arī novērtēt 
savu darbību attiecībā uz prakses nodrošināšanu. 

 
Arī 2009. gada pavasarī LiepU tika organizēta darbu dēvēju viedokļu apmaiņa 

vairākās studiju jomās, tai skaitā arī izglītības jomā. Fokusgrupas sastāvs: 
1. Dina Jaunzeme – Liepājas PII “Saulīte” vadītāja,  
2. Kristīne Bārdule – Liepājas Centra pamatskolas direktore,  
3. Ludmila Molčanova – Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja,  
4. Gita Babajana – Valsts Nodarbinātības aģentūras Liepājas filiāles vadošā karjeras 

konsultante,  
5. Vaira Krūmiņa – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolotāja,  
6. Iveta Pūķe – Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta vadītāja,  
7. Daina Lukjanova – Liepājas rajona Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece 

metodiskajā darbā 
Veicot izglītības jomu studiju programmu SVID analīzi, fokusgrupas dalībnieki 

kā mūsu studentu stipro pusi atzīmē vēlēšanos darboties (prakses laikā), taču lielāku 
uzsvaru liek uz vājo pušu, kā arī iespēju un draudu raksturojumu. 

Vājās puses: 
• izglītības nozarē nodarbināto cilvēkresursu ir par daudz, 
• ātri zūd pedagogu lojalitāte izglītības iestādei, 
• pedagogiem trūkst kompetences, lai tiktu galā ar mūsdienu problēmām (uzvedības, 

sociālajām u.tml.), 
• nav iestājeksāmenu specialitātē, kas neļauj noteikt studenta atbilstību izvēlētajai 

profesijai, 
• studentiem un absolventiem ir zems pašvērtējums – tiek piedāvāts augstāks amats, bet 

viņi baidās, ka netiks galā ar pienākumiem, ka pietrūks zināšanu. 
Iespējas: 

• Jāveido studiju programmas/kursi, kurās skolotāji iegūst papildus 
kvalifikāciju/pārkvalifikāciju, 

• Apmācīt pedagogus, kuriem ir prasmes strādāt apvienotajās klasēs. 
Draudi: 

• izglītības jomā vēlas atgriezties cilvēki no citām nozarēm, kuriem ir pedagoģiskā 
izglītība,  

• konkurence uz pedagogu vietām aug (vienlaikus tas ir uzākstāms arī par pozitīvu 
aspektu), 

• ja likvidēs lauku skolas, tiks negatīvi iespaidota izglītības kvalitāte, 
• pārāk liela apjoma pedagoģiskās prakses, 
• var samazināties pieprasījums pēc izglītības jomas studiju programmām, jo cilvēki, 

kuriem bijis nepieciešams iegūt izglītību, to ir ieguvuši. 
 

Salīdzinājumā ar 2008. gada darba devēju fokusgrupās izteiktajiem viedokļiem 
šajā gadā eksperti atzīmēja, ka ir uzlabots prakses norises process, ko iepriekšējā gadā 
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darba devēji minēja kā vienu no vājajām pusēm. Joprojām aktuāls jautājums ir, kā 
nodrošināt pedagogu pilnas darba slodzes skolās. Kā iepriekšējā, tā arī šajā gadā 
fokusgrupu dalībnieki atzīmē mūžizglītības nozīmi un aktualitāti. Tāpat kā iepriekšējā 
gadā, arī šajā gadā par vienu no lielākajiem draudiem eksperti uzskata reģionālās 
reformas īstenošanu.  

 
Secinājumi par fokusgrupās izteikto viedokļu attiecināmību uz studiju programmu 

“Lingvodidaktika” ir vairāki: 
1. Studiju programmas priekšrocība ir tās plašais piedāvājums – iespēja iegūt 

profesionālā maģistra grādu lingvodidaktika un attiecīgi latviešu vai krievu valodas un 
literatūras skolotāja un kulturoloģijas skolotāja kvalifikāciju. 

2. Piedāvātie studiju kursi kā Izglītības filozofija, Pedagoga profesionālā ētika, Sociālā 
psiholoģija, Integratīvā pedagoģija, Starpkultūru un bilingvālā izglītība, Bērnu tiesību 
aizsardzība u c. nodrošina topošo pedagogu sagatavotību specifisku problēmu 
risinājumam mūsdienu pedagoģiskajā un sociālajā vidē. 

3. Mūsdienu mainīgajos sociālajos un darbatirgus apstākļos noteiktā nepieciešamība 
pārkvalificēties, piemēram, līdztekus sākumskolas skolotāja izglītībai iegūt arī mācību 
priekšmeta(-u) skolotāja kvalifikāciju, ir viena no studiju programmas 
“Lingvodidaktika” priekšrocībām – tajā studē ne tikai filoloģijas bakalaura grādu 
ieguvušie jaunieši, bet arī skolotāji ar pietiekami lielu darba stāžu. 
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9. Norādes par nepievienoto 

dokumentu atrašanās vietu 
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ZiĦas par studiju programmas 

 LINGVODIDAKTIKA 

akreditācijas dokumentu kopai nepievienotiem dokumentiem 
 

N. 

p. 

k. 

Dokumenta nosaukums Dokumenta atrašanās vieta  

1. Nolikums par studijām, 23. 04. 2007., 
grozījumi 29. 08. 2008. 
 

www.liepu.lv sadaļā Dokumenti/ 
Nolikumi 

2. Noteikumi par praksēm, 20. 01. 2003., 
grozījumi 22. 12. 2008.  
 

www.liepu.lv sadaļā Dokumenti/ 
Noteikumi 

3. Noteikumi par studiju kursu 
pārbaudījumiem, 23. 04. 2007., grozījumi 
29. 08. 2008. 
 

www.liepu.lv sadaļā Dokumenti/ 
Noteikumi 

4. Noteikumi par gala pārbaudījumiem un 
valsts pārbaudījumiem, 26. 03. 2007., 
grozījumi 29. 08. 2008. 
 

www.liepu.lv sadaļā Dokumenti/ 
Noteikumi 

5. Bakalaura darbu, diplomdarbu, 
diplomprojektu un kvalifikācijas darbu 
vērtēšanas kritēriji (12. 12. 2005.) 
 

www.liepu.lv sadaļā Dokumenti/ 
Citi dokumenti 

6, Noteikumi par mācībspēku un studējošo 
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 
(19. 05. 2003.) 
 

www.liepu.lv sadaļā Dokumenti/ 
Noteikumi 

7. Metodiskie norādījumi “Studiju darbu 
rakstīšana un noformēšana” (7. izd.),  
 

www.liepu.lv sadaļā Studentiem/ 
Studiju darbu rakstīšana 

8. Informācija un reklāma par studiju 
programmu 

LiepU Informācijas un 
sabiedrisko attiecību daļā, 
Latviešu valodas katedrā 

9. Pārskati par akadēmijas ikgadējo 
pētniecības darbu 

Brošēti izdevumi, katedrās, 
Liepu bibliotēkā u.c. 

 

 


