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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI 
 
 

Mērėis: nodrošināt to zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu apguvi, kas 
nepieciešamas logopēda profesionālās darbības veikšanai.  

Uzdevumi: 

1. Veidot izpratni par cilvēku komunikāciju un tās iespējamiem traucējumiem bērniem, 
pusaudžiem, pieaugušajiem un veciem cilvēkiem. 

  Ar komunikāciju šeit un arī turpmāk ir domāti visi procesi, kuri ir saistīti ar 
runātās un rakstītās valodas sapratni un produkciju, kā arī ar neverbālās 
komunikācijas formām; 

2. Nodrošināt zināšanu ieguvi par komunikācijas traucējumu atklāšanas, novērtēšanas 
un diagnosticēšanas iespējām; 

3. Apgūt un praksē izmantot komunikācijas traucējumu novēršanas metodes un 
paĦēmienus, iepazīstināt ar alternatīvajām un augmentatīvajām sazināšanās 
metodēm, kā arī ar komunikācijas traucējumu profilaksi; 

4. Veidot izpratni par komunikācijas sociālām un kulturālām atšėirībām, respektējot 
indivīda tiesības būt savādākam sabiedrībā; 

5. Rosināt studentus zinātniskai darbībai, izvēloties aktuālas pētījumu tēmas logopēdijā 
par dažādiem komunikācijas traucējumu aspektiem. 

 

 Programmas mērėis tiek sasniegts, teorētiski un praktiski apgūstot studiju plānā 
paredzētos studiju kursus, izpildot logopēdisko prakšu uzdevumus, izstrādājot studiju 
darbus dažādās logopēdijas jomās. Studiju programmas realizācijas uzdevumi nosaka 
un pamato studiju kursu izvēli. 

 Studējot programmā Logopēdija studējošie ir iegūsti zināšanas tajās medicīnas, 
valodniecības, pedagoăijas un psiholoăijas zinātĦu jomās, kuras tieši un pakārtoti ir 
saistītas ar logopēdiju, iegūst zināšanas logopēdijas teorētiskajos un praktiskajos kursos, 
apgūst logopēdiskā darba tehnoloăiju lietošanas prasmes, strādājot ar visa vecuma 
klientiem ar dažādām logopēdiskajām diagnozēm, izveido personīgo attieksmi pret 
indivīdu ar komunikācijas traucējumiem un viĦa vietu sabiedrībā.  

 Studiju programmas absolventiem ir jābūt gataviem veikt ar logopēda praktisko 
darbību saistītos pienākumus, t.i. runas, valodas un komunikācijas traucējumu 
profilaksi, novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un konsultēšanu, jāprot organizēt 
logopēdisko darbu un jārūpējas par profesijas prestižu, ievērojot profesijas standarta un 
profesionālās ētikas normas, kā arī aktīvi jāiesaistās jaunu programmu, metožu un 
korekcijas tehniku ieviešanā atbilstoši izglītības un sociālās vides vajadzībām. 
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2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZ ĀCIJA 

 

Studiju programma ir izveidota Liepājas Pedagoăijas akadēmijā (LPA). Programma 
ir licencēta 2006.gada 17. janvārī (lic.Nr. 04043-37) un tās īstenošana uzsākta 
2006.gada septembrī. 

Studiju darbs programmā tiek organizēts saskaĦā ar LR Izglītības likumu, LR 
Augstskolu likumu, MK „Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības standartu”, saskaĦā ar Latvijas Republikas izglītības klasifikatoru, LPA 
Satversmi, atbilstoši LPA „Nolikumam par studijām” un citiem studiju 
reglamentējošiem dokumentiem. 

Studiju programma veidota saskaĦā ar Eiropas logopēdu asociācijas (CPLOL1) 
logopēdu pamatizglītības standartu (Revision of the Minimum Standart for Initial 
Education), kurā integrēti BoloĦas deklarācijas pamatprincipi augstākās izglītības 
iegūšanā Eiropā. Tādejādi profesionālā bakalaura studiju programma Logopēdija pēc 
savas organizācijas un satura līdzinās citās Eiropas augstskolās īstenotām augstākām 
izglītības programmām logopēdijā. 

Studiju programma Logopēdija funkcionē saskaĦā ar LPA mērėi t.i., nodrošina 
studijas un zinātniskos pētījumus - izglītības zinātnē un skolotāju izglītībā, kā arī 
informē un izglīto sabiedrību par jaunākajiem sasniegumiem logopēdijas jomā Latvijā 
un pasaulē. 

 
LPA profesionālās augstākās izglītības programma Logopēdija ir vienīgā šāda tipa 

bakalaura programma Latvijā, kas dod iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu 
izglītībā un skolotāja logopēda kvalifikāciju. 

 
Studiju procesa organizācijā un īstenošanā tiek ievēroti demokrātijas principi. 

Akadēmiskais personāls un studenti ieinteresēti piedalās studiju programmas satura, tā 
īstenošanas izvērtēšanā un pilnveidošanā. Lai nodrošinātu studiju kvalitāti studiju 
procesā tiek uzklausīti sociālie partneri – darba devēji un profesionālo asociāciju 
pārstāvji. 

Topošie studenti informāciju par iespējām studēt logopēdiju LPA saĦem augstskolas 
organizētajos informatīvajos pasākumos visā Latvijā. Studentu uzĦemšana programmā 
notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Šo procesu 
reglamentē LPA Senāta apstiprinātie „UzĦemšanas noteikumi pilna laika un nepilna 
laika studijām”. UzĦemamo studentu budžeta un maksas vietu skaitu katru gadu 
apstiprina LPA Senāts. 

Studiju programmas organizācija atspoguĜojas studiju plānā apstiprinātajos kursos 
un tiem paredzētajās darba formās. Programmas Logopēdija studiju kursi ir strukturēti 
septiĦos moduĜos: logopēdijas pamatkursi, bērnu logopēdija, balss traucējumi/ 
audioloăija, skolas logopēdija, sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos, 
pieaugušo logopēdija, noslēguma prakse/ diplomdarbs. Katrā modulī zināšanas, prasmes 
un attieksmes tiek apgūtas teorētiskā un praktiskā līmenī - lekcijās, praktiskās 
nodarbībās, semināros, patstāvīgā darbā, praksēs u.c. Studiju moduĜi tiek apgūti 
ievērojot secīguma principu. 

Pēc studijām studējošie iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā un 5. līmeĦa 
skolotāja logopēda kvalifikāciju, kas dod tiesības programmas absolventiem uzsākt 

                                                 
1 Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes- Logopèdes de l’Union Européenne/ Standing Liaison 
Committee of E.U. Speech and language therapists and logopedists 
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patstāvīgu darbu vispārējās un speciālās izglītības iestādēs, attīstības centros, 
privātpraksēs, kā arī turpināt izglītību, studējot akadēmiskā vai profesionālā maăistra 
studiju programmās. 

Kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanā liela nozīme ir skaidri definētai studentu, 
mācībspēku un programmas direktora atbildībai un pienākumiem, kā arī skaidri 
izstrādātai un noteiktai studiju norisei un pārraudzībai. Šo procesu reglamentē LPA 
„Nolikums par studijām”. 

Studiju programmas Logopēdija izstrādi, īstenošanu un kvalitātes pilnveidi vada 
programmas direktore (LPA „Nolikums par studiju programmu direktoriem”) un par 
studiju programmu atbildīgā Pedagoăijas katedra, sadarbojoties ar citu LPA katedru 
docētājiem un pieaicinātiem mācībspēkiem no citām augstskolām. 

LPA ir izstrādājusi Kvalitātes vadības sistēmu, kura ir saistoša ikvienai akadēmijā 
realizētajai programmai.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Logopēdija kvalitāti nodrošina sekojoši 
faktori: 

1. Studiju programmas prasībām atbilstošu docētāju piesaiste. Mācībspēki ir 
kompetenti savā specialitātē, spējīgi teorētiėi, zinoši praktiėiem un strādājoši 
pētniecības darbā. Ikvienam mācībspēkam ir izpratne par logopēda profesiju. 
Logopēdijas teorētiskos un praktiskos kursus vada tikai mācībspēki ar augstāko 
izglītību logopēdijā. Prakses vada augsti kvalificēti logopēdi, kuriem ir ikdienas 
prakse ar attiecīgajiem runas, valodas un komunikācijas traucējumiem.  
 

2. Regulāra studiju kursu satura izvērtēšana un papildināšana, atbilstoši nozares 
attīstībai.  

 
3. Pārdomāta, uz teorētiskām studijām balstīta prakses organizācija. Prakses laikā 

studenti apgūst vispārējas logopēdiskā darba iemaĦas, kas saistītas ar runas, 
valodas un komunikācijas traucējumu profilaksi, novērtēšanu un korekciju. 
Atbilstoša prakses vietu un prakses konsultantu izvēle dod iespēju studentiem 
apgūt praktiskā darba pieredzi, strādājot ar visa vecuma klientiem un dažādiem 
traucējumu veidiem. 

 
4. Regulārs (katra studiju gada noslēgumā) studiju programmas pašnovērtējums, 

kurā tiek analizēti studiju rezultāti, mācībspēku profesionālā kvalifikācija, 
teorētisko un praktisko kursu vienotība. Iekšējā pašnovērtēšanas procesā 
nozīmīgas ir studentu aptaujas un intervijas par studiju procesu. Balstoties uz 
programmas izvērtējumu, tiek veidots programmas turpmākās attīstības plāns. 
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3. STUDIJU PROGRAMMAS LEKCIJU KURSU, PRAKTISKO 
NODARBĪBU, SEMINĀRU UN CITU STUDIJU PASĀKUMU 

APRAKSTA ANOT ĀCIJA 
 

 Studiju  programmas Logopēdija struktūra veidota, balstoties uz koncepciju par 
logopēdiju kā integrētu zinātĦu nozari. Programma paredz studējošiem iegūt teorētiskas 
un praktiskas zināšanas medicīnas, valodniecības, pedagoăijas, psiholoăijas zinātĦu 
jomās, kuras tieši un pakārtoti ir saistītas ar logopēdiju. 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas Logopēdija kopējais apjoms ir 160 
KRP. Viena kredītpunkta apjoms ir 40 stundu studējošo slodze, kur 16 stundas veido 
kontaktnodarbības, bet 24 stundas studējošo patstāvīgais darbs. 

 Bakalaura studiju laikā studējošie secīgi apgūst septiĦus moduĜus: logopēdijas 
pamatkursi, bērnu logopēdija, skolas logopēdija, balss traucējumi/ audioloăija, 
sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos, pieaugušo logopēdija, 
noslēguma prakse un darbs (skat. 1.tabulu). Katrs modulis paredz zināšanu un prasmju 
apguvi kādā konkrētā logopēdijas jomā. ModuĜa izveides pamatprincips ir integrēt 
teorētiskās un praktiskās zināšanas, veicināt pētnieciskā darba iemaĦas konkrētā 
logopēdijas jomā, tādejādi radot studentos izpratni par traucējumu būtību un attīstot 
praktiskās darba iemaĦas logopēdiskās iedarbības plānošanā un veikšanā. Katra moduĜa 
apguves laikā studenti apmeklē lekcijas, praktiskās nodarbības, seminārus, veic prakses 
uzdevumus un noslēgumā izstrādā studiju darbu, kurā apkopo teorētiskās un praktiskās 
zināšanas konkrētajā logopēdijas jomā. 

 

PROGRAMMAS LOGOPĒDIJA  STUDIJU KURSU MODUěI 

1.tabula  

Studiju 
gads 

Semestris Modulis Studiju kursi KRP Pārbaudījums 

Ievads prof.studijās 1 I 
Ievads logopēdijā 3 E 
Profesionālā ētika 1 I 

Datorzinības 1 I 
Loăika un retorika 2 E 

Svešvaloda 2  
Lingvistika 2  

Sazināšanās teorija 1 I 
Bērnu valodas attīstība 1 I 

Runas un dzirdes fizikālie 
pamati 

1 I 

Transkripcija 1 I 
Vispārīgā psiholoăija 2 E 

 
 
 
 
 
 

1. 

Logopēdijas 
pamatkursi  
(20 KRP) 

Vispārīgā pedagoăija  2 E 
Logopēdijas vēsture 1 I 

Svešvaloda 2 E 
Lingvistika 2 E 

Akustiskā fonētika 2 E 
Cilvēka anatomija un 

fizioloăija 
1 I 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

Logopēdijas 
pamatkursi  
(20 KRP) 

Runas, dzirdes orgānu 
anatomija, fizioloăija un 

patoloăija 

2 E 
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Ăenētika 1 I 
Neirofizioloăija 1 I 

Bērnu neiroloăija 2 E 
Pediatrija 2 E 

Attīstības psiholoăija 2 E 

   

Logopēdiskā prakse I 2 I 
Runas un valodas 

novērtēšanas metodes 
2 E 

SkaĦu izrunas traucējumi 3 E 
ŠėeltĦu runa  2 E 
Ortodontija 1 I 

Valodas traucējumi 
bērniem 

4 E 

Agrīnās attīstības 
logopēdija 

2 E 

Logopēdiskā ritmika 2 E 

 
 
 
 

3. 

Bērnu 
logopēdija 
 (20 KRP) 

Logopēdiskā prakse II 4 E 
Runas tempa un ritma 

traucējumi 
3 E 

Bērnu literatūra 1 I 
Pētījumu metodoloăija 2 E 

Bērnu 
logopēdija 
(8 KRP) 

Studiju darbs 2 
I 
 

Balss traucējumi 2 E 
Onkoloăija 1 I 
Audioloăija 2 E 
Psihoterapija 1 I 

Logopēdiskā prakse III 2 I 
UzĦēmējdarbība 2 E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   
 
 

4. 

Balss 
traucējumi / 
Audioloăija 
(12 KRP) 

Grāmatvedība 2 E 
Projektu izstrāde un 

vadība 
2 E 

Rakstu valodas traucējumi 4 E 
Didaktika 2 E 

Psiholingvistika 1 E 
Bērnu tiesību aizsardzība 1 I 
Saskarsmes psiholoăija 2 E 
Pedagoăiskā psiholoăija 2 E 
Logopēdiskā prakse IV 4 E 

 
 
 
 

5. 

 
 

Skolas 
logopēdija 
(20 KRP)` 

Studiju darbs skolas 
logopēdijā 

2 I 

Sazināšanās personām ar 
kompleksiem funkciju 

traucējumiem 

3 E 

Alternatīvā un 
augmentatīvā sazināšanās 

2 E 

Speciālā pedagoăija 2 E 
Bērnu psihopatoloăija 2 E 

Bērnu dizartrija 2 E 
Ēšanas traucējumi 

bērniem 
1 I 

Kl īniskā psiholoăija 2 E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

Sazināšanās 
kompleksu 
funkciju 

traucējumu 
gadījumos  
(20 KRP) 

Logopēdiskā prakse V  4 E 
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   Studiju darbs par 
kompleksiem funkciju 

traucējumiem 

2 I 

Iegūtie valodas traucējumi 3 E 
Iegūtie neiromotorie 

traucējumi 
1 I 

Gerontoloăija 1 I 
Androgoăija 1 I 
Psihiatrija 1 I 
Neiroloăija 1 I 

Neiropsiholoăija 2 E 
Logopēdiskā prakse VI 4 E 

 
 
 
 
 

7. 

 
 
 

Pieaugušo 
logopēdija 
 (20 KRP) 

Brīvās izvēles kursi  6  
Statistikas metodes 

pētījumos 
1 I 

Informātikas tehnoloăijas 
logopēdijā 

1 I 

Logopēdiskā prakse VII 6 E 
Bakalaura darbs 10 E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
 

8. 

Noslēguma 
prakse un 

darbs 

Kvalifik ācijas eksāmens 2 E 
 

 

 Bakalaura studiju programma Logopēdija paredz, ka pēc diploma iegūšanas 
programmas absolventi varēs strādāt dažāda tipa izglītības iestādēs, kā arī privātajā 
praksē. ĥemot vērā dažādu izglītības iestāžu specifiku, logopēdam ir jāapgūst speciālas 
prasmes logopēdijā, lai varētu sekmīgi tajās strādāt. Tā īpašu sagatavotību prasa darbs ar 
vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem, skolotāja logopēda darbs logopēdiskajās skolās 
vai logopēdiskajās klasēs, kā arī darbs specializētajos bērnu attīstības centros, kuru 
klienti ir ar smagiem fiziskiem un psihiskiem traucējumiem. Tāpēc 4.studiju gadā 
studentiem tiek piedāvāts izvēlēties studiju kursus 6KRP apjomā, kuri paredz 
padziĜinātu specializāciju kādā no iepriekš minētajām jomām. Brīvās izvēles studiju 
kursi ir strukturēti blokos, kur katra bloka apjoms ir 6 KRP. Tiek piedāvāti vairāki 
brīvās izvēles kursu bloki (sk. Tipveida plānā). 

Katram studiju kursam ir izstrādāts detalizēta studiju kursa programma, kurā ir 
atrodama informācija par studiju kursa mērėi, saturu un darba formām, kā arī 
plānotajiem rezultātiem. Piedāvāto kursu saturs un studiju formas ir atbilstošas 
jaunākajām teorijas un prakses atziĦām, logopēdijas attīstības vajadzībām un 
tendencēm. 

Studiju procesā 40% no studiju kursu apjoma tiek īstenoti praktiski. 

Bakalaura programmas apguves gaitā studenti uzraksta un aizstāv trīs studiju 
darbus, veic septiĦas logopēdiskās prakses. 

Būtiska profesionālā bakalaura programmas sastāvdaĜa ir prakse. Prakses kopējais 
apjoms 26 KRP. Atbilstoši studiju plānam prakses notiek 1., 2., 3. un 4. studiju gadā. 
Prakse tiek organizēta ārpus mācību iestādes un tā notiek pieredzes bagāta, kvalificēta 
logopēda vadībā. Prakses mērėi, uzdevumi un saturs ir atainoti studiju kursu 
programmās, kuras ir atrodamas pielikumā. Prakses plānojumu skatīt 2.tabulā. 
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PRAKSE STUDIJU PROGRAMM Ā LOGOPĒDIJA 

2. tabula 

Studiju 
gads Rudens semestris Pavasara semestris 

1. 

 Logopēdiskā prakse I 
Logopēdiskā darba organizācija 

� 2 nedēĜas (2KRP) 
� Vērošanas prakse 
 

2. 

Logopēdiskā prakse II 
Bērnu logopēdija 

� 4 nedēĜas (4KRP) 
� Speciālā vai vispārēja tipa pirmsskolas 

izglītības iestāde 
 

Logopēdiskā prakse III 
Audioloăija 

� 2 nedēĜas (2KRP) 
� Dažāda tipa iestādes, kurās ir personas 

ar dzirdes traucējumiem 
 

3. 

Logopēdiskā prakse IV 
Skolas logopēdija 

� 4 nedēĜas (4KRP) 
� Speciālo un vispārizglītojošo skolu 

logopēdiskie kabineti 
 

Logopēdiskā prakse V 
Kompleksi funkciju trauc ējumi 

� 4 nedēĜas (4KRP) 
� Dažāda tipa iestādes, kurās ir personas 

ar kompleksiem traucējumiem 
 

4. 

Logopēdiskā prakse VI 
Pieaugušo logopēdija 

� 4 nedēĜas (4KRP) 
� Veselības aprūpes iestādes 
 

Logopēdiskā prakse VII 
Noslēguma prakse logopēdij ā 

� 6 nedēĜas (6KRP) 
� Dažāda tipa iestādes 
 

 

 Prakses gaitā studenti precizē, padziĜina un sistematizē esošās zināšanas logopēdijas 
teorijā un praksē, kā arī demonstrē spēju teorētiskās zināšanas integrēt savā praktiskajā 
darbībā. Prakses laikā, studenti mācās izvērtēt logopēdiskās iedarbības efektivitāti un 
analizēt savu darbību. Prakses laikā savāktais datu materiāls, novērojumi un secinājumi 
tiek iekĜauti studiju darbā, tādejādi veicinot un attīstot studentos pētnieciskā darba 
prasmes. Studiju darbu izstrādes laikā iegūto pētnieciskā darba pieredzi studenti 
izmanto bakalaura darba rakstīšanā. 

 Studiju noslēgumā students izpilda noslēguma prakses uzdevumus, nokārto 
kvalifikācijas eksāmenu, izstrādā un aizstāv bakalaura darbu. Kvalifikācijas eksāmenā 
students demonstrē: 

� savas zināšanas logopēdijā,  
�  prasmi praktiski risināt logopēdiskas situācijas,  
� prasmi integrēt pedagoăijas, psiholoăijas, medicīnas un valodniecības kursu 

teorētiskās un praktiskās atziĦas dažādu logopēdisku jautājumu risināšanā.  
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4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 

 Vērtēšanas sistēma LPA bakalaura studiju programmā Logopēdija ir atbilstoša 
MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standartu” (20.11.2001), kā arī LPA izstrādātiem „Noteikumi par studiju kursu 
pārbaudījumiem” (23.04.07), „Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts 
pārbaudījumiem”(26.03.07), „Nolikums par studijām”(29.01.07). 

 Students, uzsākot studijas, saĦem studija kursa programmu, kurā ir norādīta 
attiecīgā studiju kursa pārbaudes forma – ieskaite vai eksāmens, plānotie kursa rezultāti 
(apgūstamās kompetences), kā arī prasības kredītpunktu iegūšanai. Studiju kursa 
kārtošanas termiĦš ir fiksēts studiju programmas plānā. Pārbaudījuma rezultātus vērtē 
pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā (ieskaitēs vai eksāmenos izmanto 10 ballu sistēmas 
kritērijus) un kvantitatīvā (studiju kursa apjoms kredītpunktos). Pārbaudījumos 
kvalitatīvi vērtē apgūto kompetenču līmeni attiecīgā kursā. Pārbaudījumu uzskata par 
nokārtotu, t.i. studentam par kursu ieskaita kredītpunktus, ja vērtējums nav zemāks par 
4 ballēm. Pirms pārbaudījumiem studentiem ir iespējams saĦemt mācībspēku 
konsultācijas un palīdzību. Pārbaudījumu rezultāti tiek analizēti mācībspēku un studentu 
savstarpējās diskusijās, kā arī tiek izmantoti studiju kursu izvērtēšanas laikā un palīdz 
attīstīt un pilnveidot šo kursu pasniegšanas metodiku. 

 Ne tikai studiju kursi, bet arī studiju darbi un prakses tiek vērtētas 10 ballu 
sistēmā. Studiju darbi tiek publiski aizstāvēti un tos vērtē darba vadītājs. 

Studiju darbu vērtēšanas kritēriji:  

� prasme izvēlēties tēmu un rakstīt darbu pētījuma robežās, 
� prasme izvirzīt mērėi un definēt uzdevumus, 
� prasme strādāt ar literatūras avotiem, 
� prasme integrēt un apkopot darbā prakses laikā savāktos datus, izdarītos 

novērojumus, secinājumus un atziĦas, 
� prasme izdarīt secinājumus, 
� prasme  publiski uzstāties. 
  
Prakses vērtējumu paziĦo prakses noslēguma konferencē un to veido: 

� iestādes izdots studenta darba raksturojums un vērtējums, 
� prakses mapes izvērtējums. 
 

 Studiju nobeigumā students kārto Valsts pārbaudījumus (bakalaura darba 
aizstāvēšana, kvalifikācijas eksāmens), kuru mērėis ir izvērtēt pretendenta profesionālo 
sagatavotību. Valsts pārbaudījumus pieĦem pārbaudījumu komisija sešu cilvēku 
sastāvā. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas locekĜiem ir Latvijas Logopēdu 
asociācijas un darba devēju pārstāvji. 

 Bakalaura darbs ir publiski jāaizstāv un to vērtē darba recenzents un Valsts 
pārbaudījumu komisija. LPA Studiju padome ir apstiprinājusi „Bakalaura darbu, 
diplomdarbu, diplomprojektu un kvalifikācijas darbu vērtēšanas kritērijus” (12.12.05). 

 Kvalifik ācijas eksāmenā komisija vērtē studenta zināšanas logopēdijā, spēju 
profesionāli risināt problēmbalstītas situācijas, izmantojot zināšanas no 
vispārizglītojošiem, nozares teorētiskajiem un profesionālās specializācijas kursiem. 
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5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā ĪSTENOŠANA 
 

5.1. Izmantotās studiju metodes un formas 
 

Studiju programma tiek realizēta Liepājas Pedagoăijas akadēmijā. To īsteno LPA 
Latviešu valodas, Literatūras, Pedagoăijas, Psiholoăijas, Svešvalodas, Vides zinātĦu, 
Matemātikas un informātikas katedru docētāji, kā arī uzaicinātie mācībspēki no citām 
Latvijas augstskolām. Logopēdijas profesionālās specializācijas studiju kursu realizācijā 
piedalās logopēdijā, speciālajā izglītībā, rehabilitācijā un habilitācijā iesaistīti 
speciālisti. 

Studijas uzsākot, studenti tiek iepazīstināti ar Logopēdijas studiju programmas 
mērėiem un uzdevumiem, saturu, studiju organizāciju, prasībām un plānotajiem 
rezultātiem, kā arī informēti par iespējām aktīvi iesaistīties studiju programmas 
pilnveidošanā, Ħemot vērā LPA finansiālās iespējas un konkrēto ierosinājumu raksturu. 

Bakalaura studiju programmas kursu apguvē tiek izmantotas daudzveidīgas darba 
formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības, studiju darbi, 
prakses, konsultācijas, kā arī studentu patstāvīgais darbs. 

Lekciju nodarbībās līdzās tradicionālajām darba formām, tiek izmantotas 
mūsdienīgas pasniegšanas metodes – teorijas un prakses saliedētība problēmorientētā 
apmācībā, kursu tēmu uzskatāma vizualizācija, izmantojot multimediju iespējas un 
internetu. Atsevišėus studiju kursus, kā piemēram, Sazināšanās teorija un Akustiskā 
fonētika studenti apgūst daĜēji izmantojot tālmācības metodes. 

Īpaša uzmanība tiek atvēlēta praktisko nodarbību plānošanai studiju procesā Daudzu 
studiju kursu apguves mērėis ir veidot praktiskā darba iemaĦas, tāpēc ir svarīgi, lai 
nodarbības notiktu iestādēs, kur logopēdisko darbu ar dažāda vecuma klientiem veic 
pieredzējuši praktiėi. LPA ir izveidojusies ilgstoša un laba sadarbība ar vispārēja tipa un 
speciālām pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām un speciālām skolām, 
bērnu attīstības centriem, veselības aprūpes iestādēm Liepājā, Rīgā un citur Latvijā. Tā 
atsevišėu praktisko nodarbību realizācija notiek mācību ekskursiju laikā. Praktiskās 
nodarbības  studiju programmas Logopēdija studentiem tiek organizētas:  LPA 
Logopēdijas centrā, Liepājas speciālajā internātpamatskolā, Liepājas 15.vidusskolā, 
pirmsskolas izglītības iestādē „Kriks ītis”, „Stārėis”, kristīgā sākumskolā- pirmsskolas 
izglītības iestādē, bērnu bāreĦu aprūpes centrā „Liepāja”, Rīgas 220. pirmsskolas 
izglītības iestādē, SIA „Liepājas reăionālā slimnīca”, Liepājas Metalurgu slimnīcā u.c.  

Ikviena studiju kursu apguvē ir paredzēts studentu patstāvīgais darbs, kura saturs ir 
atspoguĜots kursu programmās. Metodiskas norādes par veicamo darbu ir iespējams 
saĦemt nodarbībās, konsultācijās, kā arī ar e-pasta starpniecību. Patstāvīgā darba izpilde 
tiek kontrolēta semināru nodarbībās, kuru laikā tiek apspriestas patstāvīgi apgūtās 
tēmas. 

Studiju kursos Transkripcija un Runas un dzirdes fizikālie pamati studenti strādā 
laboratorijas darbus. 

Viena no studiju programmas būtiskākajām darba formām ir prakse. 

Prakšu laikā studentiem jāvēro un jāpiedalās profilaktiskā darba veikšanā, runas un 
valodas attīstības novērtēšanā, traucējumu noteikšanā, kā arī logopēdiskās iedarbības 
plānošanā un realizēšanā. Praksēs studentiem ir jāapgūst logopēdiskā darba prasmes 
sekojošās jomās: 
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� sadarbības veidošana ar klientu, lai noteiktu logopēdiskās palīdzības 
nepieciešamību; lai izvērtētu klienta sazināšanās iespējas; lai noteiktu  

� logopēdiskās iedarbības mērėi un izveidotu iedarbības plānu. 

� logopēdiskās iedarbības metožu un logopēdiskā darba tehnoloăiju izvēlē un 
pielietošanā, piederīgo konsultēšanā un apmācībā, 

� sadarboties ar citiem speciālistiem un strādāt atbalsta komandā. 
 

Prakses laikā studentiem ir jāiegūst praktiskā darba pieredze strādājot ar: 

� visa vecuma klientiem - bērniem un pieaugušajiem, 
� visiem traucējumiem - runas un valodas attīstības traucējumiem, balss     

traucējumiem,  runas tempa un ritma traucējumiem, ēšanas traucējumiem, rakstu 
valodas traucējumiem, afāzijām, dizartrijām, sazināšanās funkcijas 
traucējumiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, dzirdes traucējumiem un 
kompleksiem funkciju traucējumiem u.c. 
 

Studiju laikā svarīga mācību sastāvdaĜa ir studentu zinātniski pētnieciskā 
darbība. Bakalaura studiju programmas apguves gaitā studenti izstrādā trīs studiju 
darbus, kuros atspoguĜo prakses laikā iegūto pieredzi: 

� 4.semestrī - studiju darbs Bērnu logopēdijā (2 KRP), 
�     5.semestrī - studiju darbs Skolas logopēdijā (2 KRP), 
�   6.semestrī - studiju darbs par kompleksiem funkciju traucējumiem (2 KRP). 

 
Studentu darbu tematika ir saistīta ar logopēdijas aktuāliem jautājumiem, darbus vada 
logopēdijas kursus docējošie pasniedzēji. 

8.semestrī studenti izstrādā bakalaura darbu (10 KRP), kurā apliecina 
profesionālo gatavību darbam logopēdijas jomā, prasmi patstāvīgi noteikt un risināt 
reālas un aktuālas logopēdijas nozares problēmas. Studiju un bakalaura darba izstrādē 
studenti vadās pēc LPA izstrādātiem metodiskiem noteikumiem „Studiju darbu 
rakstīšana un noformēšana”. Par savu darbu vadītājiem studējošie izvēlas docētājus, 
kuri jau darbojas dažādos ar logopēdiju saistītos pētnieciskos un praktiskos projektos. 

 

5.2. Pētniecības darbība studiju programmā 
Studiju programmā Logopēdija iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskās 

darbības tematika un rezultāti ir aktuāli un nozīmīgi studiju programmas satura un arī 
Latvijas logopēdijas kontekstā. 

Studiju programmas docētāji ir izstrādājuši mācību līdzekĜus, kurus studenti var 
izmantot studiju kursu apguvē un pētniecisko iemaĦu attīstīšanā (sk.3. tabulā). 

STUDIJU PROGRAMMAS DOCĒTĀJU IZSTRĀDĀTIE M ĀCĪBU LĪDZEKěI. 

3. tabula  

Autors Mācību līdzeklis Docējamais studiju kurss 

Bethere D.  Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 
gramatikas pamati.-Rīga: Zīmju valodas 
centrs, 2004.-32 lpp.  

Zīmju valoda, 

Surdopedagoăijas pamati 

Bethere D. Latvijas sabiedriskās organizācijas personām 
ar speciālām vajadzībām: Mācību līdzeklis.- 
Liepāja: LiePA, 2001.- 22 lpp. 

Speciālā pedagoăija, 

 

Markus D. un Fonētikas pētīšanas metodes – I grām. sēr.: Transkripcija. 
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Grigorjevs J. Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas 
metodes – 2002. – Rīga: Rasa ABC – 80 lpp. 

Akustiskā fonētika. 

Markus D. un 
Grigorjevs J. 

Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas 
metodes – II grām. sēr.: Fonētikas pētīšanas 
un vizualizēšanas metodes – 2004. – Rīga: 
Rasa ABC – 80 lpp. 

Transkripcija. 

Akustiskā fonētika. 

Lieăeniece D. Ievads androgoăijā, jeb mācīšanās būt 
pieaugušo vecumā.- R.:RaKa, 2002.-183 
lpp. 

Gerontoloăija 

Lika I. . 
(StrazdiĦa) 

Bērnu psiholoăija: 1. daĜa .- Liepāja: LiePa, 
2003.-92 lpp. 

Attīstības psiholoăija 

Samuseviča A. Pētnieciskais process pedagoăijā. Mācību 
līdzeklis.- Liepāja: LiePA, 2000.-96 lpp. 

Pētījumu metodoloăija, 

Samuseviča A. Pētīšanas metodes pedagoăijā. Mācību 
līdzeklis.- Liepāja: LiePA, 2000.-81 lpp. 

Pētījumu metodoloăija, 

StrautiĦa V., 
Šulce Dz. 

Mūsdienu latviešu valodas fonētikas, 
ortoēpijas un ortogrāfijas vingrinājumu 
krājums. – Liepāja: LiePA, 2006. – 40  lpp. 

Lingvistika 

StrautiĦa V., 
Šulce Dz. 

Latviešu literārās valodas fonētika, ortoēpija 
un ortogrāfija.-Liepāja: LiePA, 2004.-122 
lpp. 

Lingvistika 

Tūbele S., 
Šteinberga A.  

Ievads speciālajā pedagoăijā.-R.:RaKa, 
2004.  

Alternatīvā un augmentatīvā 
komunikācija 

Šteinberga A. Vai runāšana ir vienīgais sazināšanās veids?- 
AKO-info, N.1,  
Autisms un komunikācijas.- AKO –info, 
N.2. 

Alternatīvā un augmentatīvā 
komunikācija 

Trin īte B. Balss un tās traucējumi.- Liepāja: LiePA, 
2007.-80 lpp. 

Balss traucējumi 

Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana.- R.:RaKa, 
2002 

Runas un valodas novērtēšanas 
metodes. 

 

Programmas mācībspēku pētnieciskā darba tematika, saturs un rezultāti ir saistīti ar 
viĦu docēto studiju kursu teorētisko un praktisko problemātiku. 

Mg.sc.sal. B. Trinīte pētījusi runas, valodas un komunikācijas traucējumus bērniem 
un pieaugušajiem. Pētījumi veikti starptautiskā projektā Terminology Frameworks 
Project IGOT – CSD: International Group on Terminology Frameworks – 
Communication Science and Disorders (2005.-2007.), kura mērėis- veicināt 
logopēdiskās terminoloăijas harmonizēšanu, precizēšanu un piemērošanu. Projekta 
rezultāti integrēti docējamos logopēdijas studiju kursos. 

ESF projekta Skolotāju logopēdu profesionālās kompetences paaugstināšana par 
balss funkcijas traucējumiem ietvaros B.Trinīte ir sagatavojusi jaunu, mūsdienīgu 
studiju kursu Balss traucējumi, kurš studentiem tiks piedāvāts 3.studiju gadā. Projekta 
ietvaros notikušajās aktivitātēs (konference, grāmatas atvēršanas svētki) aktīvi piedalījās 
programmā studējošie. 

2007. gada maijā B.Trinīte uzsāka dalību jaunā starptautiskā projektā Clinical 
Practice of SLT in Europe. Projekta mērėis ir apkopot Eiropas valstu pieredzi studiju 
prakšu organizācijā logopēdijas studiju programmās un izstrādāt rekomendācijas 
logopēdijas prakses satura un organizācijas pilnveidošanai. Projekta gaitā gūtās atziĦas 
tiek izmantotas studiju programmas prakses satura uzlabošanā. 
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 B.Trinīte ir Eiropas Runas un valodas terapeitu un logopēdu pastāvīgās 
komitejas (CPLOL) Izglītības komisijas locekle. CPLOL Izglītības komisijas darbība 
saistīta ar logopēdu augstākās izglītības ieguves stratēăijas veidošanu Eiropā. Kā viena 
no komisijas loceklēm, B.Trinīte piedalījusies logopēdu pamatizglītības standarta 
Revision of the Minimum Standart for Initial Education izstrādē. 

LPA studiju programma Logopēdija veidota un tiek realizēta ciešā saskaĦā ar šī 
standarta vadlīnijām. 

Mg.paed. A.Šteinberga piedalījusies starptautiskā projektā Bērnu un jauniešu ar 
garīgās attīstības traucējumiem integrācija (reintegrācija) sabiedrībā (Alternatīvo un 
augmentatīvo metožu ieviešana un izplatīšana Latvijā), kuru atbalsta Cilvēku garīgās 
attīstības traucējumiem asociācija Somijā un Latvijas asociācija “Rūpju bērns”. Iegūtās 
zināšanas integrētas viĦas docētajā studiju kursā. 

Dr.paed.D.Laivenieces pētniecības darbs ir bijis stimuls akadēmiskā darba 
aktivizēšanai: sagatavots jauns studiju kurss Sazināšanās teorija, kurš studiju 
programmā Logopēdija studējošiem tiek piedāvāts pirmajā studiju gadā. Šis kurss 
studentiem  tiek piedāvāts arī e- studiju versijā. E - studijās ir pieejams arī Dr.philol. 
J.Grigorjeva izstrādātais studiju kurss Ievads akustiskajā fonētikā (Valo 3644). 

Mg.paed.L.Ėeire un B.Trinīte piedalījās biedrības Pro Futuro organizētā 
projektā  Atbalsts bērniem ar disleksiju, kura pasākumos iesaistījās arī studiju 
programmā Logopēdija studējošie. 

Mg.paed. Dina Bethere uzsākusi dalību divos starptautiskos projektos: 
European Agency for Development in Special Needs Education projektā Immigrant 
Pupils with Special Educational Needs: Cultural Diversity and Special Needs 
Education un ES projektā Transition – Ausbildung zum Uebergangsbegleiter fuer 
fruekindliche Bildungsprozess, kuru rezultāti tiek integrēti studiju kursā Speciālā 
pedagoăija. D.Bethere docē brīvās izvēles studiju kursus Zīmju valoda un 
Surdopedadagoăijas pamati, ar ko cieši saistīta ir viĦas promocijas darba tēma 
Akadēmisko prasmju veidošanās un korekcija bērniem ar kompleksiem attīstības 
traucējumiem. 

Logopēdijas praktiskajās nodarbībās studentu profesionālajā sagatavošanā plaši 
tiek izmantotas tās zināšanas, kuras docētāja G.Tomele ir ieguvusi darbojoties 
starptautiskā Internationale Deutsche Academie projektā Interdisciplinārā bērnu 
attīstības veicināšana. 

Programmas docētāja Mg.sc.sal. I.Blūmentāle 2007. gadā uzsākusi dalību 
projektā Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem integrācijai 
izglītības sistēmā. 
 Psiholoăijas kursu docētāju Dr.psych. I. StrazdiĦas, Mg.psych. V. Zēlertes un 
Mg.paed. D. OĜukalnes pētnieciskā darba aktivitātes tieši ir saistītas ar Bērnu 
logopēdijas un Skolas logopēdijas moduĜu apguvi. Tā I. StrazdiĦa turpinājusi darbu pie 
grāmatas Bērnu psiholoăija 2. daĜas, bet V.Zēlerte Latvijas ăimenes terapeitu asociācijā 
uzsākusi pētījumu par ăimenes terapijas iespējām skolu audzēkĦu mācību un uzvedības 
problēmu risināšanā. D.OĜukalne veikusi pētījumu Izdegšanas sindroma saistība ar 
uzvedību konflikta situācijās. 
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6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 
 

6.1. Programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam, 
Eiropas Logopēdu pamatizglītības standartam un profesijas standartam 

 
Programmas atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam. 

 LPA Pedagoăijas katedras piedāvātā bakalaura studiju programma Logopēdija ir 
saskaĦota ar MK noteikumu Nr.481 (20.11.2001.) “Noteikumi par otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, MK noteikumiem Nr.348 
(29.05.2007) „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.481 „Noteikumi par otrā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības  valsts standartu”. 

 Studiju programma Logopēdija atbilst valsts standartā definētiem stratēăiskiem 
mērėiem un uzdevumiem. Tā nodrošina valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām 
vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas, kā arī nodrošina nozares zinātĦu 
teorētiskajos pamatos sakĦotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski 
piemērojamas profesionālās studijas. Programmas realizācijas gaitā tiek īstenoti 
sekojoši uzdevumi- izglītot piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas speciālistus 
logopēdijā, kuri būtu konkurētspējīgi mainīgajos sociālekonomiskajos apstākĜos un 
starptautiskajā darba tirgū, kā arī īstenot logopēdijas padziĜinātu zināšanu apguvi, kas 
nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunus un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un 
tehnoloăijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam šajā 
nozarē. Bakalaura programmas obligātais saturs nodrošina visu zināšanu, prasmju un 
attieksmju kopumu, kas nepieciešams profesionālās darbības veikšanai, atbilstoši 
izpratnei par logopēda profesiju Eiropas Savienībā. Programmas apjoms ir 160 KRP, un 
tās saturs un struktūra ir atbilstoša augstākminētajos noteikumos izvirzītajām prasībām. 
 
 

PROGRAMMAS STRUKT ŪRA ATBILSTOŠI VALSTS PROFESION ĀLĀS 
IZGL ĪTĪBAS STANDARTAM 

4. tabula    
1.studiju gads 2.studiju gads 3.studiju gads 4.studiju gads  

Vispārizglītojošie 
kursi – 11 KRP  

Vispārizglītojošie kursi 
–6 KRP  

Vispārizglītojošie 
kursi – 2 KRP  

Vispārizglītojošie 
kursi – 1 KRP 

Kopā:     
20 KRP 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi - 21 
KRP  

Nozares teorētiskie 
pamatkursi – 2 KRP  

Nozares teorētiskie 
pamatkursi - 11 KRP  

Nozares teorētiskie 
pamatkursi – 2 
KRP 

Kopā:     
36 KRP 

Nozares 
profesionālās 
specializācijas kursi 
–  6 KRP  

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi – 
26 KRP  

Nozares 
profesionālās 
specializācijas kursi – 
19 KRP  

Nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi – 9 KRP 

Kopā:    
60 KRP 

Prakse – 2 KRP Prakse – 6 KRP Prakse – 8 KRP Prakse – 10 KRP Kopā:    
26 KRP 

    Bakalaura darbs – 
10 KRP  
Kvalifik ācijas 
eksāmens – 2 KRP 

Kopā:    
12 KRP 

   Brīvās izvēles kursi 
–  6 KRP 

Kopā:      
6 KRP 

Kopā – 40 KRP  Kopā – 40 KRP Kopā – 40 KRP Kopā – 40 KRP 160 KRP 
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Programmas atbilstība profesijas standartam 

Logopēdijas studiju programma izstrādāta balstoties uz Skolotāja profesijas 
standartu, kurš apstiprināts ar IZM 2004.gada 27.februāra rīkojumu Nr.116, papildus 
tiek Ħemtas vērā Skolotāja logopēda darba paraugnoteikumos (IZM rīkojums Nr. 146 
2004. gada 9. martā) minētās prasības. 
 

Skolotājs logopēds ir pedagogs, kurš ieguvis atbilstošu augstāko profesionālo 
kvalifikāciju un veic pedagoăisko darbu ar personām jebkurā vecumā, kurām ir runas 
un/vai valodas traucējumi. Balstoties uz skolotāja logopēda profesijas būtību, studiju 
programma veidota atbilstoši Skolotāja profesijas standartam. Studiju programmas 
saturs nodrošina to zināšanu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas, lai skolotājs 
logopēds varētu realizēt savas profesionālos pienākumus. Studiju laikā (teorētiskajās un 
praktiskajās nodarbībās, prakses stundās) studējošie apgūst prasmi adaptēt mācību 
programmas audzēkĦiem ar runas, valodas un/vai komunikācijas traucējumiem, apgūst 
prasmi atpazīt, novērot, noteikt, pētīt un koriăēt audzēkĦu runas un valodas funkcijas 
attīstības traucējumu izpausmes, apgūst prasmi veikt individuālo korekcijas darbu, 
apgūst prasmi izmantot alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metodes, kā arī 
apgūst prasmi sekmēt sociālo un pedagoăisko integrāciju.  

 

PROGRAMMAS ATBILST ĪBA SKOLOTĀJA PROFESIJAS STANDARTAM 

5.tabula 

Zināšanu līmenis  

Zināšanas 

Profesijas standartā norādīto 
zināšanu nodrošinošie studiju kursi 

Priekšst. Izpr.  Liet. 

Valsts izglītības 
sistēmas un 
skolotāju 
darbību 
reglamentējošie 
dokumenti un 
darba 
likumdošana 

Ievads profesionālajās studijās; ievads 
logopēdijā; uzĦēmējdarbība. 

 X  

Bērnu tiesību 
aizsardzība 

Bērnu tiesību aizsardzība   X 

Pedagoăija un 
psiholoăija 

Vispārīgā pedagoăija; vispārīgā 
psiholoăija; speciālā pedagoăija; 
didaktika; andragoăija; attīstības 
psiholoăija; neiropsiholoăija; klīniskā 
psiholoăija; pedagoăiskā psiholoăija; 
pētījumu metodoloăija; statistiskās 
metodes pētījumos; cilvēka anatomija un 
fizioloăija; gerontoloăija; 
surdopedagoăijas pamati; dzimtās valodas 
mācīšanas speciālā metodika; 
matemātikas mācīšanas speciālā 
metodika; dabas zinību mācīšanas 
speciālā metodika. 

  X 

Mācību 
priekšmetam 
atbilstošā 

Runas un valodas traucējumu 
novērtēšanas metodes; skaĦu izrunas 
traucējumi; valodas traucējumi bērniem; 

  X 
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zinātĦu nozare -
LOGOPĒDIJA 

bērnu dizartrija; ēšanas traucējumi 
bērniem; šėeltĦu runa; agrīnās attīstības 
logopēdija; rakstu valodas traucējumi; 
runas tempa un ritma traucējumi; balss 
traucējumi; iegūtie valodas traucējumi; 
iegūtie neiromotorie traucējumi; 
alternatīvā un augmentatīvā sazināšanās; 
sazināšanās kompleksu funkciju 
traucējumu gadījumos; logopēdiskā 
ritmika; logopēdijas vēsture 

Valodas un 
komunikācija 

Lingvistika; svešvaloda; sazināšanās 
teorija; psiholingvistika; bērnu valodas 
attīstība; bērnu literatūra; saskarsmes 
psiholoăija; akustiskā fonētika; 
datorzinības; informātikas tehnoloăijas 
logopēdijā 

  X 

Sociālās 
zinības, 
izglītības vadība 

Profesionālā ētika; loăika un retorika; 
uzĦēmējdarbība, grāmatvedība; projektu 
izstrāde un vadība. 

  X 

Veselīgs dzīves 
veids 

Veselības mācība   X 

 
 
 
Programmas atbilstība Eiropas logopēdu pamatizglītības standartam (Revision of 
the Minimum Standarts for Education. Riga, 12 May 2007). 

CPLOL izstrādātā Eiropas logopēdu pamatizglītības standarta preambulā ir teikts, 
ka logopēda profesijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaĦas tiek apgūtas 
augstākās izglītības iestādēs, ievērojot BoloĦas deklarācijas principus par augstāko 
izglītību Eiropas telpā. Studiju programma palīdz realizēt Eiropas Savienības kopējo 
stratēăiju logopēdu sagatavošanā. Studiju programmas atbilstība CPLOL Logopēdu 
pamatizglītības standartam skatīt 6.tabulā. 
 

PROGRAMMAS ATBILST ĪBA CPLOL PAMATIZGL ĪTĪBAS STANDARTAM 
6.tabula 

 
Revision of the Minimum Standarts for 

Education. Riga, 12 May 2007 
LPA bakalaura studiju programma 

Logopēdija 
Biomedicīnas zinātnes: runas un valodas 
bioloăiskie pamati; anatomija un fizioloăija; 
runas un skaĦas fizika; neiroloăija; 
otorinolaringoloăija; pediatrija; geriatrija; 
psihiatrija; ortodontija, audioloăija; foniatrija; 
ăenētika. 

 Cilvēka anatomija un fizioloăija; runas 
dzirdes orgānu anatomija, fizioloăija un 
patoloăija; runas un dzirdes fizikālie pamati; 
ăenētika; neirofizioloăija; bērnu neiroloăija; 
pediatrija; audioloăija; bērnu psihopatoloăija; 
psihoterapija; psihiatrija; neiroloăija; 
ortodontija; onkoloăija; gerontoloăija 

Valodniecības zinātnes: lingvistika; 
psiholingvistika; neirolingvistika; 
sociolingvistika; multilingvisms 

 Lingvistika; psiholingvistika; sazināšanās 
teorija; bērnu valodas attīstība; bērnu 
literatūra; akustiskā fonētika; loăika un 
retorika; svešvaloda 

Sociālās zinātnes: psiholoăija (attīstības, 
klīniskā, kognitīvā, sociālā); neiropsiholoăija; 
pedagoăija; socioloăija 

 Vispārīgā pedagoăija; speciālā pedagoăija; 
androgoăija; didaktika; vispārīgā psiholoăija; 
sociālā psiholoăija; attīstības psiholoăija; 
pedagoăiskā psiholoăija; saskarsmes 
psiholoăija; neiropsiholoăija; klīniskā 
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psiholoăija; konfliktoloăija 
Logopēdija: iegūtie un iedzimtie runas un 
valodas traucējumi; afāzija; neiromotorie 
traucējumi; balss traucējumi; runas tempa un 
ritma traucējumi; ēšanas traucējumi; rakstu 
valodas traucējumi; kranofaciālie traucējumi; 
mācīšanās traucējumi; autisma spektra 
traucējumi; alternatīvā un augmentatīvā 
komunikācija, kompleksi funkciju traucējumi. 

 Ievads logopēdija; runas un valodas 
traucējumu novērtēšanas metodes; skaĦu 
izrunas traucējumi; valodas traucējumi 
bērniem; bērnu dizartrija; ēšanas traucējumi 
bērniem; šėeltĦu runa; agrīnās attīstības 
logopēdija; rakstu valodas traucējumi; runas 
tempa un ritma traucējumi; balss traucējumi; 
iegūtie valodas traucējumi; iegūtie 
neiromotorie traucējumi; alternatīvā un 
augmentatīvā sazināšanās; sazināšanās 
kompleksu funkciju traucējumu gadījumos; 
logopēdiskā ritmika; logopēdijas vēsture 

Pētnieciskā darba prasmes: pētījumu 
metodoloăija; statistika; novērošanas, datu 
vākšanas, transkripcijas, novērtēšanas un 
analīzes prakse. 

 Pētījumu metodoloăija; statistiskās metodes 
pētījumos; transkripcija; studiju darbi 
logopēdijā I,II,III. 

Prakse: prakses metodoloăijai jāaptver visi 
praktiskā darba aspekti: profilakse, 
novērtēšana, diagnosticēšana, iedarbība; 
prakses laikā jāiegūst praktiskā darba pieredze 
strādājot ar: bērniem un pieaugušajiem, visa 
veida runas, valodas un komunikācijas 
traucējumiem. 

 Logopēdiskā prakse I (hospitēšana) 
 Logopēdiskā prakse II (bērnu logopēdija) 
 Logopēdiskā prakse III (audioloăija) 
 Logopēdiskā prakse IV (skolas logopēdija) 
 Logopēdiskā prakse V (kompleksi funkciju 

traucējumi) 
 Logopēdiskā prakse VI (pieaugušo 

logopēdija) 
 Logopēdiskā prakse VII (noslēguma prakse 

logopēdijā) 
 

Studiju programmas izstrādes gaitā būtisks komponents bija studiju programmas 
salīdzināšana ar tāda paša līmeĦa studiju programmām Latvijas un ārzemju augstskolās. 
Salīdzinājumam izmantota informācija internetā (http://www.cplol.org).   

Studiju programmas „Logopēdija” salīdzinājums ar tāda paša līmeĦa līdzīgām 
akreditētām augstākās izglītības programmām augstskolās Latvijā ir atspoguĜots 
7.tabulā. 

7.tabula 
Augstskola Programmas 

nosaukums 
Studiju 
forma 

Programm
as apjoms 

KRP 

Studiju 
ilgums 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Iegūstamais 
grāds 

UzĦemšanas nosacījumi 

LPA Logopēdija Pilna 
laika 

160 
KRP 

4 gadi Skolotājs 
logopēds 

Izglītības 
zinātĦu 

bakalaurs 

CE 

LPA Logopēdija 
 

Nepilna 
laika 

111 
KRP 

3 gadi Skolotājs 
logopēds 

- Augstākā 
pedagoăiskā vai 

medicīniskā izglītība 
RSU Audiologopē

dija 
 
 

Pilna 
laika 

160 KP 4 gadi Audiologopēds Bakalaura 
grāds 

veselības 
aprūpē 

CE 

RA Skolotājs- 
logopēds 

Nepilna 
laika 

80 KRP 2,5 
gadi 

Skolotājs 
logopēds 

- Bak.grāds ped. vai 
psih; 

vai augst. 
prof.skolot. izgl.+ 

ped.prakse vismaz 12 
KP apjomā. 

RPIVA Skolotājs Nepilna 72  KRP 2 gadi Skolotājs - Augstākā 
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logopēds laika logopēds pedagoăiskā izglītība 
LU Speciālās 

izglītības 
skolotājs 

(apakšvirziens- 
skolotājs 
logopēds) 

Nepilna 
laika 

80 KRP 2,5 
gadi 

Skolotājs 
logopēds 

- Augstākā 
pedagoăiskā, 
psiholoăiskā, 

medicīniskā  vai 
sociālā izglītība. 

 
LPA piedāvātā studiju programma ir viena no vairākām Latvijā realizētajām 

programmām, kura  sagatavo speciālistus logopēda darbam izglītības iestādēs, taču šī 
programma ir vienīgā pilna laika Logopēdijas studiju programma, kura atbilst BoloĦas 
deklarācijā izvirzītajam principam attiecībā uz pamatstudiju garumu (vismaz 3 gadi). 
Studiju rezultātā piešėirtais izglītības zinātĦu bakalaura grāds un kvalifikācija ir 
atbilstoša Eiropas darba tirgus prasībām un dod iespējas turpināt pēcdiploma studijas 
maăistra līmenī.  

Eiropas Savienībā Logopēdu izglītību var iegūt studējot universitātēs (BeĜăijā, 
Dānijā, Spānijā, Francijā, Lielbritānijā, Īrijā, Igaunijā, Itālij ā u.c.), kā arī neuniversitātes 
tipa augstskolās (BeĜăijā, Nīderlandē, Portugālē u.c.). Sekojot BoloĦas deklarācijā 
nospraustajām vadlīnijām, daudzas Eiropas Savienības augstskolas ir veikušas reformas 
augstākās izglītības ieguvē logopēdijā. Studiju programmas ir strukturētas divos ciklos- 
pamatstudiju cikls (3 vai 4 gadi) un pēcdiploma studiju cikls (2 vai 1 gads). Profesionālā 
kvalifikācija tiek piešėirta pirmā cikla studiju noslēgumā. Piemēram, logopēdijas 
studijas pēc modeĜa 3+2 tiek realizētas Igaunijā, BeĜăijā, Francijā, Spānijā, savukārt, 
4+1 logopēdijas studiju modelis tiek piedāvāts daudzās Lielbritānijas, Īrijas, Somijas 
u.c. augstākās izglītības iestādēs. Izglītību logopēdijas jomā Eiropā var iegūt studējot 
gan Psiholoăijas un pedagoăijas fakultātēs (BeĜăija, Spānija, Igaunija, Vācija, Zviedrija 
u.c.), gan medicīnas fakultātēs (Itālija, Īrija, Zviedrija, Somija, Francija u.c.), gan 
valodniecības fakultātēs (Dānija, Nīderlande). Daudzās Eiropas valstīs studenti iegūst 
bakalaura grādu logopēdijā.  

LPA profesionālo studiju programma 7a. tabulā ir salīdzināta ar Edinburgas 
Universitātes Queen Margaret University College (Lielbritānija) un Dublinas 
Universitātes The University of Dublin Trinity College (Īrija) logopēdu studiju 
programmām. 

SALĪDZINĀJUMS AR CITĀS VALSTĪS ĪSTENOJAMĀM STUDIJU 
PROGRAMM ĀM LOGOPĒDIJĀ 

7a.tabula 

Salīdzināšanas 
krit ērijs 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija 

(Latvija) 

Edinburgas Universitāte 

 (Lielbrit ānija) 

Dublinas Universitāte 

 (Īrija) 

Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi 4 gadi 

Iegūstamais grāds Izglītības zinātĦu 
bakalaurs 

Logopēdijas zinātĦu 
bakalaurs 

Logopēdijas zinātĦu 
bakalaurs 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Skolotājs logopēds Logopēds Logopēds 

Teorētiskie kursi:    

Logopēdija 67KRP/100.5ECTS 100 ECTS 89 ECTS 

Pedagoăija un 
psiholoăija 

25 KRP/37.5ECTS 20 ECTS 18 ECTS 
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Medicīna 21 KRP/31.5ECTS 40 ECTS 40 ECTS 

Valodniecība 15 KRP/22.5ECTS 25 ECTS 34 ECTS 

Pētnieciskā 
darba 
metodes 

6 KRP/9ECTS 15 ECTS 19 ECTS 

Prakse 26 KRP/39ECTS 40 ECTS 44 ECTS 

 
 

6.2 Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 

 
Ar katru gadu valstī palielinās to personu skaits, kurām ir dažādi runas un/vai 

valodas traucējumi. Neapšaubāmi, ka visvairāk šie traucējumi ir novērojami 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vidū, bet diemžēl vēl joprojām nav iespējams 
nodrošināt logopēdisko palīdzību visiem, kam tā ir nepieciešama. Tas ir izskaidrojams 
ar kvalificētu speciālistu trūkumu izglītības iestādēs. 

Veicot potenciālo darba devēju aptauju (2007. gada novembris), tika 
noskaidrotas nepieciešamās kompetences un speciālistu iespējamais pieprasījums 
nākotnē. Aptaujā piedalījās Liepājas un reăiona logopēdu skolotāju metodisko 
apvienību vadītāji. 
Aptaujā tika atzīts, ka skolotājam ir jābūt komunikācijas un konfliktu risināšanas 
prasmēm, jāievēro profesionālās ētikas principus, mazāk svarīgas ir prasmes strādāt ar 
informācijas tehnoloăijām un svešvalodu zināšanas. Īpaši tiek atzīmētas skolotāju 
zināšanu cilvēka anatomijas pamatos, saistībā ar runas aparāta darbību gan galvas 
smadzenēs, gan kakla-ausu –deguna un, zobu sakodiena rajonā. Pašlaik ir brīvas 
vakances skolotāju logopēdu amatos izglītības iestādēs. Prognozējot darba tirgus 
attīstības perspektīvas, potenciālie darba devēji atzīst, ka perspektīvā pieprasījums pēc 
jaunajiem skolotāju logopēdu speciālistiem varētu tikai palielināties. 
 
 
 



 285

7. STUDĒJOŠIE 
8.tabula   

7.1. Studējošo skaits 
programmā 

7.2. Pirmajā studiju 
gadā imatrikul ēto skaits 

7.3. Absolventu skaits 

10 5 - 

 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

 2007. gada novembrī tika veikta studiju programmas Logopēdija 1. un 2. kursa 
studējošo aptauja. 

 Programmā studējošos (70%) pilnībā apmierina izvēlētā studiju programma, jo 
tā ir interesanta (70%), iegūtās zināšanas noderēs darbā (60%), studijas papildina 
vispārējo redzesloku (70%) un studiju procesā ir iespējams iepazīties ar nozares 
specifiku arī ārpus lekcijām (50%). 60% studējošos studiju darba organizācija (laika 
plānojums) apmierina daĜēji, jo viĦi uzskata, ka starpbrīži ir pārāk gari. 

Mācībspēku sagatavotību lekcijām, kompetenci  attiecīgajā jomā, pasniegšanas 
stilu un vērtēšanas objektivitāti studenti vērtē kā augstu un samērā augstu. Diemžēl ir 
arī studiju kursi, par kuru noderību daudzi studenti izsaka bažās. Lai risinātu šo 
problēmu programmas direktore pārrunās studentu aptaujas rezultātus ar attiecīgo kursu 
docētājiem. 

Visi studenti uzskata, ka patstāvīgā darba apjoms studiju programmā ir 
pietiekams un nepieciešamie mācību materiāli tā veikšanai galvenokārt tiek meklēti 
LPA bibliotēkā un internetā. Tomēr studējošie atzīmē, ka nepieciešamo mācību līdzekĜu 
piedāvājums bibliotēkā varētu būt lielāks. Studentu aizrādījums ir Ħemts vērā un ir 
ierakstīts studiju programmas attīstības plānā. 

Kopumā pirmajā un otrajā kursā studējošie studiju programmu vērtē pozitīvi un 
tās stiprās puses saskata lielajā prakses un praktisko nodarbību īpatsvarā, pasniedzēju 
augstajā profesionalitātē un kompetencē un kursu saliedētībā. 

Apkopojot studentu anketas, iezīmējas arī programmas vājās vietas, kuras ir 
nepieciešams novērst. Tās ir atsevišėu studiju kursu tēmu nesaskaĦotība starp 
mācībspēkiem, pārāk maz pārbaudes darbi semestra laikā un nepietiekama informācija 
par logopēda profesiju sabiedrībā, kā rezultātā potenciālie studenti neatrod ceĜu uz šo 
studiju programmu. Problēmu risinājums: turpināt studiju kursu  docētāju apspriedes 
pirms katra jauna programmas moduĜa uzsākšanas, saskaĦojot mācāmās tēmas un 
lemjot par studentu zināšanu kontroli semestra laikā; ikvienam studiju programmā 
iesaistītam popularizēt sabiedrībā logopēda profesiju un iespējas šo profesiju apgūt. 
Vislabākā reklāma studiju programmai ir kvalitatīvs docētāju darbs, labi sagatavoti, 
apmierināti studenti un pozitīvas darba devēju atsauksmes. 

 Studiju programmā Logopēdija studējošie uzskata, ka informācija par studiju 
programmas saturu, apjomu un īstenošanu ir pietiekama, savlaicīga un precīza. Studiju 
programmas īstenošanā iesaistītās katedras un citas LPA struktūrvienības studentu 
aptaujā ir saĦēmušas augstu vērtējumu. 

 Respondentu vecums no 18 līdz 27 gadiem. 80% no aptaujātiem nestrādā, 20% 
strādā ar studijām nesaistītā jomā. 
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7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

Studiju programmas kvalitatīva realizācija un izvirzītā mērėa sasniegšana lielā 
mērā ir saistīta ar studējošo apmierinātību par iegūtajām zināšanām. Regulāri studiju 
gada laikā tiek uzklausīti studentu viedokĜi par dažādiem ar studiju procesu saistītiem 
jautājumiem. Katra studiju gada nobeigumā tiek organizētas grupas sapulces, kurās 
programmas direktors kopā ar studentiem pārrunā aizvadītā studiju gada norisi. Studiju 
gada analīze Ĝauj pilnveidot studiju procesu nākotnē, iespēju robežās novēršot 
nepilnības un akcentējot programmas stiprās puses. Programmā studējošie aktīvi 
piedalās Studentu padomes darbā, avīzes LPA Vēstis redkolēăijā un citās LPA 
aktivitātēs. 

50% studējošo saĦem LPA stipendijas, viena studējošā ir Vītola fonda 
stipendijas ieguvēja. 
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8. PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISK Ā PERSONĀLA 
NOVĒRTĒJUMS 

 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Studiju programmā ir nodarbināti 41 docētājs no LPA Pedagoăijas, Psiholoăijas, 
Latviešu valodas, Vides zinātĦu, Vadības zinātĦu, Matemātikas un informātikas 
katedrām, Rīgas StradiĦa Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas 
Universitātes, kā arī citi izglītībā, rehabilitācijā un habilitācijā nodarbināti speciālisti. 
Akadēmiskā personāla akadēmiskie amati un zinātniskie grādi analizēti 9. un 10. 
tabulās. 

AKAD ĒMISKĀ PERSONĀLA AKAD ĒMISKIE AMATI 

2007./2008. STUDIJU GADĀ 

9.tabula 

Akadēmiskais amats Mācībspēku skaits Ievēlēti LPA 

Profesori 3 2 

Asociētie profesori 3 3 

Docenti 10 7 

Lektori 17 7 

Asistenti 8 2 

 

AKAD ĒMISKĀ PERSONĀLA ZIN ĀTNISKIE GR ĀDI 

10.tabula 

Zinātniskais grāds Mācībspēku skaits Ievēlēti LPA 

Habilitētie doktori 2 1 

Doktori 14 11 

Maăistri 21 8 

 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti 11 mācībspēki ar pedagoăijas doktora 
grādu (D.Lieăeniece, I.Miėelsone, I.Neimane, A.Samuseviča, D.Laiveniece, S.Zaėe, 
B.Vikmane, S.Tūbele, I.Klāsone, L.Karule, O.Glikasa), 2 filoloăijas doktori (Dz.Šulce, 
J.Grigorjevs), 1 medicīnas doktore (S.Ābula), 1 fizikas doktors (J.Dehtjars), 3 profesori 
(A. Samuseviča, D.Lieăeniece, J.Dehtjars) un 3 asociētie profesori (I.Miėelsone, 
I.Kl āsone, L.Karule) 

 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība programmas mērėu un 
uzdevumu īstenošanai 

Studiju programmā Logopēdija, neietverot programmas izvēles daĜas, prakses un 
gala pārbaudījumu īstenošanu, strādā 50% no ievēlētā akadēmiskā personāla 
(sk.pielikumā „Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts”. 

 Programmas mērėis ir sagatavot skolotājus logopēdus, kuri būs apguvuši 
logopēda profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un 
attieksmes. CPLOL izstrādātais logopēdu pamatizglītības standarts (Revision of the 



 288

Minimum Standarts for Education. Riga, 12 May 2007) nosaka, ka mācībspēkiem, kuri 
strādā ar topošajiem logopēdiem, ir jābūt izpratnei par logopēda profesiju, t.i. par 
darbību un funkciju kopumu, ko realizē logopēds savas profesionālās kompetences 
ietvaros. Standarts nosaka, ka logopēdijas kursus jāvada docētājiem ar izglītību 
logopēdijā un par prakses konsultantiem ir jāaicina logopēdi ar nepieciešamo pieredzi 
konkrētajā logopēdijas jomā. 

LPA studiju programmā Logopēdija visos logopēdijas kursos teorētiskās un 
praktiskās nodarbības vada mācībspēki, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoăisko izglītību 
un logopēda kvalifikāciju, kā arī praktizē logopēdijas jomā, sk. 11.tabulā. 

 

AKAD ĒMISK Ā PERSONĀLA KVALIFIK ĀCIJAS ATBILST ĪBA STUDIJU 
PROGRAMMAS M ĒRĖU UN UZDEVUMU REALIZ ĀCIJAI. 

11.tabula  

Docētājs Augstākās izglītības 
ieguves vieta, 
kvalifik ācija 

Darba pieredze 
logopēdij ā 

Docējamie studiju 
kursi 

A. Bāra  LVPI2, skolotāja 
logopēde 

LPA Logopēdijas centra 
vadītāja 

SkaĦu izrunas 
traucējumi; 

Valodas traucējumi 
bērniem; Runas 
tempa un ritma 
traucējumi; Rakstu 
valodas traucējumi 

 

I. Blūmentāle, 
Mg.sc.sal. 

LMA 3, ārste 

LPA, logopēde 

Rīgas 251.pi.i., logopēde; 
RDIJSD PMK, logopēde; 

klīniskā slimnīca 
„GaiĜezers”, logopēde. 

Ēšanas traucējumi 
bērniem 

L.Ėeire, 
Mg.paed. 

ěVPI4, palīgskolas 
skolotāja, logopēde 

Bārtas pamatskola, 
logopēde 

Logopēdijas vēsture; 
Valodas traucējumi 
bērniem; Runas 
tempa un ritma 
traucējumi; Rakstu 
valodas traucējumi. 

J.Ponomarjova 
Mg.paed 

ŠauĜu pedagoăiskais 
institūts, palīgskolas 
skolotāja, logopēde 

Liepājas speciālā 
internātpamatskola, 
skolotāja logopēde 

Sazināšanās 
personām ar 
kompleksiem 
funkciju 
traucējumiem. 

A.Šteinberga, 
Mg.paed. 

LPA, pirmsskolas un 
speciālās skolas 
skolotājs, logopēde 

„Aira prakse”, logopēde; 
sociālās palīdzības centrs, 
logopēde; Rīgas 215.p.i.i., 
logopēde 

Alternatīvā un 
augmentatīvā 
komunikācija 

G.Tomele LPI, palīgskolas 
skolotāja, logopēde 

BBAC „Liepāja”, 
logopēde 

Ievads logopēdijā; 
Bērnu dizartrija 

                                                 
2 Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts 
3 Latvijas Medicīnas akadēmija 
4 ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskais institūts 
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B.Trinīte, 
Mg.sc.sal. 

Krievijas Valsts 
pedagoăijas 
universitāte, 
logopēde 

SIA Liepājas Reăionālā 
slimnīca, logopēde;  

PMK, logopēde 

SkaĦu izrunas 
traucējumi; ŠėeltĦu 
runa; Balss 
traucējumi; Bērnu 
dizartrija; Iegūtie 
valodas traucējumi; 
Iegūtie neiromotorie 
traucējumi 

Z.Tumševica, 
Mg.paed. 

LPA, speciālās 
pirmsskolas iestāžu 
un skolu pedagogs, 
logopēde, agrīnās 
attīstības logopēde 

Privātprakse logopēdijā Agrīnās attīstības 
logopēdija 

S.Tūbele, 
Dr.paed. 

LVPI, palīgskolas 
skolotāja, logopēde 

LU studiju programmas 
„Speciālas izglītības 
skolotājs (apakšvirziens 
skolotājs logopēds)”  
direktore. 

Runas un valodas 
novērtēšanas metodes 

 

Studiju programmā bez logopēdijas kursiem ir arī pedagoăijas, psiholoăijas, 
medicīnas un valodniecības zinātĦu kursi, kurus vada savā jomā augsti kvalificēti 
speciālisti - teorētiėi un praktiėi. Uzsākot katru jaunu studiju moduli, tajā strādājošie 
mācībspēki tiek iepazīstināti ar programmas koncepciju, programmas mērėiem un 
uzdevumiem, kā arī logopēda profesijas būtību. Šādas kopīgas docētāju apspriedes Ĝauj 
izstrādāt specifiskas kursu programmas, kuras tieši ir orientētas uz topošo logopēdu 
sagatavošanu, kā arī dod iespēju saskaĦot mācāmo tēmu pēctecību viena moduĜa 
ietvaros. 

 

8.3. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifik ācijas un 
kompetences apliecinājums 

 
Programma piedāvā studējošiem iegūt ne tikai logopēda kvalifikāciju, bet arī 

augstāko pedagoăisko izglītību (profesionālais bakalaurs izglītībā). Tāpēc vienlīdz 
nozīmīga ir gan logopēdiskā, gan arī pedagoăiskā virziena attīstīšana programmas 
kontekstā. Studiju programmas akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence 
atspoguĜojas 2006.-2007.gada zinātnisko aktivitāšu apskatā: 

1. Zinātnisko rakstu krājumu redkolēăiju vadīšana: 
• Pedagoăija: teorija un prakse: Zinātnisko rakstu krājums: IV. – Liepāja: LiePA, 

2006. –  408 lpp. (ISSN  1407-9143) (Dr.paed. A. Samuseviča); 
 

2. Konferenču organizēšana: 

1. Pedagoăija: teorija un prakse: 2006. gada 9. jūnijs (4. starptautiskā zinātniskā 
konference) 

Konferences organizētāji:  
LPA Pedagoăijas katedra 
Konferences starptautiskā zinātniskā redakcijas kolēăija: 
A. Samuseviča (LPA, vadītāja), A. Jodaitīte (ŠauĜu Universitāte), R. M. Andrikiene 
(Klaipēdas Universitāte), R. Keks (Hildesheimas Universitāte), T. Koėe (LU),    K. D. 
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Mende (Vekšjo Universitāte), K. Penheževskis (Elblongas Augstskola), I. Salīte (DU), I. 
Jurgena (RPIVA) 
Konferences organizācijas komiteja:  
A.Samuseviča, A. Līdaka, V. TrumsiĦa, M. PriedoliĦa, S. Striguna (LPA) 
 

2. Balss veidošanas un lietošanas logopēdiski-pedagoăiskais aspekts: 2007. 
gada 18.jūnijs,Rīga. 

Konferences organizētāji: 
LPA Studiju programma Logopēdija, Latvijas Logopēdu asociācija (LLA). 
Konferences sagatavošanas darba grupa:  
B.Trin īte (LPA, vadītāja), L.StaĜăe (LLA), I.Bauska (LLA), J.GriĦevičs (Latvijas 
Mūzikas akadēmija), D.Sumerags (P.StradiĦa KUS), K.Gailīte (Latvijas Mūzikas 
akadēmija), A.Zabrauskis (RTU), A.Užāns (RSU), A.Apele (Latvijas radio) 
 
3. Dalība pētniecības un izglītības projektos.  
Studiju programmas akadēmiskā personāla dalība pētniecības projektos un tās saistība 
ar studiju procesu izvērsi ir apskatīta pašnovērtējuma ziĦojuma punktā 5.2. 
 
4. Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās un Latvijas mēroga konferencēs. 

 
   Tabula Nr.11 

Konference 
 

Referents Referāta nosaukums 

ZINĀTNISKĀS  KONFERENCES UN SEMINĀRI 
Liepājas Pedagoăijas akadēmij ā 

Starptautiska zinātniska 
konference Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva                       
30. III 
 

D. Bethere 
 
R. GrāvelsiĦa,  
G. Reinfelde 
D. Laiveniece 
 
D. Lieăeniece 
A. Samuseviča 
 
B. Trinīte 
 
B. Vikmane 

- Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas nozīme 
nedzirdīgo cilvēku kopienas attīstībā. 
- Some Principles of Neuro-Linguistic 
Programming in Teaching English. 
- Par „neērtiem” tekstiem latviešu valodas 
mācību grāmatās. 
- Valoda un starpkultūru komunikācija. 
- Sociālās attiecības kultūru un valodu 
daudzveidības kontekstā. 
- Leksiski gramatiskā komponenta attīstības 
īpatnības bilingvāliem bērniem. 
- Mūzikas un otrās valodas apguves 
mijiedarbība pirmsskolas vecumā. 
 

Starptautiska zinātniska 
konference Pedagoăija: 
teorija un prakse 
9. VI 

D. Bethere 
 
D. Lieăeniece 
 
 
I. Miėelsone 
 
R. Ozola 
 
A. Samuseviča 
 
B. Vikmane 
 
 

- Mācību programmu individualizācija 
speciālajā izglītībā. 
- Brīvība un vajadzība pēc varas 
konstruktīvas disciplīnas nodrošināšanai 
klasē. 
-  Nosacījumi pieaugušo uzskatu un 
attieksmes pret bērnu veidošanai. 
- Pedagoăisko terminu apguve profesionālās 
izglītības skolotāju programmā. 
- Pedagoăisko pētījumu tematiskās jomas 
un rezultāti LPA. 
-  Bērna un pedagoga muzikālās 
sadarbības iespējas rotaĜu procesā. 

Starptautiska zinātniska 
konference Vārds un tā 

D. Laiveniece 
 

- Latviešu valodas mācību saturs vidusskolā – 
tradicionālais un nepieciešamais. 
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pētīšanas aspekti 
         30. XI – 1. XII 

Dz. Šulce -  Problēmjautājumi pareizrunā. 

STARPTAUTISK ĀS  KONFERENCES 
citās Latvijas zinātniskajās institūcijās 

Rēzeknes Augstskolas starpt. 
zin. konference  
Sabiedrība, integrācija, 
izglītība   24. – 25. II 

D. Bethere 
 
 

- Vingrinājumu sistēma valodas attīstīšanai 
bēr-niem ar kompleksiem attīstības 
traucējumiem. 

RPIVA III starptautiskā 
zinātniskā konference 
Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā 

3. – 8.  IV 

A.Samuseviča 
 
B. Vikmane 

- Studentu pētnieciskā darbība pedagoăiskās 
identitātes veidošanās kontekstā. 
- Bērna muzikālās vajadzības un iespējas 
sadarbībā ar vecākiem. 

Starpt. konference 
Sociālpediatriskā aprūpe 
bērnam un viĦa ăimenei  

Rīga 9. –  10. VI  

B. Trinīte 
 
 
B. Trinīte 

-  Agrīnā logopēdiskā skrīninga nozīme 
runas un valodas traucējumu profilaksē: 
aprūpe bērnam un viĦa ăimenei. 
- Lasīšanas traucējumi.  

RPIVA 11. starpt. konference 
Kreativitāte kā process 

10. – 11. XI 

D. Lieăeniece 
 
 

- Daži kreativitātes kā procesa 
pedagoăiskie aspekti. 
 

LU 64. zinātniskā konference 
 

D. Lieăeniece 
 
 
I. Miėelsone 
 
B. Vikmane 

- Pedagoga un bērna attieksmes un attiecības 
kā pedagoga slēptās programmas izpausmes. 
- Skolotāju sociālās iekĜaušanās problēmas 
Latvijā. 
- Bērna un pedagoga muzikālās sadarbības 
iespējas rotaĜas procesā. 

CITAS KONFERENCES  UN  SEMINĀRI 
KURZEMES  REĂIONĀ, LATVIJ Ā 

LĀB 3.strapdisciplinārā 
konference,  
Rīga, 22.IX.2007 
 

B.Trinīte -Balss funkcionāls novērtējums, balss 
patoloăijas diagnostika un profilakse. 

Konference Balss veidošanas 
un lietošanas logopēdiski-
pedagoăiskais aspekts,  
Rīga,18.VI.2007 
 

B.Trinīte -Balss lietošanas paradumi un to sekas 
pedagogiem. 

Latvijas Dziedāšanas 
skolotāju asociācijas 
konference JV Mūzikas 
akadēmijā, Rīgā , 29.VI -
01.VII, 2007. 

B.Trinīte -Balss lietošanas anatomiski fizioloăiskais 
aspekts. 

Topošo un jauno skolotāju 
mentoru konference 
Jūrmala,  28. – 29.IV 

A. Samuseviča 
 

- Pedagoăiskās prakses vērtēšanas kritēriji.  

LVAVA Kurzemes reăionālā 
biroja konf. Latviešu valodas 
apguve : panākumi un 
problēmas 

Liepāja 12. V 

D. Laiveniece - Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 
zinātnieku skatījumā.  
 

SIA Izdevniecība RaKa 
konference Izglītība 
ilgtspējīgai attīstībai. 
Personības loma tajā. 

Rīga 15. IX 

A. Samuseviča - Audzināt personību! 
 

Latvijas pirmsskolas iestāžu A. Samuseviča - Mūsdienu bērnu attīstības sociālā 
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vad. konf. Pirmsskolas 
izglītība mūsdienu bērniem – 
metodes un terapijas  

Jūrmala  30. XI 

situācija. 
 

Pirmsskolas izglītības 
asociācijas 9. konference 
Kustības un ritms 
pirmsskolā 

Rīga 6. XII  

M. Paipare 
 
B. Vikmane 
 

- Mūzikas terapija darbā ar bērniem 
korekcijai. 
- Pirmsskolas izglītības skolotāju sadarbības 
iespējas bērnu muzikālās attīstības sekmēšanai. 

KONFERENCES  UN  SEMINĀRI  ĀRZEMĒS 
The XVII International 
Congress on Personal 
Construct Psychology, 
Brisbane (Austrālija) 
16.VII-20VII, 2007 

A.Šteinberga Similarities and differences between 
working with ASD (Autistic spectrum 
disorders) clients and clients with severe 
stuttering during speech therapy in the 
frame of PCP. 

Starpt. zin. seminārs 
Beratung im Bereich der 
Sonderpaedagogik – zum 
Arbeitsfeld und 
Rollenverstaendnis von 
Sonderpaedago-gik in Europa      
VIII  

D. Bethere - Landesakademie fuer Fortbildung und 
Personalentwicklung an Schulen. 

Starpt. IAHE zinātniskā 
konference New Challenges 
to Quality in Teaching and 
Learning  
Brno (Čehija)  

3. –  9.IX 

A. Samuseviča 
 
 

-  Reformprobleme der Lehrerausbildung: 
Kompetenz und Standards in Lettland. 

LPA un ŠauĜu universitātes 
5. starpt. zin. konf. Teachers’ 
Training in the 21st 
Century: Changes and 
Perspectives 
ŠauĜi (Lietuva) 27.X 

D. Bethere 
 
 
A. Samuseviča 
 
B. Vikmane 

- Usage of Alternative Means of 
Communicati-on in the Process of Special 
Needs Education. 
-  Higher Education: Dimension Shift, 
Challenges and Development. 
-  Possibilities of Improving Professional 
Competence of Preschool Teachers by 
way of Integrating Interpretation of Music 
in the Pedagogical Process. 

 
 
 
5. Publikācijas:  
 
1. Monogrāfijas, grāmatas: 
 
Trin īte B. Balss un tās traucējumi. – Liepāja: LiePA, 2007. – 79 lpp. 
Tūbele S. Disleksija vai lasīšanas traucējumi.-Rīga: Raka,2008.-161 lpp. 
 
2. Raksti: 
 
Bethere D. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas nozīme nedzirdīgo cilvēku kopienas attīstībā 
// Valodu apguve: problēmas un perspektīva: Zinātnisko rakstu krājums: V. – Liepāja: 
LiePA, 2006. – 84. – 92. lpp. 
Bethere D. Mācību programmu individualizācija speciālajā izglītībā // Pedagoăija: teorija un 
prakse: Rakstu krājums: IV. – Liepāja: LiePA, 2006. – 37. – 44. lpp. 
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GrāvelsiĦa R., Reinfelde G. Some Pronciples of Neuro-Linguistic Programming in 
Teaching English // Valodu apguve: problēmas un perspektīva: Zinātnisko rakstu 
krājums: V. – Liepāja: LiePA, 2006. – 148.– 152. lpp. 
Laiveniece D. Valodas kultūra studentu interpretācijā jeb Eseja par valodas vērtības apziĦu // 
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums: Nr. 2  / atb. red. S. 
LagzdiĦa.. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. – 5. – 25. lpp. 
Samuseviča A. Pedagoăisko kompetenču attīstība skolotāju izglītībā // Pedagoăija: teorija 
un prakse: Rakstu krājums: IV. – Liepāja: LiePA, 2006. – 246. – 253. lpp. 
Samuseviča A. Personības tapšana vienmēr aktuāla // Skolotājs. – 2006. – Nr.6. (60) – 
13. – 21. lpp.  
Samuseviča A. Studentu pētnieciskā darbība pedagoăiskās identitātes veidošanās kontekstā // 
Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. III Starptautiskā zinātniskā konference. 
Zinātniskie raksti. Konferences referāti. – Rīga: Tipogrāfija “ULMA”, 2006. – 395. – 400. lpp. 
Šulce Dz. Fonētikas terminoloăijas veidošanās sākotne // Vārds un tā pētīšanas aspekti: 
Rakstu krājums: 10. –  Liepāja: LiePA, 2006. –  384. – 388. lpp. 
Trin īte B. Leksiski gramatiskā komponenta attīstības īpatnības 5 – 8 gadus veciem 
bilingvāliem bērniem // Valodu apguve: problēmas un perspektīva: Zinātnisko rakstu 
krājums: V. – Liepāja: LiePA, 2006. – 310.– 317. lpp. 
Tubele S. Detailed Speech and Language Diagnostic System – a Curriculum Component in 
Teacher Education/ Kruze A., Mortag I., Schulz D. // Sprache- und Schulpolitik in 
Multikulturellen Gesellschaften.- Leipzig:Leipziger Universitatsverlag, 2007.- S.71-82  
Tubele S. Skolotāju izglītības uzlabošana, lai veicinātu sadarbību skolēna runas un valodas 
koriăējoši attīstošajā darbībā / ATEE Spring University. Teacher of the 21st Century: Quality 
Education for Quality Teaching. – Rīga: Izglītības soĜi, 2006.- 493.-508. lpp.   
Tubele S. The Cooperation in the Correction Developmental Work of Pupil’s Speech and 
Language Disability/ ATEE Spring University. Changing Education in a Changing Society. 
Lithuania: Klaipeda University, 2006.- p. 121 – 131. 
Vikmane B. Bērna un pedagoga muzikālās sadarbības iespējas rotaĜu procesā // 
Pedagoăija: teorija un prakse: Rakstu krājums: IV. – Liepāja: LiePA, 2006. – 314. – 321. lpp. 
Vikmane B. Bērna muzikālās vajadzības un muzikālā sadarbība ar vecākiem // Teorija 
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. Zinātniskie raksti. 3. Starptautiskā konference. 
6. – 8.aprīlis, 2006. – Rīga: RPIVA, 2006. – 498. – 502. lpp. 
Vikmane B. Mūzikas un otrās valodas apguves mijiedarbība pirmsskolas vecumā // 
Valodu apguve: problēmas un perspektīva: Zinātnisko rakstu krājums: V. – Liepāja: LiePA, 
2006. – 49. – 54. lpp. 
 
3. Mācību un metodiskie izdevumi 
 
StrautiĦa V., Šulce Dz. Mūsdienu latviešu valodas fonētikas, ortoēpijas un ortogrāfijas 
vingrinājumu krājums. – Liepāja: LiePA, 2006. – 40  lpp. 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

 
Studiju programmas saturu veido plašs ar logopēdiju tieši un pakārtoti saistīts 

studiju kursu spektrs. Studiju programmā ir vairāki Ĝoti specifiski, apjoma ziĦā nelieli, 
studiju kursi, kuriem ir liela nozīme atsevišėu logopēdijas jomu apguvē. Šo kursu 
vadīšanai tiek pieaicināti speciālisti praktiėi, kuru pamatdarba vieta nav LPA, pirms tam 
noslēdzot ar viĦiem Nodomu līgumus.  

LPA ir senas tradīcijas logopēdu sagatavošanas jomā, jo šo specialitāti Liepājā 
var iegūt jau kopš 1969.gada. Vairāki studiju programmas docētāji dažādos laikos ir 
absolvējuši LPA radniecīgas studiju programmas un ieguvuši logopēda kvalifikāciju 
(A.Bāra, I.Blūmentāle, Šteinberga A., Tomele G., Tumševica Z., Tūbele S.).  
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 Akadēmiskais personāls regulāri pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju 
apmeklējot tālākizglītības kursus Latvijā un ārvalstīs, stažējoties ārzemju augstskolās un 
prakses vietās, piedaloties starptautiskās un vietējās konferencēs un kongresos, vadot un 
darbojoties projektos. 2007.gadā programmas docētāji piedalījās LPA organizētos 
tālākizglītības kursos „Lectora- palīgs pedagogam”, kuros apguva mūsdienīgas studiju 
kursu pasniegšanas metodes. 

2006. gadā divi programmas docētāji aizstāvējuši promocijas darbus zinātĦu 
doktora grāda iegūšanai. Doktora grādu pedagoăijā ieguva docētāja S.Tūbele aizstāvot 
promocijas darbu Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un 
korekcijas iespējas. Doktora grāds filoloăijā piešėirts J.Grigorjevam par aizstāvētu 
promocijas darbu Latviešu valodas patskaĦu sistēmas akustisks un auditīvs 
raksturojums. Pašlaik doktorantūrā studē D.Bethere, kuras promocijas darba tēma ir 
Akadēmisko prasmju veidošanās un korekcija bērniem ar kompleksiem attīstības 
traucējumiem.  Doktorantūras studijas turpina arī Vadības zinātĦu katedras docētājs 
U.DrišĜuks, Mg.oec. 
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9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKT ŪRAS 
NODROŠINĀJUMS 

 
 Studiju programma tiek finansēta no valsts budžeta un no līdzekĜiem, ko 
iemaksā fiziskas vai juridiskas personas. 

 Vienam pilna laika studiju profesionālā bakalaura studiju programmas 
studentam maksimālais valsts piešėirtais finansējums studiju gadam aprēėināts saskaĦā 
ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas 
no valsts budžeta līdzekĜiem”. 

Fs = Tb. ki + 145,50 
kur 
Fs – studiju finansējuma apmērs vienam pilna laika studentam; 
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas; 
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficenta optimālā vērtība 
1,7 (skolotāju izglītības un izglītības zinātnes joma); 
145,50 – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas maăistra studiju programmās 
(pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 2002. gada 
14. februāra līguma Nr-23/14 Vienošanās protokola (2007. gada 23. februāra) ). 
Fs = 1057,33. 1,7 + 145,50 = 1942,96 (Ls) 

 
Studiju programmas maksimālās izmaksas vienam maksas vietā studējošam: 

Is = Tb.  ki + 9,5 
kur 
Is - studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam; 
9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas uz vienu studiju vietu gadā. 
Is = 1057,33 . 1,7 + 9,5 = 1806,96 (Ls) 
Studiju programmai 2007. / 2008. studiju gadam noteiktā studiju maksa pilna laika 
studijās ir 750,00 Ls/ gadā. Studiju maksa noteikta ievērojot: 
• MK 12.12.2006. noteikumos Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no 

valsts budžeta līdzekĜiem” noteiktās studiju vietas bāzes izmaksas 2007. gadam, 
izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficentu optimālās vērtības, studiju 
izmaksu koeficentu vērtības maăistra studiju programmās, studiju izmaksu 
koeficentu vērtības nepilna laika studijās; 

• Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta lēmumu par  „Studiju maksas noteikšanas 
principiem LPA”, kas apstiprināts 2007.gada 26. februārī. 
 
Lai studiju maksa tuvotos studiju programmas faktiskajām izmaksām, katru gadu 1. 

kursā studējošajiem studiju maksa tiek palielināta atbilstoši Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas Senāta lēmumam par  „Studiju maksas noteikšanas principiem LPA”,  kas 
apstiprināts 2007.gada 26. februārī. 

 
 2006./2007. studiju gadā programmā bija 5 budžeta vietas, 2007./2008.gadā arī 5 
budžeta vietas. Visas budžeta vietas ir aizpildītas, maksas studenti programmā nav. 
2008./2009.gadā plānotas 6 budžeta vietas. 

Bibliot ēka. 

LPA bibliotēka nodrošina studējošos un mācībspēkus ar studiju procesā 
nepieciešamo literatūru un citiem materiāliem, izmantojot gan tradicionālās metodes, 
gan modernās informācijas tehnoloăijas. Bibliotēkā ir lasītava, elektronisko resursu 
lasītava un abonements.  
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Bibliotēkas fondā ir ap 85 000 vienību. No tiem elektroniskajā katalogā iekĜauti 
65 576 grāmatu eksemplāri, 324 eksemplāri periodikas izdevumi (laikraksti, žurnāli, 
statistikas pārskati). Bibliotēkā ir elektroniskais katalogs un analītikas, LPA publikāciju 
un LPA studentu darbu datu bāze. Ierakstu skaits analītikas bāzē ir 2478, LPA 
publikāciju bāzē – 325, un studentu darbu datu bāzē- 1021 ieraksti. 

Studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot starpbibliotēku abonementu un 
internetu, kā arī abonētās datu bāzes un citus elektroniskos resursus. Bibliotēka abonē 9 
datu bāzes (Letonika, Leta, Nozare, NAIS, ProQuest, LURSOFT, Eiropa.lv, Rubricon 
un EBSCO) un elektroniskā versijā laikrakstu „Latvijas Vēstnesis” un žurnālu „Rīgas 
Laiks”. 

Bibliotēkā ir 15 lasītāju vietas un radīta iespēja akadēmijas studentiem un 
docētājiem lietot bezvadu internetu. 
 LPA bibliotēka projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” 
ietvaros ir saĦēmusi bezatlīdzības lietošanā 4 datorus ar   standartprogrammatūru - 2 
lietotājiem un 2 darbiniekiem. Kopumā bibliotēkā ir 17 datori bibliotēkas lietotājiem un 
10 datori darbiniekiem. 
 
Izdevniecība. 
 LPA izdevniecības LiePA prioritāte ir LPA zinātniskās un mācību literatūras, kā 
arī mācību palīgmateriālu izdošana un pavairošana. 
 LPA izdevniecība ir aprīkota ar ofsetiespiediekārtām (Ryobi, Romayor), 2005. 
gadā iegādāta jaudīga pavairojamā iekārta OCE, kuru var papildināt ar datoru un veikt 
materiālu pavairošanu, neizmantojot dokumenta izdrukas, maketēšanu un formu 
izgatavošanu, papīra griešanas iekārtām (Ideal; BRP MP), papīra (Verimat) un metāla 
iespiedformu sagatavošanas iekārtām, papīra bloka līmēšanas iekārtu (Fasbind) un 
skavošanas agregātiem (BŠP-4; Rapid), kā arī datoru, skaneri un datorizdrukas iekārtu. 
 
Studiju tehniskais nodrošinājums 

LPA lokālajā tīklā saslēgti 160 datori. Mācību tehnisko līdzekĜu (MTL) 
laboratorijas materiālo bāzi veido TV, video, audio projekcijas tehnika, MTL 
laboratorijas rīcībā ir dažādi IT līdzekĜi (digitālās video un foto kameras, DVD 
atskaĦotāji un rakstītāji, projekcijas, video un audio iekārtas, u.c.). 

Visās darba vietās pieejami Internet pakalpojumi. LPA uztur vienu no Latvijas 
akadēmiskā tīkla LATNET zariem. Šim nolūkam tiek izmantota optiskā līnija Liepāja - 
Rīga, kas šobrīd nodrošina datu apmaiĦu ar ātrumu 20 Mbiti/sek.  „GEANT”tīklā. 
 Noslēgts līgums ar kompāniju Microsoft par LPA iesaistīšanos MSDN Academic 
Aliance programmā, kas nodrošina IT studiju programmu studentiem un mācībspēkiem 
atvieglotu piekĜuvi Microsoft izstrādes rīku, serveru un operētājsistēmu komplektam. 

6 datoru klasēs ir pieejami 75 IBM PC  datori ar Interneta pieslēgumu. Darba 
vietās uzstādītas operētājsistēmas MS Windows 98, Windows 2000 vai MS Windows XP 
proffesional, kā arī MS Office 2000/XP/2003 un cita studijām nepieciešamā 
programmatūra. Visi datori saslēgti lokālajā tīklā (ar Windows NT un Novell Netware6  
serveri), kas nodrošina studentu patstāvīgo darbu glabāšanu un pieeju arī citām 
programmu sistēmām – programmēšanas sistēmai Turbo Pascal 7.0, MS Visual Basic 
5.0/6.0, datu bāzu pārvaldības sistēmai MS Access 2000, MS SQL Server 2000, GRADE 
5.0, grafiskās apstrādes programmām (CorelDraw 12.0, Adobe CS, 3D Max, 
Macromedia Flash MX u.c.), statistikas programmu paketei SPSS, datorizētās 
projektēšanas sistēmai AutoCAD u.c. 
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Telpu nodrošinājums 
LPA ir 3 studiju korpusi, 3 dienesta viesnīcas un īrēta  sporta zāle. Mācību 

platība 1 studentam ir 7,1 m2; kopējā platība 1 studentam – 19,6m2; apdzīvojamā platība 
dienesta viesnīcā 1 studentam – 6,9 m2. 
 

Logopēdijas centrs 

 LPA kā atsevišėa struktūrvienība funkcionē Logopēdijas centrs, kura darbība ir 
noteikta LPA Senāta apstiprinātā dokumentā LPA Logopēdijas centra nolikums. 
Logopēdijas centrs nodrošina studentiem iespēju attīstīt profesionālās spējas un 
prasmes, nodrošina topošo logopēdu prakses iespējas, aktivizē pētniecību logopēdijā, 
veic logopēdiskās literatūras un metodisko materiālu sistematizēšanu, kā arī veicina 
logopēdu profesionālo un zinātnisko sadarbību starp LPA un citām institūcijām. Paralēli 
mācību darbam Logopēdijas centra darbinieki sniedz logopēdisko palīdzību Liepājas un 
rajona iedzīvotājiem. Praktiskās nodarbības logopēdijā galvenokārt notiek Logopēdijas 
centrā. Šeit studenti iepazīstas ar logopēdisko dokumentāciju un logopēdiskajā darbā 
izmantojamo pārbaužu, testu un didaktisko materiālu, kā arī apgūst logopēdiskā darba 
tehnoloăijas.  Studentiem ir iespēja gan vērot, gan arī pieredzējušu logopēdu uzraudzībā 
vadīt nodarbības, tādejādi apgūstot praktiskā darba iemaĦas logopēdiskajā konsultēšanā, 
diagnosticēšanā un korekcijā. Logopēdijas centra darbību nodrošina LPA budžeta 
līdzekĜi, centra projektu piesaistītie līdzekĜi u.c. 

  

Studiju programmas praktiskās daĜas sekmīgā realizācijā nozīmīga ir sadarbība 
specializētām izglītības un ārstniecības iestādēm. Pamatojoties uz noslēgtajiem 
sadarbības līgumiem studenti prakses uzdevumus veic Liepājas pilsētas un rajona  
izglītības un veselības aprūpes iestādēs, kuru infrastruktūras nodrošinājums ir atbilstošs 
studiju procesa veiksmīgai realizācijai. Liepājas Metalurgu slimnīcas LOR kabineta 
materiālais nodrošinājums ir atbilstošs, lai studenti varētu apgūt audioloăijas kursus un 
veikt prakses uzdevumus audioloăijā. Studentiem ir iespēja iepazīties ar toĦa, virstoĦa, 
runas audiometrijas un timpanometrijas metodēm izmantojot klīnisko audiometru un 
impendansometru Traveller AA220 un Clinical Audiometer AC30, ir iespējams vērot 
deguna dobuma un ausu klīnisko izmeklēšanu ar LOR ambulatorās izmeklēšanas 
iekārtu Otopront, kā arī balss saišu izmeklēšanu ar fibroendoskopu Karl Storz. Dzirdes 
funkcijas izmeklēšanai kabinetā ir stacionāra surdokamera. 

 Studentiem pieejamā materiālā bāze ir atbilstoša, lai sasniegtu studiju 
programmā izvirzītos mērėus un realizētu formulētos uzdevumus. 
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10. ĀRĒJIE SAKARI 
 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Studiju programmas specifika nosaka, ka praktiskās nodarbības ir nepieciešams 
organizēt iestādēs, kurās studenti var praktizēties, strādājot ar dažāda vecuma klientiem, 
kuriem ir smagi psihomotorās attīstības un komunikācijas traucējumi. Tāpēc 
Logopēdijas programmas realizācijas gaitā ir izveidojusies laba sadarbība ar dažādām 
valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, kuras ir atsaucīgas, uzĦemot pie 
sevis LPA studentus. Šāda sadarbība nodrošina iespēju potenciāliem darba devējiem 
iepazīt topošos speciālistus un jau pēc studiju beigām piedāvāt viĦiem darba vietas. 

2006.-2008.gados ir noslēgti sadarbības līgumi ar: 

• Latvijas Logopēdu asociāciju, 
• Liepājas Izglītības pārvaldi, 
• Liepājas rajona Izglītības pārvaldi, 
• BBAC Liepāja, 
• SIA Liepājas reăionālā slimnīca, 
• Liepājas Metalurgu slimnīcu, 
• Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestādi. 

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
 

Latvijā akadēmiskā personāla resursi, kas varētu nodrošināt logopēdijas studiju 
kursu vadīšanu logopēdu izglītības programmās ir samērā nelieli. Tāpēc ir nepieciešams 
apvienot spēkus un sadarboties ar citām Latvijas augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 
augstākās izglītības programmas. Kā vieslektori atsevišėu studiju kursu vadīšanā tiek 
uzaicināti LU mācībspēki: S.Tūbele (Runas un valodas novērtēšanas metodes), 
J.Grigorjevs (Transkripcija, Akustiskā fonētika), A.Šteinberga (Alternatīvās un 
augmentatīvās komunikācijas metodes), S.Voitkāne (Neiropsiholoăija), RSU docētāja 
I.Blūmentāle (Ēšanas traucējumi bērniem), Latvijas Bērnu dzirdes centra vadītāja 
S.Kušėe (Audioloăija) 

 2007. gada 7. novembrī ir noslēgts sadarbības līgums par sadarbību zinātnē un 
studiju programmas attīstībā ar Tartu Universit āti , kurā tiek īstenota līdzīga bakalauru 
studiju programma.  

ERASMUS programmas ietvaros noslēgti bilaterālie sadarbības līgumi ar  
Alsteras Universitāti (Lielbrit ānija),12.02.08, un Escola Superior de Saude do 
Alcoitao (Portugāle),30.01.08, par mācībspēku mobilitāti. ERASMUS aktivitātes: 

• 2008.gada 9.-16. maijam programmas direktore B.Trinīte vadīja lekcijas 
Logopēdijas programmas studentiem Alcoitao augstskolā Portugālē 

•  Sadarbības ietvaros 2008./2009.studiju gadā plānotas ESSA Logopēdijas 
katedras vadītājas Marijas Emilijas Santos, PHD (Maria Emilia Santos) vizīte 
Liepājā.  

• 2008.gada jūnijā Alsteras Universitātes Logopēdijas studiju programmas 
vadītāja un CPLOL ăenerālsekretāre Ailīna Patersone (Aileen Patterson) sniegs 
vieslekcijas LPA Logopēdijas programmas 1.un 2.kursa studentiem studiju kursā 
Ievads logopēdijā. Šīs vizītes laikā tika apspriesti jautājumi par iespējamo 
studentu apmaiĦu starp augstskolām. 
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2008. gada februārī pie studiju programmas Logopēdija studentiem ar lekciju 
„Bērni ar autisma iezīmēm vispārizglītojošā skolā” viesojās Vācijas Autisma 
asociācijas līdzpriekšsēdētāja, Berlīnes Universitātes Audioloăijas un Foniatrijas 
kl īnikas docētāja Dr.rer.medic. Barbele Vollebena (Barbel Wohlleben). 

 
 
11. STARPAUGSTSKOLU LĪGUMS PAR STUDĒJOŠO 

IESPĒJĀM TURPINĀT STUDIJAS CITĀ STUDIJU PROGRAMM Ā 
VAI AUGSTSKOL Ā 
 

2005. gada 25. novembrī ir noslēgts Sadarbības līgums ar Rīgas StradiĦa 
universitāti (RSU) par to ka, RSU nodrošina iespēju LPA realizētās otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Logopēdija studējošiem turpināt 
izglītības ieguvi otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
Audiologopēdija, ja LPA tiek pārtraukta otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programma Logopēdija. 

Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līguma kopiju skat. 9.pielikumā. 

 

12. SECINĀJUMI 
 

1. Studiju programma „Logopēdija” nodrošina iespēju iegūt skolotāja logopēda 
kvalifikāciju un izglītības zinātĦu bakalaura grādu. 

2. Programma tiek īstenota saskaĦā ar Skolotāja profesijas standartu un Eiropas 
Logopēdu pamatizglītības standartu. 

3. Studiju programmas satura un struktūras izveidē respektētas Latvijas valsts 
izglītības sistēmas normatīvo dokumentu nostādnes un starptautiskie dokumenti. 

4. Studiju programmas satura izveidi ietekmējuši regulāri kontakti ar Eiropas 
augstskolās realizēto Logopēdijas studiju programmu vadītājiem, piedalīšanās 
Eiropas Logopēdu asociācijas pastāvīgās Izglītības komisijas darbā un pieredzes 
apmaiĦa ārzemju augstskolās. 

5. LPA resursi ir pietiekami, lai nodrošinātu sekmīgu studiju programmas realizāciju. 
6. Studiju programmas realizācijā iesaistīto docētāju kvalifikācija ir atbilstoša 

programmas prasībām. 
7. Programmas profesionālo ievirzi nodrošina sadarbība ar izglītības iestādēm Liepājā, 

Liepājas rajonā un visā Latvijā. 
 
Studiju programmas novērtēšanas rezultātā ir izvirzītie uzdevumi studiju 

programmas kvalitātes nodrošināšanai ir atspoguĜoti attīstības plānā (sk. 13.tabulā). 
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13. PROGRAMMAS LOGOPĒDIJA  ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 2008.-
2013.GADAM. 

13.tabula  

Nr. 

p.k Veicamie uzdevumi Izpildes 
laiks 

Atbild īgais 
par izpildi Izpild ītāji 

Izpildes 
apliecinājums
novērt ējums 

1.  Izveidot un licencēt 
profesionālo maăistra 
studiju programmu  
Logopēdija, kura dotu 
iespēju bakalaura studiju 
programmas absolventiem 
turpināt izglītību logopēdijas 
jomā maăistra līmenī. 

2009. B.Trinīte B.Trinīte Programmas 
licence 

2. Kadru politika:     

 Sekmēt akadēmiskā 
personāla zinātniskās 
kvalifikācijas paaugstināšanu 

2013. I.Ozola mācībspēki Aizstāvēti 
promocijas 

darbi 

 Veicināt akadēmiskā 
personāla iesaistīšanos 
sadarbības un mobilitātes 
programmās. 

2013. Mācībspēki, 
ārzemju 

sakaru daĜa 

mācībspēki Noslēgti 
sadarbības 

līgumi 

3. Studiju saturs:     

 IekĜaut studiju plānā studiju 
kursus, kas attiecas uz 
uzĦēmējdarbības 
profesionālo kompetenču 
veidošanu. 

2008. B.Trinīte B.Trinīte IzmaiĦas 
studiju plānā 

 Regulāri izvērtēt īstenotos 
studiju kursus, saskaĦot 
studiju kursu tēmas starp 
mācībspēkiem.  

2008. B.Trinīte B.Trinīte, 

mācībspēki 

 

Izmainītas 
studiju kursu 
programmas 

4. Sadarbība:     

 Veicināt sadarbību ar darba 
devējiem, profesionālajām 
asociācijām. 

2008. B.Trinīte  Noslēgti 
sadarbības 

līgumi 

 Sadarboties ar citām Eiropas 
augstskolām, kas īsteno 
līdzīgas studiju programmas. 

2008. B.Trinīte,  B.Trinīte Noslēgti 
sadarbības 

līgumi 

5. Studenti:     

 Veicināt studentu 
piedalīšanos starptautiskos 
projektos, studentu apmaiĦas 
programmās u.c. 

2009. Ārzemju 
sakaru daĜa 

studējošie  

 Veicināt studentu pētniecisko 
darbību, piedalīšanos 
studentu zinātniskajās 
konferencēs, semināros u.c. 

2009. B.Trinīte studējošie  
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6. Materi āli tehniskā bāze:     

 Attīstīt Logopēdijas centra 
darbību, uzlabojot tā 
materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 

2008. B.Trinīte 

M.Leimants 

A.Bāra  

 Papildināt bibliotēkas 
krājumus ar jaunāko mācību 
literatūru un periodiku 
logopēdijā. 

2008. Bibliotēkas 
vadītāja 

Bibliotēkas 
personāls 
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1. SENĀTA LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS 

IEVIEŠANU 
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2. STUDIJU PROGRAMMĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ 

PERSONĀLA SARAKSTS 
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Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
 
 
Nr. 
p. 
k. 

Vārds, 
uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz laiku 

pieĦemts darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds 

Izglītības iestāde, 
kurā iegūta 
augstākā 
izglītība, 

kvalifikācija, 
beigšanas gads 

Plānotie 
studiju 
kursi 

1. Silvija Ābula LPA, docente, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Medicīnas 
doktore 

Rīgas medicīnas 
institūts, ārste 
(1958.) 

Audioloăija; 
runas un 
dzirdes 
orgānu 
anatomija, 
fizioloăija 
un 
patoloăija 

2. Dina Barute LPA, lektore, 
ievēlēta 

Izglītības 
zinātĦu 
maăistre 

LPA, 
matemātikas, 
informātikas un 
tehniskās grafikas 
skolotāja (1999.) 

Statistikās 
metodes 
pētījumos 

3. Dina Bethere LPA, lektore, 
ievēlēta 

Izglītības 
zinātĦu 
maăistre 

Krievijas Valsts 
pedagoăiskās 
universitātes 
surdopedagoăijas 
nodaĜa (S-
Pēterburga), 
krievu valodas un 
literatūras 
skolotājs 
vājdzirdīgiem un 
nedzirdīgiem 
bērniem (1991.) 

Speciālā 
pedagoăija 

4. Baiba 
Bērzt īse 

LPA, lektore, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
maăistre 

Liepājas Valsts 
Pedagoăiskais 
institūts, 
vidusskolas 
matemātikas 
skolotāja (1968.) 

Loăika un 
retorika 

5. Ilze 
Blūmentāle 

Rīgas StradiĦa 
Universitāte, 
asistente; LPA, 
asistente, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Veselības 
zinātĦu 
maăistre 

Latvijas 
Medicīnas 
Akadēmija, ārste 
(1997.), LPA, 
logopēde (2000.) 

Ēšanas 
traucējumi 
bērniem 

6. Juris 
Dehtjars 

Rīgas Tehniskā 
Universitāte, 
profesors; LPA, 
docents, pieĦemts 
darbā uz laiku 

Fizikas 
habilitētais 

doktors 

Rīgas 
Politehniskais 
institūts, 
inženieris (1976.) 

Runas un 
dzirdes 
fizikālie 
pamati 

7. Uldis LPA, asistents, Profesionālais LPA, uzĦēmuma Projektu 
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DrišĜuks pieĦemts darbā uz 
laiku 

maăistrs 
uzĦēmējdarbī

bas vadībā 

un iestādes 
vadītājs (2004.) 

izstrāde un 
vadība 

8. Olga Glikasa LPA, docente, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
doktore 

Daugavpils 
pedagoăiskais 
institūts, 
bioloăijas un 
ėīmijas skolotāja 
(1966.) 

Veselības 
mācība 

9. Juris 
Grigorjevs 

Latvijas 
Universitāte, 
docents; LPA, 
docents, pieĦemts 
darbā uz laiku 

Filoloăijas 
doktors 

LU, filologs 
(1992.) 

Transkripcija
Akustiskā 
fonētika 

10. Vita Kadi ėe LPA, lektore, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Pedagoăijas 
maăistre 

Rīgas Medicīnas 
institūts, ārsts 
pediatre (1985.) 

Neiroloăija; 
neirofizioloăija; 
bērnu 
neiroloăija; 
bērnu 
psihopatoloăija
psihiatrija 

11. Ludmila 
Karule 

LPA asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
doktore 

Latvijas 
Universitāte, 
ăeogrāfs un 
vidusskolas 
ăeogrāfijas 
skolotāja (1961.) 

Dabas 
zinību 
mācīšanas 
speciālā 
metodika 

12. Meldra 
Kivlena 

LPA, asistente, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

- LPA, uzĦēmuma 
un iestādes 
vadītājs (2005.) 

UzĦēmējdarbība 

13. Inta Kl āsone LPA asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
doktore 

A.I.Hercena 
ěeĦingradas 
Valsts 
Pedagoăiskais 
institūts, 
rasēšanas, 
darbmācības, 
tēlotājmākslas 
skolotāja (1983.) 

Mākslas 
terapijas 
pamati 

14. Vija Kri ėe LPA, lektore, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

- Latvijas Valsts 
universitāte, 
filozofijas 
pasniedzējs, 
sociologs (1973.) 

Profesionālā 
ētika 

15. Vineta 
Kulmane 

LPA, lektore, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Izglītības 
zinātĦu 
maăistre 

Latvijas 
Universitāte, 
bioloăijas un 
ėīmijas skolotāja 
(1995.) 

Ăenētika;  
cilvēka 
anatomija 
un 
fizioloăija 

16. Lūcija Ėeire LPA, lektore, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
maăistre 

ěeĦingradas 
Valsts 
pedagoăiskais 

Rakstu valodas 
traucējumi; 
 runas tempa 
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institūts, 
palīgskolas 
skolotājs, 
logopēde (1967.) 

un ritma 
traucējumi; 
valodas 
traucējumi 
bērniem; 
logopēdijas 
vēsture; 
psiholingvistika 

17. Diāna 
Laiveniece 

LPA, docente, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
doktore 

V.Lāča Liepājas 
Valsts 
pedagoăiskais 
institūts, latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotājs (1987.) 

Sazināšanās 
teorija 

18. Daina 
Lieăeniece 

LPA, profesore, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
habilitētā 
doktore 

P.Stučkas 
Latvijas Valsts 
universitāte, 
filologs, angĜu 
valodas skolotājs 
(1964.) 

Gerontoloăija 

19. Ilze 
Mi ėelsone 

LPA, asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
doktore 

V.Lāča Liepājas 
Valsts 
pedagoăiskais 
institūts, 
pirmsskolas 
pedagoăijas un 
psiholoăijas 
pasniedzējs, 
pirmsskolas 
audzināšanas 
metodiėe (1987.) 

Andragoăija 

20. Ilma 
Neimana 

LPA, docente, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
doktore 

Liepājas Valsts 
pedagoăiskais 
institūts, 
matemātikas 
skolotāja (1984.) 

Didaktika 

21. Sandra 
OkuĦeva 

LPA, lektore, 
ievēlēta 

Filoloăijas 
maăistre 

V.Lāča Liepājas 
Valsts 
pedagoăiskais 
institūts, latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāja (1983.) 

Loăika un 
retorika; 
bērnu 
literatūra 

22. Diāna 
OĜukalne 

LPA, asistente, 
ievēlēta 

Izglītības 
zinātĦu 
maăistre 

LPA, 
sākumskolas 
skolotājs un 
konsultants 
psiholoăijā 
pamatskolā 
(2000.) 

Vispārīgā 
psiholoăija 

23. Rita Ozola LPA, lektore, Pedagoăijas Liepājas Vispārīgā 
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pieĦemta darbā uz 
laiku 

maăistre Pedagoăiskais 
institūts, 
pamatskolas 
skolotājs (1963.) 

pedagoăija 

24. Inga 
Petermane 

Liepājas 
medicīnas 
koledžas docente; 
LPA, lektore, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Izglītības 
zinātĦu 
maăistre 

LPA, Montesori 
speciālais 
pedagogs (2002.) 

Pediatrija 

25. Janīna 
Ponomarjova 

Liepājas pilsētas 
speciālās skola, 
skolotāja; LPA, 
asistente, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Izglītības 
zinātĦu 
maăistre 

ŠauĜu K.Preikša 
pedagoăijas 
institūts, 
pedagogs 
defektologs 
(1976.) 

Sazināšanās 
kompleksu 
funkciju 
traucējumu 
gadījumos 

26. Gunta 
Reinfelde 

LPA, lektore, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Pedagoăijas 
maăistre 

Latvijas Valsts 
universitāte, 
angĜu valodas 
skolotājs (1965.) 

Svešvaloda 

27. Al īda 
Samusēviča 

LPA, profesore, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
doktore 

Liepājas 
pedagoăiskais 
institūts, 
pamatskolas 
skolotājs (1980.) 

Pētījumu 
metodoloăija 

28. Astra 
Straume 

SIA „Kristaps L” 
grāmatvede, LPA, 
lektore, pieĦemta 
darbā uz laiku 

Ekonomikas 
maăistre 

Rīgas 
Politehniskais 
institūts, 
grāmatvede 
(1980.) 

Grāmatvedība 

29. Irina 
StrazdiĦa 

LPA, docente, 
ievēlēta 

Psiholoăijas 
doktore 

Liepājas Valsts 
pedagoăiskais 
institūts, 
pirmsskolas 
pedagoăijas un 
psiholoăijas 
pasniedzēja, 
pirmsskolas 
audzināšanas 
metodiėe (1985.) 

Pedagoăiskā 
psiholoăija; 
attīstības 
psiholoăija 

30. Liene 
Svolaka 

Ārsta 
privātprakse, 
asistente; LPA, 
asistente, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

- Rīgas StradiĦa 
Universitāte, ārste 
(2006.) 

Ortodontija; 
onkoloăija 

31. Andžela 
Šteinberga 

Latvijas 
Universitāte, 
lektore; LPA, 
lektore, pieĦemta 
darbā uz laiku 

Izglītības 
zinātĦu 
maăistre 

Rīgas 
Pedagoăiskā 
skola, mūzikas 
audzinātāja, 
dziedāšanas 
skolotāja (1983.), 

Alternatīvā un 
augumentatīvā 
sazināšanās 
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Liepājas 
pedagoăiskā 
augstskola, 
pirmsskolas un 
speciālās skolas 
skolotāja, 
logopēde (1995.) 

32. Dzintra Šulce LPA, docente, 
ievēlēta 

Filoloăijas 
doktore 

V.Lāča Liepājas 
Valsts 
pedagoăiskais 
institūts, latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāja (1980.) 

Lingvistika 

33. Vineta 
Tomsone 

LPA, asistente, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Izglītības 
zinātĦu 
maăistre 

LPA, operāciju 
sistēmu, datu 
bāzu un 
programmēšanas 
tehniėe (1999.) 

Informātikas 
tehnoloăijas 
logopēdijā 

34. Baiba Trin īte LPA, lektore, 
ievēlēta 

Veselības 
zinātĦu 
maăistre 

Krievijas valsts 
pedagoăiskā 
universitāte, 
logopēde (1992.) 

Bērnu 
dizartrija; 
šėeltĦu runa; 
iegūtie valodas 
traucējumi; 
ievads 
profesionālajās 
studijās;  
bērnu valodas 
attīstība;  
iegūtie 
neiromotorie 
traucējumi; 
ievads 
logopēdijā; 
skaĦu izrunas 
traucējumi; 
balss 
traucējumi;  
studiju darbs 
logopēdijā I 
(bērnu 
logopēdija);  
studiju darbs 
logopēdijā II 
(skolas 
logopēdija);  
studiju darbs 
logopēdijā III 
(sazināšanās 
kompleksu 
funkciju 
traucējumu 
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gadījumos) 
35. Zane 

Tumševica 
Privātprakse 
logopēdijā; LPA, 
asistente, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Skolvadības 
maăistre 

LPA, pirmsskolas 
iestāžu un skolu 
pedagogs, 
logopēds, agrīnās 
attīstības 
logopēds (2002.) 

Agrīnās 
attīstības 
logopēdija 

36. Sarmīte 
Tūbele 

Latvijas 
Universitāte, 
docente; LPA, 
docente, pieĦemta 
darbā uz laiku 

Pedagoăijas 
doktore 

V.Lāča Liepājas 
Pedagoăiskais 
institūts, 
palīgskolas 
skolotāja (1984.) 

Runas un 
valodas 
novērtēšanas 
metodes 

37. Blāzma 
Vikmane 

LPA, docente, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
doktore 

Jāzepa Vītola 
Latvijas Valsts 
konservatorija, 
kordiriăente, kora 
priekšmetu 
pasniedzēja 
(1969.) 

Logopēdiskā 
ritmika 

38. Sarmīte 
Voitk āne 

Latvijas 
Universitāte, 
lektore; LPA, 
lektore, pieĦemta 
darbā uz laiku 

Psiholoăijas 
maăistre 

Maskavas valsts 
universitāte, 
psiholoăe, 
psiholoăijas 
pasniedzēja 
(1973.) 

Neiropsihol
oăija 

39. Silvija Zaėe LPA, docente, 
ievēlēta 

Pedagoăijas 
doktore 

Hercena v.n. 
ěeĦingradas 
Valsts 
Pedagoăiskais 
institūts (1982.) 

Bērnu 
tiesību 
aizsardzība 

40. Vija Z ēlerte LPA, lektore, 
ievēlēta 

Psiholoăijas 
maăistre 

Liepājas Valsts 
pedagoăiskais 
institūts, 
pamatskolas 
skolotāja (1987.) 

Saskarsmes 
psiholoăija; 
klīniskā 
psiholoăija, 
psihoterapija 

41. Daiga Žaime LPA, lektore, 
pieĦemta darbā uz 
laiku 

Izglītības 
zinātĦu 
maăistre 

LVU, matemātiėe 
(1988.), LPA, 
vidējās izglītības 
skolotāja 
informātikā 
(2003.) 

Datorzinības 
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3. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS 

PĒTNIECĪBAS BIOGRĀFIJAS 
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CURRICULUM VITAE 
 

Inform ācija par personu: SILVIJA ĀBULA  
    dzimšanas dati: 1930.gada 20.jūlijs 
    200732 - 10868 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu: 

Dzīvo:  Janševska 7/9 – 6, Liepāja, LV - 3400 
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
 Liepājā Lielā iela 14 
 Tālr. 6 34-07781 

 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 
1952. – 1958.g. Rīgas medic. institūts visp. ārstniecības fakultāte, iegūta kvalifikācija – 
ārste. 

 

Zinātniskais grāds: 1972.g. – medic. Zin.kand.grāds Tartu univesitātē. Tēma “TrokšĦa 
iedarbība uz dzirdes orgānu un profilaktiskā O2 inhalāciju pielietošana”. 
1992.g. – (Rīgas) medic. Akadēmija – medicīnas doktore. 

Profesionālā darbība:  
 1991. – 2000.g. docente LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
 1986. – 1991.g. lektore LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
 1984. - 1986.g. asistente LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
 

Akadēmiskie kursi:  
• Medicīnas zinātĦu pamati /lasu no 1984.g./ 
• Neirofizioloăija un  neiropatoloăija /lasu no 1984.g./ 
• Dzirdes un runas orgānu anatomija, fizioloăija un patoloăija /lasu no 1984.g./ 
• Ăenētika /lasu no 1996.g./ 
• Anatomija, fizioloăija un patoloăija /lasu no 1996.g./ 

 
Zinātniskā darbība: 

Zin. pētījuma tēmas: 

1) “Bērnu invalīdu sociālā rehabilitācija un darba spēju prognozēšana “ 
2) “Muzikālā terapija bērniem  ar mentālās attīstības traucējumiem” 

 
Publikācijas: 

Kopējais publikāciju skaits – 33 

Raksti – 21 

Konferenču tēzes – 12 

Akad. un profes. kursu programmas -7 

 
03.02.2008. 

S.Ābula 
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PIELIKUMS 
 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 

Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docentes 

S.Ābula publikāciju saraksts 

 

1. S.Ābula Intelektuālās audzināšanas nozīme bērna attīstībā – konf. materiālos “Bērna 

pasaulē, pasaule –bērnā”, Liepāja, 1997., 44. – 46.lpp. 

2. S.Ābula Muzikālā terapija un speciālā pedagoăija” Defektoloăija, 6.izd., Minska, 

1997., 21. – 29.lpp. 

3. S.Ābula “Bērnu emocionālā audzināšana un personības veidošana”, ŠauĜi, 1998., 36. 

– 39.lpp. 

4. S.Ābula “Role of music therapy in personality development of mentally and 

psysically distrubed children”, Klaipēda, 1999.g., p. 250. – 251. 

 
 
 
03.02.2008. 

S.Ābula 
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Inform ācija par personu: 
DINA BARUTE 

Dzim.: 1977.g.24.novembris 
 
ZiĦas par dzīvesvietu un darba vietu: 

Dzīvo:  J.Dubelšteina ielā 7 – 12 
  Liepājā 
  LV – 3401 
  Mob.tel. 6528286 
 
  Darba v.: LPA, Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 
34 07734 
e-pasts  dite@one.lv 

 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 

 No 2001.g. studēju Liepājas Pedagoăijas akadēmijā studiju programmā Izglītības 
zinātĦu maăistrs (informātikas didaktikā); 

 1995. – 1999.g. studijas Liepājas pedagoăijas akadēmijā matemātikas bakalaura studiju 
programmā; ieguvu matemātikas, informātikas un tehniskās grafikas skolotāja 
kvalifikāciju. 
 
 
 
 
Profesionālā darbība: 
No 1999.gada asistente LPA Matemātikas un informātikas katedrā; 
1998. – 1999. strādāju LPA par datorlaboratorijas vadītāju. 
 
Prasmes un intereses: 

Iegūts Cisko sertifikāts; 
Iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL); 

Svešvalodu zināšanas: krievu, angĜu valoda – sarunvalodas līmenī. 
 
8.06.2006. 
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Dina Bethere 
 
Personas dati 

Dina Bethere 
dzim.1968.gada 1.februārī 
pers.kods: 010268-10808 

ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 
privāti – Grīzupes ielā 30 Liepājā; LV 3402 
T.: 00371 34 20683; 6476297 (mob.) 
darba vieta – LPA pedagoăijas katedra 
Lielā ie. 14; Liepāja LV 3401 
T.: 34 226215; Fax: 371 3424223 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
Kopš 2005.gada studijas LPA pedagoăijas doktorantūrā 
2000 – 2002 maăistrantūra Tartu Universitātē 

1986 – 1991.g. Krievijas valsts pedagoăiskās universitātes surdopedagoăijas nodaĜā (S-
Pēterburga), kvalifikācija: krievu valodas un literatūras skolotājs vājdzirdīgiem un 
nedzirdīgiem bērniem, surdopedagogs pirmsskolas iestādēs ar krievu valodas un 
literatūras skolotāja papildspecialitāti (Diploms Φв № 320924). 
Akadēmiskais grāds 
2002 – Tartu Universitātē piešėirts maăistra grāds magister artiumi, diploms.Nr. CA 
002170 
Profesionālā darbība 

Kopš 2006.gadu sadarbība ar Jūrmalas koledžu (lektore) 
Kopš 2005.gada sadarbība ar Rēzeknes Augstskolas pedagoăijas katedru 
Kopš 2002.gada otrās maiĦas skolotājs Liepājas speciālajā internātpamatskolā 
Kopš 1998.gada studiju programmas „Speciālās izglītības skolotājs” direktore 
Kopš 1991 g. līdz šim laikam LPA pedagoăijas katedras lektore 
1991. – 1994. LPA speciālās pedagoăijas katedras asistente. Docējamie kursi: Ievads 
speciālajā pedagoăijā, Speciālā pedagoăija un tās vēsture, Speciālā pirmsskolas 
pedagoăija, Integratīvā pedagoăija, Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas pamati u.c. 
Zinātniskā darbība 
Zinātnes nozare – pedagoăija 
Pētījumu tēmas – bērnu ar speciālajām vajadzībām pedagoăiskā integrācija, latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas gramatika 
2000 – 2006. gads – piedalīšanās ar referātiem LPA zinātniskajā konferencēs 
2004. – 2006. – piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 
ŠauĜu pedagoăiskajā universitātē un Rēzeknes augstskolā 
Kopš 2006.gada darbība European Agency for development in special needs education 
projektā „Imigrant Pupils with Special Educational Needs” 
Kopš 2006.gada piedalīšanās starptautiskajā projektā „Transition – Ausbildung zum 
Uebergangsbegleiter fuer fruekindliche Bildungsprozesse” 
2006.gadā piedalīšanās starptautiskā seminārā „Beratung im Bereich der 
Sonderpaedagogik” Landesakademie 
Donauescingen (Vācija), piešėirta EP stipendija 
2000 – 2004.gada piedalīšanās Norvēăijas un Latvijas projektā „Skola viesiem” 
2002.gadā piedalīšanās starptautiskajā seminārā par bērnu ar speciālajām vajadzībām, 
viĦu vecāku un skolotāju sadarbību Rāvensburgā (Vācija), EP stipendija 
1994 – 1996. Tempus 2 projekts 
1992 – 1994 stažēšanās Hamburgas universitātes speciālās pedagoăijas institūtā 
Publikācijas 
Kopš 1995.gada – 11 publikācijas (9 zinātniski raksti, 2 metodiskie līdzekĜi) 
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Prasmes un intereses 
Svešvalodu zināšanas: vācu un krievu, angĜu (sarunvaloda) Latviešu nedzirdīgo zīmju 
valoda sadzīves līmenī 
 
 

17.01.2007 
 
 
D.Bethere 
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Baiba Bērzt īse 
 
Inform ācija par personu BAIBA BĒRZTĪSE 

Dzimusi 1944.g. 28.jūnijā 
ZiĦas par dzīvesvietu un darba vietu 
Dzīvo:  Dubelšteina ielā 7 – 50, Liepājā, LV – 3401 
  Tālr. 3426975 
Darba  Liepājas Pedagoăijas akadēmija Matemātikas un informātikas katedra 
v.:  Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, tel. 34 07734 
profesionālā un akadēmiskā izglītība 
1992.g. Latvijas Universitātē iegūts pedagoăijas maăistra grāds matemātikas didaktikā; 
1979. – 1982.g. studijas aspirantūrā A.Hercena ěeĦingradas Valsts pedagoăiskā 
institūta; 
1964. – 1968.g. studiju Liepājas Valsts Pedagoăiskajā institūtā, ieguvu vidusskolas 
matemātikas skolotāja kvalifikāciju. 
Profesionālā darbība 
no 1973.g. paralēli darbam LPA strādāju par matemātikas skolotāju Liepājas 
1.vidusskolā; 
no 1971.g. lektore LPA Matemātikas un informātikas katedrā; 
1968. – 1973.g. strādāju par matemātikas skolotāju Liepājas rajona GrobiĦas 
vidusskolā; 
1962. – 1964.g. strādāju par skolotāju Kuldīgas rajona Nīkrāces astoĦgadīgajā skolā. 
Zinātniskā darbība 
2005.gada 21.septembris – 2006.gada 1.februāris Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā 
pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība; 
2004.gada 26. – 27.martā Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības seminārs (12 
stundu programma) „Matemātika mūsdienu dzīvē un izglītībā”; 
2001.gada 24. – 26.jūlijs Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju programmu 
attīstība. Kas ir problēmu balstīta izglītība (24 stundu kursi); 
No 1999.g. februāra darbs SFL programmas „PašmaiĦa izglītībā” projektā kooperatīvā 
mācīšanās skolu un augstskolu sadarbības modeĜu izveidē; 
No 1997.g. februāra darbs latvijas un Lielbritānijas kopprojektā „UzĦēmības un 
uzdrīkstēšanās veicināšana mācību procesā Latvijas pedagoăiskajās augstskolās”; 
No 1996. – 1997.g. darbs TEMPUS-2 projektā „Skolotāju tālāk izglītības organizēšana 
matemātiskajā izglītībā”, iegūts sertifikāts; 
1994. – 1996.g. darbs TEMPUS-2 projektā „Skolotāju tālāk izglītības organizēšana 
Latvijas Universitātēs”, iegūts sertifikāts pedagoăijā un psiholoăijā; 
1994.g. jūnijā darbs seminārā „Ievads atbalsta sniegšanā”, iegūts sertifikāts; 
TEMPUS-2 programmas ietvaros esmu apmeklējusi Dāniju (1994.g. oktobrī – 
novembrī, 1995.g.augustā un novembrī) un Zviedriju (1997.g.februārī), kur iepazinos ar 
darbu vispārizglītojošās skolās un augstskolās. 
Publikācijas 
Zinātniskās publikācijas – 6 konferenču tēzes, 2 raksti; metodiskās publikācijas – 6 
mācību līdzekĜi, 3 prof.kursu programmas, 1 mācību grāmata (līdzautore). 
Prasmes un intereses 
1998.g 29.jūnijs – 31.jūlijs LR Izglītības un zinātnes ministrijas pedagogu izglītības 
atbalsta centra un Latvijas Universitātes datorkursi. 

02.05.2007.       /B.Bērztīse/ 
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CURRICULUM VITAE 
 

  

Vārds, uzvārds:  Ilze Blūmentāle 

Dzimšanas vieta:  Latvija, Rīga 

Adrese:  Rīga, Hipokrāta 19-52 

Tālrunis:  26460711,  
E-pasts:                              ilzeblumentale@inbox.lv 

  

IZGL ĪTĪBA 
2000.g. - 2003.g. Rīgas StradiĦa Universitāte, veselības zinātĦu maăistra grāds 

veselības aprūpē, 

1998.g. - 2000.g. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija, 2. līmeĦa profesionālā augstākā 
izglītība, logopēda kvalifikācija, 

1991.g. - 1997.g. Latvijas Medicīnas Akadēmija, ārsta diploms. 

   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

2001.g.   Veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē. 

 
DARBA PIEREDZE 

2006.g. 
2006.g.. 
2005.g. 

 RSU RF LAS asistente 
RDIJSD Pedagoăiski medicīniskā komisija, logopēds, 
Kl īniskā slimnīca “ĂaiĜezers”, logopēds, 

2001.g.  Rehabilitācijas centrs “Vaivari”, logopēds, 

1999.g.  251. pirsskolas izglītības iestāde, logopēds, 

1999.g.  Bērnu klīniskā slimnīca, logopēds. 

   

DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
  
Audiologopēdu asociācijā no 2005.gada. 
No 2007. gada Audiologopēdu asociācijas sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja 
 
PAPILDUS KURSI, APMĀCĪBA 
 
2007.g.dalība projektā “Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem 
integrācijai izglītības sistēmā”. 
2007.g.maijs, audiologopēda sertifikāts Nr. 1041 – A, izdevusi Latvijas Ārstniecības 
Personu Profesionālo Organizāciju Savienība  
2006.g. dalība projektā “Augstākās profesionālās studiju 
programmas”Audiologopēdija" studentu pedagoăiskās un klīniskās prakses īstenošana 
uzĦēmumos un iestādēs. 
 
PAPILDUS ZINĀŠANAS UN IEMAĥAS 
Krievu valoda – pārvaldu brīvi, angĜu valoda – sarunvaloda. 
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(CV) 
 
Personas dati: 
 
Uldis DrišĜuks 
Dzimis 1981.gada 6.aprīlī 
Personas kods 060481-12501 
Dzīv. Toma iela 43-12, Liepāja 
Tālr.9473034 
E pasts: uldisdr@one.lv 
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija rektora palīgs 
E pasts: ud@lieppa.lv 
 
Izglītība: 
 
No 2007.gada līdz šim brīdim uzsāktas studijas doktorantūrā vadības zinātnes nozarē 
Latvijas Universitātē. 
2006.gadā iegūts Maăistra grāds Rīgas Ekonomikas un Biznesa Administrācijas 
Augstskolā. „UzĦēmējdarbības vadība”. 
2004.gadā iegūta augstākā profesionālā izglītība Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, 
Dabas un sociālo zinātĦu fakultātes Iestādes un uzĦēmuma vadības specialitātē. 
2003.gada aprīlis – jūlijs Studijas Dānij ā „biznesa augstskolā NOEA”. 
2000. – Talsu 2. vidusskola 
1997. – Valdemārpils vidusskola (Mākslas un koktēlniecības novirziens) 
 
Papildus izglītība kursi: 
 
2006.-2007. gadam angĜu valodas kursi (sertifikāts) 
2007.gada Rīgas Tehniskās universitātes apliecība un Sertifikāta pielikums par kursu 
sekmīgu apguvi „Inovāciju menedžments” 
2007.gadā iegūts sertifikāts „SME Coordinators of European framework Projects” 
2005.gadā Pieredzes apmaiĦa Dānijā Biznesa augstskolā NOEA. Iegūts sertifikāts 
(Praktiskās iemaĦas projektu vadībā un augstskolas stratēăijas plānošanā, augstskolas 
saimnieciskās un finansiālās darbības iepazīšana. Starptautisko sakaru organizēšana. 
2005. gadā iegūts sertifikāts „Lietišėā etiėete un kultūra” 
2004.gadā iegūts sertifikāts ES fondu vadīšanā. 
No 2002.gada – līdz šim Talsu 41.bataljona zemessargs. 
B – autovadītāja apliecība. 
Vācu valodas kursi (sertifikāts) 
AngĜu valodas kursi (sertifikāts) 
 
Svešvalodas zināšanas: 
 
Vācu – labi 
Krievu – labi 
AngĜu - viduvēji 
 
Darba pieredze: 
 
No 2006.gada Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzējs, lekciju kurss (Projektu 
izstrāde un Projektu vadība; Reklāmas vadība; UzĦēmējdarbība) 
No 2006.gada novembra Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektora palīgs. 
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No 2003.gada septembra – 2006.gada novembrim – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Ārzemju sakaru daĜas projektu vadītājs. 
No 2003.gada aprīĜa līdz šim brīdim ievēlēts LPA Studentu padomē par padomnieku. 
No 200.gada līdz 2004.gadam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izdevuma „LPA 
Vēstis redaktors”. 
No 2002. – 2004. gadam septembrim – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas senāta 
loceklis. 
2002.gada aprīlī līdz 2003.gada septembrim ievēlēts Latvijas Studentu apvienības 
padomē (LSA). 
2002.gada aprīĜa līdz 2003.gada aprīlim Liepājas pedagoăijas akadēmijas Studentu 
padomes priekšsēdētāja vietnieks. 
 
Prakse: 
 
2003.gada augustā prakse Liepājas Ostā „Hanza Liepāja” 
2002.gadā piedalījies „Tautas Partijas” mārketinga, reklāmas kampaĦas veidošanā. 
2002.gada jūlijs praksē Liepājas pilsētas domē, pasākumā „Tavā un manējā Liepājā” 
2001.gada augusts praksē par uzĦēmuma vadītāju a/s „Talsu autotransports”. 
2001.gada jūlijs – praksē Liepājas pilsētas domē, pasākumā „Tavā un manējā Liepājā” 
par reklāmas menedžeri. 
 
Intereses: 
 
Politika, ekonomika, māksla, mūzika, teātris. 
 
Datorprasmes: 
Orientēties un strādāt Microsoft Windows vidē 
 
 
        
 ___________________ 
U.DrišĜuks 
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Profesionālā un zinātniskā biogrāfija 
Curriculum vitae 

 

 

Inform ācija par personu OLGA GLIKASA 
 Dzimusi 1943.g. 8.oktobrī 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 

Dzīvo: Klaipēdas ielā 116 – 9, Liepāja, LV-3416  
t: 3436518, mob. 29575943  
e-pasts: olga@lieppa.lv  

Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija Vides zinātĦu katedra  
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 20647 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 1991. - 2002.g. 10 sertifikāti par apgūtajiem kursiem veselības veicināšanā un 

veselības izglītībā (Latvijā, Portugālē, Lielbritānijā) 
 1993.g. Latvijas Universitāte, maăistrantūra 

1962. –1966.g. Daugavpils pedagoăiskais institūts, Bioloăijas fakultāte, bioloăijas, 
ėīmijas un lauksaimniecības pamatu specialitāte 
 

Zinātniskais grāds  

 1996.g. Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, Dr. paed., Pedagogu sagatavošana 
bērnu stājas izpētes darbam 
 

Profesionālā darbība  

 1994. – šim brīdim vides zinātĦu katedras vadītāja; 
2003. – 2009.g. LPA docente, 
Kursi : Veselības mācības mācīšanas metodika, Sabiedrības veselības veicināšana, 
Tūrisms un veselība, Veselības izglītības pamati, Cilvēka anatomija un fizioloăija, 
Bērna  attīstības fizioloăija; 
1981. – 1994.g. LPA, lektore, 
Kursi:  Cilvēka anatomija, Fizioloăija un skolas higiēna, Dabas zinātĦu pamati; 
1976. – 1981.g. LPI, asistente, 
Kursi:  Bērna vecuma īpatnību fizioloăija, Dabas zinātĦu pamati; 

 1976.g. Liepājas 11. Vidusskola, bioloăijas un ėīmijas skolotāja. 

Zinātniskā darbība 
 Nozare – Pedagoăija, apakšnozare – vides un veselības izglītība, veselības 

metodiskais aspekts sākumskolā un augstskolā. 

2003.g. Budžeta līgumdarba tēmas : vides izglītības realizācijas pedagoăiskie 
pamati sākumskolā, ekoloăiskās izglītības un audzināšanas sistēmas izveide 
sākumskolā, 
1994. – 1999.g. līdzdalība Tempus I, II, III projektos vides izglītības, civilzinību un 
multimēdiju izmantošanas apakšprogrammās. 

 

Publikācijas  
 24 publikācijas : 10 - mācību līdzekĜi un  metodiskie materiāli, 4 - studiju kursu 

programmas,  2 - zinātniskais raksts, 8 - zinātnisko konferenču tēžu materiāli 

 

Prasmes un intereses  
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 AngĜu val., krievu val. 
Pamatzināšanas un prasmes darbā ar Word 98, Excel 97, Power Point, Netscape 
Navigator, darbs Blackboard vidē. 
 

 
/O.Glikasa/ 

04.02.2008.  
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PIELIKUMS 

LPA Vides zinātĦu katedras 
docentes OLGAS GLIKASAS publikāciju saraksts 

 

Zinātniski metodiskie raksti 
1. Glikasa O., Rāte L., ZeltiĦa M. Transporta sistēmas un procesi dzīvajos organismos. 

– Liepāja: LPA, 1996. – 29 lpp. 
2. Karule L., Glikasa O., ZeltiĦa M. Citizenship Education Through Environmental 

Education. - University of the West of England, 1996. - 8 lpp. 
3. Karule L., Glikasa O., ZeltiĦa M. Pilsoniskuma veidošana vides izglītības ietvaros. 

Latvijas Tempus programma - CIVICS priekšmeta grupa, 1997. - 8 lpp. 
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virziena koordinatore. 
2003.g. — projekta – jauniešu radošo darbu konkursa „Ko man nozīmē būt 
liepājniekam?!” izstrāde un vadība. 
2001.g. — 2002.g. — Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta Liepājas nodaĜa. 
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Valodu zināšanas 
latviešu valoda — dzimtā; 
angĜu valoda — sarunvalodas līmenī; 
krievu valoda — pamatzināšanas. 
 
Datorprasmes 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, interneta 
pārlūkprogramma — pārvaldu brīvi.  
 
Apbalvojumi 
2005.gada jūnijs — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinība par aktīvu sabiedrisko 
darbu Studentu padomē un ieguldījumu izdevuma „LPA Vēstis” pilveidošanā. 
2005.gada aprīlis — 2.vieta referātu konkursā Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un 
Biznesa administrācijas augstskolas Starptautiskajā studentu zinātniskā konferencē 
„UzĦēmuma ilglaicīga konkurētspēja: problēmas un risinājumi”. 
2005.gada marts — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta stipendija par labām 
sekmēm studijās un aktīvu sabiedrisko darbību. 
2001.gada jūnijs — Nīcas pagasta padomes balva vidusskolas absolventam „Nīcas 
cerība 2001”. 
 
 
 
2008.gada 15.janvārī 
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PROFESIONĀLĀ UN ZINĀTNISKĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 
VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 
Vārds, uzvārds Inta Klāsone 
Personas kods 260157 – 10829 
Dzimšanas vieta Liepāja, Latvija 
Adrese, telefons, e-pasts Alejas iela 6 – 9; Liepāja, LV – 3401; tālrunis 26535978; 

inta_klasone@inbox.lv 
Pārvalda svešvalodas angĜu valoda sarunvalodas līmenī, krievu valoda labi 
Izglītība 2003.g.-2005.g. studijas LPA, diploms: sērija PDA Nr.0915, 2005. 

Pamatizglītības skolotāja angĜu valodā; 
1978.g.-1983.g studijas . A. I .Hercena ěeĦingradas Valsts 
Pedagoăiskajā institūtā, Mākslinieciskās grafikas fakultātē, 
kvalifikācija: rasēšanas, darbmācības, tēlotājmākslas skolotāja, 
diploms 3B Nr.634126; 
1972.g. – 1976.g. mācības Liepājas Lietišėajā mākslas vidusskolā 
šūšanas – modelēšanas specialitātē 
 

Akadēmiskie 
nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

1995.g. Pedagoăijas zinātĦu kandidāte, promocijas darbs 
aizstāvēts Krievijas ZinātĦu Akadēmijas Personības attīstības 
institūtā Estētiskās audzināšanas pētījumu centrā Maskavā par 
tēmu: „Mākslinieciskā izglītība Latvijā no 1918. – 1940. gadam”. 
 1995.g. Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds (Ar Latvijas 
Universitātes habilitācijas un promocijas padomes 1995. gada 10. 
oktobra lēmumu N 11), Doktora diploms C-D Nr.001319 , Pamats: 
Krievijas Federācijas AK 1995. gadā piešėirtais pedagoăijas 
zinātĦu kandidāta grāds par disertāciju „Mākslinieciskā izglītība 
Latvijā no 1918. – 1940. gadam”. 
 

Nodarbošanās Asociētā profesore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, Kuršu ielā 20; 
Liepāja, LV-3401 
Pētnieks Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izglītības ZinātĦu 
indtitūtā 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS 
Pētījumu projektu 
dalībnieks 

2006.- 2007  Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „Karjeras 
izvēles iespējas mākslā un mūzikā „ l īguma Nr. 
2006/0131/VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.3.7.2./0124/0303 
2006. – 2007 – Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „ 
Tālākizglītība e-kursa „Datordizains IT speciālistiem izstrāde un 
aprobācija” līguma Nr. 
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094 
 2007 – Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas Informācijas Tehnoloăiju studiju 
programmas kvalifikācijas prakse”  Finansēšanas līgums 
Nr:2007/0035/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0046/0094  
2007 - Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas Datordizaina studiju programmas 
kvalifikācijas prakse”  Finansēšanas līgums 
Nr:VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0047/0094  
2005.-2006 - Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „ Sociālās 
atstumtības riskam pakĜauto ăimeĦu Sociālās rehabilitācijas 
centra un programmu izveide VaiĦodes internātpamatskolā”  
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līgums : VPD1/ESF/NVA/04/GS3.3.5.2/0001/0008/17 
2001. -  2002. – Eiropas izglītības fonda sadarbības projekts 
Latvijā un Lietuvā, piedaloties Somijas un Dānijas konsultantiem „ 
Akcentu un struktūras maiĦa arodpedagoăiskā izglītībā Latvijā un 
Lietuvā „ 
 

L īgumdarba dalībnieks  ESF un Latvijas valsts budžeta finansētā projekta ietvaros “ Jaunu 
profesionālās izglītības programmu un tālmācības programmu 
izveide invalīdiem un to īstenošana reăionos “ ( Līguma numurs: 
2006/10/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./ veikta projekta 
programmas “Vizuālās reklāmas noformētājs” izstrāde. 

  
Eksperta darbs 2007 – Eksperta darbs Liepājas pilsētas skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu izvērtēšanā kultūras vēsturē 
2006 – Eksperta darbs Liepājas pilsētas skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu izvērtēšanā kultūras vēsturē 

Publikācijas  Kl āsone I. (2007) Role de l’art plastique dans la processusde 
formation des professeurs. Spring University. Changing education 
in a changing society. ATEE. Klaipeda University, Lithuania, 108. 
– 113. lpp. 
Kl āsone I. (2007) Art Education in Latvia: Historical Background 
and Nowadays. (iesniegts publik.) referāts:  5th International JTET 
conference May 30 – June 2, 2007, Debrecen, Hungary – 9 
lappuses. 
Kl āsone I. (2007) Mākslas audzinošā loma vēsturiskā skatījumā 
Latvijā.// TEORIJA UN PRAKSE, V, Liepāja, 360. – 366.lpp. 
Kl āsone I. (2007) Mākslas izpratnes veidošana zīmēšanas stundās 
Latvijā 1920. – 1930. gados. (iesniegts publik.) referāts 
10.starptautiskajā zinātniskajā konferencē SABIEDRĪBA UN 
KULTŪRA. CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA ZINĀŠANU 
SABIEDRĪBĀ , Rakstu krājums. Liepāja– 7 lappuses. 
Kl āsone I. (2006) Vizuālās mākslas nozīme skolotāju 
sagatavošanas procesā Latvijā 1920. – 1930. gados. (iesniegts 
publik.) Radoša personība, V sēj.: Starpt. rec. zin. r. krāj. Rīga: 
Kreativitātes centrs. 280 lpp. – 9 lapppuses. 
Kl āsone I. (2006) Some aspects of the changes of Art Teachers’ 
Training in Latvia. (iesniegts publik.) referāts: 5th International 
Scientific Conference 27th October, 2006 Teachers’ Training in 
the 21st Century: Changes and Perspectives. Siauliai, Lithuania, – 
6 lappuses. 
 
Kl āsone I. (2005) Vizuālā stāsta nozīmība mākslas izglītībā. 
SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA, Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli 2005.gada 25. un 26. februāris. – 
Rēzekne, 69. – 75. lpp. 
Kl āsone I. (2004) Daži aspekti radošuma izpratnes veidošanā. 
Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. 1. daĜa Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. Rīga: RPIVA, 189. – 193. lpp. 
Kl āsone I. (2003) Jaunrades izpētes aspekti. Sabiedrība un 
kultūra. Rakstu krājums. Liepāja:Lieppa, 187. -195. lpp. 
 

 Tēzes konferenču tēžu krājumos: 
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Citas publikācijas 
 
 

Klāsone I. (2007) Creative thinking in making new products.// 
Jaunie mēdiji un mākslas izglītība. Starptautiska zinātniska 
konference. Programma un tēzes. Liepāja, 51. – 52.lpp. 
 
Klāsone I. (2007) Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Dizaina 
studija. Dizaina skola, 2. 
Klāsone I. (2003) Bērnu vizuālā darbība. Skolotājs,3, 59. – 61. lpp. 
Klāsone I.( 2001)Mākslas un darbmācības katedra. Izglītība un 
kultūra pielikums, 21,8.lpp. 
 

Piedalīšanās ar referātu 
starptautiskajās 
zinātniskās konferencēs 

2007. dalība Starptautiskā konferencē „5th International JTET 
Conference”, Debrecena (Ungārija). Referāta nosaukums: „ Art 
Education in Latvia: Historical Background and Nowadays” 
2007. – dalība Starptautiskā zinātniskā konferencē „ Spring 
University. Changing Education in a Changing Society”, Klaipēda 
( Lietuva). Referāta nosaukums: „ Role del’art plastique dans le 
processus de formation des professeurs” 
2006.  dalība XI Starptautiskajā Kreativitātes konferencē „ 
Kreativitāte kā process”,  RPIVA, Rīga. Referāta nosaukums: 
„Vizuālās mākslas nozīme skolotāju sagatavošanas procesā”  
2006. dalība  Starptautiskā konferencē „ Teachers’ Training in the 
21st Century:Changes and Perspectives”, 5th International 
Scientific Conference 27th October, 2006, ŠauĜi (Lietuva). 
Referāta nosaukums: „Some Aspects of the Changes of Art  
Teachers’ Training in Latvia.” 
2005. dalība  Starptautiskā konferencē „ Sabiedrība., Integrācija, 
Izglītība”, Rēzekne. Referāta temats „ Vizuālā stāsta nozīmība 
mākslas izglītībā”  
2005. dalība Starptautiskā zinātniskā konferencē Development of 
Educational Paradigms: Theory and Practice; ViĜĦa 19.-20.X. 
Referāta nosaukums: „Some Aspects in Understanding of 
Creativity in Teaher Training.” 
2004. dalība Starptautiskā zinātniskā konferencē “Teorija un 
prakse skolotāju izglītībā”, RPIVA , Rīga. Referāta nosaukums: „ 
Daži aspekti radošuma izpratnes attīstīšanā”.  

2003. – dalība Starptautiskajā zinātniskā konferencē. – Sabiedrība 
un kultūra, Liepāja. Referāta nosaukums:” Jaunradi veicinoši 
aspekti.”   
 

Piedalīšanās ar referātu 
cita veida konferencēs 
un semināros 

2007. dalība Starptautiskā seminārā „Jaunie mēdiji mākslas 
izglītībā”, LPA sadarbībā ar Kultūras un izglītības centru k@2, 
Liepāja. Referāta nosaukums: ”Mākslas izglītība Latvijā: 
vēsturisks atskats un mūsdienas”.  
2007. dalība seminārā „ Mākslas un Dizaina izglītība” ar uzrunu , 
Liepāja. 
 
2003. dalība zinātniski praktiskajā konferencē „M āksla un 
darbmācība: problēmas un risinājumi” . Referāta nosaukums: 
„M ākslinieciskās jaunrades aspekti pedagoăiskajā procesā”; 
Darbnīcu vadīšana: Jaunradi veicinoši aspekti. 

2002. dalība zinātniski praktiskā konferencē – Māksla un 
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darbmācība: problēmas un risinājumi, Liepāja. Referāta temats 
„Aktualitātes vizuālās mākslas mācīšanas metodikā”  

Darbs studiju 
programmas padomē 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Humanitārās fakultātes 
programmu padomē 
 

Kvalifik ācijas celšana 
ārzemju augstskolās 

2006.g. 19. 05.- 26.05  ar ERASMUS/SOCRATES Stipendijas 
atbalstu pieredzes apmaiĦa un  novadītas 8 stundas Mākslas un 
Dizaina universitātē Kluž-Napokā Rumānijā, Mākslas pedagoăijas 
nodaĜā. 
2004. 24.05. – 28.05 ar ERASMUS/SOCRATES Stipendijas 
atbalstu pieredzes apmaiĦa novadītas 8 stundas Stavangeras 
Universitātē, Norvēăijā.  
 

Cita veida zinātniskā 
darbība un 
profesionālās darbības 
pilnveide 
 

2008. Dalība izstādē „Švelnus vejas” mākslas galerijā „Laiptai” 
ŠauĜos ( Lietuva ) 
2007. Apliecība  par piedalīšanos 20 stundu kvalifikācijas 
paaugstināšanas programmā „Plenērā – Simpozijā „Samtainais 
vējš” ŠauĜu Universitātē  
2007. Apliecība par piedalīšanos 36 stundu tālākizglītības 
programmā „Profesionālās meistarības pilnveide vizuālās mākslas 
skolotājiem izglītības satura īstenošanai vispārējā vidējā un 
pamatizglītībā”. Programmas kods A2 9014146295. SaskaĦojums 
ar IZM nr. 1076. Apliecības nr. E – 0077 
2007. Dalība LPA Mākslas un darbmācības katedras organizētajā 
starptautiskajā Simpozijā mākslas pedagogiem: Plenērs: Ūdens 
vizuālajā mākslā. Diskusija: Abstraktais un konkrētais vizuālās 
mākslas kompozīcijā. Apliecība. 
2007. Dalība Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docētāju Mākslas 
izstādē Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
2007. Dalība Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docētāju Mākslas 
izstādē ŠauĜu Universitātes mākslas galerijā 
 2006. Dalība LPA Mākslas un darbmācības katedras organizētajā 
starptautiskā Simpozijā mākslas pedagogiem. Plenērs: Liepājas 
senā arhitektūra. Diskusija: Konkrētais un abstraktais vizuālās 
mākslas kompozīcijā”. Apliecība. 
2005. Sertifikāts par piedalīšanos 3. Starptautiskā Mākslas 
terapijas konferencē- vasaras skolā 
2005.  Certificate ( ITP – Art Therapy Training Institution 
validated by the University of (London) of 
Attendance“Transpersonal art psychoterapy“ 18.07 – 21.07. 20., 
Ventspils, Latvija. 
2005.  Sertifikāts un dalība konferencē: Longman Elt Conference “ 
The History of Innovation: Meeting the Needs of Today and 
Tomorrow 
2003.  Apliecība par teorētiskā kursa noklausīšanos un praktisko 
realizāciju – Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, reformpedagoăija 
Vācijā 
2002.  LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un 
eksaminācijas centra apliecība “Pedagoăiskās kompetences 
attīstīšana bilingvālajā mācību vidē” . 

ORGANIZATORISKAIS DARBS 
Starptautisku simpoziju 2007. Organizēts starptautiskais Simpozijs mākslas pedagogiem: 
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organizēšana Plenērs: Ūdens vizuālajā mākslā. Diskusija: Abstraktais un 
konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā. 
2006. Organizēts starptautiskais Simpozijs  mākslas pedagogiem. 
Plenērs: Liepājas senā arhitektūra. Diskusija: Konkrētais un 
abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā. 
 

Konferenču 
organizēšana 

2004. Zinātniski praktiskas conferences organizācija: Māksla un 
darbmācība: Problēmas un risinājumi organizācija 
2003. Zinātniski praktiskas conferences organizācija: Māksla un 
darbmācība: Problēmas un risinājumi organizācija  
2002. Zinātniski praktiskas conferences organizācija: Māksla un 
darbmācība: Problēmas un risinājumi organizācija 
 

Radošo darbnīcu 
organizēšana 

1996. – 2004. Liepājas pilsētas un Liepājas rajona skolēnu 
Ziemassvētku un Pavasara radošo darbnīcu organizācija. 
 

Katedras un nodaĜas 
vadīšana 

2007 līdz šim brīdim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas un 
dizaina katedras vadītāja; 
2007. līdz šim brīdim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izglītības 
ZinātĦu institūta Mākslas izglītības nodaĜas vadītāja; 
1996 – 2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas un 
darbmācības katedras vadītāja. 
 

Starptautisko biedrību 
līdzdalībnieks 

2007. – Ilgspējīgas Izglītības institūta „ Basltic & Black Sea Circle 
Consortium”biedre  (ID 2007– 107) 
 

Atzin ības un pateicības  2003.g. 31.01 – Liepājas pilsētas Domes Pateicība par ieguldījumu 
akcijas “ Piepildi Latviju “  realizācijā valsts svētkos un 
Ziemassvētkos Liepājā 
2005. 17.11 – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas atzinības raksts 
par pašaizliedzīgu darbu studiju programmas „Datordizains” 
attīstībā un materiāli tehniskās bāzes veidošanā 
2003.g.maijs – ViĜa PlūdoĦa Kuldīgas ăimnāzijas pateicība par 
veiksmīgu sadarbību  
2007. 18.11 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas atzinības raksts par 
ieguldījumu LPA ăerboĦa izveidē 

1999. – līdz šim brīdim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta locekle  
2008-02-22 
 
/I. Klāsone/ 
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Vija Kri ėe 
 
 
ZiĦas par dzīves un darba vietu:  Dzīvo: Ed.Tisē 54-34 
       Liepāja, LV-3411. tel.3481737 
      Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija 

Lielā iela 14, 
Liepāja, LV-3401, 
Tel.3407782 

 
1968. – 1973. – Latvijas Valsts universitāte, filozofijas pasniedzējs, sociologs 
2000.g. Valsts Administrācijas skola – cilvēkresursu vadības pasniedzējs 
1973. – 1976. – metodiėe Latvijas Valsts universitātes mācību daĜā; 
1976. – 1983. – mācību daĜas vadītāja Liepājas Pedagoăiskajā institūtā, blakus darbs – 
stundu pasniedzēja LPI, docējamais priekšmets – filozofija; 
1983. – līdz šim laikam – personāldaĜas vadītāja Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, 
blakus darbs – lektore Sociālo zinātĦu katedrā 
LPA, docējamie priekšmeti – ētika, socioloăija, personālvadība. 
2000. – līdz šim laikam – studiju programmas „Lietišėā socioloăija” direktore 
2003. – līdz šim laikam konsultante LPA Socioloăisko pētījumu centrā 
1990. – 2006. – blakus darbs Baltijas datu namā – koordinatore Liepājā un Liepājas 
rajonā 
 
 
 
 
2007.gada 20.marts      V.Kriėe 
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Profesionālā un zinātniskā biogrāfija 
Curriculum vitae 

 
VINETA KULMANE 

 
Personas dati: dzīv. Ed. Tisē 77-59 Liepājā, LV – 3407 
t. 3438601, 6892723 
Izglītība: 
no 2002. līdz šim laikam 
SIA Biznesa augstskola „Turība” (Liepājas filiāle), neklātienes studiju programma 
„Viesnīcu vadība”. 
1998.LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, pedagoăijas maăistrs. 
1995. LU Bioloăijas fakultāte, bioloăijas un ėīmijas skolotāja kvalifikācija. 
1994. LU Bioloăijas fakultāte, bioloăijas bakalaura grāds. 
Darba pieredze: 
1997. līdz šim laikam Liepājas Pedagoăijas akadēmija, lektore. 
1995. – 1997. Liepājas pedagoăijas akadēmija, asistente. 
1994. – 1995. Salaspils Nacionālajā Botāniskajā dārzā, Augu fizioloăijas laboratorija. 
 
Papildus izglītība, kursi: 
2001. Liepājas Pieaugušo centra organizētie kursi „Ăimenes sistēmu teorija un terapija. 
Īsterapija vērsta uz atrisinājumu”. 
1998. Liepājas Pieaugušo centra organizētie kursi „Prakse atbalsts sniegšanā krīzes 
gadījumā”. 
1997. Rīgas Tehniskās Universitātes organizētie kursi „Tālmācības projekts. 
Tālmācības materiālu izstrādāšana”. 
 
Valodu zināšanas: 
 
 
 
 

Krievu val. – pārvaldu brīvi. AngĜu, vācu val. – sarunvalodas līmenī. 
 
 
Prasmes, iemaĦa: 

Datorprasmes (Word, Exel). 
1998. – 1999. vadīju Sorosa fonda projektu „Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības 
Internetā”. 
 
1997. – sadarbībā ar Rīgas tehnisko Universitāti piedalījos tālmācības materiālu 
izstrādāšanā ekoloăijā. 
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Profesionālā un zinātniskā biogrāfija 
Curriculum Vitae 

 

Inform ācija par personu: LŪCIJA ĖEIRE 

                                      Dzim. 1938. gada 12. martā 

                                             Personas kods 120338 -10850 

ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu: 

           Mājas adrese: Klaipēdas 58/60 – 26 

                                  Liepāja  

                                  LV – 3416 

                                  Tel. 6 34 33594; mob. 2 6318052 

           Darba adrese: LPA 

                                  Lielā iela 14, LV – 3401 

                                  Tel. 6 3407781 

Zinātniskais grāds: 1992. g. maăistra grāds pedagoăijā (LU), darba tēma „Elementāro 

darba iemaĦu veidošana 1. klašu skolēniem”. 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 

      1957. – 1961. g. Liepājas Pedagoăiskais institūts, Pamatskolas skolotāju 

sagatavošanas fakultāte, kvalifikācija – pamatskolas skolotāja; 

      1965. 1967. g. ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskais institūts, Defektoloăijas fakultāte, 

kvalifikācija – palīgskolas skolotāja, logopēde; 

      1972. – 1976. g. ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskais institūts, aspirantūra. 

Profesionālā darbība: 

      2007. g. – lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 

                  Docējamie kursi: 

2007. g. Logopēdijas pamati 

2007. g. Valodas traucējumi bērniem 

2007.g. Runas un valodas novērtēšanas metodes 

2006. - 2007.g. Logopēdijas vēsture 

2007.g. Runas tempa un ritma traucējumi 

2005. - 2007.g. Vēstures mācīšanas speciālā metodika 

1995. - 2007.g. Speciālā pedagoăija un tās vēsture 

1995. - 2007.g. Runas psiholoăija 

1987. – 1991.g. Pedagoăisko disciplīnu pasniegšanas metodika 

1973. – 2000. g. Speciālās pedagoăijas un logopēdijas pamati 
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1973. – 1976. g. Speciālā pedagoăija 

1973. – 2005. g. Logopēdija 

             1991. – 1997. g. Speciālās pedagoăijas katedras vadītāja 

Zinātniskā darbība 

      Lietišėais pētījums. Speciālās izglītības saturs un tā metodiskais nodrošinājums. 

Darba iemaĦu veidošanas īpatnības speciālo skolu jaunāko klašu skolēniem ar 

intelektuālās darbības traucējumiem rokdarbu stundās un ārpusstundu nodarbībās. 

      Līdzdalība starptautiskā pētnieciskā TEMPUS – 1 projektā (1993. – 1994.g.) un 

TEMPUS – 2 (1994. – 1996.g.) speciālās pedagoăijas grupas koordinatore. 

Publikācijas 

Zinātniskie raksti – 6 

Konferenču tēzes – 18 

Mācību līdzekĜi – 2 

Metodiskie raksti – 6 

 

 

Prasmes un intereses 

Zinu vācu un krievu valodu. 

 

 

 

 

 

01.11.2007.                                                                                       L. 

Ėeire 
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CURRICULUM VITAE (dz īvesgājums) 

 

 

Inform ācija par personu – Diāna Laiveniece, dzimusi 1964.gada 21.aprīlī 

Liepājā; personas kods: 210464 – 10818. 

 

ZiĦas par dzīvesvietu un darba vietu – Liepāja LV 3401, Graudu iela 43 – 65, 

tel. 3422340, 9769476; amats: Latviešu valodas katedras docente Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijā, Liepāja, Lielā iela 14; tel. 3425204; fakss (371) 3424223; e-pasta adreses: 

diantra@gmail.com vai dianna@kernel.lv 

 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība – 2004.g. aizstāvēts promocijas darbs 

„Latviešu (dzimtās) valodas mācību modelis pusaudžu vecuma skolēniem” LU 

Pedagoăijas zinātĦu Promocijas padomē; iegūts pedagoăijas zinātĦu doktora grāds 

(Dr.paed.) skolas pedagoăijas apakšnozarē. 

1999.g. LPA aizstāvēts maăistra darbs latviešu valodas metodikas vēsturē un 

iegūts pedagoăijas maăistra grāds (Mg.paed.). 

No 1983.g. līdz 1987.g. studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā 

latviešu valodas un literatūras specialitātē, iegūta latviešu valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija. 

 

Profesionālā darbība – kopš 1990.g. augusta asistentes, lektores un kopš 

2005.gada 1.septembra docentes darbs LPA Latviešu valodas un literatūras katedrā 

(kopš 1998.g. latviešu valodas katedrā). Docējamie kursi: Latviešu valodas mācību 

metodika; Lingvodidaktika; Latviešu valodas morfoloăija; latviešu valoda (praktiskais 

kurss); Valodas kultūra; Klasvadība; komunikāciju teorija. 

Kopš 2002.g. otrā līmeĦa profesionālās augstākās tālākizglītības studiju 

programmas „Pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs” direktore; kopš 

2003.g. otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „latviešu 

valodas un literatūras skolotājs” direktore. 

1987. – 1990. latviešu valodas un literatūras skolotāja Liepājas 7.vidusskolā (pēc 

skolas sadalīšanas – Liepājas 15.vidusskolā). 

 

Zinātniskā darbība – lingvodidaktika, latviešu valodas mācību metodika, tās 

attīstības vēsture; mūsdienu latviešu valoda (valodas kultūra). 
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Darbība projektos: 

1. 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. 

2. IZM ISEC projekts „Latviešu (dzimtās) valodas mācību līdzekĜu vēlamās 

kvalitātes raksturojums pamatskolas 4. – 6. klasē” darba grupas vadītāja (2005.). 

3. IZM ISEC projektā „Latviešu valodas mūsdienīga apguve skolā: teorija un 

prakse” Kurzemes novada koordinatore (1998. – 2000.). 

4. IZM ISEC pētījuma „Mācību un pārbaudes darbi latviešu valodā” darba grupas 

vadītāja, (1996. – 1998.g.). 

 

Prasmes – krievu un vācu valodas zināšanas; prasme strādāt ar datoru 

(programmas: „Microsoft Word” ; „Microsoft Excel”; „Microsoft PowerPoint”); e-

studiju vides „Blackboard Learning System ML™” instruktore (2003.); B kategorijas 

autovadītāja apliecība (1997.). 

 

Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – kursi un semināri: 

• Praxisseminar zu Fragen der Projektarbeit mit Migranten/ Auswandern 

(Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern/Deutschland – 2006.g.maijs) 

• Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība (LU – 2005.g.sept. – 2006.g.febr.) 

• e-studiju didaktika  (LPA Reăionālais Tālmācības centrs – I līmenis 2003.;  

līmenis 2004.) 

• Kas ir probl ēmbalstīta izglītība (Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju 

programmu attīstība – 2001.) 

• Developing a Learning Environment (Skipper Clement Seminariet 

Uddannelsecsenter for Pædagoger – 2000.) 

• The In-Service Teacher Training Course in Latvian as a Mother Tongue 

(TEMPUS-PROJECT – 1997.) 

• TEMPUS PROJECT-II Teacher Training Course Denmark – Odense 

(1996.g. marts) 

• Dators iesācējiem (LPA – 1995.) 

• Ievads atbalsta sniegšanā (LPA, PBLA Izglītības padome – 1994.) 

 



 359

Profesionālie sasniegumi – Profesora Luda BērziĦa prēmija par monogrāfiju 

„Valodas mācības pusaudzim” (2003.); Starptautiskā mācību grāmatu, komplektu un 

palīglīdzekĜu manuskriptu konkursa laureāte (par „Darbs dara darītāju” manuskriptu) 

(2000.) 

 

Sabiedriskā darbība – kopš 1998.gada LPA Satversmes locekle, kopš 

2005.gada LPA Satversmes sekretāre. 

 

Publikācijas (1997 – 2006): 3 monogrāfiju autore, 1 monogrāfijas līdzautore, 

25 zinātnisku rakstu autore un līdzautore (14 no tiem – vispāratzītos recenzētos 

izdevumos), 4 metodikās literatūras (skolotāja grāmatu) darbu un 8 mācību literatūras 

(mācību grāmatu un mācību līdzekĜu) darba autore un līdzautore. 

 

 

2006.gada 23.oktobrī. 
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Daina Lieăeniece 
 
Inform ācija par personu:  Daina Lieăeniece 

Dzim. 1940.gada 23.augustā Talsu rajonā, 
Personas kods – 230840 – 10849 

 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu: 
Mājas adrese: Klaipēdas 130 – 27, LV – 3416 

Tel.: 3436024 
Darba vietas adrese: LPA 
Lielā iela 14, LV - 3401 

 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 
P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, vēstures filoloăijas fakultāte, mācību laiks no 
1959. – 1964.g., iegūtā kvalifikācija – filologs, angĜu valodas skolotājs. 
 
Zinātniskais grāds 
1997.g. Latvijas Valsts Universitāte, Dr.habil.paed. Piešėirts par darbu „Veseluma 
pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā” 
1992.g. Latvijas Valsts Universitāte nostrificēta, grāds pēc nostrifikācijas – dr.paed. 
 
Profesionālā darbība 
 
LPA profesore no 1998.g. līdz šim laikam, docējamie kursi –  

Pirmsskolas pedagoăija, 
Izglītības filozofija, 
Sociālā psiholoăija, 
Novecošanās psiholoăija. 
LPA docente no 1994.g. līdz 1998.g. 

LPA katedru (Pedagoăijas un psiholoăijas un Pirmsskolas pedagoăijas) vadītāja no 
1978.g. līdz 1994.g. 
 
Zinātniskā darbība 

Zinātnes nozare un apakšnozare – pedagoăijas nozare, pirmsskolas pedagoăijas 
apakšnozare. Pētījumu tēmas: 

1) Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērnu attīstības 
veicinātāja – LZP finansētā granta pētījumu grupas vadītāja (2003. – līdz šim laikam). 

2) Etnokomunikatīvās kompetences attīstība multikulturālā vidē (2001. – 2002.g.) 
(līdzdalība LU projektā, ko finansē LZP, vad.Dr.habil.psych.M.Vidnere). 

3) Kā palīdzēt bērnam (5-7g.) veidot savu identitāti (1997. – 2000.g.) (LZP 
finansētās granta pētījumu grupas vadītāja). 

4) Kā palīdzēt pirmsskolas vecuma bērnam (5-6g.) kĜūt par pētnieku un motivēt 
savu darbību (1993. – 1997.g.) (LZP finansētās granta pētījumu grupas vadītāja). 

5) Pirmsskolēna personības veidošana (1991. 0 1993.) (LZP finansētās granta 
pētījumu grupas vadītāja). 

No 1991.g. zinātniskos projektus finansē Latvijas Zinātnes Padome. Ir sadarbība 
ar Skippera Klementa v.nos. Pedagoăisko augstskolu Alborgā (Dānija) no 1992.g. 

Nozīmīgākie sasniegumi – 1997.g. aizstāvēta disertācija dr.habil.paed. grāda 
ieguvei (LU) un 1998. un 2004.g. LU ievēlēta par profesori pirmsskolas pedagoăija 
darbam LPA. 
 
Publikācijas 
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Kopējais publikāciju skaits – 73 

Zinātnisko publikāciju skaits – 33 
Metodisko publikāciju skaits - 40 

Darba novērtējums 
Luda BērziĦa konkursa laureāte (zinātnieka diploms) (1999.g.). 
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts (1998.g.) 
Ierakstīta LPA Goda grāmatā (2004.) 

Prasmes un intereses 
Lasīšanas un saskarsmes iemaĦas angĜu valodā, prasme izmantot INTERNET 

profesionālās literatūras atlasei. 
Organizatoriskais darbs 
1) No 2003. ViĜĦas Pedagoăiskās Universitātes Zinātnisko rakstu krājuma 
„Pedagogika” redkolēăijas locekle. 
2) No 2003. LZP eksperts pedagoăijā 
3) No 2001. Profesoru padomes locekle LU. 
4) No 2000. Profesoru padomes locekle LU. 
5) No 2000. Pedagoăijas promocijas padomes locekle DU. 
6) No 2000. LPA Satversmes sapulces locekle. 
7) No 2000. Latvijas Profesoru asociācijas Prezidija locekle. 
8) No 1999. pedagoăijas Promocijas padomes locekle LU. 
9) No 1998. LPA Zinātnes padomes locekle. 
 
Citas aktivitātes 
No 1999. – 2003.g. 4 reizes esmu piedalījusies kā eksperts Latvijas augstskolu 
Starptautiskās akreditācijas komisijās. 
2003.g. Maijā biju uzaicināta kā ārvalstu eksperts starptautiskā akreditācijas komisijā 
piecu Latvijas Republikas augstskolu pedagoăisko programmu izvērtēšanā. 

Ir 2 starptautisku zinātnieku rakstu krājumu (Lietuva) redkolēăiju locekle: 
1) krāj. „Teacher Education. Research Works” (ŠauĜu universitāte); 
2) krāj. „Development of Educational Paradigms: Theory and Practice” (ViĜĦas 

ped. Universitāte) 
2005.g. Novembrī – decembrī eksperta darbība AIKNC organizētu 10 

pedagoăisku studiju programmu akreditācijā vai pārakreditācijā LU un DU. 
 
 

Dr.Habil.paed. D.Lieăeniece 
03.032007. 
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Ilze Miėelsone 
 
VISPĀRĪGĀ ZIĥAS 
 
Vārds Uzvārds Ilze Miėelsone 
Tālr.darbā: 3407781 
e-pasts: ilzemik@hotmail.com 
Izglītība 
 
1991. – 1996.gadam Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas katedras 
doktorantūra, pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozare. 
 
1983. – 1987.gadam V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts. Iegūta kvalifikācija 
pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas 
metodiėis. 
 
1972. – 1983.gadam Rīgas rajona Zvejniekciema vidusskola. 
Iegūta vispārējā vidējā izglītība. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
 
LR zinātniskais grāds Dr.paed., pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozarē. Piešėirts 
1996.gadā LU Pedagoăijas zinātnes habilitācijas un promocijas Padomē. 
 
Nodarbošanās LPA asociētā profesore 
Cits Vieslektore Daugavpils Universitātē Izglītības un vadības fakultātē 
 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PILNVEIDE 
 
2005. – 2006. Latvijas Universitāte Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu 
mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības 
darba vadība” (Sertifikāta Nr.0883). 
 
2000. – 2001. kvalifikācijas celšanas un zinātniski pētnieciskā darbība Starpkultūru 
studiju un multikulturālisma izglītības centrā (Centre of Intercultural Studies and 
Multicultural Education (CISME)) Adelaides Universitātē Austrālij ā. 
 
2000. – 2001. studijas Adelaides universitātē (Adelaide University) (Austrākija) 
Centre of Intercultural Studies and Multicultural Education (CISME) Faculty of 
Humanities and Social Sciences. 
 
Certificate for the Masters coursework subject Multicultural Society and Educational 
Policy (Under the guidance of Prof.J.J.Smolicz) 
 
Certificate for the Masters coursework subject  Schools as Cultural Systems (Under the 
guidance of Prof.M.Secombe) 
 
2000. – 2001. Studijas Flindersa universitātē (flinders University) (Austrālija). School 
of Psychology Faculty of Social Sciences 

Certificate – PSYC 3044 Interviewing and Counselling 
Certificate – PSYC 9021 Clinical Interventions with Children 
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1997. – 1999. distances mācības Kolumbijas universitātes Skolotāju koledžā (Columbia 
University, Teachers College) (ASV) 
 

1998. Certificate – Experiental and Cooperative Learning 
Certificate – Study at the Teachers College of Columbia University (New York) under 
the guidance of Prof. A.Sabatini, Prof. M.Knight, Prof. L.Godwin, Prof. T.Sobol, Prof. 
C.Reid 
 
PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 
2006. – līdz šim brīdim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asociētā profesore 

Docējamie kursi: 
pilna un nepilna laika studijas programmā „Pieaugušo pedagoăija un psiholoăija”, 
„Androgoăija”, „Cilv ēka dzīves cikls”, „Sadarbības pedagoăija”, „M ācību metodes un 
mācīšanās stili pirmsskolas vecuma bērniem. Vērtēšanas tehnikas pirmsskolā”, 
„Kreativitātes pedagoăiskie pamati”. 
Maăistratūras studiju programmās: „Pieaugušo pedagoăija un psiholoăija”, „Cilv ēka 
dzīves cikli”, „Cilvēka sasniegumu motivācijas sekmēšana”, „Kreativitātes psiholoăija”, 
„Multikultur ālisms un sabiedrība”. 
Doktorantūras studiju programmās: Holistiskā pieeja pirmsskolēna attīstībā. 
Pirmsskolēna socializācija: teorija un prakse. 
2000. – 2006. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente 
1988. – 2000. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzēja, lektore 
AKAD ĒMISKĀ DARBĪBA 
2006. – līdz šim laikam profesionālās izglītības zinātĦu maăistra studiju programmas 
„Karjeras konsultants” programmas direktore 
2005. – līdz šim brīdim Latvia Affiliate of World Association for Infant Mental Health 
(WAIMH) Latvijas fili āles prezidente 
2005. – līdz šim laikam Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Satversmes sapulces locekle 
2003. – līdz šim laikam otrā līmeĦa profesionālās studiju programmas „Pirmsskolas 
izglītības skolotājs” programmas direktore 
2002. – līdz šim brīdim Starptautiskās Kooperatīvās izglītības asociācijas (International 
Association for the Study of Co-operation) biedre 
1999. – 2001. LPA Satversmes sapulces locekle 
1998. līdz šim brīdim Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija 
Eksperta darbs: 
2006. – 2007. – Eksperts Šveices Ārlietu Federālā depertamenta (Department of Peace 
Policy and Human Security) (CIMERA) projekta „Multilingvālā izglītība Gruzijā” 
(Multilingual Education in Georgia) apakšprojektā „Multilingv ālā izglītība – metožu un 
pieeju attīstība valodas un mācību materiālu apguvē” (Multilingual Education – 
Development of Methods and Approaches for Acquirement of Languages and 
Educational Material). 
DARBĪBAS PROJEKTOS 
 
Latvijas Zinātnes Padomes projekti: 
2004.gadam – līdz šim brīdim „Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas 
vecuma bērnu pašapziĦas un personības attīstības veicinātāja”. 
1998. – 2000. „Kā palīdzēt bērnam veidot savu identitāti”. 
1994. – 1997. „Kā palīdzēt 5 – 7 gadus veciem bērniem motivēt sevi darbībai” 
1992. – 1994. „Pirmsskolas vecuma bērnu personības veidošana” 
 
ES fondu projekti: 
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2005. – 2007. – ES struktūrfondu Nacionālās programmas 3.2.7.1. Projekts „Karjeras 
izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” (L īguma Nr. 
2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0159). 
 
2005. – 2006. – ES Sociālā fonda projekts „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes 
reăiona pašvaldībām” (Līguma Nr. 2005/7/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015) 
 
2005. – 2008. – ES Sociālā fonda projekts „Prakšu konsultatīvā modeĜa izveide 
pirmsskolas skolotāju izglītošanā” (apstiprināts ESF VK 07.12.2005.) 
Citi starptautiskie projekti: 
 
2001. – 2002. – projekts „Mācīšana mūsdienu sabiedrībā” (Teaching in Modern 
Society) LPA (Latvija) – Vaxjo universitāte (Zviedrija) – Skipper Clement Seminarium 
(Daānija). 
 
1998. – 2000. projekts „Skolu un augstskolu sadarbības modeĜa izveide” (Latvijas 
pedagogu sadarbības asociācija (latvija), Kolumbijas universitātes Skolotāju koledža 
(ASV) 
 
DAL ĪBA KONFERENCĒS, SEMINĀROS 
 
2007. maijs Zinātniski starptautiskā konferences „4th International Silk road 
Symposium. New trends in Higher education”. Tbilisi (Gruzija). Referāta temats: 
„Analysis of Experience of Designing the Professional Master Study Programme 
„Career Counselling” in Latvia”. 
 
2007. IX starptautiskā LLINE konference (The Ninth International LLINE Conference) 
„Learning Regions – Learning Cities” (Rovaniemi, Somija). Referāta tēma: „In-service 
Courese as a Means for Regenerating Teachers’s Community”. 
 
2006. IV Starptautiskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse” LPA. Referāta tēma 
„Nosacījumi pieaugušo uzskatu un attieksmes pret bērnu veidošanai” 
 
2006. Latvijas Universitātes 64. konferences, Izglītības vadības darba grupā Referāta 
tēma: „Skolotāju sociālās iekĜaušanās problēmas Latvijā”. 
 
2005. XIII starptautiskā LLINE konference (The Eighth International LLINE 
Conference) „What Future For Lifelong Learning In Europe – A Time for Choice”. 
Referāta tēma: „Social Inclusion: Problems and Solutions in Teacher Education in 
Latvia”. 
 
2004. IX starptautiskā kreativitātes konference „Kreativitātes izpēte un atraisīšana” 
(RPIVA). Referāta tēma: „Cilvēka pieredzes un kreativitātes savstarpējā saistība”. 
 
2004. Starptautiskais seminārs „Active Citizenship and the Non-Formal Adult 
Education” Karis, Somija. Dalība un diskusijas darba grupās: „The Concept of Active 
Citizenship”, „The Methodology of Teaching Active Citizenship Competencies”, 
„Methods of Working with in an International Context”, „Developing European 
Projects in the Field of Active Citizenship”, „Active Citizenship in a Multicultural 
Society”, „Policy Programme for Civic Participation”. 
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2003. Starptautiskā zinātniskā konference Skotijas Skolotāju koledžā (Aviemorā) „This 
Way Up! Co-operation and Participation Working together to provide additional 
support for learning”. Referātu tēmas „Good practice in Action”, „Co-op Learning 
Strategies”, „Co-op Learning by feeling”. 
 
2003. II Starptautiskā zinātniskā LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras organizētā 
konference „Pedagoăija: teorija un prakse”. Referāta temats „Sadarbīgās mācīšanās 
būtība un izpausmes mācību procesā”. 
 
2003. Starptautiskā konference „Lauku vide. Izglītība. Personība”. („Rural Environment 
Education Personality”) Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Referāta tēma 
„Pieaugušo mācīšanās specifiskās iezīmes”. 
 
2002. Starptautiskā zinātniskā konference Tallinas Pedagoăiskajā universitātē „Bērnības 
paradoksi: realitāte un perspektīvas” („Paradoxes in childehood: reality and 
perspectives”). Referāta temats „Sociālo prasmju mācīšana Multikulturālisma aspektā” 
(„Teaching social skills in multicultural aspect”) tika prezentēts konferences plenārsēdē. 
 
2002.gadā Starptautiskā konference „Kooperatīvā mācīšanās un pilsoniskā atbilstība 
21.gadsimtā” (Co-operative learning and responsible citizenship in the 21st century) 
Mančestrā (Anglija). Referāta tēmas „Developing Skills for Co-operative Learning in 
Latvian Teacher Education” un „Co-operative Learning in Cross-Disciplinary 
Contexts”. 
 
2002. LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras un DU Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultātes rīkotā pirmsskolas izglītības starptautiskajā konferencē „Bērna identitātes 
veidošanās pirmsskolas vecumā” (Identity and Self Formation at Early Childhood). 
Referāta tēma „Bērnu sasniegumu motivācijas un pašcieĦas veidošanās savstarpējā 
mijiedarbība”. 
STUDIJU VIZ ĪTES UN PASNIEDZĒJU MOBILIT ĀTE 
2007. – studiju vizīte Meinūs (Maynooth) Valsts universitātē (Īrija), Dublinas 
universitātes Trinity koledžā (Īrija) un Dublinas pilsētas universitātē (Īrija) 

2005. – studiju vizīte Tallinas Universitāte un Tartu Universitāte (Igaunija). 
2005. – studiju vizīte Stokholmas Izglītības institūtā (The Stockholm Institute of 
Education) un Stokholmas universitātē (Stockholm university) Zviedrijā 
2005. studiju vizīte Meinūs (Maynooth) Valsts universitātē (Īrija) un Dublinas Trinity 
universitātē (Īrija) 
2004. – Socrates/Erasmus programmas pasniedzēju mobilitātes ietvaros darbs Vaxjo 
universitātē (Zviedrija). Lekciju tēmas: „Essence and Manifestations of Cooperative 
Learning in the Study process”, „Teaching Social Skills in Multicultural Aspect”. 
ZINĀTNISKĀS INTERESES 
Pētnieciskā darba virzieni – pieaugušo pedagoăija un psiholoăija, kreativitātes 
sekmēšanas jautājumi, sadarbības pedagoăija, pirmsskolas pedagoăija un psiholoăija. 
PROFESIONĀLIE SASNIEGUMI  
2000.LAAJ Akadēmisko papildstudiju nozares (Postgraduate Studies Branch of the 
Latvian Federation of Australia & New Zealand inc.) stipendiāte. 
2004. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinības raksts 
 

Ilze Miėelsone 
/Dr.paed., asoc.prof./ 

19.06.2007. 
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Curriculum vitae 
 

Inform ācija par personu ILMA NEIMANE 
 Dzimusi 1961.gada 4.oktobrī 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 

Dzīvo: Dorupes ielā 38 -1, Liepāja, LV -3401 
Tel.3425382 

Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija Pedagoăijas katedra 
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07772  
e-pasts: ilma@lieppa.lv 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts (1980 – 1984), iegūta matemātikas skolotāja 

kvalifikācija, dipl. ЛB Nr.122408, Latvijas Universitāte (1990 – 1993), studijas 
doktorantūrā. 
 
Papildu izglītība/kursi: 
Augstskolu mācībspēku tālākizglītības darbseminārs „Latvijas pedagoăisko augstskolu 
mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā” 
(RPIVA, 2007.) 
Tālākizglītības programma „Topošo un jauno skolotāju mentoru sagatavošana” (IZM, 
Lielbritānijas Padome, LSIA, 2005.,2006.) 
Profesionālās meistarības pilnveides kursi „Veiksmīgas mācīšanās pamati” (LSPA, 
2005.) 
Educational reform and teacher training: current issues and future prospects (VPU, 
2004.) 
European Competence for Teachers in the Europe of the 25 (Internationales Institut fur 
Europaische Bildung, 2004) 
Methoden in der Lehrerausbildung (Studienseminar f.d. Lehramt f.d.   Sekundarstufe 
II, Gelsenkirchen I, 2001.) 
Moderācijas tehnikas un multiplikatoru darbības principi (IZM PIAC, 2001.) 
Mācību darba organizācija un metodes apvienotajās klasēs (IZM PIAC,  2000.)            
Vācu valodas tālmācības kurss(mittelstufe) (SP aăentūra, 1999.) 

            How to teach with democracy and how to use different methods in practice    (Skiper 
Clement seminariet) 
Praktisks ievads atbalsta sniegšanā (LPA, 1995.) 

            Ievads Freinet pedagoăijā (LU, 1995.) 
 Ievads atbalsta sniegšanā (LU, 1994.) 

Zinātniskais grāds 
 1993.gadā Latvijas Universitātē iegūts pedagoăijas doktora zinātniskais grāds 

pedagoăijas teorijā un vēsturē par promocijas darbu „Dažas pedagoăiskas atziĦas 
matemātikas saturā un apguves organizācijā 20.gs. 20.,30.gados Latvijā”, dipl. C-D 
Nr. 001173 

Profesionālā darbība 
 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas mācību prorektore no 2002. gada. 

Docente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā no 1996.gada, docējamie kursi: vispārīgā 
didaktika, pirmsskolas pedagoăijas vēsture, pedagoăijas vēsture, vispārīgā pedagoăija, 
jaunatnes sabiedriskās organizācijas, aktualitātes didaktikā, darbs apvienotajās klasēs, 
interaktīvās mācību metodes, zinātnes metodoloăija, kvantitatīvā pētniecība un 
metodes pedagoăijā, mācību teoriju vēsturiskā attīstība. 
Lektore no 1995.gada līdz 1996.gadam, docējamie kursi: pedagoăijas teorija, didaktika 
un audzināšanas teorija. 
Asistente no 1993.gada līdz 1995.gadam, docējamais kurss: didaktika un audzināšanas 
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teorija. 
Vecākā laborante no 1984.gada līdz 1990.gadam. 
 
Līdzdalība projektos 
EU Phare Programme - Latvia 

Institutional Capacity Building in Kurzeme Region, Latvia 
Phare 2002 projekts "Inovatīvi e -  studiju risinājumi Liepājas Pedagoăijas   akadēmijā 
ekonomisko vajadzību virzītas izglītības kapacitātes stiprināšanai" 
Project week on behalf of a curriculum For education for counselors in the care for 
people with a mental retardation. In basis and secondary professional education 
"Doktoramtūra un maăistrantūra e-studiju tehnoloăiju jomā atbilstoši Liesabonas 
mērėiem RTU, DU un LPA" 
Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalstošas vides veidošana jauniešu ar speciālām 
vajadzībām integrācijai vispārizglītojošās skolās Liepājā” 

 ESF projekts „Latvijas pedagoăisko augstskolu 
mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā” 

Publikācijas 
 Izstrādātas studiju kursu programmas iepriekš minētajos kursos. 

Kopējais publikāciju skaits – 11 
Prasmes un intereses 
 Ir viduslīmeĦa zināšanas vācu valodā un darbā ar datoru. No 1981. gada esmu TDA 

„Rucavietis” repetitore. 
 

 

/I.Neimane/ 

 

11.09.2007. 
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Profesionālā un zinātniskā biogrāfija 
Curriculum vitae 

 
SANDRA OKUĥEVA 

Personas dati: 
Dzimusi: 1960.gada 18.maijā 
 
Dzīvo: Liepājā, Siguldas 13 – 1 

Tālrunis darbā: 34 07749; 34 23468 
Akadēmiskā un profesionālā izglītība: 

1998.gadā iegūts filoloăijas maăistra grāds latviešu literatūrā 
1993. – 1997. studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā 

1979. – 1983. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts, Latviešu valodas un 
literatūras un matemātikas fakultāte, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Akadēmiskā un profesionālā darbība: 

No 1998. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Literatūras katedras lektore 
No 1996. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, rektora palīdze sabiedriskajā darbā 
1993. – 1998. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Latviešu valodas un literatūras 
katedras lektore 
1989. – 1993. – Liepājas Pedagoăiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras 
katedras asistente 
Docētie kursi – Valodas kultūra, Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētika, 
Izteiksmīga runa, Oratora māksla, Retorika, Diskusijas māksla, Bērnu literatūra, 19.gs. 
ārzemju literatūra, PlūdoĦa dzeja 
1983. – 1989. – Liepājas 10.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
 
 
 
Zinātniskās intereses: 

Latviešu dzeja 20.gadsimta 1. pusē. V.PlūdoĦa daiĜrade. Komunikācija 
Publikācijas: 

Zinātniski raksti – 7; konferenču tēzes – 3; metodisks raksts – 1 
 
Amats – Literatūras katedras lektore 
Akadēmiskais grāds – Mg.philol. 
Izglītība – augstākā 
Mācību iestāde – V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts 
Absolvēta – 1983.gadā 
Pašlaik docētie kursi: 
Bērnu literatūra, 19.gs. ārzemju literatūra, PlūdoĦa dzeja, Oratora māksla, Izteiksmīga 
runa, Retorika, Valodas un runas kultūra 
 
07.06.2006. 
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Curriculum vitae 

 

Inform ācija par personu DIĀNA OěUKALNE 
 Dzimusi 1976. gada 3. janvārī 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 

Dzīvo: SakĦu ielā 16, Liepāja, LV -3417 
Tel. 29231006 

Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija Psiholoăijas katedra 
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 23512  

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 2003.g. - līdz šim laikam studēju Psiholoăijas augstskolā sociālās psiholoăijas 

specialitātē. 
2000. g. - 2002. g. - studijas LPA maăistrantūrā. Iegūts izglītības zinātĦu maăistra 
grāds pedagoăijas teorijā un vēsturē.  
1999.g. - 2000. g. - studijas LPA. Iegūta sākumskolas  skolotāja  un konsultanta 
psiholoăijā pamatskolā kvalifikācija un pedagoăijas  bakalaura grāds. 

Profesionālā darbība 
 2000. g. - asistente LPA (vispārīgā psiholoăija, ievads psiholoăijā, attīstības   

psiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, sociālā psiholoăija, 
personības psiholoăija, ăimenes psiholoăija ). 
2000. g. - 2001. g. - psihologs konsultants DALP 5. vsk.  
2000. g. - 2001. g. psihologs – konsultants  KASS Interdisciplinārajā  bērnu  attīstības 
centrā. 

Publikācijas 
 2002. g. -  Raksts “Jaunākā skolas vecuma bērnu uzmanības deficīta sindroma un 

pašizjūtas savstarpējā saistība” krājumā “Maăistrantu zinātniskie raksti” IV 
Pedagoăijas teorija un metodika.  
2006. g.  -   Raksts “Personības individuālās īpatnības un psihosomatiskās izpausmes” 
krājumā “Latvija Eiropā, Eiropa Latvijā”, Rēzekne. 

Tālākizglītība 
 2005.g.  -    Apliecība par piedalīšanos Es Comenius programmas  INCLUES projekta 

seminārā “M ācīšanās kognitīvie pamati.” 
2003.g.   -  Sertifikāts par piedalīšanos seminārā “K ā palīdzēt  neglābjami slimiem 
cilvēkiem.”  
2003.g.  - Apliecība par lekciju kursu “Bērni, kuriem ir autisms un aspergera 
sindroms”. 
2003.g. -  Sertifikāts par piedalīšanos klīnisko psihologu asociācijas rīkotajā 
konferencē “Kl īniskā psiholoăija un atkarība”. 
2002.g.   -    Apliecība par kursu “UDS – uzmanības deficīta  sindroms.” 
2001.g.   -    Sertifikāts par kursu “ Bērnu seksuālās izmantošanas profilakse.”  
1999.g. -2000.g. - Sertifikāts par sociālpediatrijas  kursu    (saskarsme, pārliecināšanas 
stratēăijas, klīniskā psiholoăija, pirmā palīdzība, Vojta un Bobata terapija, Montesori 
pedagoăija, logopēdija, mikrologopēdija, fizioterapijas pamati). 

Atzin ības 
 2002. g.  -  piešėirta LIF mēķėprogrammas ”Izglītībai, zinātnei un kultūrai” 

veicināšanas stipendija. 
 2003.g.  -    Zentas MauriĦas vārdbalva jaunajiem zinātniekiem par  maăistra darbu 
“Jaunākā skolas vecuma bērnu uzmanības deficīta sindroma un pašizjūtas savstarpējā 
saistība”.  

Prasmes un intereses 
 Valodu prasmes: Latviešu valoda – dzimtā valoda. Brīvi pārvaldu  krievu  valodu,  ar 

vārdnīcas  palīdzību vācu valodu,  pamatzināšanas angĜu valodā un lietuviešu valodā.  
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Datorzināšanas: Pārvaldu programmas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Power Point;  Internet Explorer. 

 
 

/D.OĜukalne/ 

 

11.09.2007. 
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Rita Ozola 
 
Vārds, uzvārds: Rita Ozola 
Dzimšanas dati: 1940.gada 21.februāris 
Personas kods:  210240-10813 
Dzīves vieta:  Lielā 2 – 43, Liepāja, LV – 3401 
Tālrunis:  9504441 
e-pasts:  arodbiedrība@lieppa.lv 
Izglītība: 1998.gads – Liepājas Pedagoăiskā augstskolā iegūts pedagoăijas 
maăistra grāds; 
1963.gads – Liepājas Pedagoăiskā institūta diploms pamatskolas skolotāja specialitātē. 
Darba pieredze: 1982.gads – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
arodorganizācijas priekšsēdētāja; 
1982.gads – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras 
lektore; 

1975. – 1982.gadi – Liepājas 48.arodvidusskolas skolotāja; 
1963. – 1975.gadi – Liepājas 11.vidusskolas skolotāja un direktora vietniece 
audzināšanas darbā. 
Valodas prasmes: latviešu – dzimtā valoda; 
   krievu valoda – brīvi pārvaldu; 
   angĜu – pamatzināšanas. 
Papildus izglītība, kursi: 
1995. – 2001.gadi – piedalīšanās starptautiskajos projektos „Arodpedagoăiskā izglītība” 
2000. – 2001. – starptautiski kursi (Somija, Vācija) „Izglītošana profesionālās izglītības 
skolās”, sertifikāts 
2001. – 2002.gadi – piedalīšanās starptautiskajā projektā „Akt īva mācīšanās” 
2003. – LPA semināru cikls: „Vērtībizglītība”, „Didaktikas modeĜi”, 
„Reformpedagoăija Vācijā” 
2005. – kursi „Studiju programmu izstrādes metodika” 
2005. – 2006. – IZM Lielbritānijas padomes, Latvijas skolotāju izglītības asociācijas 
kursi „Jauno skolotāju mentoru sagatavošana”, sertifikāts 
2006. – starptautisks semināts cikls (Latvija-Vācija) „Skolas kultūra un kvalitāte” 
2006. – IZM Kultūras un izglītības centra angĜu valodas kursi, apliecība 
Docējamie kursi: Vispārīgā pedagoăija 
   Skolas pedagoăija 
   Pedagoga darba ētika 
Zinātniskā darbība 
2002. – 2006. – piedalīšanās LPA starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 
„Pedagoăija: teorija un prakse” 
2005. – piedalīšanās Rēzeknes augstskolas starptautiskajā konferencē: „Sabiedrība, 
integrācija, izglītība” 
2005. – piedalīšanās Starptautiskās izglītības organizācijas Baltijas jūras valstu 
konferencē „Izgl ītības kvalitāte un BoloĦas procesa iedzīvināšana” 
2006. – piedalīšanās LPA V starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva” 
2006. – LPA 4.starptautiskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse”. 
 
 
 
2007.gada 3.maijā        R.Ozola 
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Īsbiogrāfija 
 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Inga Petermane 
 Dzimšanas dati: 1962.gada 10. jūlij ā 
 
Izglītība: 

 2003.-2005. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā, 
Pedagoăijas teorija un vēsture  
2000.-2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Montessori speciālās pedagoăijas 
studiju programma, piešėirta Montessori speciālā pedagoga kvalifikācija 
 1980.-1986. Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte 
 1969.-1980. Rīgas 36.vidusskola 
 
Profesionālā darbība: 
 1998. līdz šim brīdim Liepājas medicīnas koledža, docente 
 1996.-1998. Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs, pediatre 
 1995.-1996. Liepājas pilsētas skolu valde, skolu ārsts 
 1995.-1995. Liepājas 1.poliklīnika, iecirkĦa pediatre 
 1988.-1995. Liepājas bērnu poliklīnika, pediatrijas nodaĜas vadītāja, iecirkĦa 
   pediatre  
 1987.-1987. Liepājas pilsētas apvienotā bērnu slimnīca, pediatrs- internists 
 
Darbs amatu savienošanā: 
 2006. līdz šim brīdim bērnu ārsta prakse 

2005. līdz šim brīdim LPA pasniedzēja 
 2004. līdz šim brīdim LPCS bērnu ārsts 

1998. līdz šim brīdim Liepājas medicīnas koledža, bērnu rehabilitācijas centrs, 
    bērnu ārsts – konsultants, Montessori pedagogs 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā, 
Pedagoăijas teorija un vēsture, eksāmena darbs psiholoăijā, tēma – Jaunākā skolas 
vecuma skolēnu personības veidošanās un attīstības īpatnības 
2002. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Montessori speciālās pedagoăija studiju 
programma, noslēguma kursa darbs, tēma – Montessori pedagoăijas nozīme un iespējas 
bērnu – kreiĜu apmācības veicināšanā 
 
Zinātnisko darbu prezentācija:  
2003. - The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health  and 
Caring Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing  Science, Sweden, 
tēma – Pēcdiploma apmācības kurss māsai bērnu  aprūpē" 
 
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 
2004. – starptautisko kursu ietvaros " Liepājas medicīnas koledžas un bērnu 
rehabilitācijas centra "Celies – Iesim!" prezentācija; Projekta – "Profilakse – vesela 
bērna  attīstības pamats" prezentācija, starptautiskajā Goldas Meiras mācību centrā 
Haifā, Izraēla 
 
Pēcdiploma izglītojošais darbs māsām: 
 2004. – Infekciju slimības bērniem (24 stundas), mācību iestāžu medicīnas 
 māsām 
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Profesionālie sertifikāti:  
2003. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring 
Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), 
Sweden 
 1999. – Sertifikāts - Liepājas Pedagoăijas akadēmija un Internationale 
 Akademie fur Entwicklungs-Rehabilitation e.V., Deutschland,  Montessori 
speciālā pedagoăija (Montessori Heilpadagogik), 8,6 KP 
 
Papildus izglītība, kursi: 
 Latvijas Pediatru asociācijas ikmēneša sēdes 
 Ăimenes ārstu asociācijas rīkotie semināri Liepājā 
 2005,09.- 2006.06. Valodas mācību centrs General English kursi 
2005. Rīgas StradiĦu Universitātes Pēcdiplomu izglītības fakultātes mācību kursi 
„Pamati un padziĜinātā kardiopulmonālā reanimācija pieaugušiem un bērniem” 
2004. līdz šim laikam The Sahlgrenska Academy at Goteborg University,  Faculty of 
Health and Caring Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, 
Sweden, Ethics in Nursing Science   

  2003. Rīgas StradiĦa universitātes Rehabilitācijas klīnikas kursi "Bērnu attīstības 
novērtēšana. Bērnu cerebrālā trieka. Apdeguma pacientu rehabilitācija 

 2002.10.-2003.01. Liepājas Pedagoăijas akadēmija PIC, angĜu valodas kursi 
 2002. Liepājas rajona Pieaugušo izglītības centra kursi "Praktiskā projektu vadīšana un 

 plānošana" 
 2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas seminārs "Vojta diagnostika", "Minhenes 

funkcionālā diagnostika – pirmais, otrais un trešais dzīves gads"  
 2002. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas kursi "Bērnu cerebrālās paralīzes diagnostika 

 un terapija pēc Bobata koncepta, palīglīdzekĜu pielietošana" 
 1999. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaĜas datorkursi 

 
Valodu prasme: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu - brīvi 
 AngĜu –  sarunvalodas līmenī 
 
Citas prasmes un intereses: 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, 
 internet 
 Autovadītāja B kategorijas apliecība 
 
 
 
2006.gada 11. jūlij ā         I.Petermane 



 374

Curriculum Vitae 
 
Personas dati 
 

Janīna Ponomarjova, 
dzimusi 1954.gadā 12.jūnijā Lietuvā, pils. Veisiejai 
personas kods 120754-10804 
no 2002.gada Latvijas Republikas pilsone. 

 
Izglītība 
 

2006. maăistrantūras studijas Liepājas Pedagoăijas akadēmijā. 
1976. ŠauĜu K.Preokša pedagoăijas institūts (Lietuva), kur iegūta pedagoga defektologa 
specialitāte. 

1972.g. vidusskolas absolvēšana Lietuvā, pils.Lazdijai. 
 
Darba pieredze 
 

1978. – 2006. Liepājas pilsētas speciālā skola – skolotāja. 
iegūtām apliecībā. 
2001. – 2006. LPA asistente. 
1977. – 1978. Liepājas pilsētas pirmsskolas iestāde – bērnu dārza audzinātāja. 
1976. – 1977. ŠauĜu (Lietuva) 1.speciālā skola – skolotāja. 

 
Kvalifik ācijas paaugstināšana 
 
1997. – sertifikāts par M.Montesori pedagoăiskās metodes pielietošanas iespējām 
speciālajā pedagoăijā. 

1999. – sertifikāts par datorzinību kursu pamatiem. 
2000. – sertifikāts par Portidžas pamatkursa beigšanu. 

2001. – 2006. ikgadējie pedagoăiskās kvalifikācijas celšanas semināri un kursi ar 
 
Atzinības 
 
1999. – Liepājas skolu valde par radošu darbu un augstu profesionālu meistarību. 
2003. – Liepājas pilsētas dome par apmācību teorētisko, metodisko un praktisko metožu 
izveidi un veiksmīgu īstenošanu darbā ar „cerību bērniem.” 
 
Valodas zināšanas 
 

Lietuviešu – dzimtā valoda. 
Latviešu un krievu – brīvi runāju un rakstu. 
Vācu – saprotu vienkāršo mutisko runu – varu strādāt ar vārdnīcu. 

 
 
2007.gada 22.novembrī 
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GUNTA REINFELDE 
CURRICULUM VITAE 

 
PERSONAS DATI:  GUNTA REINFELDE , dzimusi 1942.gada 4.martā 
PERSONAS KODS:  040342 – 10849 
DZĪVES VIETA:  Ūliha 12 – 53, Liepāja, LV – 3401, tel.3420751 
DARBA VIETA:  LPA, Lielā iela 14, Liepāja, tel.3407732 
 
PROFESIONĀLĀ UN AKADĒMISKĀ IZGLĪTĪBA: 

1993. – LU, pedagoăijas maăistre 
1960. – 1965. LVU, 
filologs, angĜu valodas skolotājs 

 
Papildus izglītība un kursi: 
2006. – starptautiska konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, referāts 
2006. – seminārs „The Role of Teacher in the English Language Classroom”, sertifikāts 

2006. – seminārs Steve Lever vadībā, „Language in the Classroom”, sertifikāts 
2005. – seminārs „Humanistic teaching: How to Make Everyone Happy”, Express 
Publishing – sertifikāts 
2005. – seminārs „The History of Innovation: Meeting the Needs of Today and 
Tomorrow”, Pearson Longman – sertifikāts 

2003. – 3 mēn.kursi Augstskolu didaktikā, LLU, sertifikāts 
2001. – konference „American Studies”, Peace Corps, sertifikāts 
1997. – konference „ELT Teacher Training”, sertifikāts 

1993. – 1997. TEMPUS programma „Updating of Teacher Training and Educational 
Debate in Latvia” 
1993. – seminārs Odensē, Dānijā, par jaunākām tendencēm angĜu val. mācīšanā, skolu 
apmeklējums 
1993. – 1994. Lielbritānijas Padomes IZM programma „ELT Professional Development 
Programme”, sertifikāts 
1993. – starptaustisks ELT seminārs „Language Testing at School” Keith Morrow, 
Lielbritānija 
1992. – 1994. projekts ar Zviedrijas Medborgarskolan par svešvalodu mācību metodēm 
– regulāri semināri, darbs pie mācību grāmatas izstrādes 
1992. – seminārs Upsalā, Zviedrijā, „Modern Language Learning Methodology”, 
sertifikāts 
1992. – seminārs „Jaunākās tendences skolu pedagoăijā un psiholoăijā”, M.Tupese un 
L.Ruperte, ASV, sertifikāts 
1992. – kursi Vordingborgā, Dānijā, „Intensive post-graduate course for qualified 
teachers of English”, sertifikāts 
1990. – kursi Oksfordā, Lielbritānijā, „British Council Summer School for Soviet 
Teachers” 
 
PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 

1981. – līdz šim laikam, LPA Švešvalodu katedra, lektore 
  - praktiskā angĜu valoda 
  - lietišėā angĜu valoda 

1970. – 1981. LPI Svešvalodu katedra, pasniedzēja 
1970. LPI, laborante Svešvalodu katedrā 
1965. – 1970. Liepājas 11.vidusskola, angĜu valodas skolotāja 

 
PUBLIKĀCIJAS: 
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Kopējais publikāciju skaits – 13 (metodiskie līdzekĜi, raksti, tēzes) 
līdzautore grāmatai „Ideas for Teachers”, 1995, Upsala, Zviedrija 

 
 
2006.gada 8.septembrī      /G.Reinfelde/ 
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Al īda Samuseviča 

Profesionālā un zinātniskā biogrāfija (CV) 
 

Personas dati: Alīda Samuseviča, dzimšanas gads 1956.gada 15.janvāris  
ZiĦas par dzīves un 
darba vietu  Toma ielā 41 –1, Liepāja, LV-3401, Tālr. 6 3481502, 
     E –pasts:  alida@lieppa.lv 
   Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
     Lielā iela 14, Liepāja – LV- 3401 
     Tālr. 6 34 07760, Fakss 6 34 24223 
Profesionālā un  
akadēmiskā  izglītība: 1984 – 1987  Latvijas Valsts Universitāte, 

    Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, aspirante; 
    1976 – 1980 Liepājas Pedagoăiskais institūts, 
    Pamatskolas pedagoăijas fakultāte, studente; 
    iegūta pamatskolas skolotājas kvalifikācija. 

Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi pedagoăijas doktora grāds, 1993. - nostrifikācija  
Latvijas Universitāte; 
Pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds, 1987. – 
Latvijas Valsts Universitāte. 
Profesionālā darbība: 
Kopš 2003. gada 18.marta –līdz šim brīdim 
 Liepājas Pedagogijas akadēmijas 
 Pedagoăijas  katedras  profesore; 
-Pedagoăijas doktora studiju programmas direktore; 
-Augstākā līmeĦa akadēmiskās studiju programmas “Izglītības zinātĦu maăistrs 
pedagoăijā” direktore; 
-LPA Senāta priekšsēdētāja; 
-LPA Vispārīgās pedagoăijas zinātĦu nozares vadītāja; 
-LPA Zinātnes padomes locekle; 
-LPA Izdevējpadomes locekle. 
 Strādāju LPA kopš 1987.gada septembra. 
 
Docējamie kursi:    Konfliktoloăija, Konfliktu vadība 

Pētījumu metodoloăija  
Atbalsta sniegšana un konsultēšana. 
 

Darbība projektos: 
� 2006. – līdz šim brīdim ERAF projekta “Inovat īvi programmatūras 
inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” – projekta 
vadītāja 
� 2006. – līdz šim brīdim Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 
aăentūras un ESF nacionālās programmas projekts “Pedagogu tālākizglītības 
metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” 
�  2006. – līdz šim brīdim ESF projekts “Izgl ītības programmu pilnveide Saldus 
Profesionālajā vidusskolā”  – izglītības eksperte 
(līguma Nr.2005/0265/VPD/ESF/PIAA/04/APK/3.3.1?0075/0017) – izglītības eksperte 
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�  2005. -Sociālās integrācijas projektā “Draudz īgi un motivējoši zināšanu 
sabiedrības risinājumi jauniešiem ar speciālām vajadzībām sociālai integrācijai” 
(līgumaNr.2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007) – izglītības eksperts. 
� 2005. – līdz šim brīdim  Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts (3.2.3.2. 
aktivitātē) “Doktorantūra un maăistrantūra  e- studiju tehnoloăiju jom ā atbilstoši 
Lisabonas mērėiem RTU, DU un LPA”- programmu attīstīšanas eksperts.  
� 2003. – 2004. piedalīšanās  Skolu atbalsta centra projektā “Kritisk ās domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā”. 
� 2003. SAC un SFL starptautiskais EAST projekts “Shared Values, Scared Cultures” 
� 1999. –2003.  darbība Sorosa fonda programmā “PārmaiĦas izglītībā” projektā “Atvērtā skola” par sabiedrības 
integrāciju izglītības sfērā. 

Darbība ārzemēs: 2007 – 5. -7.05.Padeborna (Vācija) referāts plenārsēdē 
Padebornas Koledžā Eiropas nedēĜas pasākumu kontekstā 
2006 – 4.- 7.09. Bruno (Čehija) piedalīšanās starptautiskā konferencē 
2005 – 17.-21.01. Vendgrēbe (Vācija) piedalīšanās K.Adenauera fonda Izglītības centra 
seminārā  “Eiropas nākotne – Latvijas un Vācijas dialogs”. 
2005 –21. – 23.01. Leipzigas Universitāte (Vācija) piedalīšanās starptautiskajā 
konferencē “Ekonomikas globalizācija – skolotāju izglītības internalizācija”. 
2004 – 1.-2.03.Parīze (Francija ) UNESCO piedalīšanās ar referātu starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “Lietojot, izvēloties vai veidojot nākotni”. 
2003 –Halle (Vācija) piedalīšanās 24. Vācijas izglītības vadītāju forumā. 
2003 – Uniwersytet Rzeszowski (Polija), Pedagoăijas institūts, piedalīšanās ar referātu 
zinātniskajā konferencē, 
2002 – Bristoles Rietumanglijas universitāte (Anglija ), darbība ERASMUS 
starptautiskajā projektā. 
2001 – Hamburga (Vācija) piedalīšanās Vācijas izglītības vadītāju forumā, 
2001- Bekeščobas augstskola (Ungārija ) , darbība ERASMUS starptautiskajā projektā, 
2001 – Pieredzes apmaiĦa par sociālo darbinieku izglītošanas problēmām Skipper 
Klemet seminārā Alborgā (Dānija )  
2000 – Bristoles Rietumanglijas universitāte, starptautiskais projekts (Anglija ) 
2000 – Administratīvās un sadarbības pieredzes veidošanas semināri Elblongas 
augstskolā (Polija) 
 
 
Zinātniskā darbība:  Pedagoăijas nozares Vispārīgās pedagoăijas apakšnozare 
  Zinātniskās pētniecības pamattēmas ir veltītas audzināšanas problēmu, 
topošo skolotāju profesionālās darbības un pedagoăiskās kompetences problēmu izpētei, 
pedagoăisko konfliktu risināšanai un analīzei, aktuāliem pedagoăiskā procesa un 
skolēna personības veidošanās jautājumiem,  starpkultūru izglītības un bilingvālo 
mācību realizācijai Latvijas skolās. 
 
Publikāciju skaits: vairāk par 70 publikācijām.  
 
Darbība redkolēăij ās: 
� Rakstu krājuma “Pedagoăija: teorija un prakse” (ISSBN 9984-654-82-6) 
starptautiskās zinātniskās redkolēăijas vadītāja (Liepājas Pedagoăijas akadēmija); 
� Rakstu krājuma “Sabiedrība un kultūra” (ISSN 1407-6918) redakcijas kolēăijas 
locekle (Liepājas Pedagoăijas akadēmija); 
� Žurnāla “Zinātniskie raksti” (ISSN 1822-119X)  zinātniskās redkolēăijas locekle 
(ŠauĜu Universitāte- Lietuva); 
� Žurnāla “Skolotājs” redkolēăijas locekle. 
 
Darbība profesionālajās organizācijās: 
-      The International Academy for the Humanization   of Education (IAHE) locekle 
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- biedrības Latvijas Pedagoăijas Zinātnieku Asociācijas 
biedre,    LPZA Domes locekle; 

- Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle; 
- Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas biedre, 

valdes locekle; 
- Latvijas Universitātes Pedagoăijas nodaĜas Profesoru 

padomes locekle. 
Darba novērt ējums: 
� 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 Pedagoăijas akadēmijas Atzinības raksts par aktīvu darbu maăistrantūras 
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. 
 

Speciālās prasmes:  -labas svešvalodu zināšanas: krievu un vācu valodās, 
                          angĜu valodā - ar vārdnīcas palīdzību, 

   -darbs ar datoru (MS Word). 
 
 
 

A.Samuseviča 
 
2007.gada 5.oktobrī                                 
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Curriculum Vitae – CV 
 
Personas dati: 
Vārds, uzvārds – Astra Straume, 
Dzimšanas gads – 1957.gada 7.jūlijs Liepāja, 
Adrese – BāriĦu iela 4/6 – 18, Liepāja. 
Telefons – 9434228 
 
Izglītība: 
1964. – 1975.g. Liepājas 1.vidusskola,  
1975. – 1980.g. Rīgas Politehniskais institūts, 

Inženierekonomikas fakultāte, 
1999. – 2000.g. Latvijas Universitāte, 

Ekonomikas un vadības fakultāte, 
Grāmatvedības institūts. 

2006. – 2007. Rīgas Tehniskā Universitāte, 
Inženierekonomikas fakultāte, 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts 

 
Darba pieredze: 
1980. – 1991.g. Liepājas Celtniecības trests, 
1991. –  SIA „Kristaps L”. 
2004. –  BA „Turība”. 
 
Semināru un kursu vadīšana. 
1998. – 2000. UzĦēmējdarbības atbalsta centrs, 
2000. – 2002. LPA Pieaugušo izglītības centrs. 
 
Sertifik āts: 
2002.ga 30.jūnijs  – LR Grāmatvežu asociācijas sertifikāts Nr.91 
2007.g.   – resertifikācija 
 
Valodu prasme: 
Laviešu valoda – dzimtā, 
krievu valoda. 
 
 
 
Liepāja, 2007.gada 3.septembrī.   Astra Straume 
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Curriculum vitae 

 

Inform ācija par personu IRINA STRAZDI ĥA 
 Dzimusi 1963.g. 1.septembrī 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 

Dzīvo: Siena 7 - 26, Liepāja, LV-3401 
Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija Psiholoăijas katedra 

Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07760  
e-pasts: iralika@lieppa.lv 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
  1994. Mācības Latvijas Universitātes klātienes nodaĜas doktorantūrā; 

1981. – 1985. Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas pedagoăijas un 
psiholoăijas pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiėis. 

Zinātniskais grāds 
 1994.g. – Dr. psych. LU. Disertācijas tēma: “Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība 

ăimenē”. 
Profesionālā darbība 
 ijas katedras vadītāja līdz šim laikam 

LPA Pedagoăijas fakultātes Domes locekle – no 2003.gada. 
LPA Pedagoăijas fakultātes Skolotāju izglītības zinātnes programmas padomes 
priekšsēdētāja – no 2002.gada līdz 2005. gadam  
Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore – no 2000.gada. 
No 2006.gada Psiholoăijas katedrā docente 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, asociētā 
profesore no 1999.gada līdz 2006.gadam  
LPA zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoăijā.– no 1999.gada. 
LPA Senāta locekle – no 1997.gad līdz 2006.gadam. 
LPA Izdevējpadomes locekle – no 1997.gada līdz 2006.gadam 
1999.g.- strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā par asociēto profesori. 
1997. – 1999.g. strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā par docenti. 
1994. – 1997.g. strādāju LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā par lektori. 
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaĜā. 
1985. – 1991.g. strādāju LPA Pirmsskolas  audzināšanas katedrā par lektori. 

tienes, neklātienes un maăistranūras studentiem: 
vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija, personības psiholoăija, saskarsmes 
psiholoăija, sieviešu un vīriešu psiholoăija, ăimenes psiholoăija, kritiskā domāšana 
personības attīstībā, emocionālā inteliăence, sociālā psiholoăija, pieaugušo 
psiholoăija. 

Zinātniskā darbība 
 2004.g. 28.jūnijs – 2.jūlijs- piedalīšanās Izglītības attīstības centra tālākizglītības 

programmā „Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības programmu 
īstenošana starpkultūru un bilingvālās izglītības kontekstā” – 36 stundas, sertifikāts. 
1. 2001.g. 25. - 27. jūnijam piedalīšanās LPA un Hildesheimas Universitātes kopīgajā 
projektā "Nākotnes konference" seminārā "Pedagoăijas disciplīnas struktūra un 
perspektīvas". 
2. 2001.g. aprīlī piedalīšanās seminārā "Kooperatīvā mācīšanās: metodes sadarbības 
prasmju pilnveidošanai studiju procesā"- 16 stundas. SaĦemta apliecība. 
3.  2001.g. 11..- 14.jūnijam piedalīšanās kursos "ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. 
Īsterapija vērsta uz atrisinājumiem"  
32 stundas. SaĦemta apliecība. 
SaĦemts sertifikāts par 100 stundu kursa apguvi "Lasīšana un rakstīšana kritiskās 
domāšanas attīstīšanai" - 2001.g. decembrī. 



 382

Izpildot visas programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas 
attīstīšanai" trenera standarta izvirzītās prasības, piešėirts programmas "Lasīšana un 
rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai" trenera nosaukums. SaĦemts sertifikāts.  
4.  International Summer School for University Lectures "The Image and Role of the 
Lecturer in Teacher Training in 21-st. Century.  Roostā, Igaunijā, 2000.g 20.- 
23.augusts. SaĦemts sertifikāts.  
5. The 2nd International Sommer School " Developing Teachers` Pedagogical 
Competence Through School - University Partnership". Siguldā, 2001.g.19. - 22. 
augusts. SaĦemts sertifikāts. 
6. The 3rd International Summer School " Developing Teachers` Pedagogical 
Competence through School - University Partnership. The Role and Influence of the 
NGO`s for Change in High Education. Trakai, Lietuvā, 2002.g. 21.- 25.augusts. 
SaĦemts sertifikāts. 
7. Critical Thinking in the University Workshop. A 45 hour international workshop 
adressing the design, delivery, and content of courses that promote critical thinking at 
the university level.- Tallinā, 2002.g.jūnijā. SaĦemts sertifikāts. 
8. Piedalīšanās projektā "Atvērtā skola" kā lektorei, vadot nodarbības projekta 
dalībniekiem par šādām tēmām: 
• Bērna pašizjūta ăimenē. 
• Pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un ăimenes sadarbības iespējas. 
• Bērna identitātes veidošanās psiholoăiskie aspekti. Pašpastiprinājuma apziĦas 
veidošanās iespējas. 
• Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija pieaugušo un bērnu savstarpējās attiecībās. 
 
Līgumdarbi: 
Sadarbībā ar Saldus Izglītības pārvaldi un Saldus rajona padomi no 2006.gada 
septembra līdz 2007. gada maijam tiek īstenota apmācības programma „Kritiskās 
domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos” pedagogiem, direktoru 
vietniekiem mācību darbā un metodisko apvienību vadītājiem ESF Līdzfinansētā 
projekta „Palīgs domāšanas reformā” ietvaros. 
Sadarbībā ar Saldus rajona padomi no 2006.gada septembra līdz novembrim tika 
īstenots attīstības psiholoăijas kurss ESF līdzfinansētā projektā „Sociālā darba 
organizatoru izglītošana Saldus un Kuldīgas rajonu pašvaldībām”. 
Darbošanās ESF grantu shēmas projektā „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes 
reăiona pašvaldībām” no 2006.gada 1. jūnija līdz 2007. gada 28. februārim kā 
rokasgrāmatas sociālā darba speciālistiem izstrādes speciālists, piedaloties projekta 
ietvaros paredzētajos sabiedrības un pašvaldības speciālistu informēšanas pasākumos. 
 No 2006.gada 1.jūlija l īdz 2008.gada 30.jūnijam tiek pildīti Eiropas Reăionālā 
attīstības fonda 2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās 
institūcijās” projekta „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu 
sabiedrības prasmju attīstīšanai” Lietišėo pētījumu un inovāciju ekspertes pienākumi. 
No 2006.gada 3.jūlija l īdz 2006.gada 30.novembrim tika veikts ESF projekta 
„Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloăiju un zinātĦu jomā” 
psiholoăijas eksperta darbs, sagatavoti mācību materiāli skolotājiem par pusaudžu 
psiholoăisko raksturojumu, mācību un sasniegumu motivāciju, par psiholoăiskās 
izdegšanas sindromu, novadītas teorētiski praktiskas nodarbības 90 dabaszinātĦu 
skolotājiem. 
No 2006.gada decembra līdz 2008.gada augustam darbošanās Vispārējās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās 
programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma 
izveide”. 
2005.gadā Sadarbībā ar Liepājas BāriĦtiesu vadīti kursi AudžuăimeĦu statusa 
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psiholoăiskie aspekti un Bērnu pašizjūta ăimenē un audžuăimenē. 
2005. gadā vadīts seminārs Bauskas pilsētas un rajona skolu vadībai par efektīvas 
profesionālās komandas psiholoăiskajiem aspektiem skolā, kā arī vadīts seminārs 
Dobeles pilsētas un rajona pedagogiem par skolotāju darba aktulitātēm, 
psiholoăiskajiem aspektiem. 
 2004.gada novembrī darbs kā lektorei IZM finansētajā tālākizglītības programmā 
Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei „Sociālo un psiholoăisko problēmu 
diagnosticēšana un atbalsta organizēšana skolēniem”. 
 2004. gada decembrī Semināra vadīšana IZM finansētajā tālākizglītības programmā 
Liepājas pilsētas un rajona skolu un pašvaldību bibliotēku darbiniekiem. Tēma: 
Emocionālā inteliăence. 
2003.- 2004.g. Darbs Nodarbinātības valsts aăentūras Liepājas filiālē, darbs ar 
bezdarbnieku un darba meklētāju mēķkauditorijām. Darbs izbraukuma semināros 
Pāvilostā, Nīcā. 
1997.- 2001.g. Semināru, kursu, diskusiju vadīšana Liepājas rajonā sievietēm 
pašapziĦas celšanai. Saskarsmes treniĦu vadīšana Liepājas rajona pieaugušo izglītības 
centrā GrobiĦā. 
2001.gadā Sorosa fonda Latvija projekta "Atvērtā skola" ietvaros veikts līgumdarbs: 
darbs pie bukleta sagatavošanas vecākiem "Divvalodīgi bērni" -  Buklets izdots SFL. 
Skolu atbalsta centrā kritiskās domāšanas treneres darbs ar pedagogu grupām no 
2000.gada līdz 2002.gadam, kā arī programmā "Atvērtā skola". 6 grupas, katrā 100 
stundu kurss. 
 Veikts zinātniski metodisks darbs, strādājot ar LU Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultātes docētājiem, vadot 100 stundu kursu visa studiju gada laikā "Lasīšana un 
rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai"- 2002.gadā. 
Lasītas lekcijas un vadītas nodarbības Rēzeknes augstskolas Ekonomikas fakultātes 
docētājiem par psiholoăijas aktuāliem jautājumiem un novitātēm - 2002.gada februārī. 
2002.gada 1.- 3.jūlij ā vadīta vasaras nometne Kurzemes reăiona skolotājiem 
programmā "Atvērtā skola" "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai. 
Novitātes" 
 
Piedalīšanās starptautiskos projektos 
2002.- 2005.gadam Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija projekts 
Kritiskās domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā. 
2002.- 2004. gadam Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija starptautiskais 
EAST projekts Shared Values, Shared Cultures. 
ERASMUS projekts (Ungārija, Lielbritānija, Latvija) Demokratizācija un pilsoniskā 
izglītošana. 2001.gada augusts, Ungārija, Bekeščoba. 
ZiemeĜvalstu projekts (Dānija, Zviedrija, Lielbritānija) Mācīšana un mācīšanās 
demokrātiskā sabiedrībā. 2002.gada aprīlis, Zviedrija, Veksjo universitāte. 
No 1998.g. septembra līdz šim laikam darbojos Sorosa Fonda Latvijas projektā 
“Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”. Šī projekta ietvaros 
piedalījos reăionālajā seminārā “Efektīva mācīšana, efektīva mācīšanās” Ungārija, 
Segedā 1999.g. 24. – 29. martā. 
1998.g. aprīlī piedalījos kursos (24 stundas), kurus organizēja Skippera Klementa v.n. 
pedagoăijas augstskolas docētāji no Alborgas Dānijā. Tika apgūtas dažādas 
interaktīvās darba metodes ar studentiem un pieaugušajiem. 
1998.g. no 25.septembra līdz 5.oktobrim piedalījos pieredzes apmaiĦas braucienā uz 
Alborgu Dānijā, Sk.Klementa augstskolu, vadot nodarbības studentiem konfliktu 
teorijā. 
1997.g. piedalījos kursos “Tālmācības projekts. Tālmācības materiālu izstrādāšana”. 
Programmas apjoms 48 stundas. 
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1997.g.  piedalījos LR IZM Pieaugušo izglītības nodaĜas organizētajā seminārā 
“Ăimenes izglītības”, apgūstot pieredzi ăimenes izglītības stratēăisko jautājumu 
risināšanā. 
1995. – 1997.g. piedalījos Tempus programmā – pilotprojektā Updating of IN – 
SERVICE Teacher Training in Latvia. 
No 1995.g. sadarbībā ar LPA Pieaugušo izglītības centru, kā arī ar Rīgas Skolotāju 
izglītības centru vadu kursus pirmsskolas  skolotājiem, sākumskolas un pamatskolas 
skolotājiem par aktuāliem jautājumiem. 
Regulāri piedalos zinātniskajās konferencēs – 2007.g. Ungārijā, Debrecenas 
Universitātē, 1995.g DPU, 1996.g. – RPIVA, 1997.g. – LPA, IZM, 1998.g. – LPA, 
Klaipēdas Universitātē, 1999.g. – LPA, KauĦas Universitātē –2002.gadā. 
 Ir vairākas publikācijas gan konferenču izdotajos tēžu un rakstu krājumos, gan žurnālā 
“Skolotājs” un “Pirmsskolas Izglītība”. 

Publikācijas 
 Kopējais publikāciju skaits – 24. 
Prasmes un intereses 
 AngĜu val. apguve, darba ar datoru progr. MS OFFICE un MS Word , Outlook 

express. 
 

 

/I.StrazdiĦa/ 

 

11.09.2007. 
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PIELIKUMS 
LPA Psiholoăijas katedras 

docentes IRINAS STRAZDIĥAS publikāciju saraksts 
 

1. Kritiskās domāšanas attīstības iespējas studiju procesā.– Personība. Laiks. 
Komunikācija.– Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 1.sējums.– 
Rēzekne: RA, 2001.– 58.– 62.lpp. 
Possibilities of Developing Critical Thinking during the Study Process.- Personality. 
Time. Communication.- Materials of the scientific-practical conference. Volume1.-
Rēzekne: RA,2001-pp.58-62. 

2. Kritiskās domāšanas attīstīšana diskusijās un debatēs.– Pedagoăija: teorija un 
prakse. Rakstu krājums.– Liepāja: LiePA, 2002.– 133.–137.lpp. 
Development of Critical Thinking through Discussions and Debates.- Pedagogy: Theory 
and Practice. Collected Articles.- Liepāja:LiePA,2002 , pp. 133-137. 

3. Dzimtās valodas attīstības psiholoăiskie aspekti.– Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva. Zin.rakstu krājums.– Liepāja: LPA, 2001.– 19.– 29.lpp. 
Psychological Aspects of Developing the Native Language. Acquisition of Languages: 
Problems and Perspectives. Collected Scientific Articles. Liepāja:LPA, 2001-pp.19-29. 
4. Efektīvu stratēăiju pielietošanas iespējas studentu patstāvīgajā darbā.– iesniegta 
publicēšanai LPA starptautiskā zinātniskā konferencē “Pedagoăija: teorija un 
prakse”.– 2003.– 8 lpp. 
Possibilities of Using Efficient Strategies for Students’ Individual Work.- Handed in for 
publication in the materials of the international scientific conference of the LPA 
“Pedagogy: Theory and Practice”.- 2003 - P.8. 
5.  I. Druviete, R. ěihačeva, I. Lika, I. Maslo, J. Matjakubova, M. Milaša, L. Ose, Ē. 
Pičukāne, A. Samuseviča, A. Tūna. Vecāku rokas grāmata “Divvalodīgie bērni”. – R.: 
McĀbols, 2002. 
 I.Druviete, R.ěihačeva, I.Lika, I.Maslo, J.Matjakubova, M.Milaša, L.Ose, Ē.Pičukāne, 
A.Samuseviča, A.Tūna. Parents’ Handbook “Bilingual Children”.-E.:McĀbols,2002. 
6. Bērnu psiholoăija. 1.daĜa– Liepāja, LiePa, 2003. – 92 lpp. 
    Children’s Psychology. Part I- Liepāja LiePa, 2003-P.92. 
7. Lasīšanas prasmju pilnveides iespējas kritiskās domāšanas attīstīšanā studiju 
procesā.– iesniegta publicēšanai LPA III starptautiskā zinātniskā konferencē “Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva”.– 2003.–  6 lpp. 
Possibilities of Perfecting Reading Skills through Developing Critical Thinking during 
the Study Process.- Handed in for publication in the materials of the third international 
scientific conference of the LPA “Acquisition of Languages: Problems and 
Perspectives”.-2003, P.6. 

 
/ I.StrazdiĦa/ 

 

11.09.2007. 
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Curriculum Vitae 
 
 
 
Liene Svolaka     tālr. 3422186; 26316855 
Ganību 64     e-mail. lienesvolaka@gmail.com 
Latvija, Liepāja, LV 3400 
 
Personas dati 
 
Vārds Uzvārds     Liene Svolaka 
Dzimšanas dati    1983.gada 23.marts 
Ăimenes stāvoklis    neprecējusies 
 
Izglītība 
 
2001. – 2006. Rīgas StradiĦa Universitāte, Stomatoloăijas 

fakultāte, zobārsta grāds 
 
Darba pieredze 
 
2006. – pašlaik Liepājas zobārstniecības poliklīnika; I. 

Svolakas privātprakse 
 
 
Valodu zināšanas 
 
Latviešu valoda – dzimtā, AngĜu valoda B līmenis, Krievu valodas B līmenis 
 
Datora prasme 
 
Windows 98/2000, Outlook Express, MS Word, Internet Explorer, MS Excel, MS 
PowerPoint, MS Access – pieredzējis lietotājs 
 
Papilus izglītība 
 
B kategorijas autovadītāja apliecība 
 



 387

CV 
Uzvārds:   Šteinberga 
Vārds:    Andžela 
Dzimšanas dati:  12.07.68.,Rīga 
Dzīves vieta:   Nēău 39, Carnikava, Rīgas raj., LV2163 
Telefons:   7993437; 29463960 
Tautība:   Latviete  
Izglītība:   Latvijas Universitātes pedagoăijas un psiholoăijas  
   doktorantūra(tagadne – promocijas darba izstrādāšana  
   aizstāvēšanai) 
    2005.Praktiėa sertifikāts personīgo konstruktu  
    psiholoăijas metodēs(Londonas PCP centrs) 
    1996.-1999.Latvijas Universitātes maăistratūra  
    (Izglītības zinātĦu maăistrs) 
    1999.-Sociālo attiecību institūts „Attīstība” – 
    psihoterapijas bāzes izglītība ar tiesībām praktizēt  
    psihodinamisko psihoterapiju supervizora vadībā 
    1989.-1995.Liepājas pedagoăiskā augstskola  
    (kvalifikācija – pirmsskolas un speciālās skolas  
    skolotājs; logopēds) 
     
Profesionālie kursi:   The Lidcombe Program(hosted by the Greenwich   
   Teaching Primary Care Trust, Londona 2006.g.   
   februārī) 
    „Valodas un runas attīstības traucējumi  
     un to neiropsiholoăiskie pamati”(Latvijas logopēdu 
    asociācijas un Maskavas defektoloăijas un medicīniskās 
    psiholoăijas institūta rīkotie kursi, 2005.g. septembrī) 
    Speciālās izglītības kursi par lasīšanas un rakstīšanas 
    traucējumiem un disleksiju (sertifikāts-Vaxjo  
    Universitāte, 2004.g.oktobrī) 
    Logopēdu asociācijas rīkotie kvalifikācijas   
    paaugstināšanas kursi (regulāri) 
    Universitātes rīkotie kvalifikācijas paaugstināšanas  
    kursi  logopēdijā un speciālajā izglītībā(regulāri) 
    PCP kursi un semināri  
Profesionālā vēsture:  2004.-tagadne- stundu pasniedzēja Latvijas   
    Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
    2005.g.janvāris -tagadne –Pilnsabiedrība    
   „AIRA prakse” –logopēde, defektoloăe 
    2005.- 2007.– Sociālās palīdzības centrs-logopēde 
    2000.-2004.gada jūnijs-lektore Latvijas Universitātes 
    pedagoăijas un psiholoăijas katedra, speciālās izglītības 
    programmas vadītāja PIC. 
    2000.-2001.PHARE-LIEN projekts(Somijas asociācija 
    cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem)-logopēde-
    vecākā eksperte Alternatīvās komunikācijas centrā. 
    1995.-2007.logopēde, konsultante 215.b/d 
    1998.-2003.-Veselības centrs 4 – logopēde 
    1995.-1997.-Bērnu- invalīdu rehabilitācijas centrs „Mēs 
    esam līdzās”- logopēde 
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    1992.-1994.-Bērnu invalīdu sociālās rehabilitācijas  
    centrs pie 71.vidusskolas-speciālais pedagogs 
    1989.-1991.-muzikālā audzinātāja pirmsskolas izglītības 
    iestādē 
Konferences:   Referāti: 

Portidžas  starptautiskā konference-referāti  :  „Atbalsta sniegšana 
bērniem ar autismu Latvijā” 
    „Stostīšanās agrīnā korekcija” 
    Starptautiskā AAC konference Somijā -„Alternatīvā un 
    augmentatīvā komunikācija un autisms” 
    „Alternatīvo un augmentatīvo komunikācijas metožu 
    ieviešana un izplatīšana Latvijā” 

Psihoorganiskās psihoterapijas starptautiskā konference – referāts „ Atbalsts 
bērniem ar autiskā spektra traucējumiem” 
    Personīgo konstruktu psiholoăijas kongress Austrālij ā (Brisbane),  
referāts- Similarities and differences between working with ASD (Autistic 
spectrum disorders) clients and clients with severe stuttering during speech 
therapy in the frame of PCP. 
  
Publikācijas:   S.Tūbele, A.Šteinberga Ievads speciālajā pedagoăijā.-
    RAKA, 2004. 
    „Vai runāšana ir vienīgais sazināšanās veids?” , AKO-
    info Nr.1, „Autisms un komunikācijas” ,AKO –info  
    Nr.2 
    Runas attīstība, stostīšanās cēloĦi / I.HadaĦonoka Kā 
    raisās valodiĦa –„Rasa ABC”,2000 
    Publikācijas žurnālā „Ieva”, „Neatkarīgā”,”Sveiks un 
    vesels”, „Meeting point” u.c. 
Cits:  Latvijas logopēdu asociācijas biedre, Latvijas Autisma   
  apvienības valdes priekšsēdētāja ,Nacionālās autisma asociācijas  
    biedre(Anglija), Britu stostīšanās asociācijas biedre 
 
31.10.2007 
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Dr.philol. Dzintras Šulces 
profesionālā un zinātniskā biogrāfija (CV) 

 
 
Personas dati  Dzintra Šulce dzimusi 1957.gada 18.decembrī 
ZiĦas par dzīves un Liepāja LV 3416, Rojas iela 3-43, tālr. 3438021; Liepājas 
darba vietu Pedagoăijas akadēmija, Liepāja LV 3401, Lielā iela 14; tel. 3425204, 

e-pasts: balti@lieppa.lv 
 
Profesionālā un Latvijas zinātĦu akadēmijas Valodas un literatūras institūta 
akadēmiskā izglītība aspirantūra (1986. – 1990.). 
V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskā institūta Latviešu valodas un literatūras un 
matemātikas fakultāte (1976. – 1980.); kvalifikācija – latviešu valodas un literatūras 
skolotāja. 
Akadēmiskie un Dr.philol. 1998.g. (nostrificēta Latvijas Universitātes 
zinātniskie grādi Filoloăijashabilitācijas un promocijas padomē). 
Humanitāro zinātĦu doktores grāds valodniecībā 1993.g. ViĜĦas Universitātē. 
Profesionālā  No 1999.gada humanitāro zinātĦu maăistra studiju programmas 
darbība  direktore (Latviešu valoda). 

LPA Latviešu valodas katedras docente no 1998.g. 
Latviešu valodas un literatūras katedras vadītāja 1991. – 1998.g. 

Latviešu valodas un literatūras katedras lektore 1987. – 1991.g. 
Latviešu valodas un literatūras katedras asistente 1980. – 1987.g. 
Docējamie kursi: „Fonētikas pētīšanas metodes”, „Problēmjautājumi fonētikā un 
ortogrāfij ā”, „Fonētikas vēsture”, „Valodas kultūra”, „Mūsdienu latviešu literārā 
valoda”, „Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētika”, „Latviešu valodas fonoloăija 
un fonotaktika”. 
Zinātniskā  Valodniecība, latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozare; 
darbībapētījumu tēma: daži latviešu valodas struktūras un sistēmas aspekti (fonotaktika) 
– fonēmu savienojumi latviešu valodā salīdzinājumā ar citām valodām, to teorētiskā un 
praktiskā nozīme. 
No 1989. līdz 1993.g. sadarbība ar ViĜĦas Universitātes Baltu valodu katedru; 1992.g. 
septembrī nolasīts referāts Minstres Universitātes 27. Lingvistikas kolokvijā; 2002.g. 
martā nolasīts referāts Snktpēterburgas Universitātē par baltu valodu jautājumiem. 
Publikācijas Kopējais publikāciju skaits – 26; zinātniskās publikācijas – 10; 
metodiskās publikācijas – 10. 
 
 
25.11.2005.        /Dz.Šulce/ 
 



 390

Dr.philol.Dzintras Šulces publikāciju saraksts 
(1997. – 2005.) 

 
1. Šulce Dz. Ieskats verbu skaĦu fonotaktiskās struktūras izpētē // Vārds un tā 
pētīšanas aspekti. Liepāja, 1997. 169. – 175.lpp. 
2. Šulce Dz. Vārda garums dažāda stila tekstos // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 
Zinātniskās konferences tēzes. Liepāja, 1997. 49. – 50.lpp. 
3. Šulce Dz. Vārda garums dažāda stila tekstos // Vārds un tā pētīšanas aspekti, 2. 
Liepāja, 1998. 118. – 123.lpp. 
4. Šulce Dz. Mūsdienu latviešu valodas fonētikas, ortoepijas un ortogrāfijas 
vingrinājumu krājums. Liepāja, 1999. – 32.lpp. (kopā ar doc.V.StrautiĦu). 
5. Šulce Dz. DivlīdzskaĦu un trīslīdzskaĦu iniciālis latviešu un lietuviešu valodā // 
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 3. Liepāja, 1999. 189. – 198.lpp. 
6. Šulce Dz. Fonotaktikas pētījumi latviešu valodā. Referāta tēzes // Baltu valodas 
laikmetu griežos. Rīga, 2000. 308. – 310.lpp. 
7. Šulce Dz. Onomatopoētismi latviešu tautas mīklās // Vārds un tā pētīšanas 
aspekti. Liepāja, 2001. 452. – 460.lpp. 
8. Šulce Dz. Leksisko aizguvumu fonētiskā adaptācija. Referāta tēzes // Baltu 
valodu leksikoloăija un leksikogrāfija. Pēterburga, 2002. 49. – 50.lpp. 
9. Šulce Dz. Fonotaktikas pētījumi latviešu valodā. Referāta tēzes // Baltu valodas 
laikmetu griežos. Rīga, 2000. 308. – 310.lpp. 
10. Šulce Dz. Aizguvumu fonētiskā adaptācija // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 
Liepāja, 2002. 485. – 489.lpp. 
11. Šulce Dz. Runas forma komunikācijas procesā // Starptautiskā zinātniskā 
konference „Komunikācija un kopība” 17.-18.maijs 2001: Raksti. Jelgava: LLU, 2002. 
194. – 197.lpp. 
12. Šulce Dz. Lingvistiskās vides raksturojums studiju procesā // Vārds un tā 
pētīšanas aspekti, 7. Liepāja: LiePA, 2003. 391. – 398.lpp. 
13. Šulce Dz. Mudinājumvārdi un to fonētiskais raksturojums // Vārds un tā 
pētīšanas aspekti, 8. Liepāja: LiePA, 2004. 297. – 304.lpp. 
14. Šulce Dz. StrautiĦa V.Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija un 
ortogrāfija. Liepāja: LiePA, 2004. 122.lpp. 
15. Šulce Dz. StrautiĦa V. Divskanis eu latviešu valodā // Vārds un tā pētīšanas 
aspekti, 9. Liepāja: LiePA, 2005. 186. – 192.lpp. 
16. Šulce Dz. StrautiĦa Daži aktuāli pareizrunas jautājumi // Valodas prakse: 
vērojumi un ieteikumi. Rīga, 2005. 
 
 
2005.gada 25.novembrī       /Dz.Šulce/ 
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Profesionālā un zinātniskā biogrāfija 
Curriculum vitae 

 

 

Inform ācija par personu VINETA TOMSONE 
 Dzimusi 1971.g. 19.septembrī 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 

Dzīvo: Klaipēdas ielā 76 – 40, Liepājā, LV – 3416 
Tālr. 26808342  
e-pasts vinetap@cs.lpu.lv 

Darba v.: 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija Matemātikas un 
informātikas katedra 

Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07734 

 un akadēmiskā izglītība 
 No 2006.gada 1.septembra studēju Liepājas Pedagoăijas akadēmijas otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmā Informācijas 
tehnoloăija. 

2002. – 2006. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā Izglītības zinātĦu maăistrs 
pedagoăijā (novirziens - informātikas didaktika) studiju programma; ieguvu 
Izglītības zinātĦu maăistrs grādu pedagoăijā. 

2001. – 2002.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija informātikas skolotājs studiju 
programma; ieguvu informātikas skolotāja kvalifikāciju; 

1999. – 2001.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija dabaszinātĦu bakalaura 
datorzinātnēs studiju programma; ieguvu dabaszinātĦu bakalaura grādu 
datorzinātnēs; 

1997. – 1999.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija profesionālās izglītības studiju 
programma skaitĜošanas tehnikas speciālists; ieguvu operāciju sistēmu, datu 
bāzu un programmēšanas tehniėa kvalifikāciju. 

Profesionālā darbība  

 no 2001.g. un pašlaik informātikas skolotāja Liepājas 1.ăimnāzijā; 
no 1999.g. un pašlaik asistente Liepājas Pedagoăijas akadēmijā Matemātikas un 
informātikas katedrā; 
2002.g. – 2004.g. lektore Biznesa Augstskolā  “Turība”; 
no 1998.g. un pašlaik sekretāre (vecākā laborante) Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijā Matemātikas un informātikas katedrā. 

Zinātniskā darbība  
 Kopš 2006.gada 1.jūlija – Eiropas Reăionālās attīstības fonda 2.5.1.aktivitātes 

„Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta 
„Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības 
prasmju attīstīšanai” metodikas eksperte 

Prasmes un intereses  
 Iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL padziĜinātais līmenis). 

Iegūts Cisko sertifikāts. 
Iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL). 
Svešvalodu zināšanas: krievu un angĜu valoda – sarunu valodas līmenī. 
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/V.Tomsone/ 

 

01.09.2007. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Baiba Trin īte 
 

OtaĦėu iela 15 

Liepāja, LV-3411 
Tālr.2 9172600 

E-mail: baiba@lieppa.lv 
 

 
Biogrāfiskie dati   
Dzimšanas dati   1969. gada 24. jūlijs 
Personas kods   240769-10825 
Ăimenes stāvoklis  Precējusies, divi dēli. 
Darba vieta   LPA, Lielā iela 14, Liepāja, LV –3400 
 
Izglītība   
2001.- 2003.  Rīgas StradiĦa Universitāte 
               Rehabilitācijas fakultāte, Logopēdijas akadēmiskā skola 
                                           Iegūts veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē 
                                        (Diploms Nr.000022).  
1987.-1992.  Krievijas valsts pedagoăiskā universitāte (St.Pēterburga),       
                                    Logopēdijas nodaĜa, kvalifikācija- logopēde, skolotāja bērniem ar     
                                       smagiem runas traucējumiem, pirmsskolas iestāžu skolotāja logopēde   
                                       (Diploms ЦВ № 026928). 
1976.- 1987.  Liepājas 1. vidusskola, vispārējā izglītība (Atestāts Л № 486707). 
 
Profesionālā darbība 
2007. - šodiena Liepājas reăionālā slimnīca, logopēde 

2004.-šodiena Liepājas Skolu valde, pedagoăiski -medicīniskās komisijas eksperte.  

2003.-šodiena LPA  Pedagoăijas katedra, lektore 

2003.-2006. Rīgas StradiĦa Universitāte, Logopēdijas akadēmiskā skola, stundu 
pasniedzēja 

2001.-2002.  LPA neklātienes profesionālo studiju programma “Agr īnās attīstības 
logopēdija” , direktore 

2000. – 2003. Interdisciplin ārais bērnu att īstības centrs, logopēde –konsultante. 
1998. – šodiena LPA profesionālo studiju programma “Logopēdija” , direktore. 
1997. – 2003. LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, asistente 
1996. - 2002. Liepājas pilsētas Bāri Ħtiesa, tiesas locekle 
1995.- 1997. Liepājas 8. vidusskola, logopēde 
1991. – 1997.  LPA Speciālās pedagoăijas katedra, asistente 
 
Docējamie kursi 
Kopš 2001. Logopēdijas pamati programmas “Sociālais darbinieks”, „Sociālais pedagogs” 
studentiem 
Kopš 1998. Ievads logopēdij ā, SkaĦu izrunas traucējumi, ŠėeltĦu runa, Rakstu 

valodas traucējumi, Runas tempa un ritma traucējumi, Balss 
traucējumi, Valodas traucējumi b ērniem, Neiroloăiskas izcelsmes 
runas un valodas traucējumi, Valodas attīstība. 

Kopš 1997.  Logopēdijas pamati sākumskolas pedagoăijas, pirmsskolas pedagoăijas 
specialitātes studentiem. 
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Zinātniskā darbība 
Pētnieciskā darba tēmas: „Balss traucējumi pedagogiem, agrīnās logopēdiskās      
                                            palīdzības iespējas”. 

                            “Valodas attīstības īpatnības bilingvāliem bērniem”. 
Dalība projektos 
2007.  CPLOL projekts „Clinical Education in SLT”, darba grupas locekle. 
2006. – 2007. ESF projekta „Skolotāju logopēdu profesionālās kompetences paaugstināšana par 

balss funkcijas traucējumiem” Līg.Nr.2006/0093/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0110/0094, 
vadītāja 

2005.- 2007. Starptautiskā logopēdiskās terminoloăijas projekta IGOT Eiropas darba grupas 
locekle. 

1999.- 2000. līdzdalība Sorosa fonda- Latvija projektā “Atvērtā skola”. 
 
Stipendijas, mobilitāte 
2008. Erasmus stipendija, vieslektore Escola Superior de Sauda do Alcabideche 

(Portugāle). Lekciju tēmas “Logopēdiskā darba organizācija Latvijā”, “Runas 
un valodas traucējumu klasifikācija”. 

2006.  ES izglītības programmas Socrates apakšprogrammas Grundtvig 3 stipendija, 
līg.Nr. 06-LVA01-S2G02-00012-1 (CPLOL kongress, Berlīne) 

2003. Vācijas 1900. apgabala Rotari kluba stipendija (stažēšanās logopēdiskās 
palīdzības iestādēs Bristolē, Lielbritānija). 

1999. Tempus Phare individuālā stipendija, līg.Nr. IMG-98-LV-2002 (Lundas 
Universitāte, Zviedrija). 

 
Sabiedriskā darbība  

2007.  Latvijas Audiologopēdu asociācijas biedre. 

2004.-šodiena Eiropas Savienības Runas un valodas terapeitu un logopēdu pastāvīgās 
komitejas (CPLOL) Izglītības patstāvīgās komisijas locekle.  
Dalība CPLOL Ăenerālās Asamblejas darbā: 

2007. Rīga (Latvija) 
2006.   Atēnas (Grieėija) 
2003.  Malme (Zviedrija) 

Dalība Izglītības patstāvīgās komisijas darbā: 
2008.  Strasbūra (Francija) 
2007.  Parīze (Francija) 
2006.  Parīze (Francija) 
2005.  Parīze (Francija) 
2004.  Tallina (Igaunija)  

2004.-šodiena Latvijas Logopēdu asociācijas valdes locekle, Izglītības un ārlietu sektora 
vadītāja. 

2003.  Logopēda profesijas standarta izstrādes darba grupas locekle. 

2002.- 2003. Sadarbība ar Vācijas 1900 apgabala Rotari klubu logopēdiskās tālakizglītības 
jomā, projekta koordinatore Latvijā. 

1999.- šodienai Kvalifikācijas celšanas kursu vadīšana Latvijas Logopēdu asociācijas biedriem. 

1998. Latvijas Logopēdu asociācijas biedre. 
 

Konferences 

2007. Latvijas ārstu biedrības 3. starpdisciplinārā konference (referāts, publikācija) 

2007. Eiropas Savienības Runas un valodas terapeitu un logopēdu asociācijas  (CPLOL) 
Ăenerālā Asambleja (organizatore) 

2007. Starptautiskā Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociācijas konference (referāts) 



 395

2007.  LPA, LLA konference „Balss veidošanas un lietošanas logopēdiski pedagoăiskais 
aspekts” (ziĦojums, konferences darba grupas vadītāja)  

2007. LPA starptautiska konference „Pedagoăija: teorija un prakse”(ziĦojums) 

2005. Starptautiska konference „Sociālpediatriskā aprūpe bērnam un viĦa ăimenei” (ziĦojums, 
publikācija) 

2005. LPA 5.straptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” 
(ziĦojums, publikācija) 

2002. Baltijas rehabilitologu kongress, Rīga (ziĦojums). 

2000. LPA 4. starptautiskā zinātniska konference “Valodas apguve: problēmas un 
perspektīva” LPA (publikācija). 

Tālākizglītības kursi, sertifikāti 

2008. harija procters 

2007. Latvijas Ārstu biedrības Audiologopēda sertifikāts 

2005. Tālākizglītības programma „Valodas un runas attīstības traucējumi un to 
neiropsiholoăiskie pamati” (LLA, Krievijas   koriăējošās pedagoăijas institūts) 

2004.  Tālākizglītības programma „Lasīšanas un rakstīšanas  grūtības. Disleksija, tās 
novēršana” (ISEC, Vaxjo Pedagoăijas universitāte) 

 

Prasmes un zināšanas 

    Pārvaldu latviešu, krievu, angĜu valodas.  

    Pārvaldu MS Word, MS Excel, MS Power Point 

Intereses 

CeĜojumi, mūzika, literatūra, kino. 

 

 

 

 

2008.06.06. 
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Cv 
 
Personīgie dati 
Vārds, uzvārds   Zane Tumševica 
Adrese     „Dūkuri” Jūrmalciems, Nīcas pag. Liepājas r. 
Tālrunis    29197383 
Dzimšanas datums   1972.g. 3.jūlijs 
Ăimenes stāvoklis   Precējusies 
Tautība    Latviete 
 
Izglītība 
1987.g. – 1990.g.   Talsu 1.vidusskola 
1990.g. – 1995.g. Liepājas pedagoăijas akadēmija – speciālo pirmsskolas iestāžu un 
skolu pedagoga, logopēda kvalifikācija 
2001.g. – 2002.g. Liepājas pedagoăijas akadēmija – agrīnās attīstības logopēds 
1999.g. – 2002.g. RPIVA maăistrantūra – skolvadības maăistrs 
 
Darba pieredze 
08.1994.g. – 08.1995.g. Talsu bērnudārzā „Kastanītis” – audzinātāja grupā 
bērniem ar īpašām vajadzībām 
09.1995.g. – 10.1996.g. Rīgas bērnu bāreĦu aprūpes centrs „PĜavinieki” – 
logopēde 
10.1996.g. – 01.1997.g. Ventspils 1.ăimnāzija – logopēde sākumskolā 
09.1997.g. – 09.2006.g. Liepājas speciālā internātskola „C” apmācības līmeĦa 
klasēs – skolotāja 
no 01.2000.g. S/O „Saules stars” interdisciplinārajā bērnu attīstības logopēde 
2001.g. – 2002.g. Liepājas pedagoăijas akadēmija – lekciju kurss „Agrīnās 
attīstības logopēdija” 
09.2002.g. – 06.2004.g. GrobiĦas pamatskolā – logopēde 
No 2005.g. Liepājas pedagoăijas akadēmijā lekciju kurss „Ievads pedagoăijā 
bērniem ar kustību traucējumiem”, kvalifikācijas darbu vadīšana 
no 09.2006.g. Logopēda privātprakse Liepājā 
 
Papildus izglītība 
Rīgas Zinātniski medicīniskais centrs „Orto” – klasiskās masāžas speciālists 
Alternatīvās un augumentatīvās komunikācijas metodes un pielietojums darbā ar 
bērniem 
Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika 2. – 3. dzīves gads 
Portridžas pamatkurss 
Vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošana 

Cita pieredze Piedalīšanās un referēšana starptautiskās konferencēs un simpozijos 
 Reăionālais sociālpediatriskās aprūpes tīkla 

modelis. Referāts „Agrīnās attīstības logopēdija Latvijā” 
 Bērna attīstību veicinošo metožu pielietojums 

sociālpediatrijā. Referāts „Logopēdijas loma sociālpediatrijā” 
 Reăionālā sociālpediatriskā aprūpe bērnam un 

viĦa ăimenei. Referāts „Logopēdijas loma ăimenes atveseĜošanā sociālpediatriskajā 
aprūpē” 

 Sociālpediatriskā aprūpe bērnam un viĦa ăimenei. Referāts „Agrīnās komunikācijas 
nozīme valodas attīstībā” 
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Valodu prasmes 
Latviešu valoda – dzimtā 
Krievu valoda – tekoši 
AngĜu valoda – pamatzināšanas 

 
Citas prasmes 

Datorzināšanas – MICROSOFT OFFICE, 
B kategorijas autovadītāja apliecība 

 
Citas intereses 
Kopš 01.2000.g. sabiedriskās organizācijas „Kurzemes Akcija Saules stars” biedre 
2003.g. – 2005.g. sabiedriskās organizācijas „Kurzemes Akcija Saules stars” valdes 
locekle 
Kopš 2004.g.    Latvijas Logopēdu asociācijas biedre 
Kopš 05.2006.g. Pasaules zīdaiĦu mentālās veselības asociācijas (WAIMH) 
Latvijas grupas biedre 
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CV 
 

Vispār īgas ziĦas 
 Vārds uzvārds  Sarmīte Tūbele 
 Personas kods  290455-10530 
 Dzimšanas vieta Ventspils, Latvija 
 Adrese   Kūdras iela 6 – 34, Rīga, LV-1083 
 Tālr., e-pasts  26438441 sarmite.tubele@lu.lv 
 Svešvalodas  Pārvaldu – latviešu, krievu, angĜu; saprotu, runāju – vācu 
Izglītība 2006. gadā beigusi LU PPF Pedagoăijas doktorantūru, iegūstot doktora grādu nozaru 

(speciālajā) pedagoăijā 
   2001. gadā beigusi Latvijas Universitātes Pedagoăijas un 

psiholoăijas fakultātes maăistrantūru, iegūstot izglītības  
zinātĦu maăistra grādu pedagoăijā. 
1984. gadā beigusi V. Lāča Liepājas Pedagoăiskā institūta 
defektoloăijas fakultāti, iegūstot palīgskolas skolotāja kvalifikāciju. 
1978. gadā ar izcilību beigusi Rīgas 2. medicīnas skolu, iegūstot  
feldšera kvalifikāciju. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
    Lektore, Dr. paed. 
Nodarbošanās Lektore LU PPF Pedagoăijas nodaĜā un Rīgas Pedagoăijas un izglītības 
vadības augstskolā 
Cits Vadu seminārus un lekcijas tālākizglītības kursos skolotājiem un logopēdiem 
Rīgā un citās Latvijas pilsētās 
 
Zinātniskā darbība un publikācijas 
 LU Akadēmiskās attīstības projekta Nr. 2006/2 – 229715 vadītāja. 
  
1.  ZiĦojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs: 
• Tūbele S. Lasīšanas traucējumu diagnostika un korekcijas iespējas. Latvijas 

Universitātes 62. konference, 2004. g. februārī. 
• Tubele S. Dyslexia – Identification Practice in Primary School. 7th International 

Conference ATEE Spring University Tartu, May, 2004. 
• Tūbele S. Studentu attieksmju pilnveidošanas iespējas studiju kursā “IEVADS 

SPECIĀLAJĀ PEDAGOĂIJĀ”Latvijas universitātē. Latvijas Universitātes 63. 
konference, 2005. gada februārī. 

• Tubele S. Detailed Speech and Language Examination System. Posteru sesija 
starpatutiskā konferencē Multikulturālās sabiedrības perspektīvas. Bērnu un 
jauniešu pieredze sociokulturālajos procesos projekta “Internationales Lernen” 
ietvaros. Rīga, 2005. gada martā. 

• Tūbele, S. Skolotāju izglītības uzlabošana, lai veicinātu sadarbību skolēna runas 
un valodas koriăējoši attīstošajā darbībā / ATEE Spring University. Teacher of the 
21st Century: Quality Education for Quality Teaching. Rīgā, 2006. gada 2.,3. jūnijā 

• Tūbele S. Lasīšanas traucējumi vai disleksija ? Latvijas Universitātes 65. 
konference, 2007. gada 8. februārī. 

• Tūbele S. Disleksija un lasīšanas traucējumi – kopīgais un atšėir īgais. Referāts 
LETONIKAS 2. kongresā Rīgā, 2007. gada 30., 31. oktobrī. 

 
 
2. Publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos: 
• Tubele S. Dyslexia – Identification Practice in Primary School. 7th International 

Conference ATEE Spring University Tartu, May, 2004, p.  
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• Tubele S. Some Suggestions for the Managers when Employee is a Person with 
Disability. Starptautiskās konferences “Vienādas iespējas visiem” (Rīga, Latvija, 
2004. janvārī) rakstu krājumā (ISBN 9984-9531-9-0). – 259-273. lpp. 

• Tūbele S. Studentu attieksmju pilnveidošanas iespējas studiju kursā “IEVADS 
SPECIĀLAJĀ PEDAGOĂIJĀ”Latvijas universitātē. Latvijas Universitātes 63. 
konference, 2005. gada februārī. Latvijas Universitātes raksti. Pedagoăija un 
skolotāju izglītība 199. – 206.lpp. (ISSN 1407-2157). 

• Tubele S. The study course “Introduction to Special Needs Education” necessary 
component of the curriculum in teacher education/ Krūze, A., Mortag, I., Schulz, 
D. Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der Lehrerbildung. – 
Leipzig: Leipziger Unversitätsverlag, 2006. – s. 175 – 182 (ISBN 3-86583-113-3) 

• Tubele, S. The Cooperation in the Correction Developmental Work of Pupil’s 
Speech and Language Disability/ ATEE Spring University. Changing Education in 
a Changing Society. Lithuania: Klaipeda University, 2006. – p. 121 – 131 (ISSN 
1822-2196) 

• Tūbele, S. Skolotāju izglītības uzlabošana, lai veicinātu sadarbību skolēna runas un 
valodas koriăējoši attīstošajā darbībā / ATEE Spring University. Teacher of the 
21st Century: Quality Education for Quality Teaching. – Rīga: Izglītības soĜi, 2006. 
– 493. – 508. lpp. (ISBN 9984-617-95-5) 

• Tubele S. Detailed Speech and Language Diagnostic System – a Curriculum 
Component in Teacher Education / Kruze A., Mortag I., Schulz D. Sprache- und 
Schulpolitik in Multikulturellen Gesellschaften. – Leipzig: Leipziger 
Universitätsverlag, 2007. – S. 71-82 (ISBN 978-3-86583-164-4) 

 
3. Citas publikācijas: 
• Tūbele S. Kāpēc skolēns nelasa? // Skolotājs, Nr. 6. 2001. – 49 – 52.lpp. (ISSN 

1407-1945) 
• Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana. – R.: RaKa, 2002. – 165 lpp. (ISBN 

9984-15-462-9) 
• Tūbele S., Lūse J. Ja skolēns raksta nepareizi... – R.: RaKa, 2004. – 132 lpp. (ISBN 

9984-15-570-6). 
• Tūbele S. Skolotāju izglītības uzlabošana, lai veicinātu sadarbību skolēnu runas un 

valodas koriăējoši attīstošajā darbībā. // Psiholoăija ăimenei un skolai, Nr.01-02/ 
2007. – 8. – 19. lpp. (ISSN 1691-1709) 

Nodotas izdošanai: 
• Zamskis H. Speciālās pedagoăijas vēsture. Tulkojums no krievu valodas kopā ar J. 

Lūsi (izd. RaKa) 
• Tūbele S. Disleksija vai lasīšanas traucējumi. (izd. RaKa) 
 
4. Mācību grāmatas: 
 
• Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoăijā. – R.: RaKa, 2004. – 112 lpp. 

(ISBN 9984-15-594-3) 
• Tubele, S., Pugh, T. The Development of Appropriate Conditions in the Workplace 

for People with Disabilities / Distance Education Course / Employment of People 
with Disabilities. – R.: Mācību grāmata, 2005. – 88. – 137. lpp. (ISBN 9 984-18-
340-8) 

• Tūbele, S., Pahs, T. Atbilstošu apstākĜu veidošana darba vietā cilvēkiem ar 
traucējumiem / Tālmācības studiju kurss / Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība. – 
R.: Mācību grāmata, 2005. – 88. – 142. lpp. (ISBN 9 984-18-280-0) 
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• Attiecīgais tālmācības kurss ir vēl divās valodās (grieėu un franču), bet tas ir tulkots 
materiāls. 

 
Pedagoăiskā darbība 
 Vadīti 9 maăistra darbi (laikā no 2004. līdz 2006. gadam) 
 Vadīti 22 bakalaura darbi (laikā no 2003. līdz 2006. gadam) 
 Vadīti 24 diplomdarbi (laikā no 2002. līdz 2006. gadam) 
 Docētie studiju kursi (tie ir arī izstrādātie studiju kursi): 
• Ievads speciālajā pedagoăijā (2 KP) 
• Logopēdija sākumskolā (6KP0 
• Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (2KP) 
• Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar PAA (2KP) 
• Runas un valodas traucējumu diferenciālā diagnostika (2KP) 
• Logopēdiskā darba projektēšana vispārējās izglītības iestādē (2KP) 
• Balss traucējumi (1KP) 
• Valodas sistēmas nepietiekama attīstība un korekcijas iespējas (2KP) 
• Ievads logopēdijā (3KP) 
• Logopēdiskā darba organizēšana (2KP) 
• Logopēdijas teorijas (2KP) 
• Disleksija, disgrāfija, korekcijas metodes (2KP) 
• Runas un valodas pārbaudes metodes (novērtēšana) (2KP) 
• Speciālās pedagoăijas ideju attīstība Latvijā, Eiropā un pasaulē (maăistriem) (2KP) 
• Logopēdijas aktuālās problēmas un attīstības tendences (maăistriem) (4KP) 
• Personu ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpes un izglītības vēsture (maăistriem) (2KP) 
• Novērošanas prakse (4KP) 
• Prakse mācību metodikā I (speciālā pedagoăija) (2KP) 
• Prakse mācību metodikā II (speciālā pedagoăija) (2KP) 
             
             Studiju programmas „SKOLOTĀJS” apakšvirziena „Speciālās izglītības 
skolotājs” vadītāja;  
otrā līmeĦa augstākās profesionālās studiju programmas „Speciālās izglītības skolotājs” 
direktore (programma akreditēta 2006. gada decembrī uz 6 gadiem);  
pedagoăijas maăistra programmas moduĜa „Speciālā pedagoăija” vadītāja. 
 
 Kvalifik ācijas celšana notiek nepārtraukti Latvijas Logopēdu asociācijas 
rīkotajos kursos un semināros (gadā 4 -5 sertifikāti), kuros līdzdarbojos arī kā lektore un 
konsultante. 
 
 
2007. gada 2. novembrī       /S. Tūbele/ 
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Profesionālā un zinātniskā biogrāfija 
Curriculum vitae 

 
Inform ācija par personu  BLĀZMA VIKMANE  
     Dzimusi 1964.g. 6.oktobrī 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 
   Dzīvo:  Graudu ielā 20 – 6, Liepājā, LV – 3401 

Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija Pedagoăijas katedra Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, 
Tel. 34 07781 
     e-pasts: 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība 

 Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija (Mūzikas akadēmija) Izpildītāju fakultāte, 
kordiriăents, kora priekšmetu pasniedzējs 1964. - 1969. 
Zinātniskais grāds 
 1995.g. Pedagoăijas zinātĦu doktors Latvijas Universitāte. 

 Tēma “Latviešu tautas dziesmas kā pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās dzirdes un 
balss attīstīšanas līdzeklis”. 
Profesionālā darbība 
 No 2000.g. 1.septembra – docente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā. 

 1980.g. - 2000.g. lektore LPA Pirmsskolas pedagoăijas katedrā, tad Pedagoăijas un 
psiholoăijas katedrā. 
 1975.g. - 1980.g. Pasniedzēja asistente LPA mūzikas katedrā. 
 1969.g. - 1975.g. Skolotāja Balvu 1.vsk. un Balvu bērnu mūzikas skolā. 
Docējamie kursi: 
 2006.g. - Gadskārtu un valsts svētku organizācija; 
 2005.g. - līdz š.g. Nozaru pedagoăija; 
 2004.g. - š.g. Agrās bērnības pedagoăija; 
 2004.g. - š.g. Pirmsskolas pedagoăija; 
 2003.g. - š.g. Bērna sagatavošana skolai; 
 2003.g. - š.g. Mūzikas pedagoăija un psiholoăija; 
 2003.g. - š.g. Pirmsskolas pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā; 
 2002.g. Vīriešu un sieviešu psiholoăija; 
 2002.g. Ăimenes psiholoăija; 
 2001.g. - š.g. Mūsdienu pedagoăijas aktualitātes; 
 2000.g. - š.g. Logoritmika; 
 2000.g. - š.g. Ăimenes pedagoăija; 
 1980.g. - š.g. Bērnu muzikālās audzināšanas teorija un metodika; 
 1998.g. - š.g. Mūzikas sākumskolā; 
 1998.g. - š.g. Muzikālās rotaĜas; 
 1998.g. - š.g. Muzikālās audzināšanas metodika sākumskolā; 
 1996.g. - š.g. Bērnu mūzikas instrumentu spēle; 
 1996.g. - š.g. Tautas pedagoăija; 
 1995.g. - š.g. Svēti bērnudārzā; 
 1975.g. - š.g. Mūzikas instruments (klavieres). 
Zinātniskā darbība 

Zinātnisko pētījumu nozare: Pedagoăija, pirmsskolas pedagoăija, pirmsskolēnu 
personība. 
Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziĦas un 
personības attīstības veicinātāja (204. - 2007.). 
Ilgtspējīga izglītība un pirmsskolas vecuma bērna attīstības iespējas mijiedarbībā ar 
pieaugušo (2002. - 2003.); 

“K ā palīdzēt bērnam (5 – 7 gadi) veidot savuidentitāti” (1997. - 2002.g.); 
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“K ā palīdzēt pirmsskolas vecuma bērnam (5 – 6) kĜūt par pētnieku un motivēt savu 
darbību” (1993. - 1997.g.); 

“Pirmsskolēna personības veidošana” (1991. - 1993.g.); 
1991.g. zinātniskos projektus finansē Latvijas Zinātnes Padome. 

 
Kvalifik ācijas celšanas kursi: 

 2007. Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu specializācija darbam ar patvēruma 
meklētājiem (sertifikāts) 
 2005. Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse (LU) (sertifikāts) 
 2005. Vardarbība ăimenē un tās samazināšana, izmantojot praktiskās darba 
metodes (apliecība) 
 2004. Ăimenes psihoterapija un starpinstitucionāla sadarbība (sertifikāts) 
 2003. e-studiju didaktika (sertifikāts) 
 2001. ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija vērsta uz atrisinājumiem 
(sertifikāts) 

 2001. Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju programmu attīstība “Kas ir 
problēmbalstīta izglītība” (sertifikāts) 

 2001. “Kooperatīvā mācīšanās metode sadarbības prasmju pilnveidošanā studiju 
procesā” (sertifikāts) 
 2000. - 2001. AngĜu valodas vidējā līmeĦa kursi (sertifikāts) 
 2000.g. Intensīvā latviešu valodas apmācības Pilotprogramma naturalizācijai 
(sertifikāts) 
 2000.g. Projekta cikla vadīšana (sertifikāts) 
 1999. - 2000.g. Mūzikas terapija (sertifikāts); 
 1999.g. Tālmācība (sertifikāts); 
 1998.g. Pedagoăiskās komunikācijas prasmes 2.kursa studentiem (sertifikāts). 

 1996. - 1997.g. piedalīšanās Skipper Clement seminariet kursos: “Kā mācīt 
demokrātiski un kā to lietot praksē ar dažādām metodikām” (sertifikāts); 
 1994.g. “Ievads atbalsta sniegšanā” (sertifikāts). 
Starptautiskā sadarbība: 
 2003. stažēšanās Vekšo universitātē (Zviedrijā). 
 1996.g. Gēteborgas Nordens Folkiga akademi (Zviedrija) kursi (sertifikāts). 
 1995.g. Jēgrsprisas sociālās pedagoăijas seminārs (Dānija). 
 1993.g. Vekšas universitāte (Zviedrija). 
Publikācijas 
 Kopējais publikāciju skiats – 28 
Prasmes un intereses 

 Prasme strādāt ar datoru (MS Word), pārvalda krievu valod (labā līmenī), angĜu valodu 
(vidējā līmenī). 
 
 
          /B.Vikmane/ 
 
11.07.2007. 
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PIELIKUMS 
LPA Pedagoăijas katedras 

docentes BLĀZMAS VIKMANES publikāciju saraksts 
 

1. Bērna muzikālās vajadzības un iespējas // Izglītības Latvijā gadsimtu mijā: 
problēmas un risinājumi: Rakstu krājums. - Liepāja: LPA izdevniecība LiePA, 2000. - 
219. - 226.lpp. 

2. Par bērnu muzikālo kultūru domājot // Skolotājs. - 1998. - 3. - 26. - 29.lpp. 
3. Vai muzikālo dzirdi attīstīt ir grūti // Pirmsskolas izglītība. - 1998. - 27. - 29.lpp. 
4. Bērna socializācija un viĦa muzikālās dzirdes attīstība // Bērns – pasaulē, 

pasaule – bērnā. Starpt.zin.konfer.tēzes. Liepāja: LPA, 1997., 127. - 129.lpp. 
5. Dziedāšana – runas attīstītāja // Valodu apguve: problēmas un perspektīva: 

zinātnisko rakstu krājums. - Liepāja: LiePA, 2001. - 301. - 308.lpp. 
6. Audzināšanas pieredzes savdabība latviešu tradicionālajā pedagoăijā // 

Mijiedarbības pedagoăijas aktualitātes: zinātnisko rakstu krājums. - Liepāja: LiePA, 
2001. - 235. - 240.lpp. 

7. Dziedāšanas latviskās identitātes kontekstā // Vispārīgā didkatika un 
audzināšana: zinātnisko rakstu krājums. - R.: LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, 
2001. - 191. - 195.lpp. 

8. Nacionālas identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā // Bērnu identitātes 
veidošanās pirmsskolas vecumā: zinātnisko rakstu krājums. - Liepāja: LiePA, 2002. - 
143. - 154. 
 
 
          /B.Vikmane/ 
 
11.07.2007. 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
SARMĪTE VOITK ĀNE 
 
 
Vispār īgās ziĦas 
Dzimusi: 1942.gadā 
Personas kods: 100242 – 10600 
Dzīvo: Talsu iela 9/11 – 47, Rīga LV – 1002, telefons – 7603251, E-pasts 
srmite@latnet.lv 
 
 
Izglītība 
1968. - 1973. - psiholoăijas studijas Maskas Valsts universitātes Psiholoăijas fakultātē. 
1992. - maăistratūra Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte. 
1992. - 1995. - sertifikāts, pamatizglītība psihodinamiskajā psihoterapijā, pasniedzēji no 
Aprūpes profesiju koledžas Eskilstundā, Zviedrija. 
1997. - sertifikāts kognitīvajā psihoterapijā, pasniedzēji no Umeo Universitātes 
Psiholoăijas nodaĜas, Zviedrija. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
No 1989. - Latvijas Universitātes lektore 
 
Nodarbošanās: lektore 
Cits: psiholoăe – supervizore skolu psihologiem 
Strādā kā psiholoăiskā konsultante. 
 
Pedagoăiskā darbība 
Pēdējo piecu gadu laikā:  vadīti maăistra darbi: 24 
    vadīti bakalaura un kvalifikācijas darbi: 35 
 
Izstrādātie studiju kursi psiholoăijas programmā: 
Kopš 1991. - psihodiagnostikas metodes – 2 kr. 
1989. - 1993. - patopsiholoăija – 2 kr. 
kopš 1993. - neiropsiholoăija un psihisko funkciju rehabilitācija – 2 kr. 
Kopš 1994. - valodas un runas psiholoăija – 2 kr. 
Kopš 1996. - uz risinājumiem fokusētā terapija – 2 kr. 
Kopš 2001. - psiholoăiskā rehabilitācija – 1 kr. 
 
Kvalifik ācijas celšana ārzemju skolās: 
1994. - Psiholoăijas vasaras skola Ontario Izglītības studiju institūtā Toronto, Kanādā. 
1994. - līdzdalība Kanādas un Latvijas projektā “Veselības veicināšana Latvijas skolās”. 
Stažēšanās Ontario Izglītības studiju institūtā Toronto, Kanādā. Iepazīšanās ar ASV 
garīgās veselības palīdzības dienestiem Vašingtonā, ASV. 
1997./99. – atkārtoti Lundas Universitātes Bērnu un pusaudžu psihiatrijas klīnikā 
Malmē, Zviedrija. 
 
Lekcijas ārzemju augstskolās. 1993. – neiropsiholo;gija, Parmas Universitāte, Bari 
Universitāte, Starptautiskais universitāšu centrs Monte San Sovino, Itālija. 
 
Organizatoriskais darbs: 
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1995. – 1998. XXI ISPA Collequium, Rīga – konferences orgkomitejas priekšsēdētāja 
No 1991. – 1999. Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas valdes locekle. 
 
Pārvalda svešvalodas: angĜu, franču, krievu 
 
 

Lektore Psych.Mag. S.Voitkāne 
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Silvija Zaėe 
 
Inform ācija par personu Silvija Zaėe 

Dzimusi 1942.g. 17.martā 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 
Dzīvo: Klaipēdas 59/63 – 31, Liepāja, LV – 3416, tel. 34034559 

Darba v.: 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija Pedagoăijas katedra 
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07781 

 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 1992.g. – šodienai Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente; 

1984. – 1992. – Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja; 
1983. – 1984. Liepājas Pedagoăiskā institūta lektore; 
1982. – 1983. Liepājas Pedagoăiskā institūta asistente; 
1979. – 1982. Hercena v.n. ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskā institūta aspirante; 
1963. – 1979. Liepājas 1.vidusskolas skolotāja. 

Zinātniskais grāds 
1992.g. Disertācijas nostrifikācija Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas 
padomē. 
1993.g. 15.janv. lēmums: Nr. 79 piešėirts pedagoăijas doktora zinātniskais grāds. 
1988.g. Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente. 
1982.g. Hercena v.nos. ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskais institūts. Disertācijas tēma: 
„Dažāda vecuma pionieru mijiedarbība pionieru vienības kolektīvā”. 
Profesionālā darbība 
 Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas katedras docente. 
Docējamie kursi: 

1. Pedagoăijas teoriju attīstības vēsture. 
2. Latvijas Pedagoăiskā doma. 
3. ANO Bērna tiesību konvencija. 
4. Salīdzinošā pedagoăija. 
5. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība. 
6. Mācību metodisko līdzekĜu izveide. 

Vadu studentu kursa darbus, projekta darbus, kvalifikācijas darbus, bakalaura darbus, 
maăistra darbus. 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību 

1) Vadu akreditētu studiju programmu „Profesionālās izglītības skolotājs”, 
2) Realizēt dzīvē projekta DELATE 1, DELATE 2 idejas, 
3) Profesionālās kvalifikācijas celšana: 

- semināru cikls „Vērtībizglītība, didaktika modeĜi, reformpedagoăija 
Vācijā”, 2003.29.01. – 2003.12.06. 

- nodarbību cikls „Augstskolu didaktikā” 2005.g. – 2006.g. februāris. 
Zinātniskā darbība 
Nozare – pedagoăija, bērna tiesību aizsardzība, profesionālās izglītības sistēmas mācību 
iestāžu pedagoăijā; 
Sadarbība ar ārzemju partneriem – BeĜăijā: Ăentes universitātē, Dānijas arodskolas 
institūtā, Polijā: Varšavas Cilvēktiesību centrā, Šveicē: mācību centrā CIFEDHOP, EIP 
(Šveice) profesionālās kvalifikācijas pilnveide. 
Zinātniski referāti un praktisko nodarb ību vadīšana starptautiskajās konferencēs: 
Ščecina (Polija) – 2001.g., Ženēva (Šveice) – 1998., Varšava (Polija) – 1998.g., 
Linkolna (Lielbritānija) – 1994.g., Šefīlda (Lielbritānija) – 1992.g., Jimo (Gimo) 
(Zviedrija) – 1991.g. 
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Publikācijas 
Kopējais publikāciju skaits – 20 
Zinātnisko publikāciju skaits – 10 
Metodisko publikāciju skaits – 10 

Prasmes un intereses: Pārvaldu latviešu, krievu, angĜu, poĜu valodu. 
 
 
/S.Zaėe/ 
2007-05-14 
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Vija Z ēlerte 
 
Inform ācija par personu Vija Z ēlerte 
 
Dzim. 1957.gada 3.februār ī 
 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 
Mājas adrese: Kungu iela 79/4, m.t. 26426065 

Darba vietas adrese: LPA 
Lielā ielā 14, LV – 3401 
Tālr. 34 07781 

 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 

1997. – 1999.g. – studijas LU doktorantūrā. 
1994. – 1997.g. mācības Latvijas Universitātes maăistrantūrā, iegūts maăistra grāds 
psiholoăijā; 
1988. – 1989.g. mācības ěeĦingradas universitātē, iegūta praktiskā skolu psihologu 
kvalifikācija; 
 
Profesionālā darbība 
2000.g. – lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, vadu kognitīvās, eksperimentālās, 
vispārīgās, attīstības, pedagoăiskās, saskarsmes, speciālās, biznesa un vadības 
psiholoăijas kursus. 
1994.g. –  lektore Liepājas Pedagoăijas augstskolā, vadu vispārīgās, attīstības, 
saskarsmes, pedagoăiskās psiholoăijas kursus. 
1992.g. – lektore, Liepājas pedagoăiskajā institūtā, vadu vispārīgās psiholoăijas kursus, 
strādāju par skolas psihologu Liepājas 5.vidusskolā. 
Tālākizglītība 
 
2005.g. – 2006.g. veikta profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskā pilnveide” (Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība. 
2001.g. – 2004.16.decembris pabeigts Igaunijas Ăimenes terapeitu asociācijas 
organizēta 3 gadu speciāla apmācības programma ăimenes psihoterapijā un iegūtas 
tiesības strādāt par ăimenes terapeitu. 
2003.g. – piedalījos vidējā līmeĦa vadītāju pilotkursā projekta „Ķeăiona ekonomiskā un 
sociālā attīstība Liepājā, Latvijā” ietvaros. (27. – 31.01.2003.) 
Tēmas: vadīšanas lomas, veidi, līmeĦi: 
- personāla vadība un motivēšana; 
- konfliktu vadība; 
- komandas veidošana; 
- pārmaiĦu vadība. 
2002.g. – iegūta apliecība par 26 st. kursu „Individuālpsiholoăiskās metodes ăimenes 
konsultēšanā”. Semināra vadītājs: Francis X.Walton, Ph.D. (ASV). 
2001.g. – iegūta apliecība par 20st. kursu „Individuālpsiholoăiskās konsultēšanas 
process un struktūra”. Lektors Samuel Schuerer (Šveice). 
2001.g. – iegūta apliecība par 32 stundu kursu „Uz atrisinājumu fokusētā psihoterapija, 
pamatojoties uz individuālpsiholoăijas principiem”. Semināra vadītājs: Timothy 
D.Evans, Ph.D. (ASV). 
2001.g. – iegūta apliecība par 24 stundu kursu „Dzīves stila noteikšana pēc bērnības 
atmiĦām”. Semināra vadītājs Samuel Schurer (Šveice). 
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1999.g. – iegūta apliecība par pilnas programmas DELATE II projektā 
Arodpedagoăiskās pamatizglītības programmas ieviešanu Latvijas augstskolās 
apgūšanu. 
1997.g. – iegūts sertifikāts par mūsdienu arodpsiholoăiskās izglītības kursu, kurš tika 
organizēts ar abpusēju līgumu starp Latvijas izglītības ministriju un Dānijas arodskolu 
institūtu, beigšanu. 
1998.g. – iegūts sertifikāts par piedalīšanos pirmajā Baltijas Valsts vadošajā Adlera 
psiholoăijas konferencē skolu psihologiem par tēmu: „Skolotāju un ăimeĦu 
konsultēšana”. 
1995.g. – iegūts sertifikāts par pilnu pieaugušo apmācības metodoloăijas kursa pie 
Nīderlandes speciālista Harija Lista apgūšanu. 
1994.g. – Dānijā, Ronnē iegūts sertifikāts par pilna saskarsmes trenera kursa apgūšanu 
darbam ar pieaugušajiem saskarsmes psiholoăijā. 
Cita pieredze: 
No 2006.gada darbs „Vudkoka-Džonsona starptautiska izdevuma Kognitivo spēju testa” 
aprobācijas grupā sadarbībā ar Latvijas skolu psihologu asociāciju. 
No 2006.gada esmu iekĜauta darba grupā Eiropas Savienības projekta ietvaros par 
mediatoru sagatavošanas iespējā Latvijā. 
No 2005.gada veicu zinātniski pētniecisko darbu par ăimeĦu savstarpējo attiecību 
problēmās Latvijā, sistemātiskās pieejas pielietojuma iespējām strādājot ar vardarbību 
ăimenē. 
No 2004.gada Latvijas Ăimenes psihoterapeitu asociācijas biedrs. 
No 1995.gada esmu profesionālo skolas psihologu asociācijā. Regulāri vadu seminārus 
skolotājiem un tikšanās ar vecākiem galvenokārt par saskarsmes jautājumiem, attiecību 
veidošanu, mācību un audzināšanas problēmām un to risināšanas iespējām. 
 
Valodu prasmes: Latviešu – dzimtā 
   Krievu – labā līmenī 
Prasmes un intereses: ceĜošana 
 
 
 
2007-05-20         V.Zēlerte 
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Profesionālā un zinātniskā biogrāfija 

Curriculum vitae 
 
Inform ācija par personu – Daiga Žaime 
  Dzim. 1965.g. 25.aprīlis 
  Pers.kods 250465 - 11633 
 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu - 
 Dzīvo: Atmodas bulv., 12a dz.21 
  LV - 3400 
 Darba v.:LPA Matemātikas un informātikas katedrā  
  Lielā ielā 14 
  Liepājā 
  LV – 3400 
  Tālr. 34 26293 
 
 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība – 
Kopš 2006.m.g. LU, Doktora progamma, matemātikas specialitāte. 
2003.-2005. g. LPA, Maăistra programma Izglītības zinātĦu     maăistrs pedagoăijā, 
informātikas didaktika . 
2001.-2003. g.  studijas Liepājas Pedagoăiskā akadēmijā. Iegūta vidējās izglītības 
skolotāja kvalifikācija informātikā. 
1983.-1988. g. studijas Latvijas Valsts Universitātē, fizikas un matemātikas 
fakultātē,lietišėās matemātikas specialitātē, iegūta matemātiėa kvalifikācija 

Profesionālā darbība – 
Kopš 2006.gada Liepājas Pedagoăiskās Akadēmijas Matemātikas un informātikas 
katedra, lektore. 
Kopš 2006.māc.g. GrobiĦas vidusskola, informātikas skolotāja. 
2003-2006. gada Liepājas Pedagoăiskās Akadēmijas Matemātikas un informātikas 
katedra, asistente. 
2005.-2006.māc.g. GrobiĦas vidusskola, direktora vietniece informātikā. 
2001.-.2002. gadā Liepājas rajona Gaviezes pamatskola, datorzinību skolotāja 
1999.gadā Liepāja, bērnudārzs “Delfīns”, audzinātāja 
1995.-1996. gadā Liepājas rajona Gramzdas pamatskola, sākumskolas skolotāja 
1993.-1994. gadā Liepājas rajona Virgas pamatskola, vācu valodas skolotāja 
1988.-1993. gadā Latvijas ZinātĦu Akadēmija, radioastrofizikas observatorija, 
matemātiėe 
1988. gadā Latvijas ZinātĦu Akadēmija, radioastrofizikas observatorija, laborante 
1986.-1988. gadā LVU Astronomiskā observatorija, laborante 
1985.-1986. gadā LVU SkaitĜošanas centrs, laborante 
 

Publikācijas –  

Zinātniskas publikācijas –  

1. O.Paupers, D.Žaime, I.Eglītis. Photoelectric photometry of carbon stars in the 
Vilnius system.//Baltic Astronomy.-1993.-Vol.2,N2.- P.268.-280. 
2. A.Alksnis and D.Žaime. Optical variations of three carbon stars with silicate dust 
shells.// Baltic Astronomy.-1993.-Vol.2,N2.- P.268.-280. 
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3. Daiga Žaime. Программа Динамической геометрии GEONExT.// V 
International conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. 
Pedagogische Academie Liepaja, 2004 
4. Daiga Žaime. Use of Dynamic geometry software in education.// VI 
International conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. 
Vilniaus Universitas, 2005 
5. Daiga Žaime, Inta ZnotiĦa. Dinamiskās ăeometrijas programmas GEONExT un 
mērījumu saskarnes aparatūras Coach5 izmantojamība mācību procesā.// Latste 
konference 2005. 
6. Дайга Жайме. Использование программи динамической геометрии 
ГЕОНЕхТ и программатуры Соас5 в математической моделирование 
физикальных процессов в школьном курсе.// Методология и технологии 
образования в ΧΧΙ веке: математика, информатика, физика.  Минск, 
Международная научно-практическая конференция, 2005  
7. Jānis Rimšāns, Daiga Žaime. Propagator method for the numerical solution of 
ADR equation. Abstracts of the 6th Latvian Mathematical Conference, Liepāja, 2006. 
Tēzes. dalība konferencē.  
8. Daiga Žaime. 3-d perception development and use of dynamic geometrie 
software "GEONExT" by solving of stereo metric exercises in school. Abstracts of the 
VII International conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. 
Tartu Universitas, 2006 Tēzes. dalība konferencē. 
9. Jānis Rimšāns, Daiga Žaime. Propagator numerical method for solving 2D ADR 
equation. Abstract of the 11th International Conference Mathematical Modelling and 
Analysis. Jūrmala, 2006. Tēzes. dalība konferencē. 

 

Prasmes un intereses –  
Iegūta apliecība par International Correspondence Course angĜu valodas kursu beigšanu, 
par  tālmācības kursa „Dators Lietotājiem” /Phare projekts/ beigšanu. 
Krievu, vācu valodas runāju, rakstu, lasu brīvi. AngĜu valodu lasu, rakstu ar vārdnīcas 
palīdzību, daĜēji runāju. 
 
 

 

D.Žaime 

 
22.11.2007. 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ilze Blūmentāle Pedagoăijas katedra MSc 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Neirofizioloăija; Bērnu neiroloăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
Kursa mērėi Iegūt zināšanas par ēšanas traucējumiem bērniem un 

pieaugušajiem, apgūt logopēdiskās korekcijas metodes.  
Kursa uzdevumi Iegūt teorētiskas zināšanas par rīšanas mehānisma 

anatomiju un fizioloăiju, ēšanas traucējumu cēloĦiem, 
klīniskajām pazīmēm un iespējamo korekciju. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēj atpazīt rīšanas traucējumu klīniskās izpausmes, prot 
savākt anamnēzi, kas saistīta ar rīšanas traucējumiem, prot 
izvērtēt artikulatorā aparāta darbību un veikt korekciju. 

Kursa valoda Latviešu valoda. 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar zīšanas-rīšanas traucējumiem zīdaiĦa vecumā kā arī 
rīšanas traucējumiem bērniem un pieaugušajiem, apgūt rīšanas traucējumu cēloĦus, anatomiju un 
fizioloăiju, klīniskām izpausmēm un korekciju.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Kursa nosaukums Ēšanas traucējumi bērniem 
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1. Zīšanas – rīšanas 
mehānisma fizioloăija 
un anatomija. 
 
 
 
 
 
 
2. Zīšanas – rīšanas 
traucējumu cēloĦi 
zīdaiĦa vecumā. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ēšanas traucējumu 
cēloĦi bērnu vecumā. 

 

 

 

4. Zīšanas – rīšanas 
traucējumu klīniskās 
izpausmes zīdaiĦu 
vecumā. 

5. Ēšanas traucējumu 
klīniskās izpausmes 
bērnu vecumā. 

6. Ēšanas traucējumu 
diagnosticēšana zīdaiĦa 
un bērna vecumā. 

7. Zīšanas – rīšanas 
traucējumu korekcijas 
paĦēmieni zīdaiĦa 
vecumā. 

 

 

 

 

8. Ēšanas traucējumu 
korekcijas paĦēmieni  
bērnu vecumā. Sadarbība 
ar citiem speciālistiem. 

9. Rīšanas traucējumi 
pieaugušajiem. 

 

1.1.ZīdaiĦa un bērna mutes dobuma, rīkles 
un balsenes anatomiskā uzbūve un 
īpatnības. 
1.2.Zīšanas mehānisma fizioloăija. 
1.3.Rīšanas mehānisma fizioloăija. 
1.4.Jaundzimušā fizioloăiskie orālie 
refleksi. 
1.5. Zīšanas – rīšanas un elpošanas 
       koordinācija.  
2 .1. Priekšlaicīgi dzimušie, neiznēsātie 
jaundzimušie 
2.2. Savlaicīgi dzimušie jaundzimušie, kuri 
cietuši no perinatālas vai intranatālas 
asfiksijas, asins izplūduma galvas 
smadzenēs. 
2.3. Artikulatoro orgānu perifērie bojājumi. 
2.4. Zīšanas- rīšanas traucējumi ăenētisko, 
vielmaiĦas, neiromuskulāro traucējumu 
gadījumos. 
3.1. Neiromuskulārās funkcijas 
traucējumu- centrāli un perifēri nervu 
bojājumi. 
3.2. Mehāniski aizsprostojumi – 
svešėermeĦi, iekaisumi, audzēji. 
3.3. Slikti apgūtas ēšanas iemaĦas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Orāli motorās kontroles izmeklēšana. 
6.3. Orālās sensivitātes izmeklēšana.  
6.4. Zīšanas aktivitātes izvērtēšana 
  
7.1. Sagatavošanās posms zīšanas –rīšanas 
traucējumu korekcijai zīdaiĦa vecumā. 
7.2. Bobath pamatkoncepcija. 
7.3. Castillo Morales orofaciālā refleksu 
terapija. 
7.4. Mastjukovas, Semenovas zīšanas- 
rīšanas stimulācija. 
7.5. Vojta metode zīšanas- rīšanas 
traucējumu gadījumos 
 
 
 
 
 
9.1. Rīšanas procesa fizioloăija – orālā, 
faringeālā un ezofagālā fāze. 
9.2. Fizioloăiskie refleksi – rīšanas, 
vemšanas, palatālais, “gag” reflekss. 
9.3. Anatomiskās un fizioloăiskās  vecuma 

1 stunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. stunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.stunda 
 
 
 
 
 
 
 
1.stunda 
 
 
1.stunda 
 
 
 
1.stunda 
 
 
 
1.stunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.stunda 
 
 
 
1. stunda 
 
 
 
 

Lekcija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
Nodarbība 
 
 
 
Nodarbība 
 
 
 
Nodarbība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodarbība 
 
 
 
Lekcija 
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10. Rīšanas traucējumu 
cēloĦi pieaugušajiem.  

 

 

 

11. Rīšanas traucējumu 
izmeklēšana un 
diagnosticēšana 

 

 

 

12. Rīšanas traucējumu 
klīniskās izpausmes. 

13. Rīšanas traucējumu 
terapija. 

 

 

 

 

 

izmaiĦas. 
 
10.1. Neiromuskulārās funkcijas 
traucējumi- centrāli un perifēri nervu nervu 
bojājumi, sekas asinsrites traucējumiem 
galvas smadzenēs vai galvas smadzeĦu 
traumatiska bijājuma sekas. 
10.2. Mehāniski aizsprostojumi- audzēji, 
svešėermeĦi. 
11.1. Traucējumu anamnēzes izzināšana. 
11.2. Mutes motorās kontroles 
izmeklēšana, sensivitātes izmeklēšana. 
11.3. Fizioloăisko refleksu izmeklēšana. 
11.4. Balsenes funkcijas izmeklēšana. 
11.5. Ūdens norīšanas testi. 
11.6. Videoskopiska rīšanas traucējumu 
diagnosticēšana. 
 
 
13.1. Mutes motorās kontroles uzdevumi. 
13.2. Rīšanas refgleksa stimulēšanas 
metode. 
13.3. Pozas korekcijas paĦēmieni, lai 
atvieglotu barības uzĦemšanu. 
13.4. ElpceĜu aizsardzība, lai mazinātu 
risku barības vielu un šėidrumu iekĜūšanai 
elpceĜos. 

 
 
1.stunda 
 
 
 
 
 
 
 
2.stundas 
 
 
 
 
 
 
2.stundas 
 
 
 
2.stundas 

 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcijas 
 
 
 
 
 
 
Nodarbības 
 
 
 
Nodarbības 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Apgūstot studiju kursa tēmas, studenti saĦem individuālus uzdevumus, 
kuru izpilde ir saistīta ar padziĜinātām literatūras studijām un 
praktiskiem novērojumiem. 
 

 

Prasības KRP iegūšanai  
 
Mācību pamatliteratūra Apinis P. Cilvēks. Anatomija, fizioloăija, patoloăijas 

pamati.- Cēsis: SIA Apgāds   
JāĦa sēta. 
Flēmiga I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi.-R.: 
Zvaigzne.1987. 
Helbrige T., Hermanis fon Vimfens.Pirmās 365 dienas 
bērna dzīvē.-R.:Elpa, 2000. 
Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika. 

Mācību papildliterat ūra Neonatālās apmācības programma Latvijā. Ēdināšana, 
neiroloăiskā izmeklēšana, neonatālā orāli-motorā 
izvērtēšanas skala. – 1993. 
Nussere-Millere Buša Rikija. Neiroloăisku rīšanas 
traucējumu diagnostika un terapija. 1994. Formu 
Logopedic Helf 3. 
Craig S. Care of the newly born infant.1982. 
Stohe J., Carr J. A Motor Relearning Programme for 
Stroke. Henieman Medical Books. 
Fendler Gertraud und Hoehleitner Margit. Das Bobath- 
Konzept in der Logopadie. 1991. Der kinderarzt Nr.24, 
594.-600.lpp. 
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Morales C. Orofaziale Therapie. 
Chadwic D.D., Jolliffe J., Goldbart J. Carer knowledge of 
dysphagia manegement strategies.-International Journal of 
Language and Communication Disorders.-2002.-January.-
Vol.37.-No.3.-p.345-357. 
Daniels St.K., Brailey K., Foundas A.L. Lingual 
Discoordination and Dysphagia following Acute Stroke: 
Analyses of Lesion Localization.-Dysphagia.-1999.-14.-
p.85-92. 
DePippo K.L., Holas M.A., Reding M.J. The Burke 
Dysphagia Screening Test: Validation of its use in patients 
withstroke.-Arch PhysMedRehabil.-1994.-December.-
Vol.75.-p.2-4. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P 
– profesionālais*, 5-6 – maăistra; 
7- doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, programmas daĜa, 
kur ā kurss jāapgūst) 

Runas un dzirdes orgānu anatomija, fizioloăija un patoloăija 
(A), SkaĦu izrunas traucējumi (B), Ortodontija (B) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Veidot izpratni par runas traucējumiem šėeltĦu gadījumos, 

praktiski apgūt šėeltĦu runas novērtēšanas un korekcijas 
metodes. 

Kursa uzdevumi 1. Iemācīties veikt runas un valodas funkcijas izpēti 
rinolālijas gadījumos. 

2. Iepazīstināt klausītājus ar rinolālijas 
diferenciāldiagnostiku. 

3. Apgūt logopēdiskā korekcijas darba paĦēmienus 
rinolālijas novēršanā. 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa noslēgumā studenti prot: 
1. veikt bērna ar iedzimtu šėeltni runas pārbaudi 
2. noteikt logopēdiskās iedarbības mērėus 
3. pielietot logopēdiskā darba paĦēmienus runas un valodas 

traucējumu novēršanā šėeltĦu runas gadījumā, kā arī sniegt 
logopēdisko palīdzību slēgtās rinolālijas un rinofonijas 
gadījumos. 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss sniedz zināšanas par runas un valodas traucējumiem šėeltĦu gadījumā. Šo traucējumu 
novēršanas metodikām un profilaksi. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1.Rinolālija, šėeltĦu 
runa un rinofonija. 

Rinolālijas būtība, etioloăija. 
Rinolālijas vispārējā simptomātika un 
patoloăiskie mehānismi. Mīksto 
aukslēju funkcijas, balss izmaiĦas 
mīksto aukslēju disfunkcijas gadījumā. 
Rinolālijas veidi – slēgtā, atvērtā un 

6 L/P 

Kursa nosaukums ŠėeltĦu runa 
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jauktā. Rinolālijas profilakse. 

2. ŠėeltĦu runa: 
simptomātika un 
patoloăiskais 
mehānisms. 

Runas un ārpusrunas simptomātika 
personām ar cieto un mīksto aukslēju 
šėeltnēm. ŠėeltĦu ietekme uz bērna 
psihomotoro attīstību. Ēšanas 
traucējumi un to novēršanas iespējas 
bērniem ar iedzimtām aukslēju 
šėeltnēm. Komandas principa 
realizācija darbā ar orofaciālā aparāta 
anomālij ām. 

6 L/P 

3. Runas un valodas 
funkcijas novērtēšana 
rinolālijas gadījumā. 

  Artikulatorā aparāta apskate. Mīksto 
aukslēju funkciju novērtēšana. SkaĦu 
izrunas pārbaude. Valodas sapratnes un 
produkcijas novērtēšana. Elpošanas 
funkcijas novērtējums. Balss funkcijas 
novērtējums. Slēdziena izdarīšana. 
Iedarbības plānošana – tālāko un tuvāko 
korekcijas mērėu nospraušana. 
Logopēdiskās korekcijas plāna izstrāde. 

6 L/P 

4. Logopēdiskais darbs 
šėeltĦu runas 
novēršanā. 

Logopēdiskā darba uzdevumi un saturs 
pirms un pēc šėeltnes slēgšanas. 
Dažādu korekcijas metožu salīdzinošs 
apskats (IpoĜitova, Pravdina, 
Vansovska). Logopēdiskā darba 
metodikas skaĦu mācīšanā. Elpošanas 
funkcijas attīstīšana – gaisa strūklas 
stiprums, deguna un mutes elpošanas 
diferencēšana. Nazalitātes novēršana. 
Artikulatoro vingrinājumu īpatnības 
rinolāliju gadījumos. Didaktiskais 
materiāla izvēle. RotaĜu izmantošana 
logopēdiskajā darbā. 

10 L/P 

Slēgtā rinolālija. Slēgtās rinolālijas cēloĦi un 
raksturīgākās pazīmes. Slēgtās un 
jauktās rinolālijas novēršanas metodika. 

4 L/P 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
• Literatūras studijas 
• Problēmbalstītas situācijas analīze. Studenti izveido bērna 

runas un valodas pārbaudes plānu, balstoties uz standartizētu 
shēmu. Tiek sniegts izvēlēto uzdevumu un vingrinājumu 
pamatojums. 

• Problēmbalstītas situācijas analīze, kuras mērėis ir izvērtēt 
bērna vajadzības un izstrādāt logopēdiskās iedarbības plānu 
rinolālijas korekcijā tuvākajam mēnesim. 

24 
 

12 
 
 
 

12 

Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas praktiskās nodarbības, izpildīti patstāvīgie darbi, 
sekmīgi nokārtots pārbaudījums. 

Mācību pamatliteratūra 1. I.Bauska Rinolālija.– IM, Rīga: 1997. 
2. Šēnveilers R., Ptoks M. Foniatrija un pedagoăiskā 

audioloăija.-R., RasaABS, 2001. 
3. Iedzimtās lūpu un aukslēju šėeltnes. AML 

Stomatoloăijas institūts, R., 2002. 
Mācību papildliterat ūra 1. Apinis P. Cilvēks – Anatomija, fizioloăija, patoloăija.-

R.: Apgāds JāĦa sēta, 1999. 
2. Логопедия, под.ред. Л.С.Волкoвой - М.:Владос , 

1998.  
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3. Хрестоматия по логопедии. Часть I , Москва, 
Владос 1997. 

4. А.Г. Ипполитова Открытая ринолалия. – М.: 
Просвещение, 1983. 

5. И.И.Ермакова Корекция речи речи и голоса у детей 
и подростков. – М.:  

Просвещение, 1996. 

6. Корекция речи при ринолалии у детей и подростков: 
Кн. Для логопеда. Под ред. С.Л.Таптаповой. – М., 
Просвещение, 1984. 

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

7. D.Sell, A.Harding and P.Grunwell. GOS.SP.ASS’98: an 
assessment for speech disorders associated with cleft palate 
and/or velopharyngeal dysfunction.//International Journal 
of Language and Communication Disorders, 1999, Vol.34, 
No1, 17-33. 

8. www.visembryo.com 
9. http://icarus.med.utoronto.ca/carr/atlas/atlasonline.htm 
10. http://cpcj.allenpress.com 
11. www.widesmiles.org 
12. http://www.cleftline.org./publications/speech.htm 
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Nr. 3 
Datums 

Katedras vadītājs:  A. Līdaka 28.09.2007. 
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* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Liene Svolaka Pedagoăijas katedra  
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 14 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Runas, dzirde orgānu anatomija, fizioloăija, patoloăija. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
Kursa mērėi Sniegt ieskatu ortodontijā un ortognātiskajā ėirurăijā. 
Kursa uzdevumi Sniegt informāciju par: 

• ortodontiskām anomālij ām 
• ortodontisko anomāliju ietekmi uz runas     

veidošanu 
• ortodontijas ārstēšanas metodēm 
• šėeltnēm un to ārstēšanas veidiem 
• komandas principa nepieciešamību ārstējot 

pacietus ar orofaciālām anomālij ām. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēja atpazīt ortodontiskās anomālijas 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Ortodontijas kursā tiek apgūta ortodontisko anomāliju etioloăija, klasifikācija, diagnoze un ārstēšanas 
pamati. Tiek saistītas ortodontiskās problēmas un runas traucējumi. Sniegtas zināšanas par dažādu 
profila speciālistu sadarbības nepieciešamību, ārstējot pacientus ar sejas šėeltnēm. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Odontoăenēze 
 
Sakodiens 
 
Sakodiena anomāliju 
diagnoze, ārstēšanas 
metodes 
Mēle 
 

Piena zobu attīstība, patstāvīgo zobu 
attīstība 
Sakodiena veidi, norma, patoloăija, 
patoloăiju etioloăija 
Diagnosticēšanas metožu veidi, ārstēšanas 
metodes 
 
Mēles attīstība, anatomija, ietekme uz 
sakodiena veidošanos 

1 
 
2 
 
3 
 
 
2 
 

lekcija 
 
lekcija 
 
lekcija 
 
 
lekcija 
 

Kursa nosaukums Ortodontija 
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Mēles anomālijas  
Orofaciālas anomālijas 
 

Mēles anomāliju ārstēšanas metodes 
ŠėeltĦu veidi, izplatība, etioloăija 
ŠėeltĦu ārstēšana, komandas principa 
realizācija 
Rentgenogrammas, to analīze 

2 
2 
2 
 
2 

lekcija 
lekcija 
lekcija 
 
lekcija 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras analīze 24 
Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas nodarbības, sekmīgi nokārtota ieskaite 
 
Mācību pamatliteratūra W.R. Proffit with Henry W. Field, Jr., Contemporary 

Orthodontics, Mosby-yer Book, second edition, 1993 
Mācību papildliterat ūra Nevilee Damm Allen Bouqout, Oral Maxiillofacial 

Pathology, second edition 2002 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Zobārstniecības raksti, www.ncbi.nlm.nih.gov 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Kursa nosaukums Rakstu valodas traucējumi 
Statuss (A,B,C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 4 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds            Strukt ūrvienība Amats,grāds 
  Lūcija Ėeire           Pedagoăijas katedra    lektore, Mg. paed. 

Kopējais stundu skaits 64 stundas 
Lekciju skaits 32 stundas 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 stundas 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 –bakalaura;P– 
profesionālais*; 5-6 – maăistra; 7– 
doktora) 

P  

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Ievads logopēdijā, neiroloăija, psiholingvistika 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Speciālās pedagoăijas apakšnozare 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar rakstu runas (lasīšanas, 

rakstīšanas) veidošanos, tās teorētiskajām un 
metodoloăiskajām problēmām rakstu runas 
traucējumu diagnostikā, profilaksē un labošanā. 

Kursa uzdevumi 1. Dot studentiem teorētiskas zināšanas un 
praktiskas iemaĦas rakstu runas pārbaudē, 
logopēdiskā slēdziena noteikšanā un dažāda veida 
rakstu runas traucējumu labošanā.  
2. Iepazīstināt studentus ar sadarbības veidiem (ar 
bērnu vecākiem, pirmsskolas iestāžu 
audzinātājiem un jaunāko klašu skolotājiem) bērnu 
rakstu runas traucējumu profilaksei un labošanai. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme noteikt bērnu rakstu runas attīstības līmeni, 
rakstu  runas traucējumu veidu, lai sadarbojoties ar 
logopēdu, vecākiem, audzinātājiem un jaunāko 
klašu skolotājiem,  traucējumus labotu un veiktu 
profilaktisko darbu. 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300rakstu zīmēm) 

      Kurss dod studentiem ieskatu rakstu runas iemaĦu veidošanā, traucējumu diagnosticēšanā 
un, sadarbojoties ar pedagogiem un bērnu vecākiem, piedalīties šo traucējumu labošanā un 
profilaksē. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1. Rakstu runas(lasīšanas, rakstīšanas) procesa 
psihofizioloăiskie pamati.  

2. Jēdziens par disleksiju, tās cēloĦi, simptomātika un 
klasifikācija, diferenciāldiagnostika no citiem 
lasīšanas traucējumu veidiem. Disleksijas 
problēmas risinājums vēsturiskā skatījumā. 

2 st. 
 
2 st. 
2 st. 
 
 

Lekcija 
 
Lekcija 
Prakt. nodarbība 
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3. Lasīšanas traucējumu un disleksijas labošana. 
      3.1. Lasīšanas traucējumu un disleksijas labošana 
fonemātiskās dzirdes un analīzes nepilnvērtības 
gadījumos. 
      3.2. Lasīšanas traucējumu un disleksijas labošana 
mutvārdu runas traucējumu gadījumos. 
      3.3. Lasīšanas traucējumu un disleksijas labošana 
optisko un telpisko priekšstatu traucējumu gadījumos. 
      3.4. Lasīšanas traucējumu un disleksijas labošana 
semantiski gramatisko un mnestisko traucējumu 
gadījumos. 
4. Jēdziens par disgrāfiju, tās cēloĦi, simptomātika un 
klasifikācija, disgrāfijas diferenciācija no citiem 
rakstīšanas traucējumu veidiem.  
      4.1.Disgrāfijas labošana akustiskās agnozijas un 
fonemātiskās dzirdes un analīzes traucējumu 
gadījumos. 
      4.2. Rakstīšanas traucējumu un disgrāfijas labošana 
mutvārdu runas traucējumu gadījumos. 
      4.3. Rakstīšanas traucējumu un disgrāfijas labošana 
optisko un telpisko priekšstatu traucējumu gadījumos. 
      4.4. Disgrāfijas labošana leksiski gramatisko un 
mnestisko traucējumu gadījumos. 
      4.5. Rakstu runas traucējumi kreilības gadījumos. 
      4.6. Logopēda sadarbība ar vecākiem, pirmsskolas 
iestāžu audzinātājiem un jaunāko klašu skolotājiem 
bērnu rakstu runas traucējumu profilaksē un labošanā. 
      4.7. Rakstu runas veidošanas īpatnība alālijas 
gadījumos. 

 

4 st. 
4 st. 
 
 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
4 st. 
4 st. 
4 st. 
 
2 st. 
4 st. 
 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
 
4 st. 
4 st. 

Lekcija 
Prakt. nodarbība 
 
 
Lekcija  
Prakt. nodarbība 
Lekcija  
Prakt. nodarbība 
 
Lekcija  
Prakt. nodarbība  
 
Lekcija  
Prakt. nodarbība  
 
Lekcija  
Prakt. nodarbība  
Lekcija  
Prakt. nodarbība  
 
Lekcija  
Prakt. nodarbība  
Lekcija  
Prakt. nodarbība 
Lekcija  
Lekcija  
Prakt. nodarbība 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 
stundās 

Referāta sagatavošana par kādu no dotajām tēmām: 
1. Rakstu runas traucējumu labošana semantiski gramatisko un mnestisko 

traucējumu gadījumos. 
2. Logopēdu sadarbība ar vecākiem, pirmsskolas iestāžu audzinātājiem un 

jaunāko klašu skolotājiem bērnu rakstu runas traucējumu profilaksē un 
labošanā. 

3. Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana rakstu runas apguvei. 
4. Preventīvais logopēdiskais darbs rakstu runas veidošanā alālijas gadījumos. 
5. Preventīvais darbs rakstu runas veidošanā kreilības gadījumos. 
6. Bērnu rakstu runas pārbaude un dokumentācijas noformēšana. 

96 st. 

Prasības KRP 
iegūšanai 

KRP piešėir par aktīvu līdzdalību semināros, par patstāvīgo darbu, 
sagatavojot referātus. Kursa nobeigumā studenti kārto eksāmenu. 

Mācību 
pamatliteratūra 

1. Ptičkina Ā. Kā mācīt bērnus lasīt un rakstīt. – Liepāja, 1995. 
2. Ptičkina Ā. Lasīšanas mācības sākumskolā. – Rīga: Pētergailis, 

1999. 
3. Tūbele S. Disleksija vai lasīšanas traucējumi. – Rīga: Raka, 

2008. – 161 lpp. 
4. Tūbele S., Lūse J.  Ja skolēns raksta nepareizi. – Rīga: Raka, 

2002. – 165 lpp. 
5. Tūbele S. Kāpēc skolēns nelasa? Skolotājs, Nr.6, 2001., 49. – 52. 

lpp. 
6. Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana. – Rīga: Raka, 2002. 

– 165 lpp. 
7. Лалаева Р. И. Нарушение процесса овладения чтением у 

детей. –Москва: Просвещение, 1983. 
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8. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. -  
Москва: Владос , 1999., с. 439 -485. 

9. Корнев А.Н.. Основы логопатологии детского возраста. 
Клиничиские и психологические аспекты. – С-Птбр, 2006. – 
379 с. 

10. Корнев А.Н. Узловые вопросы дислексии. - Москва: 
Дефектология, 2007, N˚1,с.59 – 66 

11. Занимательное  азбуковедение. Книга для учителя/ 
Составитель В.В.Волина/ -  Москва: Просвещение,1991. 

 
Mācību 
papildliterat ūra 

1. Andrejevs O., Hromovs ě. Ātrlasīšanas tehnika un atmiĦas 
vingrināšana. – Rīga: Vieda, 1996. – 382 lpp. 

2. Ėeire L. Lasīšanas procesa psiholoăiski pedagoăiskie aspekti un 
traucējumu profilakse. Metodiskie norādījumi./ LR IM zinātniski 
metodisku rakstu krājums., 1993. 

3. Ėeire L. Jaunāko klašu skolēnu rakstības kĜūdas un to 
novēršana./ Audzinām cilvēku. I daĜa. Rīga: LR TIM, 1990. 

4. Liepa E. Vokālisma un zilbju kvantitāte latviešu literārajā 
valodā. – Rīga : Zinātne, 1979. -230 lpp. 

5. Лалаева Р. И. Нарушения чтения и пути их корекции у 
младших школьников. – С-птбр ;Союз, 2002.  

6. Лалаева Р. И. Устранение нарушений чтения  у учащихся 
вспомогательной школы. - Москва: Просвещение, 1978. 

7. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой. -  Москва: 
Просвещение, 1989 – с. 345 -382. 

 
Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

Дефектология 
 

 
Kursa autors: L. Ėeire  14.05.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra  20.05.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 13 
Datums 

Katedras vadītājs:   20.05.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Lūcija Ėeire Pedagoăijas katedra lektore, Mg.paed. 
Kopējais stundu skaits 48  
Lekciju skaits 16  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 st. semināri 
16 st. praktiskie darbi 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 
P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Ievads logopēdijā (A) 
 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Veidot studentiem prasmi novērtēt klientu runas un 

valodas attīstības stāvokli runas tempa un ritma 
traucējumu gadījumos un veikt šo traucējumu labošanu 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt studentus ar logopēdijas zinātnes 
teorētiskajām un praktiskajām atziĦām par runas 
tempa un ritma traucējumu būtību, rašanās cēloĦiem 
un izpausmi. 

2. Dot ieskatu šo traucējumu labošanas teorētiskajās 
atziĦās vēsturiskā skatījumā. 

3. Sagatavot studentus traucējumu praktiskam korekcijas 
un profilakses darbam. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentu prasme, sadarbojoties ar psihologiem, medicīnas 
speciālistiem un vecākiem, veikt runas tempa un ritma 
traucējumu labošanu un profilaksi. 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss iepazīstina studentus ar runas tempa un ritma traucējumu korekcijas problēmu risinājumu 
vēsturiskā skatījumā, dod teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaĦas šo traucējumu korekcijā 
mūsdienu skatījumā. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma 
 

Apakštēma 
 

Apjoms 
stundās 

Veids  

Runas tempa traucējumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Stostīšanās. 
 

1.1. Runas tempa traucējumu cēloĦi, 
simptomātika. 

1.2. Tahilāliju veidi. 
1.3. Runas un ārpusrunas traucējumu 

izpausme batarisma gadījumos. 
1.4. Bērnu runas novērošana un novērtē- 
        šana runas tempa traucējumu 

gadījumos. 
1.5. Kompleksā ārstnieciski pedagoăiskās  

iedarbības sistēma runas tempa 
traucējumu gadījumos 

2.1. Stostīšanās problēma, tās apskats 
vēsturiskā skatījumā. 

1 st 
 

1 st.. 
1 st.  
2 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
4 st 
'2st. 
1 st. 
1 st. 
1 st. 

lekcija 
 

lekcija 
lekcija 
lekcijas 
semināri 

praktiskie darbi 
lekcijas 
semināri 

praktiskie darbi 
lekcija 

seminārs 
lekcija 

Kursa nosaukums Runas tempa un ritma traucējumi 
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2.2. Stostīšanās cēloĦi, simptomātika, 
klasifikācija. 

2.3. Stostīšanās novērošana un 
novērtēšana. 

2.4. Kompleksā iedarbība stostīšanās 
labošanā pirmsskolas  vecuma 
bērniem, jaunāko klašu skolēniem, 
pusaudžiem un pieaugušajiem. 

2 st. 
1 st. 
2 st. 
4 st. 
4 st. 
5 st. 
8 st. 

semināri 
lekcija 

semināri 
praktiskie darbi 

lekcijas 
semināri 

praktiskie darbi 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Izvēlēties kādu no referāta tēmām: 
1. Saskarsmes neverbālo paĦēmienu aktivizēšana stostīšanās 

gadījumos. 
2. A.StreĜĦikovas elpošanas vingrinājumu paradoksālā metodika. 
3. Logopēdiskās masāžas izmantošana stostīšanās labošanā. 
4. Autogenā treniĦa izmantošana pieaugušo stostīšanās labošanā. 
5. Logopēdiskā darba īpatnības pirmsskolas vecuma bērnu stostīšanās 

labošanā. 

48 stundas 

Prasības KRP iegūšanai KRP piešėir par aktīvu līdzdalību semināros un 
praktiskajās nodarbībās; par patstāvīgo darbu, sagatavojot 
referātus. Kursa nobeigumā studenti kārto eksāmenu. 

Mācību pamatliteratūra 1. Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoăijā. 
- R.: RaKa, 2004. - 110 lpp. 
2. Белякова П., Дъякова Е. Логопедия. Заикание. - 
М.: Изд. ЭКСМО - Пресс, 2001. - 320 с. 
3. Логопедия. / Под ред. Л.Волковой. - М.: 
Просвещение, 1989. - 527 с. 

Mācību papildliterat ūra 1. Арутюнян Л. Как лечитъ заикание. - М., 1993. 
2. Асатиани Н. Заикание у взрослых.  //  Заикание. 
Под ред. Н.Власовой, К. Беккера. - М., 1983. с. 180-
221. 
3. Волкова Г. Игровая деятельность в устранении 
заикания у дошкольников. - М., 1983. 
4. Селиверстов И. Заикание у детей. - М., 1979. 
5. Пеллингер Е., Успенская Л. Как помочь 
заикающимся школьникам. - М., 1995. 
6. Рау Е. Роль игровой психотерапии в устранении 
заикания у дошкольников.   //  Психотерапия в 
дефектологии. Сост. Вайзман Н. - М., 1992. 
7. Чеиелева Н. Исправление заикания у 
дошкольников в процессе обучения. - М., 1978. 
8. Чевелева Н. Исправление заикания у школьников 
в процессе обучения., 1965. 
9. Шкловский В. Заикание. - М., 1994. 
10. Ястребова А. Коррекция заикания у учащихся 
общеобразовательной  школы. Пособие для учителей-
логопедов. - М.: Просвещение, 1980. - с. 5 - 14. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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Kursa autors:  Lūcija Ėeire 09.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas  28.09.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 3 
Datums 

Katedras vadītājs:  Anita Līdaka 28.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Silvija Ābula Pedagoăijas katedra Dr.med. 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Dzirdes un runas orgānu anatomijas, fizioloăijas un 
pataloăijas’(A) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
Kursa mērėi Iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas dzirdes 

traucējumu klasifikācijā, etiopatoăenēzē un diagnostikā. 
Kursa uzdevumi 1. Apgūt zināšanas par zinātnisko pētniecību, pētījumu 

metodoloăijas aktualitātēm un novitātēm audioloăijā; 
2. iepazīties ar dzirdes traucējumu klasifikāciju un 

etiopatoăenēzi; 
3. apgūt dzirdes analizatora klasisko un jaunāko 

izmeklēšanas metodiku; 
4. iegūt prasmi novērtēt iegūtos rezultātus un tos 

izmantot dzirdes traucējumu diagnostikā; 
5. iepazīties un apgūt dzirdes analizatora un valodas 

sistēmas traucējumu habilitācijas un rehabilitācijas 
mūsdienu metodēs; 

6. iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas prast 
izmantot logopēda darbā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Gūt izpratni par dzirdes traucējumu atklāšanu, 
audiogrammu lasīšanu, rehabilitācijas iespējām. 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros tiek apskatītas sekojošas tēmas: dzirdes traucējumu veidi, pakāpes, klasifikācija, 
diagnostikas iespējas; dzirdes traucējumu iemesli, riska faktori; dzirdes izmeklējumi; dzirdes reakcijas 
dažādos bērna vecumos; bērnu ar dzirdes traucējumiem pedagoăisks izvērtējums, pedagoga taktika 
dažādu dzirdes traucējumu veidu un pakāpju gadījumos; bērnu ar dzirdes traucējumiem apmācības 
metodes, to izvērtējums, pielietojums; mācību iestādes bērniem ar dzirdes traucējumiem, prasības 
mācību iestādēm; ievads dzirdes traucējumu rehabilitācijā. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

1. Audioloăijas saturs 
galvenie uzdevumi un 
nozīme logopēdijā. 
2.  Jēdziens par dzirdes 
traucējumiem, to 
cēloĦiem 

 6 L/P 

Kursa nosaukums Audioloăija 
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3. Dzirdes traucējumu 
klasifikācija. 

3.1. SkaĦas vadīšanas vājdzirdība 
3.2. SkaĦas uztveres vājdzirdība.  

(kohleārie implanti ) 
3.3. Ăenētiskie dzirde traucējumi 
3.4. Centrālie dzirdes traucējumi. 

4 L/P 

4. Dzirdes pārbaudes 
metodes, traucējumu 
diagnostika 

4.1. Subjektīvās pārbaudes 
4.1.1. Subjektīvās – dzirdes 

pārbaude ar balsi. 
4.1.2.  ar kamertoĦiem. 
4.1.3. sliekšĦa audiometrija 
4.1.4. virsliekšĦa audiometrija 
4.1.5. Dzirde pārbaude ar zemām 

frekvencēm 
4.1.6.  Dzirdes pārbaude ar 

ultraskaĦu 
4.1.7.  Runas audiometrija 
4.1.8. rezultātu izvērtēšanas izvēle 
4.2. Dzirdes objektīvās pārbaudes 
4.2.1. Beznosacījuma reflektorās 

metodes.. 
4.2.2.  Nosacīti reflektorās metodes 
4.2.3.  Elektrofizioloăiskās 

metodes. 
4.2.4. Timpanometrija 
4.2.5. Akustiskais reflekss 
4.2.6. Elektroencefalo audiometrija 
4.2.7.  Elektroencefaloaudiometrija 
4.2.8.  Kompjūteraudiometrija 
4.3. Dzirdes pārbaude bērniem. 

14 L/P 

5. Dzirdes traucējumu 
habilitācija un 
rehabilitācija.. 

 8 L/P 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras studijas 48 
Prasības KRP iegūšanai Nokārtots pārbaudījums 
Mācību pamatliteratūra 1. R.Šēnveilers, M.Ptoks “Foniatrija un pedagoăiskā 

audioloăija”.- Rasa ABC, 2000. 
2. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar dzirdes 

traucējumiem.- Latvijas Kristīgais Medicīnas un 
Ăimenes centrs., 1995. 

3. Sabiedrībai par nedzirdību.- Latvijas Nedzirdīgo 
savienība, 2000. 

4. L.Antons SkaĦa.-R. Zvaigzne ABC, 1998. 
5. Brad A. Stach . Clinical audiology. SPG, 1998 
6. J.Doule. Practical audiology for speech- language 

therapists.Whurr publishers Ltd. 2000. 
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Logopēdijas pamati 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
Kursa mērėi veidot priekšstatu par balss traucējumiem un to profilaksi 

un novēršanas iespējām. 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt klausītājus ar balss traucējumu veidiem, 
cēloĦiem, raksturīgākajām pazīmēm; 

2. Teorētiski un praktiski iepazīstināt klausītājus ar 
dažādām balss traucējumu novēršanas metodēm.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa noslēgumā klausītājiem ir zināšanas par balss 
pareizas lietošanas tehnikām un profilaksi. 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss sniedz teorētiskas un praktiskas zināšanas par balss lietošanu un balss funkcijas traucējumiem, 
par balss profilakses pasākumiem. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Balss veidošanas 
akustiskie pamati  

SkaĦa, tās raksturojošie parametri. 
Balss augstums. 
Balss stiprums. 
Balss tembrs un rezonanse. 

4 L 

Balss veidošanas aparāta 
anatomija un fizioloăija 

Balss aparāta perifērā daĜa – skrimšĜi, 
muskuĜi. 
Balss aparāta centrālā daĜa. 
Balss veidošanas mehānisms. 

4 L/P 

Balss funkcijas attīstība 
ontoăenēzē 

Bērnu balsis.  
Balss mutācija. 
Pieaugušo un vecu cilvēku balsis. 

4 L/P 

Balss funkcijas 
izmeklējums un 

Balss izmeklēšanas saturs. Sadarbības 
iespējas. 

2 L/P 

Kursa nosaukums Balss traucējumi 
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novērtējums 
Balss traucējumu cēloĦi Balss higiēnas neievērošana. 

Medicīniskie faktori. 
Psiholoăiskie faktori. 

4 L 

Balss traucējumu veidi Afonija. 
Disfonija. 
Fonastēnija u.c. 

2 L 

Pareizas balss 
veidošanas tehnikas 

Elpošanas vingrinājumi. 
Balss vingrinājumi. 
Kakla  un balsenes muskuĜu stiprinošie 
vingrinājumi. 

8 P 

Balss traucējumu 
profilakse 

Balss higiēnas ievērošana. 
Pareizas balss lietošana. 
Balsij kaitīgo faktoru novēršana un 
ierobežošana. 

4 L/P 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras studijas, 
Balss paraugu ierakstīšana, ierakstu analīze 

48 

Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas nodarbības, sekmīgi nokārtots eksāmens 
Mācību pamatliteratūra Trinīte B. Balss un tās traucējumi. LiePa 2007. 
Mācību papildliterat ūra Šēnveilers R., Ptoks M. Foniatrija un pedagoăiskā 

audioloăija.–Rasa ABC,  2001 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Liene Svolaka Pedagoăijas katedra  
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Sejas, kakla rajona anatomija, fizioloăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  Medicīna 
Kursa mērėi  Sniegt informāciju par galvas un kakla rajona audzējiem 
Kursa uzdevumi  Iepazīstināt klausītājus: 

• Ar audzēju klasifikāciju, epidemioloăiju, 
patomorfoloăiju, simptomātiku, attīstību un gaitu 

• Audzēju diagnostika, ārstēšana, prognoze, 
rehabilitācija 

• Audzēji dažādās lokalizācijas (gremošanas trakta 
sākumdaĜas audzēji, augšējo elpošanas ceĜu audzēji, 
ādas audzēji galvas, kakla rajonā) 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 Gūts ieskats par veidojumiem sejas kakla rajonā. 

Kursa valoda  latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Onkoloăijas kursā tiek apgūta audzēju klasifikācija, patomorfoloăija, etioloăija, diagnostikas un 
ārstēšanas principi un iespējas. Sniegta informācija par klīniskajām izpausmēm, simptomiem, 
prognozi, kā arī rehabilitāciju. Tiek sīkāk apskatīti audzēju veidi sejas kakla rajonā. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1. Audzēju 
klasifikācija 

 
 
2. Audzēju 

patomorfoloăija 
 
3. Audzēji sejas 

kakla rajonā 

 Audzēju veidi, epidemioloăija, etioloăija, 
riska faktori 
 
Audzēju morfoloăiskās formas, attīstība, 
gaita, metastāzes, simptomātika 
 
Gremošanas trakta sākumdaĜas audzēji 
Augšējo elpceĜu audzēji 
Ādas audzēji galvas kakla apvidū 

 2 
 
 
4 
 
 
2 
2 
2 

 lekcija 
 
 
lekcija 
 
 
lekcija 
lekcija 
lekcija 

Kursa nosaukums Onkoloăija 
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4. Audzēju 

ārstēšana 
 
5. Prognoze, 

rehabilitācija 

Audzēju diagnostika, ārstēšanas iespējas 
 
Prognoze, 5 gadu dzīvildze, rehabilitācija 

2 
 
2 

lekcija 
 
lekcija 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 Iegūtā informācijas analīze  24 
Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas lekcijas, sekmīgi nokārtota ieskaite 
Mācību pamatliteratūra  Autoru kolektīvs Dr. Habil. Med. Daces BaltiĦas vadībā, 

Kl īniskā Onkoloăija, 1999, Zvaigzne ABC 
Mācību papildliterat ūra  Nevilee Damm Allen Bouqout, Oral Maxiillofacial 

Pathology, second edition 2002 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 www.medicinenet.com, www.nlm.nih.gov, 
www.oralcancerfoundation.org 
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programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra MSc, lektore 
Kopējais stundu skaits 48 
Lekciju skaits 32 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Neiroloăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
Kursa mērėi veidot izpratni par iegūtiem valodas traucējumiem, 

praktiski apgūt valodas novērtēšanas un atjaunošanas 
metodes. 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt klausītājus ar iegūto valodas 
traucējumu veidiem,  to cēloĦiem un simptomiem. 

2. Iepazīstināt klausītājus ar afāzijas 
diagnosticēšanas un novērtēšanas iespējām.  

3. Apgūt valodas atjaunošanas metodes un 
paĦēmienus afāzijas gadījumos. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa noslēgumā klausītāji prot noteikt iegūtā valodas 
traucējuma veidu, prot izveidot logopēdiskās iedarbības 
darba plānu, praktiski izmanto valodas atjaunošanas 
metodes un paĦēmienus. 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss iepazīstina klausītājus ar iegūtiem valodas traucējumiem, to cēloĦiem, simptomiem un veidiem. 
Kursa ietvaros studenti apgūst un mācās praktiski pielietot valodas atjaunošanas metodes. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

1.  Afāziju izpētes 
vēsture 

 Pirmās ziĦas par valodas traucējumiem 
(Edvin Smith’s surgical papyrus, Ēăipte, 
Grieėija, u.c.) Galvas smadzeĦu funkciju 
izpēte 18.gs. T.Reid, Stewart, Galls, 
Spurzcheim, Flourens, Boullard, u.c.) 
Klasiskais un noetiskais virziens afāziju 
izpētes vēsturē. 19.gs atklājumi afāziju 
izpētē (M.Daks, P. Broca, K.Wernicke, 
Lichtheim, Jackason, Freud, Goldstein, 
u.c.)  Mūsdienu priekšstati par afāzijas 
būtību . 

2  

2. Afāzijas būtība, tās 
izpratne neiroloăiskā, 

Valodas funkcijas cerebrālā organizācija. 
Valodas zonas: Broka, Vernikes, 

4  

Kursa nosaukums Iegūtie valodas traucējumi 



 434

lingvistiskā un 
funkcionālā aspektā. 

g.angularis. Savienojumi: garie 
intrahemisfēriskie, interhemisfēriskie, īsie 
intrahemisfēriskie. Primārie, sekundārie un 
terciālie lauki, to nozīme valodas procesā. 

3.Afāzijas etioloăija. Tipiskākie iegūto valodas traucējumu 
cēloĦi. Galvas smadzeĦu bojājuma raksturs 
afāziju gadījumos. 

2  

4.Afāzijas simptomātika Tipiskākie valodas traucējumu simptomi: 
runas plūduma traucējumi, mutisms, 
stereotipi, automātismi, prazodijas 
traucējumi, verbālā amnēzija, parafrāzes, 
neoloăismi, agramatismi, žargons, agrafija, 
aleksija, u.c. Neiroloăiskā simptomātika 
afāziju gadījumos: agnozijas, apraksijas, 
kustību traucējumi, pataloăisko refleksu 
klātbūtne u.c. Psihiskā simptomātika 
afāziju gadījumos: atmiĦas, domāšanas, 
uzmanības traucējumi.  

4 2 

5.Dažādu afāzijas 
klasifikāciju apskats. 

Vernikes-Lihtgeima klasifikācija. A.Lurijas 
afāzijas klasifikācija. Afāzijas formu 
raksturojums, izvērtējot valodas sapratnes, 
tekošas runas, nosaukšanas un atkārtošanas 
spējas. Plūstošā un neplūstošā afāzija ( 
Helm Estabrock N.& Albert M. spontānās 
runas shēma). 

4  

6. Valodas un 
psihomotoro funkciju 
pārbaude afāzijas 
gadījumos. 

Vadlīnijas, kas dod informāciju par afāzijas 
raksturu. Valodas sapratnes, atkārtošanas 
spēju, nosaukšanas spēju pārbaudes 
metodika. Speciālās valodas pārbaudes 
shēmas afāziju gadījumos.  

2 4 

7. Motorās afāzijas 
formas. 

Motorā (aferentā un eferentā) afāzija. 
Terminoloăija, bojājuma lokalizācija, 
pataloăiskais mehānisms, izpausme. 
Valodas atjaunošana šo afāzijas formu 
gadījumos.  

4 2 

8. Sensorās afāzijas 
formas. 

Sensorās afāzija (akustiski-gnostiskā un 
akustiski-mnestiskā forma). Terminoloăija, 
bojājuma lokalizācija, pataloăiskais 
mehānisms, izpausme. Valodas 
atjaunošana šo formu gadījumos.  

4 2 

9.Semantiskā afāzija Semantiskā afāzijas raksturojums. 
Terminoloăija, bojājuma lokalizācija, 
pataloăiskais mehānisms, izpausme. 
Logopēdiskais darbs semantiskās afāzijas 
gadījumā. 

2 2 

10. Dinamiskā afāzija Dinamiskās afāzijas raksturojums. 
Terminoloăija, bojājuma lokalizācija, 
pataloăiskais mehānisms, 
izpausme.Valodas atjaunošana dinamiskās 
afāzijas gadījumā.  

2 2 

11. Citi iegūto valodas 
traucējumu veidi. 

Labās pusslodes sindroms. Traumatiskais 
smadzeĦu bojājums (TBI)-runas un valodas 
simptomātika. Valodas traucējumi 
Alcheimera slimības gadījumā. 
Komunikatīvo vajadzību izvērtēšana, 
alternatīvās komunikācijas piemērošana. 
Piederīgo apmācība. 

2 2 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1.tēma Afāzijas terminoloăija. Glosāriju papildināšana. 12 
6.tēma Sagatavot valodas pārbaudes materiālu afāziju pacientiem. 12 
7.tēma Sagatavot darba materiālu valodas funkcijas                   
atjaunošanā motorās eferentās un motorās aferentās                  afāzijas 
gadījumos. 

12 

8.tēma. Sagatavot darba materiālu valodas funkcijas atjaunošanā 
sensoro afāziju gadījumos: 

 Verbālās atmiĦas atjaunošanas paĦēmieni akustiski-mnestiskās afāzijas 
gadījumā. 

 SkaĦu atšėiršanas spējas atjaunošanas paĦēmieni darbā ar akustiski-
gnostiskās afāzijas pacientiem. 

12 

9.tēma. Sagatavot darba materiālu sarežăītu loăiski gramatisku 
konstrukciju sapratnes atjaunošana. 

12 

10.tēma Sagatavot darba materiālu dinamiskai afāzijai 12 
Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas praktiskās nodarbības, izpildīti praktiskie 

darbi, sekmīgi nokārtots pārbaudījums 
Mācību pamatliteratūra 1. MiltiĦa I., Pastare S. Pirmie soĜi logopēdijā (II 

daĜa). Rīga, 1997. 
2. Ėeire L. Logopēdija. Dizartrija, afāzija. LVU, 

1987 
 
3. Obler L.R. Language and the brain. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000.  
4. Introduction to communication science and 

disorders. Fred D/ Minifie Singular Publishing group, 
Inc. 

5. Carole Pound, Susie Parr, Janne Lindsay & Celia 
Woolf. Beyond Aphasia. Therapies for living with 
communication disability. 

6. Логопедия. Под ред. проф. Л.С.Волковой., М., 
Просвещение, 1989. 

7. Лурия А.Р. Высшие корковые человека.,2001 
8. Лурия А. Р. Функциональная организация 

мозга// Естественнонаучные основы психологии. – 
М., 1978.  

9. Цветкова Я.С. Афазия и востановательное 
обучение. – М., 1988. 

10. Шохор  - Tроцкая М.К., Бурлакова Коррекция 
сложных речевых расстройств. Эксмо-пресс, 2000. 

11. Бурлакова М.К. Стратегия и тактика 
восстановления речию –М.: Эксмо-пресс , 2001.  

Mācību papildliterat ūra 1. Apinis P. Cilvēks – Anatomija, fizioloăija, 
patoloăija.-R.: Apgāds JāĦa sēta, 1999. 

2. EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E. 
Neiroloăiskie sindromi. R.:Zvaigzne, 1989. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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Nr. 6 
Datums 
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programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Neiroloăija (A) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
Kursa mērėi Iegūt zināšanas un praktiskā darbā iemaĦas par 

neiromotoriem traucējumiem pieaugušajiem. 
Kursa uzdevumi 1. Iepazīties ar pieaugušo  dizartrijas 

cēloĦiem, veidiem, klīniku un palīdzības iespējām. 
2. Iepazīties ar disfāgijas cēloĦiem, veidiem, 

klīniku un palīdzības iespējām. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa noslēgumā klausītāji prot diagnosticēt dizartriju un 
atpazīt disfāgiju, prot sniegt logopēdisko palīdzību šo 
traucējumu gadījumos. 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros klausītāji tiek iepazīstināti ar neiromotoriem runas un ar to saistītiem traucējumiem. 
Klausītāji iepazīstas ar dizartriju un disfāgiju klīniku un korekcijas iespējām. Teorētiskās zināšanas 
nostiprina praksē. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Disfāgija Rīšanas procesā iesaistīto orgānu anatomija 
un fizioloăija. 
Disfāgijas cēloĦi. 
Rīšanas traucējumu izmeklēšana un 
diagnosticēšana. 
Disfāgijas klīniskās izpausmes. 
Logopēdiskā palīdzība disfāgiju gadījumos. 

4 4 

Dizartrija Dizartrijas, anartrijas cēloĦi. 
Klasifikācija pēc lokalizācijas un smaguma 
pakāpes. 
Dizartrijas un anartrijas klīniskās 

4 4 

Kursa nosaukums Iegūtie neiromotorie traucējumi 
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izpausmes, diagnosticēšana. 
Dizartrijas, anartrijas logopēdiskās 
korekcijas paĦēmieni. 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Informatīva materiāla izgatavošana 24 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots pārbaudījums 
Mācību pamatliteratūra  Chadwicc D.D., Jolliffe J., Goldbart J. Carer knowledge of 

dysphagia manegement strategies.-International Journal of 
Language and Communication Disorders.-2002.-January.-
Vol.37.-No.3.-p.345-357. 

 Nussere-Millere_Buša Rikija. Neiroloăisku rīšanas 
traucējumu diagnostika un terapija  1994. Formu 
Logopedic Helf 3. 

 Daniels St.K., Brailey K., Foundas A.L. Lingual 
Discoordination and Dysphagia following Acute Stroke: 
Analyses of Lesion Localization.-Dysphagia.-1999.-14.-
p.85-92. 

 DePippo K.L., Holas M.A., Reding M.J. The Burke 
Dysphagia Screening Test: Validation of its use in patients 
withstroke.-Arch PhysMedRehabil.-1994.-December.-
Vol.75.-p.2-4. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:  L. Latsone 15.11.2007. 
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* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Vita Kadiėe Pedagoăijas katedra Asistente, pedagoăijas 
maăistre 

Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Ievads neirofizioloăijā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
Kursa mērėi Studentu apmācības galvenais mērėis ir apgūt teorētiskās 

zināšanas neiroloăijā- iepazīties ar centrālās nervu 
sistēmas darbības galvenajiem un biežāk sastopamajiem 
traucējumiem un to profilaksi. 

Kursa uzdevumi Iepazīties ar neiroloăisko traucējumu simptomātiku 
dažāda vecuma cilvēkiem. Izzināt palīdzības iespējas 
dzīves kvalitātes uzlabošanai neiroloăiski slimiem 
cilvēkiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūt zināšanas par neiroloăisko slimību klīniku, 
diagnostikas un palīdzības iespējām. 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Centrālās nervu sistēmas atsevišėu daĜu bojājuma pazīmes.SmadzeĦu asinsrites traucējumuveidi un 
izpausmes. Infekciozi neiroloăiski traucējumi. Galvas smadzeĦu traumas un audzēji.Galvassāpju veidi 
un palīdzība šiem slimniekiem. Neiroloăisko slimnieku izmeklēšanas pamatprincipi. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1. SmadzeĦu atsevišėu 
rajonu bojājuma 
pazīmes. 
2. SmadzeĦu asinsrites 
traucējumi. 
 
3. Infekciozie 
neiroloăiskie procesi 
organismā. 

SmadzeĦu stumbra bojājuma pazīmes. 
SmadzeĦu pusložu bojājums. 
Parkinsonisms. 
Išēmiskie traucējumi. 
Hemorāăiskie insulti. 
Hroniska cerebrāla išēmija. 
Meningīts. Encefalīts. 
Purulentās neiroloăiskās infekcijas. 
Vīrusu etioloăijas neiroloăiskās 

4 
 
 
8 
 
 
6 
 
 

Lekcijas 
 
 
Lekcijas 
 
 
Lekcijas 
 
 

Kursa nosaukums Neiroloăija 
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4. Multiplā skleroze. 
5.Hidrocefālija. 
6. Galvas smadzeĦu 
traumas. 
7. Centrālās nervu 
sistēmas audzēji. 
 
 
8.Galvassāpes. 
9. Neiroloăisko 
slimnieku izmeklēšanas 
pamatprincipi. 

saslimšanas. 
 
Iedzimtā un iegūtā hidrocefālija. 
Traumu veidi. 
Posttraumatiskie neiroloăiskie simptomi. 
Audzēju augšanas veids un to izvietojums 
centrālajā nervu sistēmā. 
Audzēju izraisītā neiroloăiskā 
simptomātika . 
 

 
2 
2 
2 
 
2 
 
 
 
2 
4 

 
Lekcijas 
Lekcijas 
Lekcijas 
 
Lekcijas 
 
 
 
Lekcijas 
Praktiskās 
nodarbības 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras studijas 24 
Prasības KRP iegūšanai Teorētisko zināšanu pārbaude eksāmenā. 
Mācību pamatliteratūra Aberberga- Augškalne L. , KoroĜova L. Fizioloăija 

ārstiem. Medicīnas apgāds 2007.- 516 lpp. 
Apinis P. Cilvēks- anatomija, fizioloăija, patoloăija. Rīga: 
Apgāds JāĦa sēta, 1999.- 800 lpp. 
EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E. Neiroloăiskie 
sindromi. Rīga: Zvaigzne 1989.- 204 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Lazovskis I. Klīniskie simptomi un sindromi. Nacionālais 
medicīnas apgāds, 2001.- 1183 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

DOCTUS. Žurnāls ārstiem un farmaceitiem. SIA 
izdevniecība PILATUS. 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

 
Kursa nosaukums Alternatīvā un augumentatīvā komunikācija 
Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Andžela Šteinberga Pedagoăijas katedra Mg.paed. 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*; 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Speciālā pedagoăija (A), Sazināšanās teorija (A) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar alternatīvajām un 

augumentatīvajām komunikācijas metodēm darbā ar 
bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir smagi 
komunikācijas traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, 
autiskā spektra traucējumi u.c. 

Kursa uzdevumi Veidot izpratni par sapratnes attīstību, lomu valodas 
apguves procesā, sapratnes traucējumiem, dažādiem 
komunikācijas traucējumiem, kuru rezultātā mutvārdu 
runas attīstība ir aizkavēta vai neveidojas vispār. Veidot 
izpratni par alternatīvās un augumentatīvās 
komunikācijas nozīmi nerunājošu bērnu un pieaugušo 
dzīvē, alternatāvās un augumentatīvās komunikācijas 
metodēm. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti izprot alternatīvo un augumentatīvo 
komunikācijas metožu nozīmi, spēj izvērtēt valodas 
sapratnes līmeni, var izvēlēties atbilstošu komunikācijas 
metodi individuālos gadījumos, ir kompetenti sniegt 
atbalstu ăimenei un personālam, kas ir saskarsmē ar 
nerunājošu bērnu un pieaugušo. 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss “Alternatīvās un augumentatīvās komunikācijas metodes” iepazīstina ar runas atbalstošām un 
aizstājošām komunikācijas metodēm logopēda darbā ar bērniem un pieaugušajiem ar komunikācijas, 
valodas un runas traucējumiem, to izvēles nozīmi, lomu. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1. Terminoloăija Jēdzieni sapratne, sapratnes 
līmeĦi, garīgās attīstības 

1 Lekcija 
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traucējumi, autisms, autiskā 
spektra traucējumi, alternatīvā 
un augumentatīvā 
komunikācija, afāzija, 
dizartrija, anartrija, speciālā 
vārdnīca u.c. skaidrojums. 

2. Sapratnes traucējumi bērniem un 
pieaugušajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem. 

Sapratnes attīstība pēc 
G.Killena 
Sapratnes līmeĦi, to 
raksturojumi. 
Sapratnes izvērtējums 

3 Lekcija, 
gadījuma 
analīze, video 
analīze, 
Praktiskais 
darbs 

3. Valodas un runas attīstības 
bērniem ar garīgās attīstības 
traucējumiem 

Valodas un runas traucējumu 
specifika bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem 

2 Lekcija 

4. Bērni ar autiskā spektra 
traucējumiem 

Autisms, cēloĦi, izpausmes 
veidi, ietekme uz personības 
attīstību. 
Autiskā spektra traucējumi. 
Aspergera sindroms. 
Bērnu ar autismu psiholoăiski 
pedagoăiskais raksturojums. 
Bērnu ar autismu intelektuālā 
attīstība. 
Bērni ar autismu un garīgās 
attīstības traucējumiem. 
Pieaugušie ar autiskā spektra 
traucējumiem. 

4 Lekcija, 
gadījuma 
analīze, 
seminārs 

5. Komunikācijas, valodas un runas 
attīstības bērniem ar autiskā spektra 
traucējumiem. 

Komunikācijas attīstības 
īpatnības bērniem ar autismu. 
Verbālā un neverbālā 
komunikācija. 
Valodas un runas attīstības 
īpatnības bērniem ar autismu. 

2 Lekcija, 
gadījumu 
analīze, 
praktiskais 
darbs 

6. Autiskā spektra traucējumu 
izvērtēšanas kritēriji 

Komunikācijas, valodas, runas 
izvērtēšanas kritēriji. 

2 Lekcija 

7. Valodas sapratnes un veicināšanas 
metodes 

Valodas sapratnes izvērtēšanas 
kritēriji, materiāla izvēle 
izvērtēšanā 

1 Praktiskais 
darbs 

8. Bērni un pieaugušie ar iedzimtiem 
vai iegūtiem komunikācijas, valodas 
un runas traucējumiem 

Bērni un pieaugušie ar 
autismu, garīgās attīstības 
traucējumiem, dažādiem 
sindromiem, afāziju, dizartriju, 
dažādām neiroloăiskām 
saslimšanām u.c. 

2 Lekcija, 
video analīze 

9. Nerunājoši bērni un pieaugušie. Valodas sapratnes izvērtējums, 
izpētes veidi. 

1 Lekcija 

10. Alternatīvās un augumentatīvās 
komunikācijas metodes 

Alternatīvās un 
augumentatīvās komunikācijas 
metodes, klasifikācija, veidi, 
loma, praktiskā izmantošana. 

3 Lekcija, 
praktiskais 
darbs, video 
analīze 

11. Alternatīvo un augumentatīvo 
komunikācijas metožu rašanās un 
attīstības vēsture 

Alternatīvo un augumentatīvo 
komunikācijas metožu rašanās 
vēsture un attīstība mūsdienās. 
Metodes Latvijā un metodes 
pasaulē. 

1 Lekcija 

12. Jaunākie komunikācijas līdzekĜi Jaunālās tehnoloăijas pasaulē. 1 Lekcija, 
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video analīze 
13. Vārdnīca Vārdnīcas (attēlu, zīmējumu, 

simbolu) nozīmes loma 
nerunājoša cilvēka dzīvē. 
Pamatprincipi vārdnīcas 
izveidē. Ētikas principu 
ievērošana. Vārdnīcas 
praktiska izmantošana. 

2 Praktiskais 
darbs, 
seminārs 

14. Metožu izvēle Metožu klasifikācija, kritēriji, 
kompetence. 

1 Lekcija 

15. Logopēda darba specifika darbā 
ar ăimenes locekĜiem un personālu 

Psihoterapeitiskā atbalsta 
sniegšana ăimenei darbā ar 
nerunājošu ăimenes locekli 
logopēdiskā korekcijdarba 
procesā. Darbs ar personālu 
(spec. mācībuiestādēs, 
pansionātos u.c.) 

1 Lekcija, 
seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras studijas 48 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots pārbaudījums 
Mācību pamatliteratūra 1. K.Huhtanena Runu atbalstošas un aizstājošsa 

komunikācijas metodes Somijā gadsimtu mijā. 
2. G.Killens Cilvēki ar attīstības traucējumiem un 

sapratne. - R.: Rasa ABC, 2001. 
3. K.Goransone Kā attīstās sapratne par realitāti? - 

R.: Rasa ABC, 2001. 
4. V.Veclava., U.Aldenrūda, S.Ilsteds Bērni, 

kuriem ir autisms un Aspergera sindroms – ikdienas 
praktiskā darba pieredze. - R.: Velku Fonds, 2003. 

5. Питepc Т. Oт тeopeтичeckoгo пoнимaния k 
пeдaгoчeckoму вoздeиcтвию – Мockвa 2002.,  

6. Дeтий aутизм. Хpeтoмaтия: Учeбнoe пocoбиe 
для cтудeнтoв выcших и cpeдних 
пeдaгoгичeckих, пcихoлoгичeckих и 
мeдицинckих учeбних зaвeдeний/Сoстaвитль 
Шипильцинa Л.М.-«Дидaктикa Плюc»,-2001. 

7.  Aвгуcтoвa P.Гoвopи! Ты этo мoжeшь!-
M:Oлимп, 2002. 

8. Stephan von Techner and Harlad Martinsen. 
Introduction to Symbolic and Augumentative 
Communication/Publishinggroup, inc. San Diego, 
California, 1992. 

9. Attwood T. Why does Chris do that? - The 
National Autistic Society, 2002. 

10. Atwood T. The complete guide to Asperger's 
syndrome. - London and Filadelphia: Jessica 
Kingsley Publishers, 2006. 

11. Baron – Cohen, S (2000)/Theory of mind and 
autism: A fifteen year review. In S.Baron – Cohen, 
H. Tager – Flusberg&D.J.Cohen (Eds.), 
Understanding Other Minds: Perspectives from 
Developmental Cognitive Neuroscience (ppl – 20). 
Oxford University Press. 

12. Comer R.J. Fundamentals of Abnormal 
Psychology. - New York: Worth Publishers, 2001. 

13. Jackson L.Freaks, Greeks & Asperger 
Syndrome. A User Guide to Adolescence. - Jessica 
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Kingsley 
14. Publishers London and Philadelphia, 2002. 
15. Procter G.H. Personal Construct Psychology 

and Autism. Yournal of Constructivist Psychology. 
- Vol.14 – No 2 – 2001. 

16. Procter G.H. Autism and Family Therapy: A 
Personal Construct Approach/Edited by Stuart 
Powell, David Fulton Publishers, London, 2000. 

17. Siegen B.Helping Children with Autism: Learn 
Treatment Approaches for Parents and 
Professionals. - Oxford University Press, 2003. 

18. The Autism Encyclopedia/edited by Neisworth, 
J.T., Wolfe P.S.-Jessica Kingsley Publishers, 2005. 

19. Wing L. What's so special about autism? - The 
National  Autistic Society, 2006. 

Mācību papildliterat ūra Hedons M. Savādais atgadījums ar suni naktī 
(daiĜliteratūras grāmata). - R: JāĦa Rozes apgāds, 2005 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Communication – The Magazine of the National 
Autistic Society (UK) 
Augumentative and Alternative Communication – AAC 
Journal 
The Official Journal of the International Society for 
Augumentative and Alternative Communication 
(ISAAC) 
www.autisms.lv 
www.autism.org.uk 
www.autism.org./mind.html 
http://www.autismeurope.arc.be/ 
http://worldautism.org/ 
http://www.beepworld.de/members61/autism_waa 
http://www.autismus.de 
http://www.synapsis.waw.pl 
http://www.angsalombardia.it/index_ing.htm 
http://www.autismeurope.org/ 

 
Kursa autors:  Andžela Šteinberga 10.12.2007 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra  12.12.2007 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr.7 
Datums 

 
Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 12.12.2007 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Janina Ponomarjova LPA asistente Mag.paed. 
 
Kopējais stundu skaits 48 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Speciālā pedagoăija (A); Kl īniskā psiholoăija (B), Bērnu 
neiroloăija (A; Bērnu psihopatoloăija (A); Runas, dzirdes 
orgānu anatomija, fizioloăija un patoloăija (A). 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija  
Kursa mērėi Sniegt zināšanas un prasmes komunikācijas attīstīšanā, 

koriăēšanā un saskarsmes veidošanā  bērniem, kuriem ir 
noteikti vairāki (kompleksie) attīstības traucējumi. 

Kursa uzdevumi Veidot pedagoăiskās prasmes, kas veicinātu bērnu 
(skolēnu) psihisko un fizisko attīstības traucējumu 
korekciju un kompensāciju; 
Noteikt un izvērtēt attīstības traucējumu struktūru, 
dinamiku; 
Veikt skolēnu saziĦas iemaĦu un prasmju pedagoăisko 
izpēti; 
Mācīt noteikt, atlasīt un īstenot, atbilstoši bērna spējām un 
vajadzībām, alternatīvus komunikācijas līdzekĜus; 
Veikt skolēnu komunikācijas izpēti, aprobēt praktiskā 
darba metodes, darba veidus un paĦēmienus saziĦas 
līdzekĜu izmantošanā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Logopēds ar zināšanām un prasmēm darbā ar bērniem, 
kuriem ir noteikti kompleksie attīstības traucējumi. 

Kursa valoda Latviešu  
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Attīstības traucējumu skaidrojums pedagoăiskajā aspektā. Speciālās izglītības virzieni. Pedagoăiskā 
un psiholoăiskā attīstības traucējumu izpēte. Kompleksu attīstības traucējumu skaidrojums un izpēte. 
Saskarsmes, komunikācijas attīstība skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem. Sazināšanās iespēju izpēte, tās korekcijas loma personības attīstībā. Alternatīvās 
komunikācijas līdzekĜu sistēmas. Skolēna personības attīstības izpēte un tās organizācija speciālajā 
izglītībā. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma 

 
 
 
 

Apakštēma 
 
 
 
 

Apjoms 
stundās 

 
 
 

Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 

nodarbības,  

Kursa nosaukums Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu 
gadījumos 
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Attīstības traucējumi 
pedagoăiskā aspektā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saskarsme. 
Komunikācija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sazināšanās līdzekĜi 
skolēniem ar 
kompleksiem funkciju 
attīstības traucējumiem. 

Speciālās izglītības organizācija. 
 
Psiholoăiskās un pedagoăiskās attīstības 
traucējumu pazīmes un to respektēšana 
izglītības procesā. 
 
 
 
Primāro un sekundāro attīstības traucējumu 
skaidrojums pedagoăijā. 
 
Skolēnu vajadzību un interešu izpēte.  
 
Skolēnu personības attīstības virzieni un 
izglītošanas jomas. 
 
Kompleksie attīstības  traucējumi un to 
skaidrojums. 
 
Saskarsmes attīstības īpatnības. 
 
Skolēnu saskarsmes izpēte. 
 
Psihomotorā attīstība un komunikācija. 
 
Runas attīstības īpatnības un traucējumu 
korekcijas iespējas. 
 
Runa – saziĦas līdzeklis skolēniem ar 
vidēji smagiem un smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem. 
 
Runas attīstība skolēniem ar vairākiem 
attīstības traucējumiem( austisms, redzes 
un dzirdes traucējumi u.c.).  
 
Valodas izpētes dokumentācija un 
komunikācijas prasmju dinamika. 
 
 
Alternatīvā komunikācija, tās būtība 
skolēnu sociālā adaptācijā. 
 
Alternatīvās saziĦas līdzekĜi. Darbs ar 
zīmējumiem. Darbs ar piktogrammam un 
žestiem.  
 Valodas korekcijas īpatnības izglītošanas 
procesā. 

1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
5 
 
1 
 
 

1, 3 
 
 
1 
 
5 
 

1, 2 
 

1, 3 
 
 

2, 3 
 
 
 

3, 5 
 
 
 
1 
 
 
 

2, 1 
 
 
4 
 
 
1 
 
 

Lekcija 
 

Lekcija 
 
 
 
 
 

Lekcija 
 
 

Praktiskās 
nodarbības 

Lekcija 
 
 

Lekcija, 
praktiskās 
nodarbības 

Lekcija 
 

Praktiskās 
nodarbības 
Lekcija un 
praktiskās 
nodarbības 
Lekcija un 
praktiskās 
nodarbības 

 
 

Lekcijas un 
praktiskās 
nodarbības 

 
 

Praktiskās 
nodarbības 

 
Lekcijas un 
praltiskās 
nodarbības 

 
Praktiskās 
nodarbības 

 
Lekcija 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Logopēda darba organizācija speciālajā izglītībā ( praktiskie pētījumi). 
Kompleksu attīstības traucējumu izpēte (skolēnu pedagoăiskais 
raksturojums). Psihomotorās un valodas attīstības sakarības (referāts). 
Skolēnu ar kompleksiem funkciju attīstības traucējumiem runas izpēte 
(novērojumi ar dinamikas izpēte). Alternatīvās komunikācijas līdzekĜu 
izmantošanas iespējas (atbalstošā un aizstājošā komunikācija – referāts, 
sazināšanās līdzekĜu burtnīcas veidošana skolēnu vajadzību 

72 
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īstenošanai).  
Prasības KRP iegūšanai Bērnu kompleksu attīstības funkciju traucējumu 

sazināšanās prasmju noteikšana, izpētes organizācija, 
alternatīvu komunikācijas līdzekĜu atbilstoša atlase un 
īstenošana izglītības procesā. 

Mācību pamatliteratūra • Falka Č. Norādījumu grāmata: Piktogrammas. – 
Rīga: Velku fonds, 1998. – 66lpp. 

• Huhtanena K. Runu atbalstošas un aizstājošas 
komunikācijas metodes Somijā gadsimtu mijā. – Rīga: 
RasaABC, 2002. – 130lpp. 

• Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – 
Rīga:Preses nams,1998. –327 lpp. 

• Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребёнок в 
семье и обществе. Социализация детей с 
нарушением интеллекта. - Санкт-Петербург: Изд-
во «Дидактика Плюс», 2002. – 496 с. 

• Липакова В.И. Нарушения речи у детей с 
умственной отсталостью в степени имбецильности 
и направления логопедической работы,  
Ленинград: 1981.  

• Орфинская В.К. Развитие мышления и речи у 
аномальных детей: Ученые записи, т. 256, Л.: 
1963. – 355с. 

• Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. – 
Москва: Педагогика,1974. – 328 с. 

 
Mācību papildliterat ūra • Забрамная С.Д. Некоторые особенности глубоко 

умственно отсталых детей (имбецилов), Обучение 
и воспитание умственно отсталого ребенка, 
Международный сборник научных трудов. -  
Москва, 1982, 108 – 113с. 

• Вайзман Н. Психомоторика умственно отсталых 
детей. – М.: Аграф, 1997.  

• Bach, Heinz. Geistigbehindertenpadagogik. – 
Berlin:         Ed. Marhold im Wiss. – Verl.Spiess, 
1993, - 133lpp. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Дефектология. (Krievija) 
 

 
Kursa autors:  J. Ponomarjova 14.11.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra Nr.6 15.11.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:  L. Latsone 15.11.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vispārējā psiholoăija (A) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija 
Kursa mērėi sniegt pamatzināšans neiropsiholoăijā 
Kursa uzdevumi 4. Izzināt galvas smadzeĦu lomu psihiskajos 

procesos. 
5. Iepazīties ar psihisko funkciju izmaiĦām pie CNS 

bojājumiem. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sniedz ieskatu neiropsiholoăijā. Sniedz zināšanas par psihisko procesu traucējumiem dažādu 
smadzeĦu bojājumu gadījumos. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma  Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1. Neiropsiholoăija, tās attīstības posmi (anatomiskie, 
neiroloăiskie, psihofizioloăiskie novērojumi).  

2. Centrālā nervu sistēma, īss anatomisks pārskats. 
3. Psihisko funkciju sistēmveida funkcionālās lokalizācijas 

pamatprincips.  
4. Galvas smadzeĦu pusložu funkcionālā asimetrija.  
5. Redzes uztvere un pakauša daivu funkcijas. Redzes 

uztveres traucējumi.  
6. Dzirdes uztvere, deniĦu daivu funkcijas. Dzirdes uztveres 

traucējumi.  

 2 
 
4 
4 
 
4 
4 
 
4 
 

L/P 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Sarmīte Voitkāne Pedagoăijas katedra Mg. Psych. 

Kursa nosaukums Neiropsiholoăija 
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7. DeniĦu-paura-pakauša-TPO saskares zonas funkcijas. 
Psihisko funkciju traucējumi pie šīs zonas bojājumiem.  

8. Rīcības plānošana-uzvedības pašregulācija. Domāšana. 
Pieres daivu funkcijas. Domāšanas un uzvedības izmaiĦas 
pieres daivu disfunkciju gadījumos. PUSS teorija-A. 
Lūrijas teorijas turpinājums / PUSS-rīcības plānošana, 
uzmanība, sukcesīvums un simultānums.  

9. Runas process. Afāziju veidi, to izvērtēšanas 
pamatprincipi. 

 

4 
 
4 
 
 
 
 
4 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

2 referātu sagatavošana. 

 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots pārbaudījums. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Лурия А.Р. Высшие корковые человека.,2001. 

2. Лурия А.Р. Oсновы нейропсихологии., 1973. 
3. Хомская Е.Д., Нейропсихология., 1987. 
4. Блум Ф., Лейзерсон А. Мозг, зфзум и поведение, 
1988. 
5. Астапов В., М. Ввведение в дефнктологию с 
основамы неиро и патопсихологии.,  

    1994. 
6. Голдберг Э. Управляющий мозг. Лобные доли 
лидерство и цивилизация., 2003. 
7. H.Gleitman, Psychology., 1991. – 2.nodaĜa. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors: B.Trinīte   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Vija Zēlerte Psiholoăijas katedra Mg.psych. 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Psihes bioloăiskie pamati, vispārīgā psiholoăija, attīstības 
psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kl īniskā psiholoăija 
Kursa mērėi 1.Sniegt zināšanas par patopsiholoăijas uzdevumiem, 

pētīšanas metodēm. 
2. Veicināt izpratni par cilvēka psihisko procesu, funkciju 
traucējumu ietekmi uz dzīves kvalitāti 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt studentus ar klīniskās psiholoăijas 
jēdzieniem, uzdevumiem, pētīšanas objektu un 
kategorijām. 
2. iepazīstināt ar dažādiem traucējumu viediem, to 
pazīmēm, radītajām problēmām, korekcijas iespējām. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti zinās, kādas ir galvenās psihisko, psihogēno, 
personības attīstības traucējumu pazīmes, kāda ir to 
ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti 
 
 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss ietver sevī jautājumus par klīniskās psiholoăijas pētījuma metodēm, klīniskās psiholoăijas 
uzdevumiem, saistību ar citām psiholoăijas nozarēm, par psihisko procesu un stāvokĜu 
patopsiholoăiskajām izmaiĦām, gribas, kustību, apziĦas traucējumiem, organiskiem un psihogēniem 
traucējumiem, personības traucējumiem(šizofrēnija un epilepsija) bērnu un pusaudžu uzvedības un 
attīstības traucējumiem. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1. Ievads Klīniskās psiholoăijas priekšmets, pētīšana, 
uzdevumi, galvenās nostādnes, struktūra. 
Jēdziens par normu un patoloăiju 

 2 lekcijas 

2. Pētīšanas metodes 
klīniskajā psiholoăijā 

Kl īniski psiholoăiskie diagnosticēšanas 
aspekti, pētīšanas metožu izvēles principi 
un ētiskie aspekti 

 4 lekcijas 2 
semināri 

Kursa nosaukums Klīniskā psiholoăija 
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3. Traucējumu tipoloăija Psihisko procesu, īpašību un stāvokĜu 
traucējumi. Neirotiskie ar stresu saistītie 
somatoformie traucējumi, afektīvie 
traucējumi 

 4 lekcijas 
4semināri 

4. Psihosomatisko 
traucējumu 
fenomenoloăija 

Psihosomatisko traucējumu klasifikācija, 
izpausmes un ārstēšana 

 4 lekcijas 2 
semināri 

5. Personības traucējumi Šizofrēnija. Epilepsija  2 lekcijas 
6.Bērnu un pusaudžu 
emocionālie un attīstības 
traucējumi 

Pusaudžu afektīvās sfēras traucējumi, 
ēšanas traucējumi 

 4 lekcijas 4 
semināri  

7. Atkarības Atkarība no alkohola, narkotikām, tās 
cēloĦi 

 2 lekcijas 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras studijas 48 
Prasības KRP iegūšanai 70% apmeklējums, 2 sekmīgi ieskaites darbi, noslēguma 

pārbaudes darbs testa veidā 
Mācību pamatliteratūra 1) Kulbergs Juhans (2001) Dinamiskā psihiatrija - 

Jumava. 
2) Utināns Artūrs. Cilvēka psihe. R.: Nacionālais apgāds. 

2005. 315.lpp. 
3) Броитигам В., П.Кристиан, М.Рад. 

Психосоматическая медицина. -М.: 1999.  
4) Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М., 2000. 
5) Xрестоматия по нейропсихологии. Под ред. 

Е.Д.Хомской.-М., 2004. 
 

Mācību papildliterat ūra 6) The Clinical Psychology Handbook. -New York: 
1983. 

7) Личко А.Е. Типы конституциональных 
психопатий и акцентуаций характера в 
подросковом возрасте. 

8) Международная класификация болезней (1994). - 
С-П. 

9) Психология, словарь. -М.: 1990.  
10) Хорни (1997) Невроз и личностный рост, - С-П.:. 
11) Раттер М. Помощь трудным детям. – М., 1987 
12) Žurnāli „Latvijas Ārsts,” „Psiholoăijas pasaule,” 

„Psiholoăija Mums.” 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

LPA bibliotēka 

 
Kursa autors: Mg.psych.V.Zēlerte   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:  Nr. 3 no 01.11.2007  
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs: I.StrazdiĦa   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
 
 



 452

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Lūcija Ėeire Pedagoăijas katedra Lektore, Mg.paed. 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Mūsdienu latviešu valodā (fonētika, ortogrāfija, 
leksikoloăija, morfoloăija, sintakse); saskarsmes attīstība 
un speciālā psiholoăija. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Sniegt zināšanas par runas darbības kā cilvēka darbības 

sistēmas sastāvdaĜas attīstību, tās traucējumiem, lai 
sagatavotu studentus logopēda kvalifikācijas iegūšanai. 

Kursa uzdevumi 1. Sniegt zināšanas par psiholingvistikas kā zinātnes 
attīstību citu zinātĦu sistēmā. 

2. Sniegt zināšanas par runas darbības struktūru, 
funkcijām, veidiem un līmeĦiem. 

3. Veidot prasmi novērtēt runas un valodas 
traucējumus un izvēlēties korekcijas darba virzienus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme orientēties valodas sistēmas veidošanās procesā, 
atklāt traucējumu rašanās cēloĦus un noteikt korekcijas 
darba virzienus. 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss dod īsu psiholingvistikas kā zinātnes attīstības vēsturisku apskatu, runas darbības struktūras un 
funkciju analīzi, runas un citu psihisko procesu sasvstarpējo saistību, runas darbības veidus (runāšana, 
klausīšanās, lasīšana, rakstīšana), to traucējumu profilakses un korekcijas problēmas.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1. Īss psiholingvistikas kā 
zinātnes attīstības 
vēsturiskais apskats. 

 
1 Lekcija 

2. Runas darbības struktūra 
un funkcijas 

2.1.Runas darbības organizācijas 
līmeĦi. 
2.2.Runas darbības veidi. 
2.3.Runas darbības funkcijas 
(saskarsmes, kognitīvā, regulējošā). 
2.4.Runas un valodas vienības. 

1 Lekcija 

Kursa nosaukums Psiholingvistika 
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2.5.Runa spēja, tās iedzimtie un 
iegūtie elementi. 

3. Runas un citu psihisko 
procesu (uztveres, atmiĦas, 
domāšanas) savstarpējā 
saistība. 

 

1 Lekcija 

4. Runas ziĦojumu 
formul ēšanas līmenis. 
Valodas noformējuma posmi, 
fāzes: vārdu atlase 
(nominācija) un gramatiskās 
strukt ūras veidošana (vārdu 
sintakse). 

4.1.Vārdu izvēles posms. Vārda 
nozīme un jēga. Jēdzienu un nozīmes 
veidošanās sakarības ontoăenēzē. 
4.2.”Semantiskais lauks” un vārdu 
atlases noteikumi: asociatīvais, 
gadījums rakstura, strukturālais. 
Asociatīvais eksperiments kā metode 
semantiskā lauka atklāšanai. 
4.3.Gramatiskās strukturēšanas 
posms. Semantiskie un sintaktiskie 
noteikumi vārdu apvienošanai 
gramatiskās modelī. Gramatiskās 
strukturēšanas apguve ontoăenēzē. 
4.4.Runas realizācijas līmenis. 
Artikulācijas programma un 
artikulēmu izvēles noteikumi. Zilbes 
kā runas realizācijas vienību 
raksturojums. Zilbju struktūras 
apguve ontoăenēzē. 
4.5.Izteikums kā runāšanas produkts. 
Izteikuma tipoloăija. Tekstu veidi: 
stāstījuma, aprakstošais, pārdomu, 
ėēdes, paralēlais. Runas mehānisma 
veidošanās ontoăenēzē. 

1 
 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
 

 
1 
 
 
 
1  
 
1 

Lekcija 
 
 

Lekcija 
 
 

Seminārs 
 

Lekcija 
 
 

Prakt.d. 
 
 
 

Lekcija 
 
 
 

Lekcija 
 

Prakt.d. 

5. Jēdziens par runas uztveri 
kā sarežăītu perceptīvu – 
domājošu – mnestisku 
darbību. 

5.1.Mūsdienu teorijas par runas 
uztveri: „akustiskā”, „motoriskā”, 
„analīze, izmantojot sintēzi”. 
5.2.Runas uztveres mehānisma 
līmeĦi un operācijas. Sensoriskais 
līmenis, tā operācijas. Perceptīvais 
līmenis, tā operācijas. 

 
1 
 
 
1 
 

 

 
Lekcija 

 
 

Lekcija 

6. Rakstība 6.1.Jēdzieni „rakstība”, „rakstu 
runa”. Rakstu runas atšėirība no 
mutvārdu. 
6.2.Rakstības mehānisma modelis, tā 
līmeĦi, operācijas. 
6.3.Sensoriskais līmenis. Vārda 
fonemātiskā analīze, fonēmu lineārā 
sakārtojuma noteikšana, fonēmas un 
grafēmas atbilstības attīstības 
noteikšana, redzes priekšstatu 
grafiskā konfigurācija. Jēdziens par 
fonemātisko uztveri. 
6.4. Rakstības veidošanas procesa 
posmi bērna apmācībā. P. Galperina 
teorija par prāta darbības posmsecīgo 
veidošanos un tās izmantošana 
rakstības mācīšanā. Rakstības 
kontroles veidi. Paškontroles 
attīstīšana. 
6.5. Rakstības un rakstu runas 

 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

 
Lekcija 

 
Lekcija 

 
Lekcija 

 
 

Prakt.d. 
 

Seminārs 
 
 
 

Lekcija 
 
 
 
 

Seminārs 
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traucējumi. 
7. Lasīšana 7.1.Lasīšanas procesa psiholoăiskais 

saturs. Lasīšanas darbības aktu un 
operāciju sastāvs. Operācijas, kas 
saistītas ar lasīšanas tehniku: grafisko 
tēlu pazīšana, izteikuma saprašana. 
Jēdzieniskā minējuma loma lasīšanas 
procesā. 
7.2.Teksta piemērotība lasīšanai. 
7.3.Lasīšanas posmi. Lasīšanas 
temps. Lasīšanas vienības dažādās 
lasīšanas apguves pakāpēs. 
7.4.Lasīšanas traucējumi. 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
2 
 
2 

 
 
 

Lekcija 
 
 
 

Lekcija 
Lekcija 

Semināri 
 

Seminārs 
8. Bērnu runas veidošanās un 
attīstība 

 1 
2 

Lekcija 
Seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Referāta sagatavošana par kādu no dotajām tēmām: 
1. Pirmsrunas (pirmsvārdu) posms bērnu runas attīstībā. 
2. Fonēmu artikulācijas un fonemātiskās uztveres un analīzes 

prasmju veidošana. 
3. Vārdu nozīmes izpratnes attīstība ontoăenēzē. 
4. Jēdzienu attīstība un to pētīšanas metodes. 
5. „Semantiskais lauks” un tā izpēte. 
6. Iekšējās runas veidošanās un tās organizācija. 
7. Runas saistība ar psihiskajiem procesiem (uztveri, atmiĦu, 

domāšanu) 
Literat ūra 
1.  Vigotskis ě. Domāšana un runa. - R.: 

"Eve", 2002. - 392 lpp. 
2. Белянин В. Введение в 

психолингвистику. - М.: ЧеРо, 1999. - 128 с. 
3. Гвоздев А. Вопросы  изучения 

детской речи. - М., 1961. 
4. Исенина Е. Дословесный период 

развития речи у детейю - Саратов, 1986. 
5. Лурия А. Язык и сознание. Под ред. 

Е.Хомской. - Ростов н / Д.: изд. "Феникс", 1998. - 416 с. 
6. Фрумкина Р. Психолингвистика: 

Учебн. для студ.высш.учебн.заведений. - М.: "Академия", 2001. 
- 320 с. 

 

48 st. 

Prasības KRP iegūšanai KRP piešėir par aktīvu līdzdalību semināros, par 
patstāvīgo darbu, sagatavojot referātus. Kursa nobeigumā 
studenti, kārto ieskaiti (patstāvīgā darba prezentācija). 

Mācību pamatliteratūra 1. Vigotskis ě.S. Domāšana un runa. – R.: „Eve”, 2002., 
392 lpp. 

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: 
„Смысл”, 1999, 286 c. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: „Смысл”, 
1997, 365 c. 

4. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. – 
М., 1962. 

5. Лурия А.Р. Язык и сознание. – Ростов Н./D.: 
„Феникс”, 1998., 416 c. 

6. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М.: 
„Академия”, 2001, 316c. 

Mācību papildliterat ūra 1. Бернштейн Н.А. Очерки 
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по физиологии движений и физиологии 
активности. - М., 1966. 

2. Брунер Д. Психология познания. - М., 1977. 
3. 3. Гвоздев А.Н. 

Вопросы изучения детской речи. - М., 1963. 
4. Жинкин Н.И. Механизмы речи. - М., 1958. 
5. Зимняя И.А. Речевая деятельность и психология 

речи.  В кн.: Основы речевой  деятельности. - М., 
1974, с. 64-72. 

6. Леонтьев А.А. 
Психолингвистические единицы и порождение 
речевого высказывания. - М.: "Наука", 1969, 305 с. 

7. Леонтьев А.А. Язык, 
речь, речевая деятельность. - М., 1969. 

8. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. - М.,1973. 
9. Лурия А.Р. Основные проблемы 

нейролингвистики. - М., 1975. 
10. Лурия А.Р. Мозг человека и психические 

процессы. - М., 1963. 
11. Маркова А.К. Психология усвоения языка как 

средства общения. - М., 1974. 
12. Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. 

- М., 1981. 
13. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. - М., 1999. 
14. Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. - М., 

1976. 
15. Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. - М., 

1968. 
16. Хомский Р. Язык и мышление: Пер. с англ. - М., 

1972. 
17. Чистович Л.А. Речь. Артикуляция. Восприятие. - 

Л., 1965. 
18. Грибова О.Е. Психолингвистика и логопедия: 

вопросы, предложения / Дефектология 1999  / 3, с. 
3 - 11. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Дефектология 
Behindertenpaedagogik 

 
Kursa autors:  Lūcija Ėeire 27.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas  28.09.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 3 
Datums 

Katedras vadītājs:  Anita Līdaka 28.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 KRP 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Daina Lieăeniece Pedagogijas katedra Prof., Dr.habil.paed. 
 
Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 10 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 st. 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija 
Kursa mērėi Iepazīstināt ar gerontoloăijas likumībām, lai rosinātu 

studentus uz tām balstīties sociālā darbā ar veciem 
cilvēkiem. 

Kursa uzdevumi 1) Palīdzēt veidot studentiem veidot izpratnti par 
cilvēku pēc 60-65 gadiem bioloăisko, psiholoăisko un 
sociālo novecošanos, dzīves stila īpatnībām un 
iespējām adaptēties sociālā vidē un pašrealizēties. 

2) palīdzēt studentiem veidot  priekšstatu par 
gerontoloăiskā sociālā darba daudzveidību aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšanā, respektējot klienta 
psiholoăiskās un sociālās vajadzības. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1) studentu viedokĜu veidošanās par gerontoăenēzes 
perioda klientu gerontopsiholoăiska rakstura parādību 
izpaudumiem viĦu dzīves darbībā un attieksmēs, attiecībās 
pret apkārtējo pasauli 
2) studentu izpratnes veidošanās par sociālā darba 
specifiku ar veciem cilvēkiem, respektējot viĦu 
psiholoăiskās un sociālās vajadzības. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss orientēts studentu izpratnes un kompetenču veidošanai par cilvēka pēc 60-65 gadiem 
gerontopsiholoăiskām īpatnībām un sociālā pedagoga atbalstošo darbību vecā cilvēka socializācijā un 
viĦa resursu attīstībā un saglabāšanā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 

Kursa nosaukums Gerontoloăija 
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nodarbības, 
laboratorijas 

darbi) 
1. Gerontopsiholoăijas 
būtība 

1.1. Cilvēka bioloăiskā, psiholoăiskā, 
sociālā novecošanās pēc 60-65 gadiem. 

1 Lekcija 

 1.2. Dažādas gerontoăenēzes perioda 
klasifikācijas. Ilgdzīvotāji. 

1 Lekcija 

2. Mūža nepārtrauktās 
attīstības psiholoăija par 
attīstības  iespējām periodā 
pēc 60-65gadiem. 

2.1. Attīstības uzdevumi un šėēršĜi 
dažādos perodos pēc 60-65 gadiem. 

2/2 Lekcija/semin
ārs 

3. Gerontoăenēzes perioda 
psiholoăiskais 
raksturojums. 

3.1. Kognitīvā sfēra. Faktori, kas sekmē 
kognitīvo funkcionēšanu. Faktori, kas 
ietekmē lejupslīdi. Vecuma gudrība. 

2  

 3.2. Afektīvā sfēra.   
 3.3. Motivācijas sfēra. Motīvu attieksmes 

dinamika dažādos periodos. 
1  

4. Vecā cilvēka attieksme 
pret savu novecošanos. 

4.1. Galvenie veidi, kā cilvēks pieĦem 
savu novecošanos. (D.Bromley) 

1  

 4.2. Vecā cilvēka identitāti kā „EGO” 
sfēru ietekmējošie faktori: veselīgs 
dzīvesveids, izpratne par dzīves vērtībām, 
laulība vai vientulība, brīvais laiks, mājas 
ekonomika, krīzes un kritiskās situācijas. 

2/2 Lekcija/ 
seminārs 

5. Sociālā pedagoga 
atbalstošā darbība 
gerontoloăiskajam 
klientam. 

Sociālais darbs ar veciem cilvēkiem: 
iespējas (aprūpe dzīves vietās, dienas 
centros, pašvaldību pansijās, grupu 
dzīvokĜos u.c.) 
Sociālā pedagoga izpratne un 
ieinteresētība mijiedarbībā ar veco cilvēku 
respektēt viĦa psiholoăiskās un sociālās 
vajadzības 

2 Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Students sagatavo 2 seminārus par tēmām: 
 Gerontoăenēzes perioda dažādu vecuma posmu psiholoăiskais raksturojums. 
 Sociālā pedagoga iespējamā palīdzība vecajam cilvēkam. 

 
Prasības KRP iegūšanai  
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Alternatīvās  aprūpes rokasgrāmata. – Rīga: Sociālās palīdzības 
fonds, 2002. 

2. Ābele A.Gerontoloăiskā sociālā darba vēsturiskā attīstība Latvijā. 
– Rīga: SDSPA „Attīstība” , 1999 

3. Danilāns A., ZariĦš Z. Kas izmainās cilvēkam novecojot?// 
Veselība Nr. 3, 1989. 

4. Džordža Ž. Globāla novecošana – kāda ir sociālā darbinieka loma? 
Dzīves jautājumi V – Rīga: SDSPA „Attīstība”, 2000. – 23.-44.lpp. 

5. Laškova I., Gujare I. Pieaugušo sociālās aprūpes institūciju 
standarti// Sociālais darbinieks – 8, Nr.3, 2003. 

6. Lieăeniece D. Ievads androgoăijā. (2.un 3.nodaĜa) – Rīga: RaKa, 
2002. 

7. LiepiĦa S. Gerontoloăijas psiholoăiskie aspekti. – Rīga: RaKa, 
1998. 

8. Kulbergs J. Krīze un attīstība. – Liepāja: LPA, 1998. 
9. Rumba S. Gerontoloăiskā sociālā darba specifika. Dzīves 
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jautājumi IX, Rīga: SDSPA „Attīstība”, 2006. 
10. Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem Latvijā 2005/ Statistika un 

analīze. – Rīga: SPP, 2007.   
11. Svence G. Attīstības psiholoăija. Vecums, vēlīnie brieduma gadi. 

– Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
12. Психология человека. Oт роҗдения до смерти. 

Психологическая  енциклопедия. Полный курс психологии 
развития. Под ред. A.A. Peaна – Caнkт-Петербург, Mocквa 
„Пресс”, 2001. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. KrūmiĦš J. Iedzīvotāju mūža ilgums – tendences un palielināšanās 
problēmas. – Rīga: LU, 1993 

2. Piuše L. Sociālais darbs un cilvēktiesības sociālo pārmaiĦu laikā 
Eiropas Padomes skatījumā. – Rīga: SDSPA „Attīstība”, 1999. 

3. Cornelius S.U., Caspi A. 1987. Everyday problem solving in 
adulthood and old age // Psychology of Aging 2 (2), 144 – 153. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

 

 
Kursa autors:  Daina Lieăeniece 10.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra  28.09.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 3 
Datums 

Katedras vadītājs:  Anita Līdaka 28.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Kursa nosaukums Logopēdijas vēsture 
Statuss (A,B,C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds            Strukt ūrvienība Amats,grāds 
  Lūcija Ėeire           Pedagoăijas katedra    lektore, Mg. paed. 

Kopējais stundu skaits 16 st. 
Lekciju skaits 8 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 st. 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 –bakalaura;P– 
profesionālais*; 5-6 – maăistra; 7– 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Speciālās pedagoăijas vēsture; logopēdijas pamati; 
neiropatoloăija  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar logopēdijas kā zinātnes 

attīstību, tās saistību ar medicīnu; speciālo 
pedagoăiju un tās vēsturi; psiholingvistiku (runas 
psiholoăiju). 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt studentus ar logopēdijas zinātnes 
attīstības posmiem pasaulē, Eiropā, Latvijā. 

2. Dot ieskatu par ievērojamāko zinātnieku 
darbību runas traucējumu pētīšanā un korekcijā. 

3. Izglītot studentus par logopēdiskās palīdzības 
organizēšanu mūsu valstī. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
prasmes) 

Prasme orientēties zinātnieku atziĦās par dažādu 
runas un valodas traucējumu korekcijas problēmām 
vēsturiskā skatījumā. 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300rakstu zīmēm) 

Kurss dod ieskatu logopēdijas zinātnes attīstībā par logopēdiskās palīdzības organizēšanu 
dažādos laika posmos pasaulē, Eiropā, Latvijā, logopēdijas zinātnes attīstību un vietu citu 
zinātĦu sistēmā.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Logopēdijas kā zinātnes attīstības filozofiskais, 
vēsturiskais un metodoloăiskais pamats. Augstāko 
psihisko funkciju pētījumi cilvēka runas normālas 
attīstības un patoloăiskas attīstības gadījumos. 

2. Galvenie logopēdijas kā zinātnes attīstības 
posmi:  

        1.posms – Antīkais posms līdz 18.gs. 
      Filozofiskie un dabaszinātnieku uzskati par 

psihiskajām funkcijām un runu. Dominējošie 
priekšstati par runas patoloăijas cēloĦiem, 
mehānismiem, simptomātiku, klasifikāciju un 
labošanu. 

1 st. 
 
 
 
 
 
 
1 st. 
2 s. 
 
 
 

Lekcija 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
Seminārs 
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      Hipokrāta, AristoteĜa, Galena, Avicennas u.c. darbu 
nozīme mācības par runas patoloăiju attīstībā. 
2. posms – sākot no 18. gs. līdz divām trešdaĜām 19.gs. 
      Anatomijas, fizioloăijas, medicīnas, lingvistikas 
zinātĦu attīstības loma izpratnē par psihisko funkciju un 
runas būtību. Galvenās pamatnostādnes par runas 
patoloăiju un to labošanas metodēm. 
      Dažādu zinātnisko novirzienu rašanās runas 
patoloăijas pētīšanā, logopēdiskās palīdzības 
organizēšanā.  
      M. Daka, K. Vernikes, L Lihteima, H. Džeksona, A. 
Kusmaula, H.HermaĦa, P. Koena u. c. tā laika 
zinātnieku loma logopēdijas kā zinātnes attīstībā. 
3.posms – no 19. gs. pēdējās ceturtdaĜas līdz 20. gs. 50-
tajiem gadiem. 
      Dažādu koncepciju attīstība par augstākajām 
psihiskajām funkcijām un to loma normālas un 
patoloăiskas runas attīstības izpratnē. 
      Galvenie virzieni runas traucējumu labošanas 
metodēm. Logopēdijas zinātnes vieta citu zinātĦu 
sistēmā. Logopēdijas zinātnes organizatoriskais 
stāvoklis. Logopēdijas saistība ar citām zinātnēm. 
Sistemātiska, kompleksa pieeja runas patoloăijas 
pētīšanā un novēršanā. Logopēdiskās palīdzības 
organizēšana. K. Monakova, P. Mari, A. Pika, K. 
Goldšteina, I.A. Sikorska, V. Oltuševska, A.Libmana, 
H. Heda, V. M. Tarkovska, D.G. Netkačova, 
ě.S.Vigotska u.c. loma logopēdijas zinātnes attīstībā. 
4.posms – no 20. gs. 50-tajiem gadiem līdz mūsdienām. 
      Jaunu logopēdijas zinātnes metodoloăisko principu 
izstrāde. Multidisciplinārās pieejas attīstība runas 
traucējumu pētīšanā, profilaksē un labošanā. Jaunu 
pētīšanas metožu ieviešana. Jaunu problēmu izdalīšana 
un to risināšana. 
Logopēdiskās palīdzības organizēšana. 
M.Seemana, M.E.Hvatceva, A.R. Lurija, 
L.S.Cvetkovas, M.K.Burlakovas, S. Borela-Mezoni, P. 
Anohina, N. Bernšteina, Ž. Ažuriagerri, A. Bentona, 
V.K.Orfinskas, N.N.Traugott, R.Levinas, B.Grinšpuna, 
S.Šahovskas, V.SeĜivestrova u.c. pētījumi. 

3. Logopēdiskās palīdzības organizēšana un           
logopēdijas zinātnes attīstība Latvijā. 

 
 
 
 
 
2 st. 
2 st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 st. 
2 st. 
 
 
 
2 st. 
 

 
 
 
 
 
Lekcija 
Seminārs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
Seminārs 
 
 
 
Seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 
stundās 

Referāta sagatavošana par kādu no dotajām tēmām: 
1. Logopēdiskās palīdzības organizēšanas pirmssākumi Latvijā un 

logopēdijas kā speciālas nozares veidošanās Latvijā. 
2. Elvīras Lauvas loma Latvijas logopēdijas vēsturē. 
3. I.Bauskas un I. Burves darbība rinolālijas labošanā speciālajās izglītības 

iestādēs. 
4. Logopēdu izglītošana PSRS augstskolās, LPI, LU, Rēzeknes augstskolā. 
5. Latvijas logopēdu  un ārstu ieguldījums logopēdijas attīstībā Latvijā 

(A.Ăērmane, I.Bākulis, M.DiĦăele, I.Bauska, G.Gricis, S.Tūbele, 
R.Vīgante, u.c.) 

6. Speciālās iestādes Latvijā logopēdiskās palīdzības organizēšanai.  

48 st. 

Prasības KRP 
iegūšanai 

KRP piešėir par aktīvu līdzdalību semināros, par patstāvīgo darbu, 
sagatavojot referātus. Kursa nobeigumā studenti kārto ieskaiti. 
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Mācību 
pamatliteratūra 

Kravalis Jāzeps. Latvijas speciālās skolas (1840. – 1996.) – R.: ,,Mācību 
grāmata”, 1996. – 129 lpp. 

Mācību 
papildliterat ūra 

 

Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

Дефектология 
www.cplol.eu 
www.acsu.buffalo.edu/~duchan/new_history 19c/elocution.html/ 
www.heinemann.com./info.usc.edu/dept/education 

 
Kursa autors:  Lūcija Ėeire 25.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas  28.09.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 3 
Datums 

Katedras vadītājs:  Anita Līdaka 28.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Vineta Tomsone Matemātikas un informātikas 
katedra 

Asistente, Mg.sc.educ. 

Kopējais stundu skaits 16 
Lekciju skaits 4 
Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – 
bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, programmas 
daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Datorzinības 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Datorzinātne/Datoru un sistēmu programmatūra 
Kursa mērėi PadziĜināt gūtās zināšanas un prasmes IT izmantošanā dažādu 

vadības un organizatorisku problēmu risināšanā. Radīt priekšstatu 
par informācijas un komunikāciju tehnoloăiju ietekmi sabiedriskajos 
procesos. PadziĜināt zināšanas un prasmes metodiskā materiāla 
izstrādē, izmantojot informācijas tehnoloăijas. 

Kursa uzdevumi Kursa uzdevums ir sekmēt informācijas tehnoloăiju izmantošanu 
logopēdu ikdienas darbā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas un prasmes informācijas tehnoloăiju izmantošanā dažādu 
uzdevumu risināšanā 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa mērėis ir nostiprināt un padziĜināt zināšanas IT izmantošanā dažādu vadības un organizatorisku 
problēmu risināšanā. Kursa uzdevums ir sekmēt informācijas tehnoloăiju izmantošanu logopēdu 
ikdienas darbā. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Programmas un 
metodiskie 
materiāli 
logopēdiem 

Pārskats par speciāli izstrādātām 
datorprogrammām, kuras izmanto 
runas, valodas un komunikācijas 
traucējumu novēršanai.  

2 Praktiskā nodarbība 

 Pārskats par internetā atrodamiem 
mācību materiāliem un programmām. 
To izmantošana pašu veidotos mācību 
materiālos. 

2 Praktiskā nodarbība 

Mācību materiālu 
veidošana 

1. Ms Word iespējas mācību materiālu 
veidošanā. 

1; 1 Lekcija + Praktiskā 
nodarbība 

 2. Ms PowerPoint iespējas mācību 
materiālu veidošanā. 

1; 1 Lekcija + Praktiskā 
nodarbība 

Kursa nosaukums Informātikas tehnoloăijas logopēdij ā 
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 3. Audio un video efektu izmantošana. 1; 1 Lekcija + Praktiskā 
nodarbība 

 4. Ms Access izmantošana logopēda 
darbā. 

1; 3 Lekcija + Praktiskā 
nodarbība 

Noslēguma 
seminārs par IT 
izmantošanu 
logopēdiem 

Studentu izstrādāto metodisko materiālu 
prezentācija 

2 Seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Izstrādāt logopēda darbam lietderīgu metodisku materiālu, 
izmantojot informācijas tehnoloăijas. 

24 stundas 

Prasības KRP iegūšanai Students prezentē savu izstrādāto metodisko materiālu. 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. - R.: 
Turība, 2005. - 168 lpp.  

2. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 
2003. - R.: Turība, 2006. - 144 lpp. 

3. Teksta redaktors Microsoft Word. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000. 
4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint. 

V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000. 
5. Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft 

PowerPoint. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002. 
6. Jurenoks A., Rikure T. Microsoft Access XP. No iesācējiem līdz 

lietpratējiem. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
7. Nāgelis J. Microsoft Access 2000 no A līdz Z. – R: “Datorzinību  

centrs”, 2000., 184.lpp. 
8. Lukažis Dz. Datu bāzes vadība. Programma Microsoft Access.- R.: 

Biznesa augstskola Turība, 2000, 95.lpp.  
9. Kliedere I. Microsoft Access 2000. Rīga: Apmācības un konsultāciju 

centrs "GRĀDA", 2001., 126 lpp. 
Mācību 
papildliterat ūra 

 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

 www.liis.lv/mspamati 
 www.riga.lv/LV/Channels/About_Riga/Kaleidoscope/talmaciba.htm 

 
Kursa autors:  Vineta Tomsone 30.08.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Matemātikas un 

informātikas katedra 
Nr. 1 30.08.2007. 

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 
protokola Nr. 

Datums 

Katedras vadītājs:  Kārlis Dobelis 30.08.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Blāzma Vikmane Pedagoăijas katedra Docente, Dr. paed. 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P 
– profesionālais*, 5-6 – maăistra; 
7- doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, programmas daĜa, 
kur ā kurss jāapgūst) 

Logopēdija, vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija/speciālā (koriăējošā) pedagoăija 
Kursa mērėi Apgūt zināšanas un prasmes logoritmikas izmantošanā runas 

korekcijā un bērna personības attīstības sekmēšanā 
Kursa uzdevumi 1. Iegūt priekšsatus par mūzikas un muzikālo aktivitāšu 

labvēlīgo ietekmi uz personības attīstību, tās terapeitisko 
nozīmi. 

2. Izprast logoritmikas kā koriăējošās pedagoăijas 
sastāvdaĜas būtību, tās mērėus, saturu un uzdevumus. 

3. Apgūt logoritmikā izmantojamās rotaĜas un 
vingrinājumus, piemērojot tos dažādu runas un ārpus runas 
psihisko traucējumu korekcijas vajadzībām. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Teorētiska izpratne par logoritmikas būtību un nozīmi runas 
korekcijā un personības attīstībā, apgūtas logopēdiska rakstura 
rotaĜas un vingrinājumi, izkoptas pamatprasmes to 
izmantošanai logopēda darbā  

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Logoritmikas apguve dod iespēju apgūt dažādus vingrinājumus un muzikāli ritmiskas rotaĜas, īpaši 
pirkstiĦrotaĜas, valodas un runas, artikulācijas aparāta, sīkās pirkstu un roku muskulatūras, vispārējās 
motorikas, psihisko procesu (uzmanība, atmiĦa, iztēle u.c.) attīstīšanai un traucējumu korekcijai. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

1.Tēma 

Ievads logoritmikā  

Apakštēma 
Logoritmikas jēdziens. Mūzikas, kustības un 
vārda vienotība logoritmikā. Logoritmikas 
pamatprincipi, mērėis un uzdevumi. 
Logoritmikas līdzekĜi, metodes un paĦēmieni. 
Logoritmikas posmi. 

Apjoms 
stundās 

 
4 

Veids 
(lekcijas - 
2, 
praktisk ās 
nodarbība
s – 2 ) 

2.Tēma 
Mūzika kā 
logoritmikas 
pamatelements 

 

Apakštēma  
Mūzikas būtība, tās abvēlīgā ietekme uz 
emocionālo, intelektuālo, sociālo, fizisko un 
estētiski ētisko attīstību. Muzikālās dzirdes un 
runas dzirdes attīstības mijiedarbība. Motoro 
funkciju nozīme runas un muzikālās dzirdes 
attīstībā. 

Apjoms 
stundās 

8 

Veids 
(lekcijas - 
4, 
praktisk ās 
nodarbība
s – 4 ) 

3.Tēma Apakštēma Apjoms Veids 

Kursa nosaukums Logopēdiskā ritmika 
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SkaĦu uztveres un 
ritma izj ūtas 
attīstīšana  

Logoritmikas pirmā posma uzdevumi. TrokšĦu 
un mūzikas skaĦu saklausīšanas vingrinājumi. 
Mūzikas rakstura un tempa uztvere. 
Vingrinājumi ritma izjūtas attīstīšanai. 

stundās 
8 

(lekcijas – 
4, 
prakt.nod. 

4.Tēma 

Dziedāšana 
logoritmik ā 

Apakštēma 
Vokālo iemaĦu raksturojums. Pareizas stājas 
elpošanas vingrinājumi. Dziedāšanas 
vingrinājumi dažādu runas traucējumu 
novēršanai Dziedāšanas apvienojums ar 
ėermeĦa, roku, kāju ritmiskām kustībām. 
PirkstiĦu rotaĜas ar dziedāšanu. Ritma runa un 
dziedāšana. 

Apjoms 
stundās 

12 

Veids 
(lekcijas - 
6, 
praktisk ās 
nodarbība
s – 6 ) 

5.Tēma 
Kustības mūzikas 
pavadījumā 

Apakštēma 
MuskuĜu tonusa regulācijas vingrinājumi. 
RotaĜas uzmanības aktivizācijai un iztēles 
veicināšanai. Kustību ritmiskuma un plūduma 
nozīme stostīšanās korekcijai. Lomu rotaĜas. 
Mūzikas instrumentu spēles elementi. 

Apjoms 
stundās 

8 

Veids 
(lekcijas - 
4, 
praktisk ās 
nodarbība
s – 4 ) 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 
stundās 

1. Noklausīties un atlasīt dažus logoritmikas nodarbībām piemērotus skaĦu ierakstus, 
dziesmas. 

2. Izstrādāt referātu „Mūzikas nozīme logoritmikā“ (2-3 lpp) 
3. Nostiprināt sākotnējās prasmes vadīt dažādus logoritmiskos vingrinājumus, rotaĜas 

ar dziedāšanu, pirkstiĦrotaĜas, kustību rotaĜas un lomu rotaĜas mūzikas pavadībā. 
4. Pilnveidot bērnu mūzikas instrumentu spēles prasmes. 
5. Uzkrāt logopēdisko vingrinājumu un rotaĜu kartotēku. 

44 

Prasības KRP iegūšanai 1. Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās vingrinājumu un 
rotaĜu apguvē. 

2. Apgūtas prasmes veikt logopēda darbu apvienot ar 
logoritmikas elementiem.  

3. Uzkrāta logopēdisko vingrinājumu un rotaĜu kartotēka, 
atbilstoši korekcijas uzdevumiem. 

Mācību pamatliteratūra 1. Cukura A., Cukura-Akmene D. Vispārēji vingrinājumi 
logoritmikā. – Rīga: Pētergailis, 2004. – 46 lpp. 
2. Krafte B. PirkstiĦu rotaĜas. Rīga: PUSE PLUS, b.g. 
3. Волкова Г. Логопедическая ритмика. Москва, 2002. 

Mācību papildliterat ūra 1. HadaĦonoka I., HadaĦonoka L., StaĜăe L. u.c. Sociālais 
pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem. – Rīga: 
Rasa ABC, 2002. 
2. Helminga H. Montesori pedagoăija. – Rīga: Jumava, 
2006. 
3. Mazais draudziĦ, pulkā nāc!/sast. I.Banceviča. – Rīga: 
Avots, 1998. 
4. Šēnveilers R., Ptoks M. Foniatrija un pedagoăiskā 
audioloăija. – Rīga: Rasa ABC, 2001. 

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

 

 
Kursa autors:  BLĀZMA VIKMANE 1.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas  28.09.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 3 Datums 
Katedras vadītājs:  ANITA LĪDAKA 28.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 



 467

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra M Sc, lektore 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Pētījumu metodoloăija (A), Valodas traucējumi bērniem 
(B), SkaĦu izrunas traucējumi (B), ŠėeltĦu runa (B), 
Runas tempa un ritma traucējumi (B). 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi 1. Veicināt un attīstīt pētnieciskā darba prasmes 

2. Apkopot teorētiskās un praktiskās zināšanas bērnu 
logopēdijā 

Kursa uzdevumi 1. PadziĜināt studenta profesionālās zināšanas bērnu 
logopēdijā. 

2. Apgūt pētnieciskās darbības pamatprasmes 
3. Iepazīt zinātnisko darbu izstrādes procesu un 

metodoloăiju. 
4. Apkopot un analizēt prakses laikā savākto datu 

materiālu un novērojumus. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

� prasme izvēlēties tēmu un rakstīt darbu pētījuma 
robežās, 

� prasme izvirzīt mērėi un definēt uzdevumus, 
� prasme strādāt ar literatūras avotiem, 
� prasme integrēt un apkopot darbā prakses laikā iegūtos 

datus, izdarītos novērojumus, secinājumus un atziĦas, 
� prasme izdarīt secinājumus, 
� prasme  publiski uzstāties. 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju darbs bērnu logopēdijā apkopo un  padziĜina studentu profesionālās zināšanas bērnu 
logopēdijā, veicina un attīsta pētnieciskā darba prasmes. Studiju darba minimālais apjoms 15.lpp 
datorrakstā. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

    
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

  

Kursa nosaukums Studiju darbs logopēdij ā I (bērnu logopēdija) 
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Prasības KRP iegūšanai Aizstāvēts studiju darbs. 
 
Mācību pamatliteratūra Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 

noteikumi LPA studentiem. 7.(papildinātais, pārstrādātais) 
izdevums. Liepāja, 2004. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Baiba Trinīte 28.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra  31.01.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 8 
Datums 

Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 31.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra M Sc, lektore 
 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Pētījumu metodoloăija (A), Rakstu valodas traucējumi 
(B), Psiholingvistika (B), Didaktika (A), Saskarsmes 
psiholoăijai (A), Pedagoăiskā psiholoăija (A). 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi 1. Veicināt un attīstīt pētnieciskā darba prasmes 

2. Apkopot teorētiskās un praktiskās zināšanas 
skolas logopēdijā 

Kursa uzdevumi 1. PadziĜināt studenta profesionālās zināšanas skolas 
logopēdijā. 

2. Apgūt pētnieciskās darbības pamatprasmes 
3. Iepazīt zinātnisko darbu izstrādes procesu un 

metodoloăiju. 
4. Apkopot un analizēt prakses laikā savākto datu 

materiālu un novērojumus. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

� prasme izvēlēties tēmu un rakstīt darbu pētījuma 
robežās, 

� prasme izvirzīt mērėi un definēt uzdevumus, 
� prasme strādāt ar literatūras avotiem, 
� prasme integrēt un apkopot darbā prakses laikā 

iegūtos datus, izdarītos novērojumus, secinājumus un 
atziĦas, 

� prasme izdarīt secinājumus, 
� prasme  publiski uzstāties.  

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju darbs skolas logopēdijā apkopo un  padziĜina studentu profesionālās zināšanas skolas 
logopēdijā, veicina un attīsta pētnieciskā darba prasmes. Studiju darba minimālais apjoms 15.lpp 
datorrakstā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 

Kursa nosaukums Studiju darbs logopēdij ā II (skolas  logopēdija) 
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nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Aizstāvēts studiju darbs. 
 
Mācību pamatliteratūra Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 

noteikumi LPA studentiem. 7.(papildinātais, pārstrādātais) 
izdevums. Liepāja, 2004. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Baiba Trinīte 28.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra  31.01.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 8 
Datums 

Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 31.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra M Sc, lektore 
 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Pētījumu metodoloăija (A), Sazināšanās personām ar 
kompleksiem funkciju traucējumiem (B), Alternatīvā un 
augmentatīvā sazināšanās (B), Bērnu dizartrija (B), Ēšanas 
traucējumi (B), Speciālā pedagoăija (A), Kl īniskā 
psiholoăija (B). 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi 1. Veicināt un attīstīt pētnieciskā darba prasmes 

2. Apkopot teorētiskās un praktiskās zināšanas 
logopēdijā par personām ar kompleksiem funkciju 
traucējumiem 

Kursa uzdevumi 1. PadziĜināt studenta profesionālās zināšanas par 
logopēdiskā darba iespējām strādājot ar kompleksiem 
funkciju traucējumiem. 

2. Apgūt pētnieciskās darbības pamatprasmes 
3. Iepazīt zinātnisko darbu izstrādes procesu un 

metodoloăiju. 
4. Apkopot un analizēt prakses laikā savākto datu 

materiālu un novērojumus. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

� prasme izvēlēties tēmu un rakstīt darbu pētījuma 
robežās, 

� prasme izvirzīt mērėi un definēt uzdevumus, 
� prasme strādāt ar literatūras avotiem, 
� prasme integrēt un apkopot darbā prakses laikā iegūtos 

datus, izdarītos novērojumus, secinājumus un atziĦas, 
� prasme izdarīt secinājumus, 
� prasme  publiski uzstāties.  

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju darbs bērnu logopēdijā apkopo un  padziĜina studentu profesionālās zināšanas par personām ar 
kompleksiem funkciju traucējumiem, veicina un attīsta pētnieciskā darba prasmes. Studiju darba 
minimālais apjoms 15.lpp datorrakstā. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 

Kursa nosaukums Studiju darbs logopēdij ā III (sazināšanās kompleksu 
funkciju trauc ējumu gadījumos) 
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semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Aizstāvēts studiju darbs. 
 
Mācību pamatliteratūra Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 

noteikumi LPA studentiem. 7.(papildinātais, pārstrādātais) 
izdevums. Liepāja, 2004. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Baiba Trinīte 28.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra  31.01.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 8 
Datums 

Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 31.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
 
 



 473

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) Prakse  
Kred ītpunktu skaits 2 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Ievads profesionālajās studijās (B), Ievads logopēdijā (B), 
Transkripcija (B), Profesionālā ētika (A), Bērna valodas 
attīstība (A), Vispārīgā pedagoăija (A), Vispārējā 
psiholoăija (A) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi • Iepazīties ar logopēdiskā darba organizāciju 

pirmsskolas izglītības iestādē. 
• Veidot priekšstatu par sadarbības veidošanas 

prasmēm starp klientu un logopēdu. 
• Nostiprināt teorētiskos kursos iegūtās zināšanas. 
 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīties ar logopēdiskā darba organizāciju 
prakses vietā 

2. Hospitēt bērna runas un valodas novērtēšanas 
gaitu  

3. Hospitēt individuālās un grupu logopēdiskās 
nodarbības  

4. Palīdzēt logopēdam nodarbību sagatavošanā, 
aktīvi piedalīties tajās. 

5. Prakses noslēgumā izvērtēt padarīto darbu un 
atspoguĜo to prakses atskaitē. 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentam ir priekšstats par logopēdiskā darba 
organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē, priekšstats  par 
sadarbības veidošanu ar klientu. Ir nostiprinātas 
teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas.  

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Vērošanas prakse vispārējā vai speciālā izglītības iestādē. Studenti iepazīstas ar logopēdiskā darba 
organizāciju dažādās izglītības iestādēs. Studenti apgūst sadarbības veidošanas prasmes starp klientu 
un logopēdu. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 

Kursa nosaukums Logopēdiskā prakse I (Logopēdiskā darba 
hospitēšana) 
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Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti prakses uzdevumi. 
 
Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

B.Trinīte Norādījumi Logopēdiskajai praksei I  

 
Kursa autors:  B. Trinīte 10.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:   12.12.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 7 
Datums 

Katedras vadītājs:  L.Latsone 12.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) Prakse  
Kred ītpunktu skaits 4 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Valodas traucējumi bērniem (B), SkaĦu izrunas 
traucējumi (B), Runas un valodas novērtēšanas metodes 
(B), Agrīnās attīstības logopēdija (B) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi • Praksē apgūt un nostiprināt runas un valodas 

traucējumu novērtēšanas un novēršanas prasmes 
pirmsskolas vecuma bērniem.  

• Veidot priekšstatu par profilaktiskā darba 
veikšanas iespējām pirmsskolā. 

• Mācīties apkopot savu logopēdiskā darba pieredzi, 
analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus. 

 
 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīties ar logopēdiskā darba organizāciju 
prakses vietā  

2. Veikt  bērnu runas un valodas pārbaudi.  
3. Sagatavot, novadīt un analizēt individuālās 

logopēdiskās nodarbības .  
4. Sagatavot, novadīt un analizēt grupu nodarbības. 
5. Piedalīties un vērot prakses konsultanta vadītās 

nodarbības. 
6. Sagatavot materiālu par bērnu runas un valodas 

traucējumu profilaksi iepazīstināt ar vecākus un  citus 
interesentus. 

7. Vākt datu materiālu studiju darbam Bērnu 
logopēdijā 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Students ir apguvis runas un valodas pārbaudes metodiku, 
spēj noteikt logopēdiskās palīdzības      nepieciešamību, 
logopēdiskās iedarbības mērėi un uzdevumus, spēj 
izveidot logopēdiskās iedarbības plānu. 

Apguvis logopēdiskās iedarbības metodes un logopēdiskā 
darba tehnoloăijas strādājot ar pirmsskolas vecuma 
bērniem. Ir izpratne par profilaktiskā darba organizēšanu 
pirmsskolas izglītības iestādē.Ir nostiprinātas teorētiskajos 

Kursa nosaukums Logopēdiskā prakse II (Bērnu logopēdija) 
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kursos apgūtās zināšanas.  

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Prakse speciālajās vai vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādēs, grupās, kurās ir bērni ar valodas 
un runas traucējumiem. Prakses laikā studenti iepazīstas ar logopēdiskā darba organizāciju šajā 
iestādē, veic runas un valodas pārbaudi, kā arī vada individuālās un grupu nodarbības ar bērniem, veic 
runas un valodas traucējumu profilaksi. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti prakses uzdevumi. 
 
Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

B.Trinīte Norādījumi Logopēdiskajai praksei bērnu 
logopēdijā 
www.ican.org.uk 
www.dyspraxiafoundation.org.uk  

 
Kursa autors:  B. Trinīte 10.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:   12.12.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 7 
Datums 

Katedras vadītājs:  L.Latsone 12.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) Prakse  
Kred ītpunktu skaits 2 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Runas, dzirdes orgānu anatomija, fizioloăija un patoloăija 
(A),  Audioloăija (B). 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
Kursa mērėi Iepazīties ar dzirdes traucējumu diagnosticēšanas 

metodēm un logopēdiskā darba specifiku dzirdes funkcijas 
traucējumu gadījumos. 

Kursa uzdevumi 1. Praktiski iepazīties ar dzirdes traucējumu 
diagnosticēšanas iespējām.  

2. Veikt  bērna ar dzirdes traucējumiem runas un 
valodas pārbaudi.  

3. Iepazīties ar pedagoăiskā darba īpatnībām, 
strādājot ar bērniem ar dzirdes traucējumiem.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentam ir priekšstats par dzirdes funkcijas 
izmeklēšanas metodēm, izpratne par runas un valodas 
attīstības īpatnībām bērniem ar dzirdes traucējumiem un 
pedagoăiskā procesa organizēšanas īpatnībām šo 
traucējumu gadījumos. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studenti prakses uzdevumus veic iestādēs, kurās ir personas ar dzirdes traucējumiem. Prakses 
uzdevumi ir saistīti ar dzirdes funkcijas rehabilitācijas izpēti, valodas attīstību, izglītības un 
audzināšanas jautājumiem bērniem ar dzirdes funkcijas traucējumiem.     

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Kursa nosaukums Logopēdiskā prakse III (Audiolo ăija) 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti prakses uzdevumi. 
 
Mācību pamatliteratūra   

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

B.Trinīte Norādījumi logopēdiskajai praksei audioloăijā. 
www.lns.lv 
www.thebsa.org.uk 
www.batod.org.uk 
www.nadp.org.uk 

 
Kursa autors:  B. Trinīte 10.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:   12.12.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 7 
Datums 

Katedras vadītājs:  L.Latsone 12.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
 
 



 479

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) Prakse  
Kred ītpunktu skaits 4 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Rakstu valodas traucējumi (B),  Didaktika (A), 
Saskarsmes psiholoăija (A), Pedagoăiskā psiholoăija (A) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi PadziĜināt zināšanas un pilnveidot praktiskā darba iemaĦas 

skolas logopēdijā, veicot rakstu valodas traucējumu 
novērtēšanu, korekciju un profilaksi. 

 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīties ar logopēdiskā darba organizāciju izvēlētajā 
prakses vietā.  

2. Vērot prakses konsultanta vadītās logopēdiskās 
nodarbības. 

3. Veikt skolēnu valodas pārbaudi un izveidot 
logopēdiskās grupas raksturojumu. 

4. Veikt logopēdiskās korekcijas darbu grupu 
nodarbībās. 

5. Izveidot ziĦojumu (verbālu vai vizuālu) par rakstu 
valodas traucējumiem skolēniem, ar kuru tiek 
iepazīstināti pedagogi. 

6. Vākt datu materiālu studiju darbam skolas logopēdijā. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentam ir izpratne par logopēdisko darbu skolās, prot 
pielietot runas un valodas pārbaudes metodes skolēniem, 
prot veidot nodarbību plānus, vadīt un analizēt 
logopēdiskās nodarbības.  

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Prakse speciālo vai vispārizglītojošo skolu logopēdiskajos kabinetos. Prakses laikā studenti pilnveido 
savas praktiskā darba iemaĦas strādājot ar bērniem, kuriem ir rakstu valodas traucējumi. Studenti 
iepazīstas ar skolu logopēda darba plānošanu un metodisko darbu. Veic padziĜinātu runas un valodas 
pārbaudi skolēniem ar rakstu valodas traucējumiem, vada individuālās un grupu nodarbības. 
Sadarbojas ar pedagogiem un vecākiem. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 

Kursa nosaukums Logopēdiskā prakse IV (Skolas logopēdija) 
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praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti prakses uzdevumi. 
 
Mācību pamatliteratūra Tūbele S., Lūse J. Ja skolēns raksta nepareizi.-R.:RaKa.-

2005.,132 lpp. 

Tūbele S. Skolēnu runas attīstības vērtēšana.- R.:RaKa.-
2005.,165 lpp.  

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

B.Trinīte Norādījumi praksei skolas logopēdijā 
www.disleksija.lv 
www.bdadysleksia.org.uk 
www.interdys.org 
www.ditt-online.org 
www.ncld.org 
www.resourceroom.net  

 
Kursa autors:  B. Trinīte 10.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:   12.12.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 7 
Datums 

Katedras vadītājs:  L.Latsone 12.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) Prakse  
Kred ītpunktu skaits 4 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Sazināšanās personām ar kompleksiem funkciju 
traucējumiem (B),  Alternatīvā un augmentatīvā 
komunikācija(B), Speciālā pedagoăija (A), Bērnu 
dizartrija (B), Ēšanas traucējumi bērniem (B) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi PadziĜināt zināšanas un pilnveidot praktiskā darba 

iemaĦas, veicot komunikācijas traucējumu novērtēšanu un 
korekciju personām ar kompleksiem funkciju 
traucējumiem 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīties ar bērnu atlases nosacījumiem izvēlētajā 
prakses vietā. 

2. Veikt runas, valodas un komunikācijas 
novērtējumu bērniem ar kompleksiem funkciju 
traucējumiem.  

3. Veidot individuālos korekcijas plānus, Ħemot vērā 
bērnu individuālās vajadzības, iespējas un intereses. 

4. Vadīt logopēdiskās nodarbības bērniem ar 
kompleksiem funkciju traucējumiem.  

5. Iepazīties ar piederīgo iekĜaušanu korekcijas 
darbā. 

6. Vākt datu materiālu studiju darbam Sazināšanās 
kompleksu funkciju traucējumu gadījumos. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentam ir izpratne par logopēdisko darbu ar bērnu, 
kuram ir kompleksi funkciju traucējumi, prot veikt 
runas/valodas/komunikācijas pārbaudi un vadīt 
logopēdiskās nodarbības bērnam ar kompleksiem funkciju 
traucējumiem, prot noteikt ilgtermiĦa un īstermiĦa 
korekcijas mērėus.  

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Logopēdiskā prakse kompleksu funkciju traucējumu gadījumos. Prakses laikā studenti strādā ar 
komunikatīvo funkciju attīstīšanu personām ar GA, redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Studenti 
strādā ar bērniem, kuriem ir dizartrijas un anartrijas. Prakses uzdevumi nosaka klientu komunikatīvo 
vajadzību izvērtēšanu, individuālo plānu veidošanu, nodarbību vadīšanu. Mācās logopēdiskajā darbā 
izmantot alternatīvās un augmentatīvās sazināšanās metodes. Sadarbojas ar pedagogiem, vecākiem un 

Kursa nosaukums Logopēdiskā prakse V (Kompleksi funkciju 
traucējumi) 



 482

citiem rehabilitācijā iesaistītajiem speciālistiem. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti prakses uzdevumi. 
 
Mācību pamatliteratūra   

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

B.Trinīte Norādījumi logopēdiskajai praksei kompleksi 
funkciju traucējumi 
www.abilitynet.org.uk 
www.communicationmatters.org.uk 
www.sense.org.uk 

 
Kursa autors:  B. Trinīte 10.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:   12.12.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 7 
Datums 

Katedras vadītājs:  L.Latsone 12.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) Prakse  
Kred ītpunktu skaits 4 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Iegūtie valodas traucējumi (B),  Iegūtie neiromotorie 
traucējumi (B), Neiroloăija (A) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna 
Kursa mērėi PadziĜināt zināšanas un pilnveidot praktiskā darba iemaĦas 

pieaugušo logopēdijā, veicot traucējumu novērtēšanu, 
korekciju un profilaksi. 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīties ar logopēdiskā darba organizāciju 
izvēlētajā prakses vietā. 

2. Iepazīties ar komandas darba principiem 
3. Veikt sazināšanās funkcijas novērtējumu un 

logopēdisko diagnosticēšanu 
4. Plānot, vadīt un analizēt logopēdiskās nodarbības 

ar pieaugušajiem. 
5. Iepazīties ar pacienta piederīgo apmācību, 

ăimenes iekĜaušanu rehabilitācijas procesā.  
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentam ir priekšstats par rehabilitācijas komandas 
darbu, prot novērtēt sazināšanās funkcijas, vadīt 
logopēdiskās nodarbības iegūtu runas un valodas 
traucējumu gadījumos.   

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Prakse veselības aprūpes iestādēs. Logopēda pienākumu izpilde veselības aprūpes iestādēs. Prakses 
laikā studenti pilnveido savas praktiskā darba iemaĦas strādājot ar personām, kurām ir neiroloăiskas 
izcelsmes runas, valodas un ēšanas traucējumi. Studenti iepazīstas ar logopēdiskā darba organizāciju 
izvēlētajā prakses vietā. Iepazīstas ar komandas darba principiem, veic pacienta sazināšanās funkciju 
novērtējumu un logopēdisko diagnosticēšanu, plāno un vada logopēdiskās nodarbības. Darbs ar 
pacientu piederīgajiem. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 

Kursa nosaukums Logopēdiskā prakse VI (Pieaugušo logopēdija) 
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nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti prakses uzdevumi. 
 
Mācību pamatliteratūra   

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

B.Trinīte Norādījumi praksei pieaugušo logopēdijā 
www.speakability.org.uk 
www.communicationmatters.org.uk 
 

 
Kursa autors:  B. Trinīte 10.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:   12.12.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 7 
Datums 

Katedras vadītājs:  L.Latsone 12.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) Prakse  
Kred ītpunktu skaits 6 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra Lektore, MSc 
 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

SkaĦu izruns traucējumi (B),  Valodas traucējumi bērniem 
(B), ŠėeltĦu runa (B), Runas tempa un ritma traucējumi 
(B), Balss traucējumi (B), Bērnu dizartrija (B), 
Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos 
(B), Rakstu valodas traucējumi (B), Runas tempa un ritma 
traucējumi (B) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Apliecināt savas logopēdiskā darba iemaĦas strādājot ar 

dažādiem runas, valodas un komunikācijas traucējumiem. 

 

Kursa uzdevumi 1. Novērtēt klienta runu/valodu/ komunikāciju. 
2. Noteikt logopēdiskā traucējuma veidu, veikt 

diferenciāldiagnostiku 
3. Izveidot korekcijas darba plānu, realizēt to, izmantojot 

atbilstošas logopēdiskā darba tehnoloăijas. 
4. Vadīt individuālās un grupu nodarbības. 
5.  Apmācīt un konsultēt piedarīgos. 
6. Vākt datu materiālu un apkopot prakses pieredzi 

diplomdarbam. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Students prot apzināt ar runu/valodu/ komunikāciju 
saistītu problēmu, prot analizēt situāciju un piedāvā 
problēmas logopēdisku risinājumu, integrējot teorētiskajās 
nodarbībās un iepriekšējās praksēs uzkrāto pieredzi.  

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Students izvēlas prakses vietu, tajā logopēdiskā darba jomā, kurā viĦš vēlētos strādāt pēc kvalifikācijas 
piešėiršanas. Iespējamās prakses vietas ir vispārēja tipa un speciālās izglītības iestādes (skolas, 
pirmsskolas). Prakses laikā students izvērtē klienta runas un valodas attīstības stāvokli, nosaka 
logopēdiskā traucējuma veidu, izveido korekcijas darba plānu un realizē to. Demonstrē spēju izvēlēties 
un lietot atbilstošas logopēdiskā darba tehnoloăijas. Vada gan individuālās, gan grupu nodarbības, 
apmāca un konsultē vecākus.  

 

Kursa nosaukums Logopēdiskā prakse VII (Noslēguma prakse 
logopēdij ā) 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti prakses uzdevumi. 
 
Mācību pamatliteratūra RCSLT Clinical Guidelines, 2005  

Communicating Quality 3, 2006  

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Trinīte B.Norādījumi noslēguma praksei logopēdijā. 

 
Kursa autors:  B. Trinīte 10.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:   12.12.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 7 
Datums 

Katedras vadītājs:  L.Latsone 12.12.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra M Sc, lektore 
 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Izvērtēt pretendentu zināšanas, prasmes un attieksmes, kas 

nepieciešamas logopēda profesionālās darbības veikšanai.  
Kursa uzdevumi 1. Apkopot zināšanas par cilvēku komunikāciju un 

tās traucējumiem. 
2. Apkopot zināšanas un prasmes par komunikācijas 

traucējumu atklāšanas, novērtēšanas un 
diagnosticēšanas iespējām 

3. Apkopot zināšanas par komunikācijas traucējumu 
novēršanas metodēm un paĦēmieniem, alternatīvo un 
augmentatīvo metožu pielietošanas iespējām. 

4. Apkopot zināšanas par komunikācijas traucējumu 
profilaksi. 

5. Demonstrēt prasmi risināt logopēdijas 
problēmsituācijas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pretendenti teorētiski un praktiski sagatavoti logopēda 
profesionālo kompetenču realizācijā. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Sekmīgi nokārtots kvalifikācijas eksāmens apliecina pretendentu sagatavotību logopēda profesionālo 
kompetenču realizācijā 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Kursa nosaukums Kvalifikācijas eksāmens 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots  kvalifikācijas eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Baiba Trinīte 28.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra  31.01.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 8 
Datums 

Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 31.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa)  
Kred ītpunktu skaits 10 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Baiba Trinīte Pedagoăijas katedra M Sc, lektore 
 
Kopējais stundu skaits  
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Pētījumu metodoloăija (A), Statistikas metodes pētījumos 
(A) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Patstāvīgi izpētīt un risināt reālas un aktuālās logopēdijas 

nozares problēmas. 
Kursa uzdevumi 1. PadziĜināt studenta profesionālās zināšanas 

logopēdijā. 
2. Demonstrēt  pētnieciskās darbības prasmes, 

ievērojot  zinātnisko darbu izstrādes procesu un 
metodoloăiju. 

3. Apkopot un analizēt studiju laikā iegūtās 
teorētiskās un praktiskās zināšanas logopēdijā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

� prasme izvēlēties tēmu un rakstīt darbu pētījuma 
robežās, 

� prasme izvirzīt mērėi un definēt uzdevumus, 
� prasme strādāt ar literatūras avotiem, 
� prasme integrēt un apkopot darbā prakses laikā iegūtos 

datus, izdarītos novērojumus, secinājumus un atziĦas, 
� prasme izdarīt secinājumus, 
� prasme  publiski uzstāties.  

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Bakalaura darbs apliecina studenta profesionālo sagatavotību logopēdijā, prasmi patstāvīgi noteikt un 
risināt aktuālas un reālas logopēdijas jomas problēmas, balstoties uz teorētiskām atziĦām un praktisku 
izpēti.  Bakalaura darba minimālais apjoms 40.lpp datorrakstā. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Kursa nosaukums Bakalaura darbs 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Aizstāvēts bakalaura darbs. 
 
Mācību pamatliteratūra Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 

noteikumi LPA studentiem. 7.(papildinātais, pārstrādātais) 
izdevums. Liepāja, 2004. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Baiba Trinīte 28.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra  31.01.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 8 
Datums 

Katedras vadītājs:  Lāsma Latsone 31.01.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
programma) 
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5. PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

APGŪŠANU IZSNIEDZAMĀ DIPLOMA UN TĀ PIELIKUMA 

PARAUGS 

 

 



 
 

 

 

 

 

PROFESIONĀLĀ  BAKALAURA  

Sērija PD <X> 
Nr.<0000> 

PARAUGS 

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

2008. gada 21. jūnija lēmumu Nr.000 

 
 
 

VĀRDS UZVĀRDS 

personas kods  

 
ieguvis 

 
 

SKOLOTĀJA LOGOPĒDA 

 

kvalifikāciju 
 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās 
kvalifikācijas līmenim 

 
 

un 
 
 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU 

IZGLĪTĪBĀ 

Z.v. 

 Rektors    Vārds Uzvārds 
  
 Valsts pārbaudījuma komisijas 
 vadītājs    Vārds Uzvārds 

 Liepājā 
 2008.gada 28.jūnijā 

 Reăistrācijas Nr. 
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   LIEPĀJAS PEDAGOĂIJAS AKADĒMIJA 

Reă.Nr.90000036859   
 

 Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 ·  tālr.: 3423568,3424011; fakss: (371) 3424223 · e-pasts : lpa@lieppa.lv  

 

Diploma pielikums ir izveidots saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un 
UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko 
caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko un profesionālo 
atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriăinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un 
sekmīgi paobeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes 
par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz 
visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informācija netiek sniegta, norāda  iemeslu. 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma s ērija      Nr.        ) 
 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 
 

1.1 Uzvārds(-i): ……………… 
 

1.2 Vārds (-i): ……………….. 
 

1.3 Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads: …………………… 
 

1.4 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: ……………. 
 
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
 

2.1 Kvalifikācijas nosaukums: 
Profesionālais bakalaura grāds izglītībā; Skolotājs logopēds 

2.2 Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 
Pedagoăija, logopēdija 
 

2.3 Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, valsts licencēta (17.01.2006), valsts dibināta, neuniversitātes tipa 
augstskola 
 

2.4 Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
 

2.5 Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 
 
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
 

3.1 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 
 

3.2 Oficiālais programmas garums: 
4 pilna laika studiju gadi, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti  
vai 
4,5 nepilna laika studiju gadi, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti 
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3.3 UzĦemšanas prasības: 
Vispārējā vidējā izglītība 
 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.1 Studiju veids: Pilna laika studijas vai nepilna laika studijas 
 

4.2 Programmas prasības: 
apgūt vispārizglītojošos studiju kursus; apgūt logopēdijas teorētiskos un praktiskos kursus; apgūt 

pedagoăijas,  psiholoăijas, medicīnas un valodniecības zinātĦu pamatus, kas nodrošina logopēdijas izpratni; 

apgūt logopēdiskā darba tehnoloăijas; logopēdisko prakšu laikā apgūt runas/valodas/komunikācijas 

traucējumu novērtēšanas, korekcijas un profilakses prasmes, strādājot ar visa vecuma klientiem;  sekmīgi 

nokārtot Valsts pārbaudījumus. 

4.3  
4.4 Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 
A DAěA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS 
kredīti 

Vērtējums 

Lingvistika 4 6  
Loăika un retorika 2 3  
Profesionālā ētika 1 1.5  
Svešvaloda 4 6  
UzĦēmējdarbība 2 3  
Grāmatvedība 2 3  
Projektu izstrāde un vadība 2 3  
Pētījumu metodoloăija 2 3  
Statistiskās metodes pētījumos 1 1.5  
Vispārīgā pedagoăija 2 3  
Vispārīgā psiholoăija 2 3  
Didaktika 2 3  
Bērnu tiesību aizsardzība 1 1.5  
Speciālā pedagoăija 2 3  
Androgoăija 1 1.5  
Attīstības psiholoăija 2 3  
Pedagoăiskā psiholoăija 2 3  
Saskarsmes psiholoăija 2 3  
Sazināšanās teorija 1 1.5  
Bērnu valodas attīstība 1 1.5  
Bērnu literatūra 1 1.5  
Akustiskā fonētika 2 3  
Runas un dzirdes fizikālie pamati 1 1.5  
Cilvēka anatomija un fizioloăija 1 1.5  
Runas un dzirdes orgānu anatomija, fizioloăija un 
patoloăija 

2 3  

Ăenētika 1 1.5  
Pediatrija 2 3  
Neirofizioloăija 1 1.5  
Bērnu neiroloăija 2 3  
Bērnu psihopatoloăija 2 3  
Psihoterapija 1 1.5  
Psihiatrija 1 1.5  
Datorzinības 1 1.5  
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B DAěA (IEROBEŽOTĀ IZVĒLE) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS 

kredīti 
Vērtējums 

Ievads profesionālajās studijās 1 1.5  
Ievads logopēdijā 3 4.5  
Agrīnās attīstības logopēdija 2 3  
Runas un valodas novērtēšanas metodes 2 3  
SkaĦu izrunas traucējumi 3 4.5  
Transkripcija 1 1.5  
Valodas traucējumi bērniem 4 6  
Bērnu dizartrija 2 3  
Ēšanas traucējumi bērniem 1 1.5  
ŠėeltĦu runa 2 3  
Ortodontija 1 1.5  
Rakstu valodas traucējumi 4 6  
Runas tempa un ritma traucējumi 3 4.5  
Audioloăija 2 3  
Balss traucējumi 2 3  
Onkoloăija 1 1.5  
Iegūtie valodas traucējumi 3 4.5  
Iegūtie neiromotorie traucējumi 1 1.5  
Neiroloăija 1 1.5  
Alternatīvā un augumentatīvā sazināšanās 2 3  
Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos 3 4.5  
Neiropsiholoăija 2 3  
Kl īniskā psiholoăija 2 3  
Psiholingvistika 1 1.5  
Gerontoloăija 1 1.5  
Logopēdijas vēsture 1 1.5  
Informātikas tehnoloăijas logopēdijā 1 1.5  
Logopēdiskā ritmika 2 3  
Studiju darbs logopēdijā I (bērnu logopēdija) 2 3  
Studiju darbs logopēdijā II (skolas logopēdija) 2 3  
Studiju darbs logopēdijā III (sazināšanās kompleksu 
funkciju traucējumu gadījumos) 2 

3  

C DAěA (BRĪVĀ IZVĒLE) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS 

kredīti 
Vērtējums 

Zīmju valoda I 2 3  
Zīmju valoda II 2 3  
Pedaudioloăija 1 1.5  
Surdopedagoăijas pamati 1 1.5  

PRAKSE 
Logopēdiskā prakse I (logopēdiskā darba hospitēšana) 2 3  
Logopēdiskā prakse II (bērnu logopēdija) 4 6  
Logopēdiskā prakse III (audioloăija) 2 3  
Logopēdiskā prakse IV (skolas logopēdija) 4 6  
Logopēdiskā prakse V (kompleksi funkciju traucējumi) 2 6  
Logopēdiskā prakse VI (pieaugušo logopēdija) 4 6  
Logopēdiskā prakse VII (noslēguma prakse logopēdijā) 6 9  

GALA PĀRBAUDĪJUMI 
Bakalaura darbs 10 15  
Kvalifik ācijas eksāmens 2 3  
 

4.5 Atzīmju sistēma un  norādījumi par atzīmju sadalījumu: 
Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 
10 (izcili) % 
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9 (teicami) % 
8 (Ĝoti labi) % 

7 (labi) % 
6 (gandrīz labi) % 

5 (viduvēji) % 
4 (gandrīz viduvēji) % 
3-1 (neapmieinoši) % 

 
 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme:  

4.6 Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’  
 
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
 

5.1 Tiesības turpināt studijas: 
Tiesības studēt maăistra studiju programmās 
 

5.2 Profesionālais statuss: 
Dod tiesības strādāt par skolotāju logopēdu 
 
6. PAPILDINFORMĀCIJA 
 

6.1 Papildinformācija: 
 
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija          Nr. 
 
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Pedagoăijas akadēmija. 
 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma ‘Logopēdija” ir 
akreditēta no                  līdz 
 

 
6.2 Papildinformācijas avoti: 

 

 
 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
 

7.1 Datums: 
 

7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 
 

7.3 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektors 
 

7.4 Zīmogs vai spiedogs: 
 
8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses 
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6. STUDIJU PROGRAMMAS TIPVEIDA PLĀNS 

 

 

 

 

 

 



 

                
                

  Studiju programmas tipveida plāns  
                

Nr. Studiju kursa nosaukums KRP Studiju gads Pārbaudes forma Mācību spēks 

      

Pilna laika 
klātienes studijas 

Nepilna laika 
neklātienes 

studijas 
Ieskaite Eksāmens 

  

  Obligātās izvēles kursi   1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.       

  A daĜa                             
  Vispārizglītojošie studiju kursi                             
1. Lingvistika  4  4         4            Eksāmens Dzintra Šulce 

2. Loăika un retorika 2 2     2      Eksāmens 
Baiba Bērztīse,  Sandra 

OkuĦeva 
3. Profesionālā ētika  1  1         1         Ieskaite   Vija Kriėe 
4. Svešvaloda  4 4         4           Eksāmens Gunta Reinfelde 
5. UzĦēmējdarbība  2    2           2        Eksāmens Meldra Kivlena 
6. Grāmatvedība  2    2            2       Eksāmens Astra Straume 
7. Projektu izstrāde un vadība  2      2          2       Eksāmens Uldis DrišĜuks 
8. Pētījumu metodoloăija  2    2          2         Eksāmens Alīda Samuseviča 
9. Statistiskās metodes pētījumos  1        1          1   Ieskaite   Dina Barute 
 Nozares teorētiskie pamatkursi               

10. Vispārīgā pedagoăija 2 2     2       Eksāmens Rita Ozola 
11. Vispārīgā psiholoăija 2 2     2       Eksāmens Diāna OĜukalne 
12. Didaktika 2   2     2     Eksāmens Ilma Neimane 
13. Bērnu tiesību aizsardzība 1   1   1     Ieskaite   Silvija Zaėe 
14. Speciālā pedagoăija 2   2      2    Eksāmens Dina Bethere 
15. Androgoăija 1    1     1  Ieskaite   Ilze Miėelsone 
16. Attīstības psiholoăija 2 2      2      Eksāmens Irina StrazdiĦa 
17. Pedagoăiskā psiholoăija 2   2     2     Eksāmens Irina StrazdiĦa 
18. Saskarsmes psiholoăija 2   2     2     Eksāmens Vija Zēlerte 
19. Sazināšanās teorija 1 1     1     Ieskaite   Diāna Laiveniece 
20. Bērnu valodas attīstība 1 1     1     Ieskaite   Baiba Trinīte 
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21. Bērnu literatūra 1  1     1    Ieskaite   Sandra OkuĦeva 
22. Akustiskā fonētika 2 2      2      Eksāmens Juris Grigorjevs 
23. Runas un dzirdes fizikālie pamati 1 1     1     Ieskaite   Juris Dehtjars 
24. Cilvēka anatomija un fizioloăija 1 1     1     Ieskaite   Vineta Kulmane 

25. 
Runas un dzirdes orgānu anatomija, fizioloăija 
un pataloăija 

2 2     2      Eksāmens Silvija Ābula 

26. Ăenētika 1 1     1     Ieskaite   Vineta Kulmane 
27. Pediatrija 2 2     2       Eksāmens Inga Petermane 
28. Neirofizioloăija 1 1     1     Ieskaite   Vita Kadiėe 
29. Bērnu neiroloăija 2 2     2       Eksāmens Vita Kadiėe 
30. Bērnu psihopatoloăija 2   2      2    Eksāmens Vita Kadiėe 
31. Psihoterapija 1  1      1   Ieskaite   Vija Zēlerte 
32. Psihiatrija 1    1     1  Ieskaite   Vita Kadiėe 
  Informācijas tehnoloăijas kursi                 

33. Datorzinības 1 1     1     Ieskaite   Daiga Žaime 
 Kopā: 56              
  Ierobežotās izvēles kursi                             
  B daĜa                             
  Nozares profesionālās specializācijas kursi                             

34. Ievads profesionālajās studijās  1  1          1         Ieskaite   Baiba Trinīte 

35. Ievads logopēdijā 3   3          3           Eksāmens 
Baiba Trinīte, Gundega 

Tomele 
36. Agrīnās attīstības logopēdija  2    2         2          Eksāmens Zane Tumševica 
37. Runas un valodas novērtēšanas metodes 2  2     2      Eksāmens Sarmīte Tūbele 

38. SkaĦu izrunas traucējumi 3  3     3    
  

Eksāmens 
Baiba Trinīte, Astra 

Bāra 
39. Transkripcija 1 1      1    Ieskaite   Juris Grigorjevs 
40. Valodas traucējumi bērniem 4  4     4      Eksāmens Lūcija Ėeire, Astra Bāra 

41. Bērnu dizartrija 2   2      2   Eksāmens 
Baiba Trinīte, Gundega 

Tomele 
42. Ēšanas traucējumi bērniem 1   1      1  Ieskaite   Ilze Blūmentāle 
43. ŠėeltĦu runa 2  2     2      Eksāmens Baiba Trinīte 
44. Ortodontija 1  1     1    Ieskaite   Liene Svolaka 
45. Rakstu valodas traucējumi 4   4     4     Eksāmens Lūcija Ėeire, Astra Bāra 
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46. Runas tempa un ritma traucējumi 3  3     3      Eksāmens Lūcija Ėeire, Astra Bāra 
47. Audioloăija 2  2      2     Eksāmens Silvija Ābula 
48. Balss traucējumi 2  2      2     Eksāmens Baiba Trinīte 
49. Onkoloăija 1  1      1   Ieskaite   Liene Svolaka 
50. Iegūtie valodas traucējumi 3    3     3    Eksāmens Baiba Trinīte 
51. Iegūtie neiromotorie traucējumi 1    1     1  Ieskaite   Baiba Trinīte 
52. Neiroloăija 1    1     1  Ieskaite   Vita Kadiėe 
53. Alternatīvā un augumentatīvā sazināšanās 2   2      2    Eksāmens Andžela Šteinberga 

54. 
Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu 
gadījumos 

3   3      3   Eksāmens Janīna Ponomarjova 

55. Neiropsiholoăija 2    2     2    Eksāmens Sarmīte Voitkāne 
56. Klīniskā psiholoăija 2   2      2    Eksāmens Vija Zēlerte 
57. Psiholingvistika 1   1     1   Ieskaite   Lūcija Ėeire 
58. Gerontoloăija 1    1     1  Ieskaite   Daina Lieăiniece 
59. Logopēdijas vēsture 1 1     1     Ieskaite   Lūcija Ėeire 
60. Informātikas tehnoloăijas logopēdijā 1    1     1  Ieskaite   Vineta Tomsone 
61. Logopēdiskā ritmika 2  2     2      Eksāmens Blāzma Vikmane 
62. Studiju darbs logopēdijā I (bērnu logopēdija) 2  2     2    Ieskaite   Baiba Trinīte 
63. Studiju darbs logopēdijā II (skolas logopēdija) 2   2     2   Ieskaite   Baiba Trinīte 

64. 
Studiju darbs logpēdijā III (sazināšanās 
kompleksu funkciju traucējumu gadījumos) 2   2      2  Ieskaite   Baiba Trinīte 

 Kopā: 60              
  Prakse                             

65. 
Logopēdiskā prakse I (logopēdiskā darba 
hospitēšana) 

2 2     2     Ieskaite  Baiba Trinīte 

66. Logopēdiskā prakse II (bērnu logopēdija)  4    4          4         Eksāmens Baiba Trinīte 
67. Logopēdiskā prakse III (audioloăija)  2    2            2     Ieskaite   Baiba Trinīte 
68. Logopēdiskā prakse IV (skolas logopēdija) 4   4     4     Eksāmens Baiba Trinīte 

69. 
Logopēdiskā prakse V (kompleksi funkciju 
traucējumi) 4   4      4    Eksāmens Baiba Trinīte 

70. Logopēdiskā prakse VI (pieaugušo logopēdija) 4    4     4    Eksāmens Baiba Trinīte 

71. 
Logopēdiskā prakse VII (noslēguma prakse 
logopēdijā) 

6    6      6  Eksāmens Baiba Trinīte 

 Kopā: 26              
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  Valsts pārbaudījumi                             
72. Kvalifikācijas eksāmens  2       2             2   Eksāmens   
73. Bakalaura darbs  10       10             10   Eksāmens   

 Kopā: 12              
  Brīvās izvēles kursi                             

  

C daĜa  
(izvēlas 1 studiju kursu bloku 6KRP 

apjomā)                             
74. Zīmju valoda I 2    2       Eksāmens Dina Bethere 
75. Zīmju valoda II 2    2       Eksāmens Dina Bethere 
76. Pedaudioloăija 1    1     Ieskaite   Sandra Kušėe 

77. Surdopedagoăijas pamati 

Logopēdiskais 
darbs 

dzirdes 
traucējumu 
gadījumos 1    1    

2 4 

 Ieskaite   Dina Bethere 
 Kopā: 6              

78. 
Fizioterapijas tehnikas 
logopēdijā 

2    2 
      

Eksāmens Agnese Krētaine 

79. 
Ieskats neirofizioloăiskajās 
ārstēšanas metodēs 

2    2 
      

Eksāmens Aija KauliĦa 

80. Ergoterapijas pamati 1    1     Ieskaite   Kristīne Rebuka 
81. Veselības mācība 

Medicīniskās 
tehnoloăijas 
logopēdijā 

1    1    

2 4 

 Ieskaite   Olga Glikasa 
 Kopā: 6              

82. 
Dzimtās valodas mācīšanas 
speciālā metodika 

2    2 
      

Eksāmens Anna Plostniece 

83. 
Matemātikas mācīšanas speciālā 
metodika 

2    2 
      

Eksāmens Anna Plostniece 

84. 
Dabas zinību mācīšanas 
speciālā metodika 

Priekšmetu 
mācīšanas 
speciālās 
metodikas 

2    2 
   

2 4 

   
Eksāmens Ludmila Karule 

 Kopā: 6              

85. 
M.Montesori pedagoăija 
logopēdijā 

2    2  
     

Eksāmens Gundega Tomele 

86. Mūzikas terapija logopēdijā 2    2       Eksāmens Mirdza Paipare 
87. Mākslas terapijas pamati 

Alternatīvās 
metodes 

logopēdijā 
2    2    

2 4 

   Eksāmens Inta Klāsone 

  Kopā  6                           

 KOPĀ: 160 40 40 40 40  36 35 35 36 18     
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Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
LOGOPĒDIJA 

 

STUDIJU SATURA UN REALIZ ĀCIJAS APRAKSTS  
 

UzĦemšanas nosacījumi:  vidējā izglītība 

Iestājpārbaudījumi: 

Pamatprasības: 

- centralizētie eksāmeni (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda); 

- Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, 
kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām, CE 
vietā var iesniegt vidējās izglītības dokumentā norādītos rezultātus – latviešu 
valodā un literatūrā /gada vidējā atzīme/ vai valsts valodā /gada atzīme/, pirmajā 
svešvalodā /gada atzīme/. 

Citi papildus nosacījumi: 

- profilējošie priekšmeti (bioloăija, latviešu valoda, literatūra). Profilējošos 
priekšmetos zināšanu vērtējums nav zemāks par „4” desmit ballu sistēmā. 

- konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto CE vai vidējās izglītības dokumenta 
rezultātu norādītajos mācību priekšmetos vērtējumu summa ir vienāda, tiek Ħemta 
vērā izglītības dokumenta vidējā atzīme visos priekšmetos. 

Studiju ilgums: 4 gadi pilna laika studijās; 4,5 gadi nepilna laika studijās 

Programmas apjoms: 160 KRP  

Programmas struktūra:   

Obligātās izvēles A daĜa:  
� vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KRP  
� nozares teorētiskie pamatkursi - 36 KRP  

Ierobežotās izvēles B daĜa:  
� nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KRP . 

Brīvās izvēles C daĜa: 
� brīvās izvēles kursi - 6 KRP  

Prakse – 26 KRP 
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana -12 
KRP 
 

Prasības profesionālā grāda un kvalifik ācijas ieguvei:  

apgūt vispārizglītojošos studiju kursus; 

apgūt logopēdijas teorētiskos un praktiskos kursus; 

apgūt pedagoăijas, psiholoăijas, medicīnas un valodniecības zinātĦu pamatus, kas 
nodrošina logopēdijas izpratni; apgūt logopēdiskā darba tehnoloăijas; logopēdisko 
prakšu laikā apgūt runas/valodas/komunikācijas traucējumu novērtēšanas, korekcijas un 
profilakses prasmes, strādājot ar visa vecuma klientiem; sekmīgi nokārtot Valsts 
pārbaudījumus. 

Studiju forma :  pilna laika klātienes studijas, nepilna laika neklātienes studijas 

Darba formas: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, patstāvīgās studijas, prakses. 
Praktiskajām nodarbībām – obligāts apmeklējums. 



 507

Pārbaudes formas: ieskaites, eksāmeni. 

Iegūstamais profesionālais grāds un kvalifikācija: profesionālā bakalaura grāds 
izglītībā un skolotāja logopēda kvalifikācija 
 

Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības:  

LPA strukt ūrvienības Uzdevumi programmas realizācijā 

Pedagoăijas katedra 

Psiholoăijas katedra 

Latviešu valodas katedra 

Literatūras katedra 

Vides zinātĦu katedra 

Matemātikas un informātikas katedra 

Svešvalodu katedra 

Vadības zinātĦu katedra 

Sociālo zinātĦu katedra 

 

 

Nodrošina studiju plānā paredzēto studiju 
kursu realizāciju. 

Pedagoăijas fakultātes dekanāts Kārto studentu lietvedību, koordinē ar studiju 
procesu saistītos organizatoriskos jautājumus. 

Studiju daĜa Nodrošina studiju darba organizāciju 

Bibliotēka Apkalpo programmā studējošos, kuri var 
izmantot abonementu, brīvpieejas lasītavu un 
elektronisko resursu lasītavu. 

Mācību tehnisko līdzekĜu un 
datorpielietojumu problēmu laboratorija 

Nodrošina studiju programmu ar 
nepieciešamajiem mācību tehniskajiem 
līdzekĜiem. 

 

Programmas palīgpersonāls: 

Palīgpersonāls  Veicamie  uzdevumi 

Pedagoăijas katedras sekretāres SKATĪT AMATU APRAKSTUS Pielikumā 

Pedagoăijas fakultātes dekanāta lietvedes SKATĪT AMATU APRAKSTUS Pielikumā 

 

Materi ālās bāzes raksturojums: 

LPA studiju programmas Logopēdija materiālās bāzes izvērstu raksturojumu skatīt 
Pašnovērtējuma ziĦojuma punktā Nr.9. 

Programmas izmaksas: 

Vienam budžeta vietā studējošam 1942,96 (Ls) 

Vienam maksas vietā studējošam 1806,96 (Ls) 

Detalizētu programmas izmaksu aprēėinu skatīt Pašnovērtējuma ziĦojuma 9.punktā. 
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8. STUDIJU PROGRAMMAS LICENCE 
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9. LĪGUMS PAR STUDĒJOŠO IESPĒJĀM TURPINĀT 

STUDIJAS CITĀ STUDIJU PROGRAMMĀ VAI 

AUGSTSKOLĀ 
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10. APLIECINĀJUMI STUDĒJOŠO PRAKSES 

NODROŠINĀŠANAI 
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11. ATSAUKSMES PAR STUDIJU PROGRAMMU 
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12. LPA REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBA 
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13. PROFESIJAS STANDARTS 
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14. NORĀDES PAR NEPIEVIENOTO DOKUMENTU 

ATRAŠANĀS VIETU 
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Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Vieta, kur pielikums atrodas 

  Nolikums par studijām LPA Studiju daĜa 

  Studijas reglamentējošie dokumenti LPA Studiju daĜa 

  UzĦemšanas un imatrikulācijas 
noteikumi 

LPA Studiju daĜa 

  Prakses uzdevumi LPA Pedagoăijas katedra, 
Prakses vadītāja 

  Vērtēšanas sistēma LPA Studiju daĜa 

  Studiju programmas īstenošanā 
iesaistītie mācībspēki, CV 

LPA PersonāldaĜa 

  Studējošo iespējas turpināt studijas citā 
augstskolā vai programmā 

LPA Pedagoăijas katedra 

 
 

 

 

 
 


