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 1. Programmas mērķi un uzdevumi, studiju rezultāti  

 

Studiju programmas mērķis  

Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam 

izglītības iestādēs, pieaugušo izglītības, karjeras un konsultāciju centros, valsts pārvaldes 

institūcijās izglītības nozarē, kuri var kļūt par koledţu un augstskolu mācībspēkiem vai 

pētniekiem un turpināt studijas doktorantūrā. 

Plānotie studiju rezultāti 

Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim 

atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences. 

Zināšanas- kuras ir izglītības/ pedagoģijas zināšanu avangardā, pamats oriģinālai domāšanai 

un kritiskai izpratnei par:  

 pedagoģisko darbību demokrātijas apstākļos, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 profesionālo izglītību, tās attīstības scenārijiem ES kontekstā;  

 mūţizglītības nepieciešamību, elastīgi piemērojoties reģiona prasībām; 

 izglītību kā līdzekli pozitīvu attiecību veidošanai starp indivīdiem, grupām un nācijām; 

 izglītību kā līdzekli draudzīgas un ilgtspējīgas cilvēka un vides mijiedarbības 

realizācijai. 

 Prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai  

 plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības 

programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai attīstībai;  

 veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību un sagatavotu referātus un publikācijas 

par tās rezultātiem; 

 vadītu skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu; 

 izstrādātu un sagatavotu publicēšanai mācību līdzekļus. 

Kompetences  

Zinātniskā, profesionālā un sociālā kompetence-  

 spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās darba un mācību/ studiju situācijās, 

profesionālajā un personīgajā jomā, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 kontrolēt un pārveidot sareţģītus un grūti prognozējamus darba vai mācību/studiju 

apstākļus, kas prasa jaunas stratēģiskas pieejas;  

 gatavība strādāt lauku reģionos (novados), veicināt šo reģionu inteliģences attīstību kā 

vienu no garantiem konkurētspējīgai šo reģionu izglītības iestāţu skolēnu, audzēkľu, 

studentu un pieaugušo formālajai, neformālajai un informālajai izglītībai.  

Galvenie uzdevumi: 

1) izglītības filozofijas, pedagoģijas, psiholoģijas, didaktikas, Eiropas Savienības 

izglītības sistēmu un to attīstības tendenču studijas, lai iegūtu plānotajiem studiju 

rezultātiem atbilstošas teorētiskās zināšanas;   

2) izvēlētās profesionālās specializācijas, kā arī augstskolu didaktikas studijas un to 

noslēgumu darbu izstrādāšana, lai iegūtu prasmi plānot mācību/ studiju mērķus un 

procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas; 

3) pētījumu metodoloģijas studijas un maģistra darba izstrādāšana, lai iegūtu prasmes 

veikt un vadīt pētījumus, izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus un 

zinātniskos rakstus;  

4) teorētisko atziľu aprobācija praksē, lai attīstītu studiju rezultātiem atbilstošās 

kompetences.      

Iespējas novērtēt studiju rezultātus aplūkotas 4. sadaļā un 6.2. sadaļā.  
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2. Pedagoģijas maģistra programmas organizācija  

 

2.1. Programmas struktūras izmaiņas un attīstība pašnovērtēšanās periodā 

Pašnovērtēšanās periodā nav notikušās būtiskas izmaiņas programmas apjomā (80 KP) un 

struktūrā: 40 KP teorētiskās studijas, 15 KP teorētisko atziľu aprobācija praksē, 25 KP 

maģistra darbs. Tāpēc programma pieteikta atkārtotai akreditācijai.  

Maģistra studiju programma Pedagoģija sākotnēji apstiprināta ar LLU Senāta 1999. gada 10. 

novembra lēmumu Nr. 314, atkārtoti akreditēta ar Akreditācijas komisijas 2004. gada 4. 

februāra lēmumu Nr. 680a līdz 2010. gada 31.decembrim (Akreditācijas lapa Nr. 026-655, no 

23.02.2004.).  

Pašnovērtēšanās periodā vairakkārt precizēts studiju plāns, galvenokārt, tā redakcija un brīvās 

izvēles kursu saraksts, ľemot vērā izmaiľas LLU studiju normatīvajos dokumentos- Studiju 

kursa un prakses dokumentu izstrādāšanas nolikums (Mācību padomes 2009. gada 28.janvāra 

lēmums Nr.1/09), Nolikums par maģistra grāda iegūšanu LLU (apstiprināts ar 

13.02.2008.LLU Senāta lēmumu nr.6 – 78, grozījumi ar 14.05.2008. LLU Senāta lēmumu nr.6 

– 121), kā arī mācību prorektora rīkojumi par brīvās izvēles kursu studijām. Visos studiju 

kursos, kuros kā pārbaudes veids bija ieskaites bez atzīmes, precizētajā plānā paredzētas 

ieskaites ar atzīmi. Tādējādi ľemts vērā akreditācijas komisijas ekspertu ieteikums par studiju 

sasniegumu vērtēšanas pilnveidi. Korekcijas studiju plānā izskatītas un akceptētas Tehniskās 

fakultātes Domes sēdē 2008. gada 17. septembrī, LLU Mācību padomes sēdē 2008. gada 24. 

septembrī un LLU Senāta sēdē 2008. gada 8. oktobrī. Pašreiz īstenotais studiju plāns 

apspriests un akceptēts Izglītības un mājsaimniecības institūta sēdē 2009. gada 19. maijā un 

Tehniskās fakultātes Domes sēdē 2009. gada 20. maijā. 

Programmas ārējo vērtējumu 2003. gada decembrī veica četri eksperti – Tallinas 

Pedagoģiskās universitātes emeritētā profesore V. Ruus, Kauľas Vitautas Magnus 

Universitātes profesore M. Tereseviciene, Helsinku universitātes profesore K.Turkki un LU 

pedagoģijas un psiholoģijas institūta profesore T.Koķe. Komisijas ziľojumā nav atzīmēti 

būtiski trūkumi. Piezīmes ir tikai atsevišķu kritēriju vērtējumu komentāros. Tajos ieteikts 

uzlabot programmas nodrošinājumu ar tehniskajiem līdzekļiem un uzlabot to izmantošanu, kā 

arī pilnveidot studiju sasniegumu vērtēšanu. Minētie ieteikumi ľemti vērā, studiju programmu 

pilnveidojot. Prezentāciju kvalitāte apspriesta mācībspēku semināros. Kursā Inovācijas 

augstskolu didaktikā iekļauts modulis par prezentāciju gatavošanu. Maģistru darbu tematika 

saistīta ar Izglītības un mājsaimniecības institūta pieciem pētījumu virzieniem, īpaši 

virzieniem profesionālā izglītība, ekoloģiskā pieeja izglītībā. 

Studiju programmu pilnveidojot tajā iekļauti izvēles kursi Inovācijas augstskolas didaktikā, 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā, Cilvēka dzīves cikli. 

Studējot izvēles kursu Inovācijas augstskolas didaktikā, maģistranti iegūst sertifikātu, kas 

apstiprina tiesības strādāt augstākās izglītības programmās. Tam ir īpaša nozīme, ľemot vērā 

koledţu attīstību Latvijā. Šī kursa laikā maģistrantiem ir iespējas kontaktēties ar augstas 

kvalifikācijas LLU mācībspēkiem, kuri piedalās programmā kā klausītāji. Vairākus moduļus 

šajā programmā vadījuši un turpina vadīt ļoti kompetenti vieslektori- LLU prorektori, 

profesori Arnis Mugurēvičs un Pēteris Rivţa, profesore Baiba Rivţa (arī būdama IZM 

ministres un AIP priekšsēdētājas statusā) u.c. Studiju kursu kvalitātes pilnveidi un izvēles 

iespējas veicināja maģistra programmas Karjeras konsultanti realizācijas uzsākšana IMI, kas 

radīja iespēju kopīgi studēt izvēles kursus: Komunikācijas teorijas konsultēšanā un Cilvēka 

dzīves cikli.  

Palielinājusies ekocentriskās izglītības paradigmas principu ietekme teorētiskajās studijās un 

maģistru darbu izstrādē- izglītības ekoloģijas jautājumu pētījumi maģistru darbos. 

Pilnveidota teorētisko atziľu aprobācija praksē, organizējot ikgadējas konferences. 

Pilnveidota maģistrantu patstāvīgā darba organizācija un kontrole, kuram ir galvenā loma 

maģistra studijās. Paplašinās elektronisko resursu izmantošana studijās. Nodarbībās 
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izmantojamo, kā arī patstāvīgam darbam nepieciešamo informāciju maģistranti saľem jau 

iepriekš elektroniskā formātā. Nepilna laika studiju sesijas pārkārtotas, lai atvieglotu studiju 

savienošanu ar darbu. Kontaktnodarbības notiek nedēļas nogalēs, galvenokārt piektdienās un 

sestdienās. Daudzi kursi plānoti kā moduļi, kurus koncentrēti studē noteiktās dienās, nevis 

visa semestra laikā. Tas īpaši svarīgi plānojot brīvās izvēles kursus, jo atvieglo studiju un 

pedagoģiskā darba apvienošanu. Studiju un darba apvienošanas iespējas īpaši svarīgas, lai 

veiktu eksperimentālos pētījumus un īstenotu programmā paredzēto teorētisko atziľu 

aprobāciju praksē. Intervējot reflektantus un maģistrantus konstatēts, ka kontaktnodarbību 

laika pārkārtojumi būtiski ietekmējuši programmas izvēli. Objektīvi to atspoguļo konkursa 

rādītāji (sk.7.1. sadaļu)       

 

2.2. Programmas atbilstība LLU misijai, vīzijai, mērķiem un uzdevumiem 

Programma atbilst Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) darbības stratēģijā 2010. – 

2016. gada plānošanas ciklam (apstiprināta LLU Senātā 2009. gada 10. jūnijā LLU Senāta 

lēmums Nr. 6-219; apstiprināta ZM vadības apspriedē, protokola Nr. 7.2.-4/75-VAP), 2009. 

gada 30. novembrī) formulētajai LLU misijai, vīzijai, mērķiem un uzdevumiem. 

LLU misija ir veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku ilgtspējīgai attīstībai.  

LLU vīzija – kļūt par modernu starptautiski atzītu un prestiţu universitāti, vienu no vadošajām 

nozares universitātēm Baltijā, kas aktīvi iekļaujas vienotā Eiropas augstākās izglītības un 

zinātnes telpā. 

LLU rīcībpolitika ietver mērķus  

(1) nodrošināt nacionālas un reģionālas nozīmes universitātes statusam atbilstošu studiju 

kvalitāti, kas ļautu sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus 

speciālistus lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas un meţa zinātľu jomās, kā arī 

ievērojot Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstības pieprasījumu inţenierzinātľu, vides 

apsaimniekošanas, sociālo zinātľu, informācijas tehnoloģiju un pedagoģijas zinātņu jomās. 

(3) veidot LLU kā nacionālas un reģionālas nozīmes izglītības, zinātnes un kultūras 

ilgtspējīgas attīstības centru. 

LLU tuvāko gadu galvenie darbības uzdevumi ietver uzdevumus 

 turpināt attīstīt LLU kā nacionālas nozīmes universitāti - studiju, zinātnes un pētījumu 

centru;  

 turpināt attīstīt reģionālas nozīmes aktivitātes, t.sk., studiju pieejamību citās zinātņu 

nozarēs; 

 sekmēt akadēmiskā personāla atjaunošanu un struktūrvienību optimāla sastāva 

veidošanu; 

 attīstīt sadarbību ar jaunizveidoto novadu pašvaldībām, zinātniskajām iestādēm Latvijā, 

ES un citās valstīs. 

Zemgales plānošanas reģions ar Lauksaimniecības universitāti centrā, piemēram, lai sasniegtu 

NAP stratēģisko mērķi, uzsver, ka reģionā ir nepieciešama apsteidzoša izglītības darbība visās 

tautsaimniecības nozarēs, kas sekmētu cilvēka kā indivīda izaugsmi, attīstību, bet reizē arī 

radītu interesi par darbu zinātnes laukā. Tiek pievērsta uzmanība tehnoloģisko parku, 

tehnoloģisko centru, inovāciju centru un biznesa inkubatoru attīstībai. Ar šādu pieeju 

Zemgales reģions pozicionē sevi kā teritoriju, kur nākotnes perspektīvas balstās galvenokārt 

uz zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības attīstību un produkcijas raţošanu un pakalpojumu 

sniegšanu ar augstu pievienoto vērtību. 

LLU ir vienīgā augstskola Zemgales reģionā. Augsti kvalificēti pedagogi nepieciešami gan šī 

reģiona vispārizglītojošajām skolām, vidējām profesionālajām izglītības iestādēm un Latvijas 

Lauku atbalsta un izglītības centram Ozolniekos.  

Programma pilnībā atbilst arī LLU Izglītības un Mājsaimniecības institūta stratēģijai, kuras 

galvenais mērķis ir ilgtspējīgas darbības nodrošinājums ar mūsdienīgiem akadēmiskiem 

resursiem nolūkā paaugstināt IMI zinātnisko, izglītojošās un konsultatīvās darbības 
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potenciālu līdz starptautiski salīdzināmam līmenim, gatavojot speciālistus konkurētspējīgai 

darbībai galvenokārt lauku reģionos un attīstot studiju vidi un profesionālo izglītību Latvijā 

ES stratēģisko nostādņu kontekstā.  

IMI Stratēģiskie uzdevumi: 

 pilnveidot IMI organizāciju un menedţmentu; 

 palielināt doktoru un profesoru skaitu;  

 pilnveidot mācībspēku metodoloģisko un pedagoģisko kompetenci.  

Zinātnisko pētījumu attīstība: 

 pētīt LLU, Zemgales reģiona, Latvijas, ES aktuālās problēmas izglītībā;   

 padziļināt pētījumus izglītības ekoloģijā, turpināt atbalstīt izpratnes veidošanos par      

ekoloģisko pieeju izglītības un izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 pētīt profesionālās izglītības problēmas;  

 nostiprināt pētnieku komandas atbilstoši pētījumu virzieniem, iekļaujot tajās maģistrantus, 

doktorantus un pieredzējušus zinātniekus, lai nodrošinātu pētījumu efektivitāti, pēctecību, 

un akadēmiskā personāla izaugsmi; 

 attīstīt visu pakāpju studiju programmas.  

Akreditējamā studiju programma nodrošina studiju pēctecību LLU Izglītības un 

mājsaimniecības institūta īstenotajās tematiskajā studiju programmu grupā Skolotāju izglītība 

un izglītības zinātnes. 

 1.līmeľa profesionālā studiju programma Profesionālās izglītības skolotājs.  

 Profesionālā bakalaura studiju programmas:  

o Mājas vide un informātika izglītībā, 

o Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā. 

 Profesionālā maģistra studiju programma Karjeras konsultants. 

 Maģistra studiju programma Pedagoģija.  

 Doktora studiju programma Pedagoģija. 

Studiju pēctecību raksturo tas, ka LLU doktora studiju programma Pedagoģija studijas 

turpinājuši 32 akreditējamās programmas absolventi. No tiem pedagoģijas doktora grādu 

ieguvuši 7 akreditējamās programmas absolventi. Aizstāvēt promocijas darbu 2010/2011. 

studiju gadā plāno 4 akreditējamās programmas absolventi. Tas sekmēja pedagoģijas studiju 

virziena attīstību LLU un pedagoģijas promocijas padomes izveidi LLU Izglītības un 

mājsaimniecības institūtā.    

Programmas īstenošana devusi nozīmīgu ieguldījumu LLU akadēmiskā personāla attīstībā, jo 

daudzi programmas absolventi strādā LLU un vairāki turpina studijas doktorantūrā (sk.6.1. 

sadaļu).  

 

2.3. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība   

Kvalitātes vadība tiek nodrošināta 3 līmeľos: LLU, Tehniskās fakultātes un Izglītības un 

mājsaimniecības institūta līmenī. 

Vispārēju uzraudzību par maģistra studijām LLU, tai skaitā maģistra eksaminācijas komisijas 

(MEK) darbu veic LLU Studiju daļa, šīs daļas galvenā speciāliste maģistrantūras jautājumos 

prof. Dz.Kreišmane. Pašnovērtēšanas periodā pārstrādāts Nolikums par maģistra grāda 

iegūšanu LLU (apstiprināts ar 13.02.2008.LLU Senāta lēmumu nr.6 – 78, grozījumi ar 

14.05.2008. LLU Senāta lēmumu nr.6 – 121).  

Maģistra studiju programmu norise regulāri tiek apspriesta visu LLU maģistra programmu 

direktoru sanāksmēs, kuras organizē LLU Studiju daļa. Tajās katru gadu izvērtē maģistrantu 

uzľemšanas pieredzi un pilnveido uzľemšanas noteikumus, kā arī koriģē papildprasības. Tās 

pieejamas interesentiem LLU mājas lapā (Papildus prasības pie uzņemšanas noteikumiem 

augstākā līmeņa studiju programmās 2010. – 2011.studiju gadam. Apstiprinātas ar Mācību 

padomes 2010.gada 27.janvāra lēmumu nr. 02.1-25.02./2.). 
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Studiju kursu izstrādāšanu detalizēti reglamentē Studiju kursa un prakses dokumentu 

izstrādāšanas nolikums (apstiprināts ar Mācību padomes 28.01.2009. lēmumu Nr.1/09). Tam 

pievienotas dokumentu veidlapas, studiju kursu programmu piemēri un Instrukcija studiju 

kursa pieteikuma sagatavošanai LLU studiju kursu reģistram. Instrukcija pamatojas uz 

detalizētu LLU studiju kursu izstrādāšanas pieredzes analīzi. Nolikums pieejams LLU mājas 

lapā.  

Pašnovērtēšanās periodā programmas īstenošanu pārbaudījusi LLU iekšējā audita daļa.  

Viens no galvenajiem kontroles sistēmas elementiem LLU ir ikgadējie studiju programmas 

pašnovērtējuma ziľojumi, kuri tiek apspriesti un akceptēti Izglītības un mājsaimniecības 

institūta, Tehniskās fakultātes Domes un LLU Senāta sēdēs.   

Akreditējamās programmas studiju plāna izmaiľas pašnovērtēšanas periodā vairakkārt 

apspriestas Izglītības un mājsaimniecības institūta Tehniskās fakultātes Domes, LLU Mācību 

padomes un Senāta sēdēs (sk. 2.1. sadaļu).  

Ľemot vērā uzkrāto pieredzi un maģistra programmas Karjeras konsultanti darbības 

uzsākšanu, pilnveidoti maģistra darbu izstrādāšanas metodiskie norādījumi, kuri izmantojami 

abās programmās. Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai 

studiju programmās Karjeras konsultants un Pedagoģija izskatīti Izglītības un 

mājsaimniecības institūta metodiskās komisijas sēdē, akceptēti institūta sēdē un 17.03.2010. 

apstiprināti Tehniskās fakultātes Domes sēdē (protokols Nr. 3). Noteikumiem pievienoti 16 

pielikumi, kuros, apkopojot līdzšinējo pieredzi, detalizēti raksturota maģistra darbu un tā 

sastāvdaļu izstrādāšana. Noteikumi brīvi pieejami Izglītības un mājsaimniecības institūta 

bibliotēkas datorā.   

Programmas iekšējas kvalitātes kontrole un vadība balstīta uz Eiropas kvalitātes vadības 

fonda modeļa (EFQM – European Foundation for Quality Management) un Deminga cikla 

Plāno- Veic- Izvērtē- Rīkojies principiem un kritērijiem: programmas vadība un stratēģija, 

cilvēku (akadēmiskā personāla, maģistrantu) vadība, resursu vadība, studiju un pētniecības 

vadība, studējošo apmierinātība, darba devēju apmierinātība, ietekme uz sabiedrību. 

Vairākums no tiem izvērtēti pašnovērtējuma ziľojuma nākošajās sadaļās. Balstoties uz 

novērojumu, dokumentu un aptauju izvērtēšanu, var konstatēt, ka daţādu kritēriju vērtējums 

atbilst galvenokārt sistēmorientētai (3. stadija) un ķēdes orientētajai (4. stadija) stadijai. 

Atsevišķos gadījumos daļēji tiek sasniegti augstākās (5. stadijas- visaptveroša kvalitātes 

vadība) rādītāji, piemēram, programmas salīdzināšana ar ES jaunākajām starpvalstu maģistra 

studiju programmām (sk. 6.3. sadaļu). 

Kvalitātes kontroles jautājumi pētīti vairākos maģistru darbos. Tajos EFQM modelis 

papildināts ar rādītājiem, kuri raksturīgi ekoloģiskai pieejai izglītībā. Būtisks programmas 

tālākas pilnveides uzdevums ir papildinātā modeļa regulāra un konsekventa izmantošana 

kvalitātes kontrolei un pilnveidei. 

 

3. Programmas sadaļas un kursi 

Programmas sadaļas un kursi norādīti 3.1. tabulā. Kursu īstenošanas laiks un studiju rezultātu 

kontroles veids norādīts studiju plānā (4. pielikums). Kursu apjoms stundās un plānotie 

studiju rezultāti aprakstīti kursu programmu anotācijās (2. pielikums). Tās atspoguļo 

programmas pilnveidi, kas īstenota pašnovērtēšanas procesā. Programmas un kursu studiju 

rezultāti plānoti, pamatojoties uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim 

atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences raksturojumu, kā arī Eiropas Komisijas 

Skaidrojums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai (Luksemburga: Eiropas 

Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2008. gads). Kursu programmas atrodamas LAIS, kurš 

brīvi pieejams caur LLU mājas lapu.   
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3.1. tabula 

Galvenās programmas sadaļas un kursi 

 

Programmas sadaļa un studiju kursi Apjoms, KP 

A. Obligātie studiju kursi 23 

Pētījumu metodoloģija 8 

Pedagoģija un psiholoģija 8 

Izglītības filozofija 2 

Izglītības sistēmas un ES 2 

Didaktikas attīstības tendences 3 

B. Profesionālās specializācijas kursi 7...17* 

Profesionālā specializācija obligātā izvēle 7 

Profesionālās specializācijas izvēles kursi (8 kursi) 16 

C. Brīvās izvēles studiju kursi  10* 

Cilvēka dzīves cikli** 2 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā** 2 

Inovācijas augstskolas didaktikā*** 4 

Izglītības sistēmas angļu valodā 2 

Kopā 40* 

Teorētisko atziņu aprobācija 15 

Maģistra darbs 25 

Pavisam kopā 80 

 

*No B un C daļas studēto izvēles kursu kopējais apjoms- 10 KP. Teorētisko atziľu studiju 

kopējais apjoms 40 KP. 

**Kursus studē kopā ar programmas Karjeras konsultants maģistrantiem.  

***Patstāvīga augstākās izglītības iestāţu mācībspēku profesionālas pilnveides programma, 

kurā maģistranti studē kopā ar LLU, citu augstskolu un koledţu mācībspēkiem. Programmas 

apjoms 160 stundas, tai skaitā 60 kontaktstundas. Studiju rezultātu pārbaude- noslēguma 

darbs un tā prezentācija.  

Studiju plāns pievienots 3. pielikumā to īstenojošie mācībspēki norādīti 4. pielikumā.  

4. Vērtēšanas sistēma 

Studiju rezultātus vērtē, ievērojot LLU Senāta lēmumu Par vienotu studiju kvalitatīvo 

rezultātu vērtējumu. Zināšanu pārbaudes formas: kontroldarbi, uzstāšanās semināros, referāti, 

prezentācijas, kā arī noslēguma darbi (noslēguma darbs studiju kursos Inovācijas augstskolas 

didaktikā; Profesionālā specializācija; maģistra darbs).  

Ľemot vērā programmas studiju rezultātu (prasme veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko 

darbību; prasme vadīt skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu u.c.) novērtēšanas 

grūtības, kuras savā ziľojumā atzīmēja arī studiju programmas eksperti, pašnovērtēšanas 

periodā aprobētas un izvērtētas daţādas vērtēšanas metodes. Studiju kursa Inovācijas 

augstskolu didaktikā praktiskajās nodarbībās LLU prorektora prof. P. Rivţas vadībā, 

piedaloties programmas direktoram, LLU mācībspēkiem un maģistrantiem notika vērtēšanas 
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metoţu hierarhiju analīze. Izvērtētie ieskaišu un eksāmenu veidi: mutiskais, rakstiskais, 

akumulējošais un autentiskais (praktiskais). Vērtēšanas kritēriji: laika patēriľš, ietekme uz 

sekmības līmeni, atbilstība studiju kursiem, psihoemocionālais faktors, piemērotība studiju 

programmai. Iegūts šāds globālo prioritāšu raksturojums: mutiskais- 0,08; rakstiskais- 0,13; 

akumulējošais- 0,34; autentiskais (praktiskais)- 0,45. Tā rezultātā kā piemērotākā tika atzīta 

autentiskā studiju rezultātu vērtēšana, kurā pārbauda zināšanu un prasmju izmantošanu 

praksē. Prasme veikt pētījumus un publicēt to rezultātus tiek vērtēta studiju programmas 

sadaļā Teorētisko atziņu aprobācija. Tās rezultātā maģistrants sagatavo publicēšanai rakstu, 

kā arī prezentē pētījumu rezultātus ikgadējā maģistrantu konferencē. Prasme vadīt skolēnu vai 

audzēkľu pētījumus tiek vērtēta, balstoties uz maģistranta portfolio izvērtēšanu un diskusiju 

par to gan pirmā, gan arī otrā studiju gada noslēgumā. Prasme izstrādāt mācību vai studiju 

programmas tiek vērtēta Profesionālās specializācijas kursa, kā arī kursa Inovācijas 

augstskolu didaktikā noslēguma darbos. Kursa Pētījumu metodoloģija studiju rezultātu 

vērtēšanā tiek ľemts vērā maģistra darba ietvaros veiktais pētījums un maģistra darba teksta 

atbilstība metodoloģijas prasībām. Kontroles veidu hierarhiju analīzē kā otrais atbilstošākais 

vērtēšanas veids konstatēts akumulējošais vērtējums. Atbilstoši tam programmu pilnveidojot 

palielināts arī studiju starprezultātu kontroles bieţums (kontroldarbi u.c.), lai motivētu 

maģistrantus regulāram patstāvīgajam darbam un palielinātu summatīvā vērtējuma 

objektivitāti. 

Zināšanu kvalitatīvais novērtējums teorētiskajos kursos notiek atbilstoši 10 ballu vērtēšanas 

skalai. Atbilstoši Maģistra studiju nolikumam teorētisko kursu vērtēšanā izmanto ieskaites ar 

atzīmi (Ia) un eksāmenus (E). Teorētisko atziľu aprobācija tiek vērtētas ar ieskaiti (I). (Sk. 

studiju plānu ... pielikumā). 

Studiju rezultātu kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjomam atbilstoši kredītpunkti (KP). 

Maģistra darba apjoms ir aptuveni 60-80 datorsalikuma lappuses ar tekstu, shēmām un 

attēliem. Darbam parasti pievienoti arī pielikumi, kuru apjoms netiek iekļauts minētajā 

lapaspušu skaitā. Katru maģistra darbu novērtē 2 recenzenti. Maģistrants, aizstāvot maģistra 

darbu, pēc 10 – 12 min. ziľojuma atbild uz Maģistra eksaminācijas komisijas locekļu 

jautājumiem un klātesošo jautājumiem. Lēmumu par maģistra grāda piešķiršanu Maģistra 

eksaminācijas komisija pieľem atklāti balsojot. Tas pamatojas uz maģistranta, darba vadītāja 

un recenzentu ziľojumiem, darba prezentāciju (PowerPoint), iepazīšanos ar darbu kā sēdes 

laikā, tā arī pirms tās. 

 

5. Programmas praktiskā īstenošana  

5.1. Studiju formas un metodes 

Studijas tiek īstenotas pilna laika (4 semestri) un nepilna laika (5 semestri) formā, izmantojot 

moduļu sistēmu. Atbilstoši tai studiju kursi tiek apgūti koncentrētā veidā, nevis visa semestra 

laikā. Izľēmums ir Pedagoģijas un psiholoģijas, kā arī Pētījumu metodoloģijas kurss, kurus 

studē visos četros semestros. Pamatā ir kontaktnodarbību plānojums, kuras pilna laika 

maģistrantiem paredzētas piektdienās un sestdienās, bet nepilna laika studentiem sestdienās. 

Viena KP apguvei pilna laika studijās paredzētas 16 kontaktstundas un 24 patstāvīgā darba 

stundas. Pārējās nedēļas dienās maģistranti pēc individuāla plānojuma īsteno teorētisko atziľu 

aprobāciju praksē un veic pētījumus maģistra darba ietvaros. Nepilna laika studiju 

maģistrantiem 5. studiju semestrī plānota tikai maģistra darba izstrādes pabeigšana 16 KP 

apjomā. Maģistrantu aptaujā konstatēts, ka šādu kontaktstundu skaitu respondenti uzskata par 

pietiekošu un tā palielināšana nav lietderīga. Studiju kursu apguves pilnveide jāveic, 

paplašinot patstāvīgo studiju materiālu klāstu un pilnveidojot to apguves kontroli. Izvēlētais 

nodarbību laika plānojums labi atbilst pedagogu darba specifikai un rada labvēlīgus apstākļus 

teorētisko atziľu aprobācijai un eksperimentāliem pētījumiem maģistra darba ietvaros. Šāds 
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plānojums atļauj veiksmīgi savienot studijas ar darbu, kas īpaši svarīgi pašreizējā 

ekonomiskajā situācijā.   

Nodarbībās tiek izmantotas tradicionālās studiju formas- lekcijas, semināri un praktiskie 

darbi, kā arī daţādas mazo grupu darba formas. Gandrīz visi studiju materiāli tiek ievietoti e 

vidē un ir pieejami maģistrantiem, izmantojot paroli.  

Izglītības un mājsaimniecības institūta auditorijās, kur notiek lielākā daļa teorētiskā kursa 

nodarbību, ir nodrošinātas visas iespējas multimediju un interaktīvās tāfeles, kā arī interneta 

izmantošanai. Multimedijus studijās izmanto visi programmā iesaistītie mācībspēki. Arī visi 

maģistranti savus patstāvīgo studiju vai pētījumu rezultātus parasti prezentē, kā arī prakses 

aizstāv, izmantojot multimediju iespējas. Aktuāls studiju pilnveides uzdevums ir e vides 

izmantošanas pilnveide, kā arī interaktīvās tāfeles iespēju pilnīgāka izmantošana, izveidojot 

atbilstošus prezentācijas materiālus. 

Maģistranti kā izvēles kursu var studēt augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides 

programmu Inovācijas augstskolas didaktikā. Tā izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2000. 

gada 3.oktobra noteikumiem Nr.347 Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai 

izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai un to grozījumiem. Programmu īsteno Izglītības un 

mājsaimniecības institūts, tās apjoms -160 akadēmiskās stundas, tajā skaitā - vismaz 60 

kontaktstundas. Programmas mērķa grupa ir augstākās izglītības pedagogi. Programmas 

vadītājs ir LLU mācību prorektors, Dr. Med. vet. A.Mugurēvičs, direktore - TF IMI direktore, 

Dr. paed. Baiba Briede. Programmas mērķis ir pilnveidotas zināšanas augstskolas didaktikā 

un to izmantošanas iespējas pedagoģiskajā darbībā. Programmas uzdevumi ir veicināt 

teorētisko atziľu un praktiskās darbības izvērtēšanu, inovāciju ieviešanu pedagoģiskajā darbā, 

pilnveidot zināšanas par augstākās izglītības attīstības stratēģiju Latvijā ES kontekstā un 

rosināt nepārtrauktu profesionālo pilnveidi augstskolas didaktikā. Pēc programmas apgūšanas 

un prasību izpildes pedagogs saľem sertifikātu. Prasības sertifikāta iegūšanai: apgūti 

profesionālās pilnveides moduļi 60 kontaktstundu apjomā, aizstāvēts noslēguma darbs vai 

dokumentāli pierādīta profesionālās pilnveides mērķim atbilstoša starptautiskā mobilitāte, 

piedalīšanās konferencēs un semināros 100 akadēmiskās stundas, ko apliecina iesniegtie 

dokumenti. Ikvienam, kurš vēlās apgūt programmu, jāizvēlas 15 moduļi, viens modulis - 

četras akadēmiskās stundas. Moduļus var izvēlēties visus vienā gadā, vai arī abos studiju 

gados, jo programma katru gadu atkārtojas, tajā iekļaujot jaunākās atziľas augstskolu 

didaktikā. Tā kā programmā ir 25 līdz 30 moduļi (sk. programmas anotāciju 2. pielikumā), bet 

jāstudē tikai 15, maģistrantiem ir plašas to izvēles iespējas. Iespējams studēt arī vairāk kā 15 

moduļus. Piesakoties uz programmu, jāaizpilda iesniegums. To var aizpildīt arī elektroniski 

un sūtīt pa e-pastu. Uz iesnieguma pamata tiek izdots prorektora rīkojums par ieskaitīšanu 

programmā. Aktuāls studiju pilnveides uzdevums ir paplašināt Pedagoģijas un Karjeras 

konsultantu maģistra programmu kopējo nodarbību skaitu un nodrošināt atbilstošu nodarbību 

plānojumu.  

 

5.2. Mācībspēku un maģistrantu pētnieciskā darbība un mobilitāte 

Akreditējamā programma balstās uz Izglītības un mājsaimniecības institūta veiktajiem 

pētījumiem, kuri veikti kopš programmas uzsākšanas 1993. gadā. Programmu īstenošanā 

iesaistīto LLU mācībspēku pētījumi pedagoģijas zinātnē ir koncentrēti Izglītības un 

mājsaimniecības institūtā un notiek galvenokārt lauku vidē vai ar laukiem saistītās, kā arī 

profesionālās izglītības iestādēs. Pētījumu tematu, mērķu un uzdevumu izvēli nosaka 

reģioniem nepieciešamie izglītības problēmu risinājumi. Pētījumi notiek vispārīgajā, skolas, 

augstskolas, pieaugušo un nozaru pedagoģijas apakšnozarēs un piecos pētniecības virzienos:  

 izglītības ekoloģija (asoc. prof. I.Katane, prof. L.Pēks, doktorante R.Renigere u.c.); 

 kompetence lauku vidē (prof. B.Briede);  

 profesionālā un karjeras izglītība (prof. B.Briede, prof. L.Pēks, asoc. prof. A.Aizsila);  

 dzīves kvalitāte mājas vides kontekstā (asoc. prof. V.Dišlere, doc. A.Pridāne); 
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 dabas un inţenierzinātľu didaktika (prof. A.Zeidmane). 

Izglītības ekoloģijas un kompetences virzienu pētījumi tiek izmantoti lietišķos pētījumos 

nākamos trīs virzienos. Mācībspēku un maģistrantu pētniecības raksturojums dots 4.pielikumā  

 

Mobilitāte  

Mācībspēku un studentu mobilitātē notiek noslēgto līgumu ietvaros. Kopš 2006. gada noslēgti 

18 līgumi, galvenokārt Erasmus (sk. 10. pielikumu). Izglītības un mājsaimniecības institūta 

mācībspēki apmeklējuši vairāk kā 10 valstis. Savukārt šo valstu pedagogi vieslekcijās 

iepazīstinājuši maģistrantus ar savu valstu (Austrijas, Francijas, Vācijas u.c.) izglītības 

sistēmām. Kā piemēru var minēt vieslekciju un maģistrantu tikšanos ar Francijas (ECOLE 

Nationalle De Formation Agronomique) pedagogiem 2010. gada 14. maijā. Ľemot vērā, ka 

gandrīz visi maģistranti ir strādājošie, viľu līdzdalība mobilitātē un pētnieciskajos projektos 

notiek galvenokārt darba vietās īstenoto projektu ietvaros. No pašreiz studējošiem tajos 

piedalījušies 7 maģistranti. Maģistranti piedalījušies arī ES valstīs notiekošajās konferencēs 

vai profesionālajā pilnveidē (I.Bajāre- Šveice, D.Veikina- Londona u.c.). Programmu 

pilnveidojot nepieciešams aktualizēt maģistrantu mobilitāti un līdzdalību projektos. Lai to 

veicinātu izstrādāts maģistra darbs (I.Mazūdre) par pedagogu iespējām piedalīties daţādos ES 

projektos. Maģistranti ar to iepazīstināti studiju kursa Izglītības sistēmas un ES ietvaros.    

 

6. Programmas perspektīvais novērtējums 

Pašnovērtēšanās periodā veikta programmas pilnveide, ľemot vērā Eiropas asociācijas 

kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (European Association for Quality Assurance 

in Higher Education- ENQA 2005. gadā publicētos Standartus un vadlīnijas kvalitātes 

nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, kuros akcentēta studiju rezultātu loma 

programmas izveidē un īstenošanā. Programmas un tajā iekļauto kursu studiju rezultāti un 

kursu saturs precizēts atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim. 

Programmu īstenojot ľemtas vērā globālā mērogā tendences kopējā izglītības attīstības 

stratēģijā- izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Iekļaušanos dekādē (2005. – 2014. gads) par 

izglītību ilgtspējīgai attīstībai (UN Decade of Education for Sustainable Development) sekmē 

Izglītības un mājsaimniecības institūta mācībspēku veiktie izglītības ekoloģijas pētījumi (sk. 

5.2. sadaļu). To rezultāti tiek izmantoti vairāku programmas kursu studijās, kā arī maģistra 

darbu izstrādāšanā. Diploms un sertifikāts izveidots atbilstoši     Eiropas Padomes/UNESCO 

diplomatzīšanas tīkla ENIC (European Network of Information Centres) un Eiropas 

Savienības diplomatzīšanas tīklā NARIC (National Academic Recognition Information 

Centres) prasībām.  

Salīdzinot LLU Pedagoģijas maģistra studiju programmu ar trīs Latvijas augstskolu, trīs 

Baltijas valstu augstskolu un divām ES valstu starptautiskajām maģistra studiju programmām, 

konstatēts, ka pilnībā sakrīt studiju ilgums un programmu apjoms KP. Būtiski neatšķiras arī 

maģistra darbu izstrādāšanai paredzētie KP, kuri ir robeţās no 20 līdz 32 KP, kā arī maģistra 

darbu teksta apjoms- aptuveni 20 000 vārdi. (sk. 6.3. sadaļu).  

Pašnovērtēšanās procesā konstatēta programmas atbilstība Valsts akadēmiskās izglītības 

standartam (sk. 6.1. sadaļu) un attīstība atbilstoši Latvijas uzdevumiem iekļauties kopējā 

Eiropas izglītības telpā, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Programmas īstenošanas 

rezultātus kopumā pozitīvi novērtējuši darba devēji (sk. 6.2. sadaļu) un konstatējuši, ka tā 

palielina absolventu konkurētspēju un iespējas turpināt darbu (gandrīz visi maģistranti paralēli 

studijām strādā) turpmākajos gados. Programmas tālākas pilnveides uzdevums ir turpināt to 

tuvināt profesionālai maģistra studiju programmai un veidot kopīgus studiju kursus ar 

programmu Karjeras konsultants, kā arī integrēt neliela apjoma kursus.    
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6.1. Programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam  

Programma pilnībā atbilst Valsts akadēmiskās izglītības standartam (MK 03.01.2002. 

noteikumi Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu").  

6.1. tabula 

Programmas apjoma atbilstība 

 

Programmas sastāvdaļas 
Apjoms, KP 

standartā programmā 

Teorētisko atziľu izpēte ≥30 40 

Teorētisko atziľu aprobācija ≥15 15 

Maģistra darbs ≥20 25 

Maģistra studiju programmas apjoms, kopā 80 80 

 

Programmas mērķi un uzdevumi (formulēti ziľojuma 1. sadaļā) atbilst standartā 

noteiktajiem: 

21. Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās 

pētniecības darbībai. 

22. Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko 

zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas 

risināšanai. 

 

6.2. Darba devēju aptaujas  

Pašnovērtēšanās periodā notikušas regulāras tikšanās ar darba devēju pārstāvjiem un viľu 

intervēšana. Pēdējā darba devēju aptauja veikta 2010. gada maijā. Tās nolūks konstatēt, vai 

maģistra grāda ieguvēju prasmes un kompetences darba devēju vērtējumā atbilst plānotajiem 

studiju rezultātiem, kā arī novērtēt absolventu nodarbinātības perspektīvas. Aptaujāti 

lauksaimniecības profesionālo izglītības iestāţu (Bulduru Dārzkopības vidusskola, Lūznavas 

profesionālā vidusskola, Saulaines Profesionālā vidusskola, Valsts Priekuļu lauksaimniecības 

tehnikums, Saulaines Profesionālā vidusskola, Zaļenieku arodvidusskola) vadītāji vai viľu 

vietnieki, kā arī trīs koledţu administrāciju pārstāvji un Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra pārstāve.   

Aptaujāta arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes personāldaļas vadītāja. Pēc personāldaļā 

esošajiem datiem patlaban universitātē strādā 73 darbinieki, kuri LLU ieguvuši pedagoģijas 

maģistra grādu, tai skaitā 11 zinātľu doktori, 7 asociētie profesori, divu katedru vadītāji un trīs 

citu struktūrvienību vadītāji. Arī no ārpus LLU strādājošiem absolventiem divi cilvēki 

ieguvuši pedagoģijas zinātľu doktora grādu.  

Aptaujājot Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra pārstāvi, kura nodarbojas ar skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kā arī ESF projektu organizēšanu Jelgavas pilsētā un 

novadā, konstatēts, ka 42 akreditējamās programmas absolventi sekmīgi vadījuši skolēnu 

zinātniski pētnieciskos darbus. Aptaujātie koledţu administrāciju pārstāvji norāda, ka visi 

viľu koledţās strādājošie programmas absolventi veic patstāvīgus pētījumus, regulāri uzstājas 

zinātniskajās konferencēs un piedalās projektos. Arī pārējās profesionālās izglītības iestādēs 

strādājošie absolventi regulāri piedalās daţādu projektu īstenošanā. Aptauju rezultāti 

apstiprina, ka maģistrantūrā tiek sasniegts plānotais studiju rezultāts- prasme veikt un vadīt 

pētījumus.  

Aptaujātie darba devēju pārstāvji pozitīvi vērtē pašnovērtēšanās periodā notikušās izmaiľas 

studiju organizācijā- kontaktnodarbību plānošanu galvenokārt piektdienās un sestdienās, 

atsakoties no nedēļas ilguma sesijām. Konstatēts, ka, mērķtiecīgi izvēloties maģistra darba 

tematiku un profesionālās specializācijas studijas, programma nodrošina ne tikai akadēmisko, 

bet arī profesionālo izglītību. Norādīts, ka nepieciešama arī precīzāka iegūtās izglītības 
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atzīšana. Aptaujātie koledţu pārstāvji kā nozīmīgu vērtē iespēju programmā studēt izvēles 

kursu Inovācijas augstskolas didaktikā, kas programmā iekļauts tikai pēdējos gados.  

Gandrīz visi pašreiz programmā studējošie ir strādājošie, kuri piedalās formālās vai 

neformālās izglītības programmu īstenošanā. Pēc aptaujāto darba devēju domām maģistra 

grāda iegūšana palielina konkurētspēju un varbūtību tuvākajos sešos gados saglabāt darbu, 

samazinoties visu veidu un līmeľu izglītības iestāţu skolēnu, audzēkľu un studentu skaitam, 

kā arī sekmē iekļaušanos pieaugušo izglītībā, īstenojot profesionālās pilnveides programmas.     

 

6.3. Programmas salīdzinājums ar ES valstu un Latvijas augstskolu programmām   

Programma salīdzināta ar trīs Latvijas (6.2.tabula), Baltijas (6.3.tabula) un divām ES 

starpvalstu (6.4.tabula) programmām.  

Visās salīdzinātajās Latvijas augstskolu (DU, LiepU, un RA) Baltijas valstu augstskolu 

(Viļľas Pedagoģiskā Universitāte, Kauľas Tehnoloģiskā Universitāte, Tallinas Pedagoģiskā 

Universitāte) un divās ES starpvalstu programmās ir vienāds studiju ilgums (2 gadi) un 

kopējais programmas apjoms 120 ECTS vai 80 KP. Būtiski neatšķiras arī maģistra darbam 

paredzētais apjoms, kas minētājas augstskolās ir robeţās no 20 līdz 32 KP, bet LLU- 25 KP. 

Līdzīgs ir arī maģistra darbu teksta apjoms programmā European Masters in Liflong learning 

un LLU izstrādātajos maģistra darbos- aptuveni 20 000 vārdi. Maz atšķiras arī teorētisko 

kursu un teorētisko atziľu aprobācijas kopējais apjoms (48-60 KP), LLU- 55 KP.  

Starptautiskā maģistra studiju programma European Master in Higher Education ir viena no 

jaunākajām. Tā paredz trīs semestrus ilgas studijas Oslo universitātē, Norvēģijā (1. semestris), 

Helsinku universitātē, Somijā (2. semestris) un Aveiro universitātē, Portugālē (3. semestris). 

Maģistra darba izstrādāšana 4. semestrī var notikt jebkurā no minētajām universitātēm. Katrā 

semestrī apgūst vienu studiju moduli 15 ECTS (10 KP) apjomā, kas kopā sastāda 45 ECTS 

(30KP) un ir salīdzināmi ar LLU programmas A , B un C daļu- 32 KP, neietverot Pētījumu 

metodoloģiju (8 KP). Bez tam pirmajos trīs semestros ir atsevišķi studiju kursi: 1. semestrī 

Ievads augstākajā izglītībā (15 ECTS), 2. semestrī Maģistra darba plānošana (līdz 10 ECTS) 

un Pētījumu metodoloģija (5 ECTS), 3. semestrī Pētījumu metodoloģija (15 ECTS). Tādejādi 

kopējais apjoms Pētījumu metodoloģijā un maģistra darba iestrādei ir 30 ECTS vai 20 KP. 

Tas saturiski un pēc apjoma ir salīdzināms ar LLU programmas Pētījumu metodoloģijas kursu 

(8 KP) un Teorētisko atziņu aprobāciju (15 KP), kuru kopējais apjoms ir 23 KP. Analogs ir 

arī šo kursu īstenošanas plānojums- tie notiek visos semestros. Abās starptautiskajās 

programmās atsevišķu kursu vai moduļu apjoms ir robeţās no 5 līdz 15 ECTS vai 3,3 līdz 10 

KP. LLU programmas A un B daļā dominē (87%) kursi, kuru apjoms ir 3 līdz 8 KP. 

Akreditējamā programmā C daļas atsevišķu kursu apjoms ir 2- 4 KP. Neliela apjoma (2 KP) 

kursu kopējais apjoms akreditējamā programmā nepārsniedz 14 KP (18% no kopējā 

programmas apjoma). Faktiski studiju laikā notiek kursu integrācija, jo, studējot obligāto 

kursu Izglītības filozofija, tajā paša semestrī notiek arī izvēles kursa Ētika studijas. To parasti 

izvēlas gandrīz visi maģistranti. Programmu pilnveidojot lietderīgi turpināt izvēles kursu 

ciešāku integrāciju ar profesionālās specializācijas kursu un obligāto kursu Izglītības un 

mājsaimniecības institūta Pedagoģija un psiholoģija. Nepieciešams izvērtēt iespējas palielināt 

Izglītības un mājsaimniecības institūtā īstenoto maģistra programmu Pedagoģija un Karjeras 

konsultants kopējo kursu skaitu. Tās līdz šim nepietiekoši izmantotas.  
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6.2. tabula 

LLU Pedagoģijas maģistra studiju programmas salīdzinājums ar analogām Latvijas 

augstskolu studiju programmām  

Dati iegūti AIKNC mājas lapā http://www.aiknc.lv/lv/about.php 

  

Rādītāji 

Augstskola 

Daugavpils 

universitāte  

Rēzeknes 

augstskola 

Liepājas 

universitāte 
LLU  

Informācijas avots www.dau.lv www.ru.lv www.liepu.lv www.llutf.lv 

Iegūtais grāds Izglītības zinātľu maģistrs pedagoģijā 

Studiju ilgums, gadi 2 2 2 2 

Apjoms, ECTS 120 120 120 120 

Apjoms, KP  80 80 80  80 

t.sk. daļas: A (obligātā) 

B (specializācija) 

C (brīvā izvēle) 

Teorēt.atziľu aprobācija 

Maģistra darba pētījums  

Maģistra darbs 

30 

 

 

30 

 

20 

35 

10 

10 

- 

5 

20 

15 

15 

10 

15 

- 

25 

23 

7 

10 

15 

- 

25 

Citas iezīmes     

 

6.3. tabula 

LLU Pedagoģijas maģistra studiju programmas salīdzinājums ar analogām Baltijas 

augstskolu studiju programmām  

Dati iegūti AIKNC mājas lapā  http://www.aiknc.lv/lv/about.php  

 

Rādītāji 

Augstskola 

Viļľas 

Pedagoģiskā 

universitāte 

Kauľas 

Tehnoloģiskā 

universitāte 

Tallinas 

Pedagoģiskā 

universitāte 

LLU  

Informācijas avots www.vpu.lt www.ktu.lt www.tpu.ee www.llutf.lv 

Iegūstamais grāds 

Izglītības 

(edukoloģijas) 

zinātľu 

maģistrs 

Izglītības 

(edukoloģijas) 

zinātľu 

maģistrs 

Izglītības 

maģistrs 

(Master of 

Education) 

Izglītības 

zinātľu 

maģistrs 

pedagoģijā 

Studiju ilgums, gadi 2 2 2 2 

Apjoms, ECTS 120 120 120 120 

Apjoms, KP  80 80 80 80 

t.sk. vispārīgā daļa + 

specializācija + 

pētniecība 

51 48 60 55 

maģistra darbs 29 32 20 25 

 

http://www.dau.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.liepu.lv/
http://www.llutf.lv/
http://www.vpu.lt/
http://www.ktu.lt/
http://www.tpu.ee/
http://www.llutf.lv/
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6.4. tabula 

LLU Pedagoģijas maģistra studiju programmas salīdzinājums ar analogām ES valstu 

augstskolu studiju programmām  

Dati iegūti AIKNC mājas lapā http://www.aiknc.lv/lv/about.php  

 

Rādītāji 

Augstskola 

Aarhus University, 

Denmark; University of 

Deusto, Spain; Institute of 

Education, UK* 

University of Helsinki, Finland; 

University of Oslo, Norway; 

University of Aveiro, Portugal*  

LLU  

Iegūstamais 

grāds 

European Masters in 

Liflong learning 

European Master in Higher 

Education 

Izglītības 

zinātľu 

maģistrs 

pedagoģijā 

Informācijas 

avots 

http://www.lifelonglearning 

masters.org/site.aspx?p=43  

http://www.uv.uio.no/hedda/assets/ 

docs/Studyplan_2010-2012.pdf  
www.llutf.lv 

Studiju 

ilgums, gadi 
2 2 2 

Apjoms, 

ECTS 
120 120 120 

Apjoms, KP  80 80 80 

t.sk.,  

teorētiskās 

studijas un 

atziľu 

aprobācija 

60 60 55 

maģistra 

darbs 
20 20-26 25 

*ES starpvalstu programma    

 

7. Studējošie  

7.1. Maģistrantu un absolventu skaits 

Studējošo skaits programmā  

Pilna laika studijās: 

1. kursā – 11; t.sk. 8- par valsts budţeta līdzekļiem, 3- par maksu 

2. kursā – 11; t.sk. 6- par valsts budţeta līdzekļiem, 5- par maksu. 

Nepilna laika studijās: 

1. kursā – 3;  

2. kursā – 5; 

3. kursā – 13 (saľēmuši diplomus 2010. gada februārī). 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits  

Pilna laika studijās-18; 2 maģistranti atskaitījās kā studijas neuzsākuši, bet pēc pirmā 

semestra, samazinoties budţeta vietu skaitam, eksmatrikulēti 5 maģistranti. 

Nepilna laika studijās – 3. 

Maģistra programmā Pedagoģija 2009.gadā salīdzinājumā ar pārējām LLU maģistra 

programmām bija visaugtākais konkurss- 3,07 (2. vietā studiju programma Ekonomika-2,46). 

Aptaujājot maģistrantus konstatēts, ka šādus konkursa radītājus sekmēja: 

 programmā studējošo un programmas absolventu sniegtā informācija par studiju 

kvalitāti, īpaši psihoemocionālo studiju vidi; 

http://www.uv.uio.no/hedda/assets/%0bdocs/Studyplan_2010-2012.pdf
http://www.uv.uio.no/hedda/assets/%0bdocs/Studyplan_2010-2012.pdf
http://www.llutf.lv/
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 Izglītības un mājsaimniecības institūta izplatītā informācija (sk. 2008./09. g. ziľojuma 

pielikumu) par studiju programmu; 

 studiju laika plānojums- piektdienās un sestdienās, kas ļauj savienot studijas un darbu. 

 

7.1. tabula 

Pedagoģijas maģistra programmas studentu un absolventu skaits  

Studiju gads 

Imatrikulēti 
Ieguvuši  

maģistra grādu 
Pilna laika 

Nepilna laika 
Budžetā Par maksu 

2004./2005 26 1 35 54 

2005./2006 25 0 29 30 

2006./2007 26 0 16 52 

2007./2008 18 0 14 30 

2008./2009 20 4 11 31 

2009./2010 15 3 3 23* 

*Plānotais skaits 

*Absolventu skaita samazinājums 2010.gadā saistīts ar neplānoto budţeta vietu 

samazinājumu. 

Studiju programmas īstenošanas laikā (kopš 1993.gada) programmu absolvējuši 825 maģistri. 

 

7.2. Maģistrantu un absolventu aptaujas  

Maģistrantu aptaujas (intervijas, anketēšana) notiek regulāri. Tajās noskaidro maģistrantu 

viedokli par studiju norisi kopumā. Tam nolūkam izveidota anketa, modificējot AIKNC 

ekspertvērtēšanas metodiku (6. pielikums). Tajā ietverti 17 jautājumi. Novērtēšanas skala: 4 

(teicami), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši). 

Izmantojot anketu, 2009. gada 12. septembrī veikta 1. kursu beigušo maģistrantu aptauja.  

Atbildēs uz 7 anketas jautājumiem visi respondenti devuši tikai teicamu vērtējumu. Pārējos 10 

jautājumos daţi respondenti (1 līdz 5 aptaujātie) devuši vērtējumu labi. Zemākais vērtējuma 

līmenis iegūts, vērtējot IMI bibliotēkas izmantošanas iespējas, faktiskos un vēlamos 

izmantošanas laikus: vērtējums labi – 5 respondenti, vērtējums teicami – 16 respondenti. 

Ľemot vērā aptaujas rezultātus, uzlabotas Izglītības un mājsaimniecības institūta bibliotēkas 

izmantošanas iespējas, izmainot bibliotēku apkalpojošā personāla pienākumu sadali un 

nodrošinot tās izmantošanas iespējas sestdienās, kā arī pēc nepilna laika studiju maģistrantu 

individuāliem pieprasījumiem- viľiem pieľemamā laikā.  

Aptaujas tiek veiktas arī par atsevišķiem aktuāliem jautājumiem.  

Maģistrantu aptaujā, kas veikta 2010. gadā par pāreju uz 20 kontaktstundām vienā KP, 

konstatēts, ka maģistranti to neatbalsta un norāda- labāk ir tā, kā līdz šim. Anketās atzīmētas 

iespējamās pārejas priekšrocības un trūkumi.  

Priekšrocības: 

 uzlabotos izglītības kvalitāte; 

 mācībspēkiem būs darbs.  

Trūkumi: 

 tiks atľemts laiks studentu individuālajām un patstāvīgajām studijām; 

 apgrūtināta laika plānošana, pārāk gara darba diena; 

 papildus problēmas strādājošajiem studentiem; 

 vairāk laika jāpatērē ceļā, lielāki izdevumi. 

Anketās atzīmēti šādi ieteikumi, viedokļi un komentāri: 

 maģistra studijām kontakstundu skaits pietiekošs, to var palielināt pamatstudijās; 

 jāmotivē pašiem sevi patstāvīgam darbam studijās; 

 studiju rezultātus pāreja neietekmēs; 
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 jautājums ir jāapsprieţ katras studiju programmas ietvaros, izvērtējot studiju kursu 

saturu. 

Plaša maģistrantu un absolventu aptauja veikta 2007/2008. s. g., lai noskaidrotu, kāpēc daudzi 

maģistranti nebeidz studijas plānotajā laikā. Lai pārliecinātos par studējošo maģistrantu 

viedokļa nozīmīgumu, ar iegūtajiem secinājumiem iepazīstināti arī programmas absolventu 

pārstāvji. Absolventu aptaujā apstiprinājās maģistrantu aptaujā iegūtie secinājumi. 

Aptaujas rezultātā mainīts nodarbību laika plānojums. Nodarbības no otrdienas, trešdienas un 

ceturtdienas pārceltas uz piektdienām un sestdienām.  Veikta arī citu aptaujā norādīto trūkumu 

novēršana.   

Arī 2010. gadā veiktā absolventu aptauja apstiprināja šo izmaiľu lietderību.  

Maģistrantu aptaujas par atsevišķu mācībspēku darba kvalitāti katru gadu veic LLU 

socioloģisko pētījumu grupa. Ar tās rezultātiem iepazīstina institūta vai katedru vadītājus, kuri 

veic pārrunas individuāli ar katru mācībspēku.  

Maģistrantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studiju programmā ieskaitītie maģistranti tiek iepazīstināti ar studiju organizāciju un 

nodarbību plāna projektu jau augustā, kad notiek pārrunas fakultātes dekanātā. Nodarbību 

plānojums tiek precizēts, ľemot vērā maģistrantu ieteikumus. Līdzīga ir nodarbību plānošanas 

norise arī katra semestra sākumā. Arī semestra laikā tiek veiktas izmaiľas studiju organizācijā 

ľemot vērā maģistrantu ieteikumus. Maģistrantu līdzdalība studiju pilnveidē notiek arī ľemot 

vērā iepriekš aplūkoto aptauju rezultātus. Ar maģistrantu līdzdalību izvērtēta studiju rezultātu 

vērtēšanas metodika (sk. 4. sadaļu). Ikgadējās maģistrantu konferences par teorētisko atziľu 

aprobāciju organizē maģistranti. Maģistranti veic arī publicēšanai iesniegto referātu 

recenzēšanu un piedalās rakstu krājuma sagatavošanā. Ar maģistrantu līdzdalību notiek arī 

izlaidumu organizēšana, īpaši to muzikālā daļa.  

Maģistranti veikuši programmas īstenošanas SVID analīzi (... pielikums). Tajā konstatētas 

šādas programmas pilnveides iespējas.    

Vieslektoru plašāka piesaiste. 

Studiju kvalitātes pilnveide. 

Studentu apmaiľas programmas. 

Starptautiska sadarbība. 

Starpuniversitāšu sadarbība. 

Pedagogu tālākizglītības programmu veidošana. 

Pedagogu apvienību aktivitātes, ciešāka sadarbība ar tām.  

Jauni mācību kursi. 

 

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums  

8.1. Akadēmiskā personāla skaits un atbilstība 

Programmas īstenošanā (8.1. tabula un 4. pielikums) piedalās 2 profesori, 5 asociētie 

profesori, 5 docenti un 4 lektori. Doktora grāds ir 13 mācībspēkiem (t. sk. Dr. paed. 10), 

pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds 3 mācībspēkiem- visi studējuši doktorantūrā. Trīs 

mācībspēki (Briede, Katane, Pēks) ir Latvijas Zinātľu padomes eksperti un pedagoģijas 

promocijas padomes locekļi, viens (Pēks) Latvijas Lauksaimniecības un meţa zinātľu 

akadēmijas loceklis. No tabulā minētajiem 12 mācībspēki ir ievēlēti LLU akadēmiskā 

personāla atbilstošos amatos. To skaitā ir 10 (83%) zinātľu doktori. Visi mācībspēki ir ar lielu 

pieredzi un aktīvi piedalās pētniecībā (sk. CV ziľojuma pielikumos). Trīs mācībspēki ir 

katedras (Leikums, Zeidmane) vai institūta (Briede) vadītāji. 

Tādējādi akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un kompetents, lai nodrošinātu 

maģistrantiem nepieciešamo pētniecības iemaľu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču 

apguvi. Akadēmiskais personāls pilnībā atbilst tematiskai grupai Skolotāju izglītība un 

izglītības zinātnes.  
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8.1. tabula 

Maģistra studiju programmas Pedagoģija akadēmiskais personāls 

Nr. 

p. k. 
Vārds. uzvārds 

Fakultāte, 

katedra/ 

institūts* 

Amats, 

zinātniskais 

grāds 

Statuss Studiju kurss 

1.  Baiba Briede TF, IMI 
Prof., Dr. 

paed. 
Pamatdarbs 

Inovācijas augstskolas didaktikā. 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā. 

Profesionālā specializācija. Maģistra 

darbs. 

2.  Ludis Pēks TF, IMI 

Prof. 

(emeritus), 

Dr. paed.; 

Dr.sc.ing. 

Pamatdarbs 

Profesors 

emeritus 

Izglītības sistēmas un ES. Pētījumu 

metodoloģija. Pedagoģija un 

psiholoģija. Neirolingvālā 

programmēšana. Pedagoģiskā 

saskarsme. Teorētisko atziľu 

aprobācija. Maģistra darbs. 

3.  Anita Aizsila TF, IMI 
Asoc. prof., 

Dr.paed. 
Pamatdarbs 

Alternatīvā pedagoģija. Izglītības 

sistēmas un ES. Pētījumu metodoloģija. 

Maģistra darbs.  

4.  Vija Dišlere TF, IMI 
Asoc. prof., 

Dr.paed. 
Pamatdarbs 

Profesionālā specializācija. Maģistra 

darbs. 

5.  Irēna Katane TF, IMI 
Asoc. prof., 

Dr.paed. 
Pamatdarbs 

Didaktikas attīstības tendences. 

Pedagoģija un psiholoģija. Maģistra 

darbs. 

6.  Larisa Maļinovska 

Sociālo zinātľu 

fakultāte, 

Valodu katedra 

Asoc. prof., 

Dr.paed. 
Pamatdarbs 

Izglītības sistēmas angļu valodā. 

Maģistra darbs. 

7.  Anda Zeidmane 

Informācijas 

tehnoloģiju fak. 

Matemātikas 

kat. 

Asoc. prof., 

Dr.paed. 
Pamatdarbs Maģistra darbs. 

8.  Andris Brāzma 

Sociālo zinātľu 

fakultāte, 

Filozofijas kat. 

Doc., Dr.phil. Pamatdarbs Ētika. 

9.  Leonards Leikums 

Sociālo zinātľu 

fakultāte, 

Filozofijas kat. 

Doc., Dr.phil. Pamatdarbs Izglītības filozofija. 

10.  Iveta Līce TF, IMI 
Doc., 

Dr.paed. 
Pamatdarbs Maģistra darbs. 

11.  Anita Vecgrāve TF, IMI 
Doc., 

Dr.psych. 
Pamatdarbs 

Pētījumu metodoloģija 

Pedagoģija un psiholoģija Mijdarbību 

analīze. Neirolingvālā programmēšana. 

Cilvēka dzīves cikli. Maģistra darbs. 

12.  Inga Andersone TF, IMI 
Lektore, 

Mg.paed. 
Pamatdarbs 

Teorētisko atziľu aprobācija. 

Profesionālā specializācija.  

13.  Inita Soika TF, IMI 
Lektore, 

Mg.paed. 
Pamatdarbs Profesionālā specializācija. 

14.  Nora Lūse TF, IMI 

Docente, 

Dr.paed., 

Dr.art. 

Viesdocente Kultūrzinības. Maģistra darbs. 

15.  Aija Pridāne TF, IMI 
Lektore, 

Dr.paed. 
Vieslektore Profesionālā specializācija. 

16.  Līga Damberga TF, IMI 
Lektore, 

Mg.paed. 
Vieslektore 

Alternatīvā pedagoģija.  

Ķermeľa kultūra. 

*TF, IMI- Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūts. 

Kā vieslektors programmas īstenošanā regulāri piedalās Vairis Ļaudams (Mg.sc.soc.), ar ievērojamu 

pieredzi skolvadībā, kurš vada profesionālo specializāciju skolvadībā un skolvadības izvēles kursu.    
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8.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, tālākizglītības un attīstības politika 

Pedagoģijas un mājturības jomā LLU ir uzkrāts ievērojams akadēmiskais un zinātniskais 

potenciāls. Tas ļauj izvirzīt aplūkotos nākotnes mērķus un uzdevumus un garantē to izpildi. 

Izglītības un mājsaimniecības institūts un tā realizētās studiju programmas ir kļuvušas par 

nozīmīgu un neatľemamu LLU sastāvdaļu, kas būtiski ietekmē visas universitātes tālāko 

attīstību. Attīstības politiku nosaka Latvijas dabas un ekonomiskie apstākļi- nepieciešamība 

attīstīt zinātľietilpīgas tautsaimniecības nozares. Lai tās attīstītu Latvijā visa veida skolās un 

citās izglītības iestādēs ir nepieciešami speciālisti ar akadēmisko vai doktora grādu pedagoģijā 

un arī citās zinātnēs, jo ir būtiski veikt zinātniskos pētījumus (īpaši koledţas programmās), 

veikt zinātnisko darbu laukos, strādāt pieaugušo izglītībā, risināt demogrāfiskās krīzes radītās 

problēmas un saglabāt lauku inteliģenci.  

Akadēmiskais personāls programmai tiek uzaicināts atbilstoši zinātniskajiem virzieniem un 

docējamajiem kursiem (sk. 5.2. sadaļu un 8.1. tabulu). Akadēmiskajam personālam ir 

jāstrādā kādā no pētniecības virzieniem. Akadēmiskā personāla atlase un vērtēšana katru gadu 

notiek atbilstoši 10 kritērijiem: 

Zinātnisko darbu vadīšana (doktora, maģistra, bakalaura). 

Studiju materiālu izdošana (grāmatas u.c.). 

Dalība mācību metodiskās konferencēs un starptautiskās zinātniskās konferencēs ar 

referātiem. 

Profesionālā pilnveide Latvijā un ārzemēs. 

Dalība starptautiskās apmaiľas programmās (Erasmus u.c.). 

Zinātniskie projekti – dalība vai vadība. 

ESF, starptautiskie projekti- dalība vai vadība. 

ES projektu eksperts. 

Zinātniskās publikācijas Latvijā un ārzemēs (LZP atzītās publikācijas) 

Organizatoriskā darbība (programmas, komisijas, eksperts, redkolēģijas, padomes u.c.) – 

dalība vai vadība 

 Mūsdienās ir ļoti svarīgi, lai akadēmiskais personāls nebūtu tikai šaurs sava kursa docētājs, 

bet spējīgs darboties pētniecībā, studiju kursu izveidē un vadīšanā, projektos un viľam būtu 

arī birokrātiskā kompetence. Atlase arī balstās uz izglītības ekoloģijas principiem: heterogēnas 

(pēc izglītības, pieredzes, vecuma, dzimuma) un ilgtspējīgas sociālās vides veidošanu un 

attīstību, kas nozīmē, ka mūsdienās akadēmiskam personālam jāvar vispusīgi un elastīgi 

darboties. Programmā jāpalielina gados jaunāku mācībspēku daļa. Tam nolūkam jāveicina 

doktora grādu ieguvušo palikšana IMI vai citās LLU struktūrvienībās. 

IMI regulāri notiek semināri pētījumu metodoloģijā, kā arī personālam tiek lasītas lekcijas par 

galvenajām atziľām pētniecības virzienos. Vēlētajam akadēmiskajam personālam LLU ir 

obligāta prasība paaugstināt savu didaktisko kompetenci vismaz vienu reizi sešos gados 160 h 

apjomā. IMI atbalsta arī akadēmiskā personāla darbu skolās, padomēs, konsultatīvās padomēs, 

komisijās u.tml. LLU vadības veidota komisija un IMI veicina mācībspēku dalību projektos, 

konferencēs, zinātnisko publikāciju iesniegšanu, katru gadu izvērtējot minēto10 kritēriju 

izpildi. IMI sēdēs un nepārtrauktā komunikācijā tiek piedāvātas iespējas rakstīt projektus, 

publicēties, uzlabot kursu kvalitāti. IMI ir izveidota metodiskā komisija, kur izskata visus ar 

kursu un studiju programmu kvalitāti saistītos jautājumus. 

Atbilstoši pedagoģijas maģistra programmai tuvākajos 6 gados īpaši aktuāli ir šādi uzdevumi: 

 iesaistīt programmas vadīšanā mācībspēku, kurš apgūtu uzkrāto pieredzi un 

pakāpeniski pārľemtu programmas vadību; 

 iekļaut jaunus mācībspēkus kursu Pētījumu metodoloģija un Pedagoģija un 

psiholoģija docēšanā, lai nodrošinātu pēctecību kursu vai tā daļu pārľemot;  

 aktualizēt zinātnisko pētījumu publikācijas, lai programmas īstenošanā iesaistītie 

asociēti profesori (Aizsila, Zeidmane) iegūtu LZP eksperta statusu; 
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 aktualizēt darbu pie promocijas darbu izstrādes, lai visi programmas īstenošanā 

iesaistītie mācībspēki būtu ar doktora grādu; 

 palielināt mācībspēku mobilitāti starptautisko projektu ietvaros. 

 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums   

Finansēšanas avoti  

Par valsts budţeta līdzekļiem pašreiz studē 14 studenti, par studijām maksā 8 pilna laika un 6 

nepilna laika studenti.   

Studiju maksa 2010./11. s. g. pilna laika studijās 1200 Ls, nepilna laika studijās- 800 Ls. 

Infrastruktūras nodrošinājums   

Lielākā programmas daļa tiek realizēta Izglītības un mājsaimniecības institūtā (415.5 m
2
 

platība). Visi studiju programmas kursi un zinātniskie virzieni ir nodrošināti ar literatūru 

angļu, vācu, krievu un latviešu valodās. Izglītības un mājsaimniecības institūta un LLU 

Zinātniskajā bibliotēkā ir vairāk kā 5000 avotu pedagoģijā un psiholoģijā. Institūtam ir sava 

datoru telpa ar 15 datoriem individuālam darbam. Koplietošanas dators brīvi pieejams 

Izglītības un mājsaimniecības institūta bibliotēkā, 15 datori ir mācībspēku kabinetos.  

Visās auditorijās ir grafoprojektori un iespējamas multimediju prezentācijas, jo ir pārnēsājama 

multimedija iekārta.  

Piecās auditorijās ir stacionāras multimedija iekārtas, tai skaitā divās auditorijās ir Polyvision 

un Smart tāfeles.  

Datorklasē, IMI bibliotēkā un 336. auditorijā ir interneta pieslēgums.  

Ar 2010./2011. studiju gadu visa augstskola pilnībā pāriet uz Moodle sistēmas izmantošanu. 

Pašreiz katrai studentu grupai ir kopīgā elektroniskā adrese, uz kuru mācībspēki izsūta 

materiālus un attiecīgi saľem arī informāciju no studentiem. 

Infrastruktūras raksturojums dots 8. pielikumā.  

 

10. Ārējie sakari  

10.1. Sadarbība ar darba devējiem  

Sadarbība ar Zemgales izglītības iestādēm 

Zemgales plānošanas reģions ar Lauksaimniecības universitāti centrā, piemēram, lai sasniegtu 

NAP stratēģisko mērķi, uzsver, ka reģionā ir nepieciešama apsteidzoša izglītības darbība visās 

tautsaimniecības nozarēs, kas sekmētu cilvēka kā indivīda izaugsmi, attīstību, bet reizē arī 

radītu interesi par darbu zinātnes laukā. Tiek pievērsta uzmanība tehnoloģisko parku, 

tehnoloģisko centru, inovāciju centru un biznesa inkubatoru attīstībai. Ar šādu pieeju 

Zemgales reģions pozicionē sevi kā teritoriju, kur nākotnes perspektīvas balstās galvenokārt 

uz zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības attīstību un produkcijas raţošanu un pakalpojumu 

sniegšanu ar augstu pievienoto vērtību. 

IMI notiek regulāra sadarbība ar: 

 Jelgavas skolu pārvaldi - kopīgas stratēģijas veidošana mūţizglītībā, skolēnu karjeras 

attīstībā un pētniecībā: Zemgales reģions-skolas-LLU; 

 Latvijas Lauksaimniecības un izglītības atbalsta centru (LLKC) – MEK priekšsēdētāja Dr. 

paed. Maija Sirvide vada projektus LLKC; kursu docēšana lauksaimniecības 

konsultantiem didaktikā un psiholoģijā; 

 Jelgavas reģionālo pieaugušo izglītības centru – skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konferenču organizēšana, vērtēšanas metodikas izstrāde. 

Sadarbība ar darba devējiem notiek pedagogu asociāciju un apvienību ietvaros (sk. arī 10.2. 

sadaļu): 

 Latvijas Praktisko mācību priekšmetu metodiskā apvienība (PMPMA)  

 Latvijas asociācija ―Domāšanas attīstība‖ (LADA), Dobeles un Dobeles novada skolām.  

Programmā strādājošie mācībspēki regulāri tiekas ar lauku profesionālās izglītības iestāţu, kā 

arī koledţu vadību, skolotājiem un mācībspēkiem (sk. arī 6.2. sadaļu).  
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10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Sadarbība ar ārzemju izglītības iestādēm 

1. Pedagoģiskās programmas un pētījumi ir vairāk nekā 26 ar lauksaimniecības nozari saistītās 

augstskolās 20 valstīs Eiropā, ieskaitot Krieviju un Turciju. Šīs augstskolas 2003. gadā 

izveidoja vienotu tīklu: European Network of Learning and Teaching in Agriculture and 

Rural Development (ENTER). Izglītības un mājsaimniecības institūts tīklam pievienojās 

2005. gadā. (sk. 14. pielikumu)  

ENTER  mērķis un uzdevumi 

Mērķis: starptautiskā līmenī attīstīt zinātnisko un pedagoģisko sadarbību skolotāju izglītībā un 

didaktikā lauksaimniecības un lauku attīstības jomās; veicināt lauku reģionu ilgtspējīgu 

attīstību. 

Uzdevumi: 

 atbalstīt un uzlabot zaļās, lauku, lauksaimniecības izglītības didaktisko aspektu, 

 uzlabot zināšanas par lauksaimniecības izglītības sistēmām Eiropā, 

 veicināt divpusējo un daudzpusējo skolotāju, mācībspēku, audzēkľu, studentu 

apmaiľu, 

 veicināt projektu  veidošanu, 

 sniegt priekšlikumus karjeras atbalsta politikas pilnveidošanai. 

Atbilstoši šiem uzdevumiem ENTER katru gadu rīko starptautisku konferenci (2010. gadā tā 

notiks septembrī Prāgā).  

ENTER organizācija sekmē maģistrantu pētījumus speciālo priekšmetu didaktikās un 

dod iespēju kā tīkls ātri izpētīt citu lauksaimniecības augstskolu aktivitātes pedagoģijas 

jomā. 

2. Izglītības un mājsaimniecības institūta mācībspēki (V.Dišlere, I.Līce) ir ilggadēji biedri 

Starptautiskajā Mājturības federācijā (International Federation of Home Economics).  

Šīs organizācijas informatīvie ziņojumi noder maģistrantiem, kuri pēta mājturības 

aktualitātes izglītībā. 

3. Izglītības un mājsaimniecības institūts ir kolektīvais biedrs Starptautiskā izglītības un 

nodarbinātības konsultantu asociācijā (International  Association for Educational  and  

Vocational Guidance) (sk. 14. pielikumu).  

Šīs asociācijas informatīvie ziņojumi, konferences un žurnāls palīdz veikt pētījumus 

profesionālajā izglītībā kopumā, karjeras izglītībā un arodpedagoģijā. 

4. Sadarbība ar eksakto priekšmetu didaktikas ţurnālu Journal of Science Education. Prof. 

Briede ir ţurnāla konsultatīvās un atbalsta komitejas locekle, arī maģistrantiem ir iespēja 

ţurnālā publicēties. 

5. Studentu un mācībspēku apmaiľas 18 ERASMUS u.c. programmās (sk. 10. pielikumu) 

 

Sadarbība ar Latvijas augstskolām 

IMI sadarbojas ar vismaz 10 augstskolām Latvijā un profesionālās izglītības iestādēm 

reģionos šādos galvenajos veidos. 

1. Citu Latvijas augstskolu projektu ekspertēšana un disertāciju recenzēšana: trīs LZP 

eksperti strādā ar LU, LiepU, DU, RPIVA (prof. B.Briede, asoc. prof. I.Katane, prof. L.Pēks). 

2. Promocijas padomes – 3 augstskolas: LiepU, DU, RPIVA 

 LLU Pedagoģijas promocijas padome (LLU rektora rīkojums Nr. 04-65 no 05.02.2009.)– 

locekļi no Daugavpils Universitātes (prof. I. Salīte) un Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmijas (RPIVA) (prof. I.Jurgena un prof. Z.Anspoka). 

 Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes – locekle prof. B.Briede  

 Liepājas Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes – locekle prof. B.Briede 

3. VEK 
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2. līmeľa programmās (Mājas vide un informātika izglītībā, Mājas vide un vizuālā māksla 

izglītībā, Mājturība) priekšsēdētājs prof. P.Vucenlazdāns no Rēzeknes augstskolas 

4. Akreditācijas: prof. L.Pēks: pedagoģijas programmu eksperts. Līdz šim ekspertu komisijās 

10 programmās no 1. līmeľa līdz doktora programmai piecās augstskolās (LU, RTU, 

LiepU, RA, DU), tai skaitā ekspertu komisijas vadītājs vienā maģistra un vienā doktora 

programmā; eksperts- trīs maģistra programmās.   

 Studiju programmas akreditācijas ekspertu komisijas vadītājs; Latvijas Universitātes 

Izglītības vadības doktora studiju programma (kods 51 3415), 2007.gada oktobrī. 

 Studiju programmas akreditācijas ekspertu komisijas loceklis; Latvijas Universitātes 

Profesionālā maģistra studiju programma Izglītības vadība (46142 00), 2007.gada oktobrī. 

 Studiju programmas akreditācijas eksperts; Latvijas Universitātes Maģistra studiju 

programma Izglītības zinātnes (45142), 2008. gada jūlijā. 

 Studiju programmas akreditācijas ekspertu komisijas vadītājs; Liepājas Universitātes 

Profesionālā maģistra izglītībā un matemātikas skolotājs vai informātikas skolotājs 

programma (46141), 2008. gada septembrī.  

 Ekspertu komisijas loceklis LU 2009.g. Master study programme "Pedagogical solutions 

of diversity" Daţādības pedagoģiskie risinājumi (jauna). Starptautiskas sadarbības 

programma- 4 augstskolās. 

5. Pedagogu izglītības un profesionālās meistarības pilnveides konsultatīvā padome: IZM, 

ISEC, pedagogu un psihologu profesionālās asociācijas, skolu pārvaldes, arodbiedrība, 

Latvijas augstskolas, kurās ir pedagoģijas programmas: LU, RA, DU, LiepU, RPIVA, LSPA, 

LLU (B.Briede) – kopā 7 augstskolas.  

6. Projekti (no 2006. gada) 

 ESF nacionālās programmas 3.2.1.7 projekts „Karjeras izglītības programmnodrošinājums 

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

kuras rezultātā nodibināta profesionālā maģistra programma ―Karjeras konsultants‖ 5 

augstskolās – sadarbojās 6 augstskolas- Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rēzeknes augstskola, Liepājas 

Pedagoģiskā akadēmija, LLU  

 Starptautisks projekts Network of European Tertiary Level Educators. Socrates 

programme project GRANT AGREEMENT: 114053-CP-1-2004-1-UK-ERASMUS-TN; 

Coordinating Institution - University of Southampton (UK), piedalās 31 partnerinstitūcija, 

2004. - .2007 – no Latvijas 2 augstskolas LLU un LU. 

 ESF RTU "Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metoţu lietošanai 

iesācējiem‖, projekta līguma Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0129/0007,  projekta 

vadītāja Guna Jākobsone-Šľepste, V.Dišlere-mērķa grupas dalībniece, 2006-2007: RTU, 

LLU. 

 ESF projekts 2007. gadā ―Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālās 

kompetences pilnveide zinātnisko pētījumu jomā‖ 5 augstskolas: RPIVA, LLU, Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes augstskola. 

7. Sadarbības tīkls 

TT Network – Eiropas profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanas un tālākizglītības 

sadarbības tīkls – no Latvijas 6 augstskolas: LLU, Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskola, Rēzeknes augstskola, Liepājas Universitāte, Rīgas Tehniskā 

universitāte, Daugavpils Universitāte –  

8. Asociācijas, biedrības  

 Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības Asociācija (LAPSA) 8 augstskolas - 

Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas 

Sporta Pedagoģijas akadēmija, Rīgas Pedagoģijas Izglītības un Vadības 
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akadēmija, Liepājas universitāte, Latvijas Policijas akadēmija, no 2001.gada arī 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

 Latvijas Praktisko mācību priekšmetu metodiskā apvienība (PMPMA) – skolotāji, 

Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Daugavpils Universitāte  

 Latvijas asociācija ―Domāšanas attīstība‖ (LADA) – Latvijas Mākslas akadēmija, 

Ventspils augstskola, LLU, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Sporta pedagoģijas 

akadēmija, LU, RTU. 

9. Konferences, simpoziji, semināri, raksti (sadarbība vismaz ar 10 augstskolām). Piemēri: 

 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā realizētais Eiropas 

Sociālā fonda projekts: „Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu skolā‖. Līguma numurs: 

2007/0058/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0092/0067. Projekta realizācijas laiks: 

01.01.2007. – 31.05.2008. Projekta laikā tika organizēti  3 pieredzes apmaiľas izbraukuma 

semināri sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, Rēzeknes Augstskolu, Latvijas 

Universitāti, kā arī Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju, LLU. 

 Ceturtā starptautiskā zinātniskā konference Rural Environment. Education. Personality. 

Jelgava, 29.-30. maijs 2009. – Latvijas rakstu autori no LU, LLU, Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskolas, Rīgas Informāciju tehnoloģiju institūta, Rīgas 

Stradiņa universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas medicīnas koledžas. 

 IMI personāls un doktoranti katru gadu piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, 

kuras rīko LU, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Daugavpils 

Universitāte, Rēzeknes augstskola, Liepājas Universitāte, RTU. 

 Doktora studentu starptautiskais starpuniversitāšu simpozijs Design, Methods and Results 

of Research of Learning and Instruction, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, LU, 

Latvija, 22.-27.10 2006.; LU LLU, RPIVA, LPA.  

 

11. Studiju turpināšanas iespējas programmas likvidācijas gadījumā 

Programmas pārtraukšanas gadījumā pastāv sadarbības līgums ar Daugavpils Universitāti par 

studiju iespēju nodrošināšanu LLU studentiem.  

 

12. Programmas attīstība 

 Izglītības un mājsaimniecības institūta (IMI) attīstības prioritātes tuvākajā desmitgadē nosaka 

LLU un institūta kopējie mērķi un uzdevumi. Galvenās stratēģiskās prioritātes, uz kurām 

balstās programmas attīstība: 

 IMI un LLU akadēmiskā personāla kvalitātes izmaiľas:  

 doktoru un profesoru daļas/procenta palielināšana;  

 akadēmiskā personāla vidējā vecuma samazināšana; 

 metodoloģiskās un pedagoģiskās kompetences, īpaši ārzemju studentu, piemēram 

Erasmus, studiju vadīšanas gatavības, attīstība. 

 Zinātnisko pētījumu attīstība: 

 LLU, Zemgales reģiona, kā arī Latvijas aktuālo un perspektīvo problēmu pētījumi, tai 

skaita maģistru darbu ietvaros; 

 virzība uz humānistisko un ekoloģisko pieeju, kā maģistra pētījumu teorētisko pamatu; 

 virzība uz pētnieku komandu veidošanu, iekļaujot tajās maģistrantus, doktorantus un 

pieredzējušus zinātniekus, lai nodrošinātu pētījumu efektivitāti, pēctecību, un 

akadēmiskā personāla izaugsmi. 

 Iespējami agra maģistrantu iesaistīšana pētījumos, veidojot pētnieku komandas, kas veicina 

doktorantūras studiju programmas attīstību.  

 Maģistrantu, doktorantu un pārējā institūta akadēmiskā personāla pētījumu tematikas 

koncentrēšana. Prioritārā tematika: mazpētītas Latvijas un mūsu universitātes darbības jomas 



 29  

specifikai atbilstošas, perspektīvi nozīmīgas pieaugušo izglītības un tālākizglītības, lauku 

konsultatīvā dienesta, eksakto un dabaszinātľu didaktikas, mājturības  u.c. problēmas.  

 Studiju programmas pilnveide, lai  veicinātu tādas skolotāju, mācībspēku un konsultantu 

paaudzes tapšanu/izglītību, kura atbilst: 21. g.s. prasībām, virzībai uz ES, gatavībai strādāt 

Latvijas laukos demogrāfiskās krīzes apstākļos. Sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju 

fakultāti jāattīsta profesionāla specializācija datorzinībās, lai sekmētu datorzinību skolotāju 

programmas izveidi. Sadarbībā ar speciālo priekšmetu katedrām/institūtiem, jāpilnveido 

maģistra studiju programmas, B daļa īpaši speciālo priekšmetu didaktikā un pieaugušo 

izglītībā. 

 Regulāra zinātniskā un akadēmiskā sadarbība starp Baltijas un pārējo ES valstu, Krievijas, 

Baltkrievijas augstskolām un izglītības organizācijām, aktualizējot maģistrantu un 

mācībspēku mobilitāti.  

 Regulāra starptautisku konferenču organizēšana un zinātnisku publikāciju iesniegšana, 

maģistrantu piedalīšanās konferencēs un publikāciju sagatavošanā, izmantojot maģistru 

darbos veiktos pētījumus.  

Īpaši aktuāls turpmāko gadu uzdevums ir studējošo skaita sagalabāšana pašreizējos 

ekonomiskajos un demogrāfiskajos apstākļos. Viens no risinājumiem ir darbs ar 

eksmatrikulētajiem maģistrantiem, kuri nav pabeiguši maģistra darba izstrādi, bet apguvuši 

pārējās programmas daļas. Pašreiz jau apzināti apmēram 20 pedagogi, kuri varētu turpināt 

pārtrauktās studijas 2010./2011. s. g. un pabeigt maģistra darba izstrādāšanu. Tas apstiprina šī 

risinājuma lietderību.  

Nākošajā studiju gadā ir jāpalielina to prezentāciju materiālu skaits, kuri piemēroti interaktīvo 

studiju metoţu izmantošanai, tai skaitā interaktīvo tāfeļu izmantošanu. To var veicināt jau 

izstrādātais maģistra darbs par interaktīvās tafeles izmantošanu, kurš pielaists aizstāvēšanai.  

Nākošajā studiju gadā ir jāuzsāk pāreja uz e-studijām. To apgūšana jau iekļauta profesionālās 

pilnveides programmā Inovācijas augstskolas didaktikā.     
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1. pielikums 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

Anita   Aizsila 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1943. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts  

asociētā profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

J.Čakstes bulv. 5, Jelgava, LV 3001   

Tālruľa 

Nr.  

63080694, mob.29226962    

E-pasts: aizsila@llu.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju 

laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Daugavpils universitāte, Latvija 2008 Pedagoģijas nozare 

Skolas pedagoģijas 

apakšnozare 

Asociētā 

profesore 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

Latvija 

2002 Pedagoģijas nozare 

Skolas pedagoģijas 

apakšnozare 

Asociētā 

profesore 

Diploms LLU 

APR Nr.084 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Promocijas padome, Latvija 

1998 Pedagoģijas nozarē 

mācīšanas metodikas 

apakšnozarē 

LR pedagoģijas 

doktora 

zinātniskais 

grāds Dr. paed. 

Diploms Nr. G - 

D 000055 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Latvija 

1992 Pedagoģija  Pedagoģijas 

zinātľu maģistra 

grāds Diploms 

Nr.000137 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 

Latvija 

1969-

1974 

Vēsture Vidusskolas 

vēstures 

skolotāja 

Diploms Ю 

Nr.392458 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

Daugavpils Pedagoģiskās 

universitātes Promocijas 

padome, Latvija 

1998 Pedagoģijas 

zinātľu nozare 

Doktors G-D Nr. 

000055 
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Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Latvija 

1992 Pedagoģija Pedagoģijas 

zinātľu 

maģistra 

grāds 

Diploms 

Nr. 000137 

Darba pieredze 

Kopš 2002.g.  LLU Izglītības un mājsaimniecības institūta asociētā profesore 

No 2000. – 2001.g. LLU Izglītības un mājsaimniecības institūta docente 

No 1998. – 2000.g. LLU Pedagoģijas katedras docente 

No 1991. – 1998.g. LLU Sociālo zinātľu katedra, vecākā pasniedzēja 

No 1975. – 1987.g. LLA Filozofijas katedra, vecākā pasniedzēja, asistente, jaunākā 

zinātniskā līdzstrādniece 

No 1969. – 1975.g. LLA arhīvs, arhivāre, arhīva vadītāja 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Skolotāju tālākizglītība mūţizglītības kontekstā 

Skolas un augstskolas sadarbības iespējas 

Izglītība un audzināšana multikulturālā sabiedrībā 

Projekti  

Līdzdalība projektā Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU Nr. 

2009/0283/1DP/ 1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/006 identifikācijas Nr. LLU 2010/07/ESF 

Vadītāja ESF LLU projektā Akadēmiskā personāla un skolotāju kompetences paaugstināšana 

LLU 2006-2007 

VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0124/0067 

Līdzdalība ESF LLU projektā Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības 

iestādēs 2006-2007. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0043/0067 

Maģistru aizstāvētie un vadītie darbi ( pēdējos gados)– 14 

Andersone D.Uzvedības prasmju attīstība pirmsskolā 

Silgaile A. Salgales pamatskolas vēsture 

Vintere I. Pedagogu profesionālā pilnveide mūţizglītības kontekstā 

Klāsupa M. Lauku skola administratīvi teritoriālās reformas kontekstā 

Eiklone V. Skolēnu  mācību sasniegumu vērtēšana latviešu valodas stundās pamatskolā 

Čuibe I. Interešu izglītība personības pilnveidei 

Bārbale I.Tautas dziesmas personības morālās attīstības veicinātāja 

Oļševska V. Dabas izziľas attīstība pirmsskolā 

Lūse V. Audzināšanas darba pilnveide interešu izglītībā 

Strakša E. Mācību individualizācija latviešu valodas stundās sākumskolā 

Jasūne A Klases audzinātāja un ģimenes sadarbība 

Ţebrovska A. Lauksaimniecības inţenieru studiju programmu pilnveides iespējas TF 

Barkovska E. Metodiskie materiāli skolas nolikuma izveidē 

Veļika I. Pozitīvas mācību motivācijas veidošana pusaudţu vecumā 

Doktorantu vadīšana - 2   

Arāja A. Starpkultūru komunikāciju kompetences modelis svešvalodu apguvē pamatskolā 

Bierande S. Mūţizglītība cilvēka radošā potenciāla un konkurētspējas izaugsmei 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 
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1. Aizsila A.( 2010). Pedagogu profesionālā pilnveide Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē mūžizglītības kontekstā. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā 5.Starptautiskā zinātniskā konference; 

Rīga, Latvija; 25-27 marts 2010.  

2. Aizsila A. (2010). Zināšanas – priekšnoteikums sabiedrības attīstībai. Rēzeknes 

Augstskola, Pedagoģijas fakultāte, Personības socializācijas pētījuma institūts, 

Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konference; Rēzekne, Latvija; 

19-20 februāris 2010.  

3. Arāja A., Aizsila A.( 2009). Globalization, Migration and Culture Diversity. Latvia 

University of Agriculture, Research for Rural Development. Annual 15th International 

Scientific Conference Proceedings; Jelgava, Latvia; 20-22 May 2009. 

4. Aizsila A.(2009). Teacher education in Jelgava: historical overview. The Baltic 

Association of Pedagogical Historians, Pedagogy in the Changing Historical Conditions 

in the 20 th Century in the Baltic Countries; Rīga, Latvia ;14-15 May 2009. 

5. Aizsila A.(2009). Augstskolas iespējas mūžizglītības īstenošanā. Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. Rural 

Environment. Education. Personality. International Scientific Conference ;Jelgava, 

Latvija; 20-30 maijs 2009.  

6. Aizsila A., Arāja A.(2009). Starpkultūru izglītība Eiropas Savienības kontekstā. Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte TF IMI, Rural Environment. Education. Personality. 

International Scientific Conference Jelgava, Latvija, 20-30 maijs 2009.  

7. Aizsila A., Rasnača L .(2009). Dzīves kvalitātes pilnveide mājturības apguvē. Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte SZF, New Dimensions in the Development of Society. 

International Scientific Conference; Jelgava, Latvija; 02 -03 October 2009. 

8. Aizsila A.(2009). Mūžizglītības politikas īstenošana pedagogu kompetences 

paaugstināšanā. Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte, Personības socializācijas 

pētījuma institūts, Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konference; 

Rēzekne, Latvija; 27-28 februāris 2009.  

9. Aizsila A., Bierande S.(2008). Mūžizglītības izpratnes motivācija. Rēzeknes Augstskola, 

Pedagoģijas fakultāte, Personības socializācijas pētījuma institūts, Sabiedrība, Integrācija, 

Izglītība; Starptautiskās zinātniskās konference; Rēzekne, Latvija; 22-23 februāris, 2008.  

10. Aizsila A. Rasnača L.(2008). Mājturības integrācijas nepieciešamība ar eksaktajiem 

mācību priekšmetiem pamatskolā. Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte, 

Personības socializācijas pētījuma institūts, Sabiedrība, Integrācija, Izglītība; 

Starptautiskās zinātniskās konference; Rēzekne, Latvija; 22-23 februāris, 2008. 

11. Aizsila A.(2008). Further Education of Teachers in the System of life-long 

Education.Latvia University Agriculture Faculty of Social Sciences, New Dimensions in 

the Development of Society. 4th International Scientific Conference; Jelgava, Latvia; 25-

26 September 2008. 

12. Aizsila A.(2007). The  Aspects of the Analyses of Teachers Work, Latvia University of 

Agriculture Faculty of   Social Sciences, New Dimensions in the Development of Society. 

International Scientific Conference; Jelgava, Latvia; 14-15 June 2007. 

13. Aizsila A.(2007). Pedagogu tālākizglītības veidi: empīriskā pētījuma rezultāti. LU 

65.konference; Rīga, LU, Latvija, 8 februāris 2007. 

 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Pedagoģijas vēsture 2047 
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Vispārīgā pedagoģija 2045 

Izglītības sistēmas  un ES 6003 

Alternatīvā pedagoģija 5024 

Pētnieciskā darba  metodoloģija 5022 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

 Zinātniskie raksti – 54 (pēdējos 6 gados) Metodiskie materiāli – 11 (pēdējos 6 gados) 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Aizsila A.(2010). Pedagogu profesionālā pilnveide Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē mūţizglītības kontekstā. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā 5.Starptautiskā zinātniskā konference, zinātniskie raksti; Rīga, Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības aksdēmija, 10-17. ISBN 78-9934-8060-5-6  

2. Arāja A., Aizsila A.( 2009). Globalization, Migration and Culture Diversity. In 

Proceedings of the International Scientific Conference Research for Rural 

Development 2009. Jelgava, Latvia University of Agriculture, 338-345. ISSN 

1691-4031 (CABI, AGRIS) 

3. Aizsila A.(2009). Teacher education in Jelgava: historical overview. Pedagogy 

in the Changing Historical Conditions in the 20 th Century in the Baltic 

Countries. Rīga, RaKa, 262-272. ISBN 978-9984-46-052-9 

4. Aizsila A.(2009). Possibilities of Higher Educational Estabilishments in 

Implementation of Life-long Education. In Proceedings of the 4th  International 

Scientific Conference  Rural Environment. Education. Personality. (REEP). 

Printed in Jelgava Printing House, 485-494. ISBN 978-9984-48-002-2 (Agris, 

Eric, CABI) 

5. Aizsila A., Bierande S.(2009). Experience and Perspectives of further 

Education of in-service Teachers in Latvia. Journal of International Scientific 

Publication: Language, Individual & Society, Volume 3, Part 1, Bulgaria, 286-

294. ISSN 1313-2547 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Inovācijas augstskolu didaktikā 4KP 10.10.2007.-14.03.2008; sertifikāts Nr.000124 

Inovācijas pedagoģijā 28h, 01.10.2007.-28.02.2008; sertifikāts Nr. 000093 

Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana mūsdienu vispārējās un profesionālās 

izglītības vidē 176 h 01.10.2006.-3105.2007.; sertifikāts Nr. 000055 

Aktuāli un aizraujoši par ES 4h 10.10..2007 

Profesionālās meistarības pilnveide skolotājiem 36 h, 20.08.2007-23.03.2007; sertifikāts Nr. 

07-4302 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

No 2000.g. LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūta maģistru eksāmenu komisijas 

locekle 

No 2008.g. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedre 

No 2004.g. Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas  valdes locekle 

No 2007.g. LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūta VEK locekle 1.līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Profesionālās izglītības skolotājs 

No 2002.g. LLU Konventa locekle 

No 2002.g. LLU TF Domes locekle 

2010.g. Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas komisijas 
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priekšsēdētāja pedagoģijas sekcijā 

No 1999.g. Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu ekspertu komisijas locekle 

No 1998.g. LLU TF studentu un maģistrantu ikgadējās zinātniskās konferences 

pedagoģijas sekcijas vadītāja 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. Pateicība par eksperta darbu 13. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konferencē, 2010.g. 13.marts, Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs 

2. LR IZM Atzinības raksts par ilggadēju radošu pedagoģisko, zinātnisko un sabiedrisko 

darbību, 2009.g. 16.oktobris IZM  

3. Pateicība par 40 gadu pašaizliedzīgu darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 

2009.g. 28.oktobris, LLU 

4. LLU Pateicības raksts un LLU emblēmas nozīme par ilggadēju aktīvu pedagoģisko, 

zinātnisko un sabiedrisko darbību universitātē, 2008.g. 25.septembris Nr.28, LLU  

5. LLU diploms par 3.vietu mācību grāmatu un mācību līdzekļu konkursā, 2006.g. 

22.decembrī, LLU 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) nav 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda ×   ×   ×   

Krievu valoda  ×   ×   ×  

Vācu valoda  ×    ×  ×  

Angļu valoda   ×       

_____________ valoda          

 

04.05.2010   

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

Inga  Andersone 

Vārds  Uzvārds 

Eleja, Jelgavas raj.  1971 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU, TF Izglītības un mājsaimniecības institūts, lektore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Čakstes bulv. 5, Jelgava,    

Jelgava   

LV – 3001   

   

Tālruľa 

Nr.  

3080694, 29210782    

Fakss: 3020762   

E-pasts:  inga.andersone@gmail.com   

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

LLU 1994. -1996. Pedagoģija Maģistra 

grāds 

LPA 1990. -1994. Pirmsskolas 

pedagoģijas un 

psiholoģijas 

Pirmsskolas 

skolotāja/ 

pirmsskolas 

mūzikas 

skolotāja. 

Pedagoģijas 

bakalaurs 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

LLU doktorantūra 1997.– 

2000. 

Pedagoģija - - 

Darba pieredze 

no 2010. g.                                      1. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Profesionālās izglītības skolotās‖ direktore 

2007. - 2008. g.                               Projekta vadītāja Eiropas sociālā fonda aktivitātes 

(3.2.6.3.) Atbalsts mācību prakses īstenošanai 

profesionālā izglītības un augstākās izglītības 

studentiem, LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un 

mājsaimniecības institūta realizētajā projektā 

‖Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu skolā‖ 
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2005.-2006.g.  Projekta vadītāja Eiropas sociālā fonda aktivitātes 

(3.2.6.3.) Atbalsts mācību prakses īstenošanai 

profesionālā izglītības un augstākās izglītības 

studentiem, LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un 

mājsaimniecības institūta realizētajā projektā 

‖Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu izglītības 

procesā: topošo pedagogu, mājturības un informātikas 

speciālistu kvalitatīvas profesionālās izglītības 

nodrošinājums pedagoģiskās prakses bāzes skolās‖  

no 2000.g.   Lektore LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā  

1999.- 2000.g.   Lektore LLU Pedagoģijas katedrā. 

1996.- 1999.g.   Asistente LLU Pedagoģijas katedrā. 

1996. - 1999.g. Psiholoģijas un saskarsmes psiholoģijas skolotāja 

Jelgavas Amatniecības Meistaru skolā.  

1996. - 1997.g. Bērnu ansambļa vadītāja Jelgavas rajona Sesavas 

pagastā. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

 Pabeigtas 3 gadu studijas doktorantūrā, nokārtoti visi promocijas eksāmeni. Notiek 

darbs pie promocijas darba pētnieciskās daļas. 

Starptautiskie projekti: 

 CIMERA projekts Multilingual education in Georgia 2006.gads – mācībspēks,  

 Phare projekts: sadarbojoties Latvijas Lauksaimniecības universitātei un Rovaniemi 

polittehnikumam (Somija) „Universitāte reģiona attīstībai‖ 2005. gads - dalībniece 

 Kooperatīvās mācīšanās metoţu integrēšana mācībās no 2004. gada - dalībniece 

 Piedalīšanās Eiropas izglītības fonda atbalstītajā starptautiskajā projektā 

"Arodizglītības skolotāju tālākizglītības attīstība Latvijā un Lietuvā ". No 2000. gada. 

– dalībniece 

 Dānijas izglītības ministrijas un Latvijas izglītības ministrijas projekts 

"Arodpedagoģiskās izglītības ieviešana Latvijā" DELATE - 1,  DELATE - 2 1996. -

1999. - dalībniece 

Vadītie maģistra darbi: 

2000. – 1, 2001. – 1, 2002. – 5, 2003. - 2, 2004. – 2, 2005 – 4; 2006 –  4; 2007 – 3; 2008 - 1 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

2 starptautiskās konferencēs Ungārijā un Lietuvā 

17 starptautiskās konferencēs Latvijā 

5 konferencēs Latvijā 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 Praktiskā arodpedagoģija I (1. līmeľa prof. augst. izgl. studijās) - 2 KP 

 Praktiskā arodpedagoģija II (1. līmeľa prof. augst. izgl. studijās) – 1.5 KP 

 Kursa darbs praktiskajā arodpedagoģijā (1. līmeľa prof. augst. izgl. studijās) – 1.5 KP 

 Hospitācijas prakse (1. līmeľa prof. augst. izgl. studijās) – 4 KP 

 Pedagoģiskā prakse I (1. līmeľa prof. augst. izgl. studijās) – 6 KP 

 Pedagoģiskā prakse II (1. līmeľa prof. augst. izgl. studijās) – 6 KP 

 Ķermeľa kultūra (izvēle maģistra studijās) 1- 2 KP 
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 Vispārīgā pedagoģija (pamatsudijas pilns, nepilns laiks) – 2 KP 

 Vērošanas un metodikas prakse (pamatsudijas pilns, nepilns laiks) – 4 KP 

 Zinātniski pētnieciskā prakse (teorētisko atziľu aprobācija) (maģistra studijas) – 15 KP 

 Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija. (izvēle profesionālajā specializācijā maģistra 

studijās) 4 -7 KP 

 Mākslas un mūzikas pedagoģija (pamatsudijas pilns, nepilns laiks) – 1 KP 

 Mūzika (izvēle maģistra studijās) - 2 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

........... 

Kopā 23 publikācijas, tai skaitā 10 starptautiski atzītos izdevumos, 2 metodisko materiālu 

krājumos, 3 CD zinātniski praktisko konferenču materiālu daļas. 

Nozīmīgākās publikācijas  

1. Andersone I., Pridāne A. ‖Collaboration of University and school in organaizing practice” 

// Iesniegta publikācija Daugavpils Universitātes rakstu krājumam Education and Sustainable 

Development  

2. Andersone I. ESF atbalstītais pedagoģiskās prakses projekts LLU TF Izglītības un 

mājsaimniecības institūtā. // Palīgs jaunajam skolotājam. 1.daļa. No teorijas uz pedagoģisko 

praksi. Jelgava: LLU TF IMI 2006, 9.- 16.lpp. 

3. Andersone I. Hospitācijas prakse, tās pamatojums pedagoģiskās prakses kontekstā.// Palīgs 

jaunajam skolotājam. 1.daļa. No teorijas uz pedagoģisko praksi. Jelgava: LLU TF IMI 2006, 

53.- 60.lpp. 

4. Andersone I. Mūzika - sadarbības un kompetences veicinātāja // Lauku vide Izglītība 

Personība: LLU Starptautiskās zinātniskās konferences rakstos, 2003.g. martā  

5. Andersone I., Balama V. Music and Language in Communication Culture // Changing 

education in a changingsociety Starptautiskās zinātniskās konferences rakstos, Klaipēdas 

universitātē  2001. gada maijs.  

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo piecu gadu laikā) 

 Institute of Education and Communication Czech University of Life Sciences Prague. 

Teaching rogramme for the Teaching Assignment in the ERASMUS Programme. 

Nodarbību vadīšana no 2010. gada 26. aprīļa līdz 2010. gada 1. maijam Prāgā. 

 „Inovatīvas metodikas izstrāde profesionālās izglītības skolotāju pieredzē gūto 

kompetenču novērtēšanas‖ Projekta ieviešanas seminārs, RTU Humanitārais institūts 8 

stundas 26.01.2010. 

 Mentoru kompetences pilnveide (kvalifikācija: augstskolas mentors). LU Pedagogu 

tālākizglītības programma 36 stundas 01.02.2009. - 24.08.2009. 

 Skolu mentoru sagatavošana. LU Pedagogu tālākizglītības programma 36 stundas 

21.11.2008-03.12.2008. 

 Augstskolu didaktika. 2007. gada janvārī uzsākts nodarbību apmeklējums. 

 Staţiere ESF projekta ― LLU Akadēmiskā personāla un skolotāju kompetences 

paaugstināšana LLU‖,  ietvaros 2006.- 2007. gads  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Starptautiskā kooperatīvās mācīšanās asociācija no 2004. gada 

Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija no 2004. gada 

Pedagoģijas zinātnieku asociācija no 1997. gada 
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Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X  X   

Vācu valoda  X   X   X  

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 

27.04.2010.  /Inga Andersone/ 

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

Gunārs  Brāzma 

 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1965 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Filozofijas katedra, docents 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV – 3001 

Tālruľa 

Nr.  

63005649    

Fakss: 63021821   

E-pasts: gbrazma@latnet.lv    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Pamatstudijas: LU Bioloģijas fakultāte 

 

 

 

Maģistratūra: LU Vēstures un filozofijas 

fakultāte 

1983.-1993. 

 

 

 

1997.-2000. 

Bioloģija 

 

 

 

Filozofija 

Biologs, 

bioloģijas 

ķīmijas 

skolotājs 

Humanitāro 

zinātľu 

maģistrs 

filozofijā 

LU Doktorantūra, Filozofijas nozare  2000. – 2003. Filozofija Filozofijas 

doktors 

 

Zinātniskā kvalifikācija  

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

LU Doktorantūra, Filozofijas 

nozare 

2005 Filozofija Filozofijas 

doktors 

Sērija D  

Nr. 0078 

Darba pieredze 

No 2005. gada docents LLU Filozofijas katedrā 

2003-2005 lektors LLU Filozofijas katedrā 

2001-2003 asistents LLU Filozofijas katedrā 

1996-1998 izstrādājis vidusskolas bioloģijas mācību grāmatas nodaļas par evolucionāro 

bioloģiju, sistemātiku, etoloģiju un ekoloģiju (pasūtītājs Izglītības un zinātnes ministrija) 

1996-1997 izstrādājis līgumdarbu ―Cilvēka daba: ieskats evolucionārā pieejā‖ (pasūtītājs 

Izglītības un zinātnes ministrija). 

1993-1994 izstrādājis līgumdarbu ―Evolucionārās bioloģijas pamati‖ (pasūtītājs Izglītības un 

zinātnes ministrija) 

1989-1999 Jelgavas 4. vidusskolā laborants 

1987-1988 mācījis botāniku Jelgavas 4. vidusskolā 

1986-1987 LLA Meţsaimniecības fakultāte un Augu vīrusu slimību laboratorija, laborants 

 

mailto:gbrazma@latnet.lv
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni - bioētika, ētika, zinātnes filozofija. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Referāts „Darvinisms Latvijā: sabiedrības attieksme, popularizācija, ideoloģiska 

izmantošana‖ starptautiskajā zinātniskajā konferencē „New Dimensions in the 

Development of Society‖ (Jelgava, 2009. g. 2.-3. oktobris). 

2. Referāts ‖Daţādība un normalitāte: zinātniskie un bioētiskie aspekti‖ starptautiskajā 

zinātniskajā konference „New Dimensions in the Development of Society‖ (Jelgava, 

2008. g. 25.-26. septembris). 

3. Referāts ―Bioētikas metodoloģiskās problēmas‖ starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē ― New Dimensions in the Development of Society‖ (Jelgava, 2007.g. 14.-

15. jūnijs). 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Filozofija. 

Filozofija, ētika, estētika. 

Ētika IMI maģistrantiem. 

Ētika, estētika. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

Grāmatas – 5; Raksti – 12 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Brāzma G. Bioētika: cilvēka dzīvības radīšana un pārtraukšana. –Jelgava, LLU, 2010. 

2. Praktiskā filosofija. –Jelgava, LLU, 2008. Nodaļas ―Filosofija, zinātne un reliģija‖, ‖Ētika‖,  

‖Ieskats politiskajā filosofijā‖,  ‖Relatīvisma problēmas no antīkās filosofijas līdz 

mūsdienām‖. 

3. Brāzma G. Evolucionārās bioloģijas pamati. –R., Mācību grāmata, 1998. 

4. Brāzma G. Cilvēka daba: ieskats evolucionārā pieejā. –R., RaKa, 1998. 

5. Brāzma G. 2005. Cilvēka embrija un augļa morālais statuss / Latvijas Universitātes Rakstu 

687. sējums         ‖Filosofija‖. 21. – 30. lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa loceklis kopš 2007. g. 

LLU Ētikas komisijas loceklis kopš 1010. g. 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          



 42  

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 

29.04.2010.   

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV)  

 

Baiba  Briede 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1956 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU, TF Izglītības un mājsaimniecības institūts, direktore, profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Čakstes bulv. 5, Jelgava, LV-3001   

   

Tālruľa 

Nr.  

3080693; 29263418    

Fakss: 3020762   

E-pasts: Baiba.Briede@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 1976. - 1982. Angļu valoda un 

literatūŗa 

Filologs, 

pasniedzējs 

Latvijas Universitāte 1991. -1994. Pedagoģijas 

doktora 

programma 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

Latvijas Universitāte 1996 Pedagoģija Dr. paed. C-D Nr. 

001364 

Darba pieredze 

LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūta profesore (kopš 2004). 

LLU TF Pedagoģijas katedras, Izglītības un mājsaimniecības institūta asocētā profesore 

(1998-2004).  

LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūta direktore (kopš 2000 ).  

LLU Pedagoģijas katedras vadītāja (1999-2000).  

LLU Pedagoģijas katedras asistente, lektore (1996), docente (1996-1998.)  

LU  Pedagoģijas doktorantūra, LLU mērķa doktorante (1991-1994).  

LLU Valodu katedras asistente (1989-1995). 

LLA Fundamentālās bibliotēkas bibliotekāre (1988).   

Kuldīgas Lauktehnikas sekretāre (1986-1988).  

LLA Valodu katedras laborante, asistente (1983-1986). 

Galvenās Enciklopēdiju redakcijas jaunākā redaktore (1980-1982).  

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
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Zinātniskā virziena Kompetence lauku vidē vadība Izglītības un mājsaimniecības institūtā: 

lauku jauniešu, zemnieku, lauksaimniecības konsultantu, nestrādājošo un izglītībā neiesaistīto 

jauniešu u.c. lauku sociālo grupu izglītība un tālākizglītība. 

 

Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs 

Network of European Tertiary Level Educators. Socrates programme project GRANT 

AGREEMENT: 114053-CP-1-2004-1-UK-ERASMUS-TN; Coordinating Institution - 

University of Southampton (UK), piedalās 31 partnerinstitūcija, 2004. - .2007 - vadītāja no 

LLU 

Starptautiski finansētu pētījumu dalībnieks vai vadītājs 

1. Webb Memorial Trust Foundation - project for agricultural school senior staff and school 

development, dalībvalstis - Latvija, Lielbritānija, 2000. - 2001., vadītāja no LLU 

2. Webb Memorial Trust Foundation project Development of  Teaching/Learning 

Methodology of Agricultural School Teachers, dalībvalstis - Latvija, Lielbritānija,  2000. - 

2001., vadītāja no LLU  

3. Reshaping the Structure and Focus of Teacher/Trainer Training in Latvia and Lithuania - 

the in-service training programme of The Finnish component of the donor co-operation 

project between European Training Foundation, Ministry of Education of Finland, and 

Ministry of Education of Denmark Organisational development in VET Schools, 

dalībvalstis - Latvija, Lietuva, Somija, Dānija, 2000. - 2001.g. – dalībniece 

4. TEMPUS projekts Nr. S _JEP-09710-95 Practically Oriented Further Education of 

Agricultural School Teachers, dalībvalstis - Latvija, Lielbritānija, Itālija, 1995. ... 1998. - 

1999 g.- koordinatore no Latvijas, sākot ar 1996./97. st.g. 

 

Latvijas Zinātņu padomes, IZM, ZM u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai 

vadītājs 

1. Pētījums „Apmācību analīze lauksaimniecībā, meţsaimniecībā un uzľēmējdarbībā 

laukos‖ – līgums nr. FM 2006 ERAF-5.2.3. – 4 – dalībniece. 

2. LLU pētniecības projekts Nr. 2005/2 05.2 Profesionālā un tālākizglītība Latvijas laukiem 

Eiropas Savienības kontekstā, 2005 - 2007. - vadītāja. 

3. Neatpaliec zināšanās - apsteidz iespējās! Ziemeļu - Baltijas valstu pieaugušo izglītības 

multiplikatoru projekts. Dalībnieki: Ziemeļu Tautas akadēmija, Latvijas Pieaugušo 

izglītības apvienība, Lietuvas Pieaugušo izglītības apvienība, Igaunijas neformālās 

izglītības apvienība, 2000. - 2002.g - dalībniece 

4. DELATE II projekts Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas ieviešana Latvijas 

augstskolās, dalībvalstis - Dānija un Latvija, 1998 - 1999. - dalībniece 

Socrates/Erasmus programmu mācībspēks 

1. Erasmus – lekciju kurss par kompetences jēdzienu, struktūru, apguves didaktiskajiem 

aspektiem un mājturības problēmām Latvijā - Helsinku universitāte 2003. g. septembrī. 

2. Erasmus – lekciju kurss par kompetences jēdzienu, struktūru, apguves didaktiskajiem 

aspektiem - Vīnes agrārpedagoģiskā akadēmija 2002. g. maijā. 

Vadītie promocijas darbi (personas, norādot, kuras ir aizstāvējušas disertāciju) 

1. aizstāvējusies – Maija Laitāne (2003), Aija Pridāne  (2009) 

2. doktorantes –Irīna Kazuša, Tatjana Šinkus, Inese Bīmane, Olga Čivţele, Janīna Rudzīte 

Vadītie maģistra darbi 

1999. - 10; 2000. – 18, 2001. – 17, 2002. – 22, 2003. - 5, 2004. – 6, 2005 – 1; 2006 – 2; 2007 
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– 1; 2008 – 1; 2009 – 3. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Rudzīte J., Briede B. Sociālo partneru sadarbība centralizēto profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu rezultātu vērtēšanā profesionālajās izglītības iestādēs. The 52nd international 

scientific conference of Daugavpils University, Daugavpils, April 14-16, 2010. 

 

2. Soika I., Briede B. Motivation of Students of Rural Vocational Secondary Schools for  

Studies  in Latvia University of Agriculture. International Scientific Conference Latvia 

University of Agriculture – 70, Jelgava, LLU, 29. oktobris, 2009. 

 

3. Briede B. Researches of the Institute of Education and Home Economics in the Science of 

Pedagogy. International Scientific Conference Latvia University of Agriculture – 70, 

Jelgava, LLU, 29. oktobris, 2009. 

 

4. Briede B. Competence Components in relation to its Approaches. Starptautiska zinātniska 

konference New Dimensions in the development of Society, Jelgava, LLU Sociālo zinātľu 

fakultāte, 2.-3. oktobris, 2009. 

 

5. Briede B. Concepts, Research Aspects and Kinds of Competence, Professional 

Competence and Professionalism. 4. starptautiskās zinātniskās konference Rural 

Environment. Education. Personality. Jelgava, LLU TF Izglītības un mājsaimniecības 

institūts, 29.-30. maijs, 2009. 

6. Briede B. Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide Eiropā. LLU mācību metodiskā 

konference LLU mūžizglītības piedāvājums: padarītais, iespējas un risinājumi, Jelgava, 

18.01.2008. 

7. Otrā starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference Pētniecība kā studiju procesa un 

prakses virzītājs veselības aprūpē, Rīgas Medicīnas koledţa, 2007.g.25. – 26.oktobris. 

8. Briede B., Krastiľa L. Competence Research Aspects, Kinds and Components. 

International scientific conference  Rural Environment. Education. Personality, Jelgava, 

Latvia, April 27 – 28, 2006 

9. Pridāne A., Briede B. Criteria of Life Quality in Household  in General and Higher 

education. International scientific conference  Rural Environment. Education. Personality, 

Jelgava, Latvia, April 27, 2006.  

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) – izstrādāti  

Kurss KP 

Pedagoģija  (doktora studijas) 4 

Kompetence lauku vidē (doktora studijas) 6 

Didaktika attīstības tendences (maģistra studijas) 3 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā (karjeras konsultantu maģistra 

programma) 

2 
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Didaktika (pamatstudijas) 3  

Inovācijas augstskolas didaktikā (profesionālās pilnveides programma 

docētājiem) 

4 

Lietišķā komunikācija (izvēle visās LLU pamatstudiju programmās) 3 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

35 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Bīmane I., Briede B. (2010) The principle of Exemplarity and its Usage in the Studies of 

Geodesy. Starptautiskās zinātniskās konferences Zinātne lauku attīstībai 2010 rakstu 

krājums (ISSN 1691-4031,  CABI, AGRIS datu bāzes) -  pieľemts publicēšanai 

2. Briede B., Bīmane I. (2010) Profesionālās kompetences veidošanās LLU un RTU 

studentiem ģeodēzijas studiju kursā. RTU Zinātniskie raksti krājums Ģeomātika  7. 

sējums, (ISSN 1691-4341, EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI datu bāzes) - pieľemts 

publicēšanai 

3. Briede B. (2009) Concepts, Research Aspects and Kinds of Competence, Professional 

Competence and Professionalism. Ceturtās starptautiskās zinātniskās konferences raksti 

Rural Environment. Education. Personality. Jelgava, 503 – 512 pp (ISBN 978-9984-48-

002-2,  EBSCO, CABI full texts, Proquest datu bāzes) 

4. Briede B. (2006) Dialogue in the Context of Intercultural Competence. Journal Studies 

About Languages/Kalbu Studijos,  No.8, 7th issue, Kaunas: Kaunas University of 

Technology, 58 – 63 p.  (ISSN 1648-2824, CEEOL, Google scholar) 

5. Briede B., Krastiľa L. Competence Research Aspects, Kinds and Components// Journal of 

Science Education, Vol. 7, Special Issue, 2006, 20 – 22 p.(ISSN – 0124-5481, ERIC, ERA 

datu bāzes) 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Augstskolas mācībspēku profesionālās pilnveides kurss Inovācijas augstskolas didaktikā 

160 h no 17.10.2008. – 09.04.2010. 

2. Starptautisks seminārs The BOVA course Scientific Writing for Teachers and  Doctoral 

Students, the Lithuanian University of Agriculture in Kaunas, Lithuania,  15.-17. oktobris, 

2008.  

3. ESF projekts Akadēmiskā personāla un skolotāju kompetences paaugstināšana LLU 

2006/0101/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0124/0067: staţēšanās programma 

Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana mūsdienu vispārējās un vidējās 

profesionālās izglītības vidē 176 stundu apjomā (2007) 

4. Starptautisks seminārs terciārā izglītības līmeľa izglītības darbinieku tīkla projekta  

ietvaros, Sauthemptona (Lielbritānija), 17.10.- 20. 10. 2007. (Network of European 

Tertiary Level Educators. Socrates programme project GRANT AGREEMENT: 

114053-CP-1-2004-1-UK-ERASMUS-TN; Coordinating Institution - University of 

Southampton (UK), piedalās 31 partnerinstitūcija, 2004. - .2007 - vadītāja no LLU) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. LLU Pedagoģijas promocijas padomes priekšsēdētāja (kopš 2009.g.) 
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2. Liepājas Universitātes Pedagoģijas promocijas  padomes locekle (kopš 2008.g.) 

3. Ţurnāla Journal of Science Education atbalsta un konsultantu komitejas locekle  

4. Pedagogu izglītības un profesionālās meistarības  pilnveides konsultatīvās padomes 

locekle (IZM rīkojums 04.07.2007. Nr. 595).  

5. LZS biedre kopš 2001.g. 

6. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) biedre kopš 2000. gada. 

7. Latvijas pieaugušo izglītības asociācijas biedre 

8. LLU Mācību padomes locekle kopš 2002. gada 

9. LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūta direktore kopš 2000. gada 

10. LLU Konventa locekle kopš 1999.g. 

11. Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas  padomes locekle (kopš 2005.g.) 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. LLU pateicība par 24 gadu pašaizliedzīgu darbu, 28.10.2009. 

2. IZM Atzinības raksts par radošu pedagoģisko darbību augstākā izglītībā un izglītības 

sistēmas pilnveidē, 17.11.2006. 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

Valodu zināšanas:   

Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda +   +   +   

Krievu valoda  +   +   +  

Vācu valoda   +   +    

Angļu valoda +   +   +   

_____________ valoda          

 

12.05.2010.   

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

Līga  Damberga 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1968 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības 

institūta lektore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Čakstes Bulvāris 5, Jelgava   

   

Dzīves vietas adrese:   

Raiľa 3 – 25, LV - 3001, Jelgava   

   

Tālruľa 

Nr.  

29543600    

Fakss:    

E-pasts: liga.damberga@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

maģistrantūra 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 

doktorantūra   

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija   

No 2009. 

 

1999.-2003. 

 

1993. -1996. 

1986.-1991. 

Karjeras 

konsultants 

Pedagoģija 

 

Pedagoģija 

Agronomija  

 

 

 

 

Pedagoģijas maģistrs 

Agronoms  

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 

Universitāte MEK 

1996. Pedagoģija Mg. paed. Nr. 000213 

Darba pieredze 

No 2000. gada lektore LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā.  

1999.- 2000. lektore LLU Pedagoģijas katedrā. 

1991. – 2000. asistente LLU Pedagoģijas katedrā.  

1997. – 1998. Jelgavas 4. vidusskolas psiholoģijas skolotāja. 

1996. – 1998. Kustību nodarbību vadītāja Jelgavas Eksperimentālajā mūzikas studijā. 

1987. – 1990. Tautisko deju pulciľu vadītāja asistente. 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Strādāju pie promocijas darba ― Studiju priekšmets ‗‘Tūrisms‘‘ kā ekoloģiskās pieejas 

veicinātājs izglītībā‖.  

Projekta vadītāja un eksperts LR Finanšu ministrijas finansētā projektā „Apmācību analīze 

lauksaimniecībā, meţsaimniecībā un uzľēmējdarbībā laukos‖ (līgums Nr. FM 2006/ Eraf.-

5.2.3. – 4) 2006. - 2007. gadā. Pētījuma saľēmējs LR Zemkopības ministrija.  

Uzstāšanās/ piedalīšanās konferencēs  

1. 2010. gada mācību metodiskā konference „Kvalitatīvas studijas‖. 

2. Starptautiskā konference „Rural Environment. Education. Personality.‖ 2009. gada 29. 

– 30. maijs. 

3. Latvijas Lauku tūrisma konference – Lauku ceļotājs. 2005. 

4. ES struktūrfondi lauksaimniecībai un lauku tūrisma attīstībai – Eiropas reģionālā 

tūrisma institūts. 2004. 

5. Lauku tūrisma perspektīvas ES kontekstā – Lauku ceļotājs. 2004. 

6. Damberga L. Ķermeniski kinestētiskā spēja ilgtspējīgā skolotāju izglītībā// Lauku 

vide. Izglītība. Personība: Starptautiskā zinātniskā konference. Jelgava, LLU. 2003.  

7. Damberga L.Stress optimization in teacher education// Person. Color. Nature. Music: 

Scientific articles of the 3 International Conference. Daugavpils. 2003 

8. Starptautiskā konference ‗‘Ilgtspējīgais tūrisms laukos – problēmas un risinājumi‖ – 

Lauku ceļotājs. 2003. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Docētie studiju kursi (priekšmeti): Ķermeņa kultūra 2 KP, Alternatīvā pedagoģija 2 KP, 

Darba tirgus un nodarbinātība 2 KP, Pieaugušo izglītība 2 KP, Lauku tūrisms 3 KP, Tūrisms 

2 KP, Lietišķā psiholoģija 1,5 KP, Inženierpsiholoģija 1,5 KP. 

Publikāciju skaits  (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

13 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Damberga L. Radošums un ķermeľa tehnikas.// Domāšanas attīstība un izglītība: 

Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. – Rīga: LSPA, 2005.g. 

Damberga L. Creativity and body technique// Development of the thinking and education: 

Proceedings of the international scientific conference. – Rīga, LSPA, 2005. 

Ķermeniski kinestētiskā spēja ilgtspējīgā skolotāju izglītībā// Lauku vide. Izglītība. Personība: 

Starptautiskāss zinātniskā konferences raksti – Jelgava, LLU, 2003. – 300 lpp. 

Stress optimization in teacher education// Person. Color. Nature. Music: Scientific articles of 

the 3 International Conference, May 15 – 18, 2002. – Daugavpils, 2003. Part 1 – 180 p. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Nr Nosaukums Gads 

1.  Radošais seminārs: no impulsa līdz produktam – Britu padomes 2010. 
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rīkotā Radošuma nedēļa. 

2.  Valdorfpedagoģija un antropozofija  – Tomass fon Rotenburg, 

Vācija. 

2010. 

3.  Inovācijas augstskolu didaktikā. 2009. 

4.  Angļu valoda, Jelgavas PIC. 2009. 

5.  Sociālās kustību spēles – M. Dareks, Vācija.  2009. 

6.  Latvijas Augstskolu Pedagogu Asociācijas rīkotais seminārs 

„Ilgspējīga izglītība‖. 

2009. 

7.  Suzuki mācīšanas metodika – M. Palmen, Lielbritānija. 2009. 

8.  Mūzikas terapija – Joga Dass, Vācija. 2009. 

9.  Art and Science International Academy of Colour Technologies, 

The Bridge – I. Rebilas, Vācija. 

2008. 

10.  Family Constellation/ Psychosynthese and the use of Aura – Soma 

Products „practical‖ – M. Wacker, Šveice. 

2008. 

11.  Art and Science International Academy of Colour Technologies, 

Exploring the Archangels- D. Yeoman, Lielbritānija. 

2007. 

12.  Art and Science International Academy of Colour Technologies, 

Level 3 advanced course - M. Wacker, Šveice. 

2007. 

13.  Art and Science International Academy of Colour Technologies, 

Level 2 intermediate course- D. Brazulyte, Lietuva. 

2006. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas asociācijas ‗‘Domāšanas attīstība‘‘ biedre. 

‖Art and Science International Academy of Color Technologies‖ biedre. 

 

 

Organizatoriskā darbība 

Darbs konferences sekretariātā un orgkomitejā Starptautiskā konferencē „Rural Environment. 

Education. Personality.‖ 2009. gadā. 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 

29.04.2010.  L. Damberga 

(Datums)  (Paraksts) 

   

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
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Larisa  Maļinovska 

Vārds  Uzvārds 

Dundaga  27.07.1951. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU, Sociālo zinātņu fakultāte, Valodu katedra, asociētā profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Čakstes bulv. 5   

Jelgava   

LV-3001   

   

Tālruľa 

Nr.  

3080702    

Fakss: 3027238   

E-pasts: larisama@apollo.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Šefildas universitāte. Šefilda, Lielbritānija. 

Kurss „Angļu valodas mācīšana un 

pilnveidošana‖ (English Language 

Teaching and Development) 

Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra 

Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā 

Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu 

fakultāte 

1990 

 

 

 

1988-1991 

 

1969-1975 

Filoloģija 

 

 

 

Pedagoģijas 

teorija un vēsture 

Angļu valoda un 

literatūra 

Sertifikāts 

 

 

 

Maģistra 

grāds 

Diploms 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

Latvijas Universitāte, 

Pedagoģijas zinātnes hab. un 

promocijas padome 

1997 Pedagoģijas teorija 

un vēsture 

Doktora 

grāds 

C-D 

001398 

Darba pieredze 

1. No 1975.g. – asistente, Valodu katedra, Latvijas lauksaimniecības akadēmija 

2. No 1992. – 1997. g. lektore, Valodu katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

3. No 1997. g. – docente, Valodu katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

4. No 2002. g. – asoc. prof. Valodu katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni 

Studentu pastāvības un atbildības mijsakarība studiju procesā augstskolā, kooperatīvā 
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mācīšanās, motivācija mācīties svešvalodas, satura un valodas integrēta mācīšanās, 

starpkultūru komunikācija, darbs komandā, svešvalodu un komunikācijas kompetences.  

Maģistrantu vadīšana 

1. Ieva Caune ―Novadpētniecisko materiālu, tekstu un līdzekļu izmantošana svešvalodu 

stundā pamatskolā‖. 2007. 

2. Evita Bogdanova „Projekts viesnīcas „Jelgava‖ administratoru kvalifikācijas pilnveidei. 

2008.     

3. Sintija Klauseka „Projekts nodarbinātības veicināšanai bezdarbnieku vidū Jelgavas pilsētā. 

2008.      

 

Kvalifikācijas un bakalaura darbi 

Zinātniskā vadītāja 9 bakalaura darbu izstrādē. 2007.  

Zinātniskā vadītāja 5 bakalaura darbu izstrādē. 2008.  

Zinātniskā vadītāja 13 bakalaura darbu izstrādē. 2009.  

 

Doktorantu vadīšana 

V. Tomsons. Mūţizglītības kompetenču pilnveide pamatstudijās. 

 

Nozīmīgākie projekti 

 2008. Lietišķo pētījumu projekts Latvijas darba tirgū inţenieriem nepieciešamo 

kompetenču apzināšana un veidošana studiju procesā. Identification and Development 

in the Study Process of Competences necessary for Engineer in the Latvian Labour 

Market. Izpildītāja. 

 2009. 14. 05. Noorganizēta starptautiska zinātniska konference studentiem, 

maģistrantiem un doktorantiem ―Students on their Way to Science‖. Piedalās Latvija, 

Lietuva, Krievija, Čehija, Ukraina, Baltkrievija, ASV, Vācija, Malāvija. 

 2008. 15. 05. Noorganizēta starptautiska zinātniska konference studentiem, 

maģistrantiem un doktorantiem ―Students on their Way to Science‖. Veltīta Eiropas 

Starpkultūru dialoga gadam. Piedalās Latvija, Lietuva, Krievija, Čehija, Ukraina, 

Baltkrievija, ASV un Vācija (8 augstskolas). Konferences komitejas priekšsēdētāja. 

 2007. 20. 04. Noorganizēta starptautiska zinātniska konference TF un SZF studentiem, 

maģistrantiem un doktorantiem ―Students on their Way to Science‖. Piedalās Latvija, 

Lietuva, Krievija, Vācija, Brazīlija (9 augstskolas). 

 2006. 29.-31. 05. Noorganizēts starptautiska projekta ―Baltijas jūras tīkls‖ partneru 

dienu seminārs LLU Jelgavā. Piedalās Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija, 

Somija. 

 2006. 1.-12. 04. Noorganizēts starptautisks intensīvais projekts ―Starpkultūru 

menedţmenta kompetenču pilnveide Baltijas jūras reģionā PIM 2006‖. Piedalās 

Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija, Somija. 

 No 2004. gada starptautisks projekts Baltic Sea Network (9 valstis Baltijas jūras 

reģionā). No 2005. g. šī projekta orgkomitejas locekle. 

 2003. – 2006. Leonardo da Vinci projekts ―Team Teaching – Transfer and Boundary 

Zones in Content and Language Integrated Learning‖. CLIL.AXIS. (Latvija, Somija, 

Anglija, Polija, Spānija). Projekta koordinatore. 

 2003. Studiju programmas ―Iestāţu un uzľēmumu ārējie sakari‖ izstrāde un vadīšana 

 2003. Minētās programmas akreditācijas, licences un profesijas standarta materiālu 

sagatavošana, 2006. Pārakreditācijas materiālu sagatavošana. 

 2002. - 2005. Starptautisks projekts ―Vadlīnijas patērētājizglītībai Baltijas valstīs‖. 

Dzīves prasmes ilgtspējīgai attīstībai. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu projekts 

―Patērētājizglītība un attīstība‖ 
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 No 2002. gada Lauksaimniecības tehnikas terminoloģijas komisijas locekle. 

 2001. Studiju programmas ―Iestāţu darba organizācija un vadība‖ izstrāde – darba 

grupas dalībniece 

 2001. – 2005. Zinātnisks projekts Nr. 01. 0787. Piena lopkopības tehnoloģijas un 

mehanizācijas pilnveides pētījumi. Izpildītāja.  

 Kopš 1990. g. Angļu klubs. Prezidente. 

 Regulāri – studentu un maģistrantu zinātnisko konferenču organizēšana angļu valodā 

 Regulāri – dalība un lekciju lasīšana SOCRATES/ERASMUS projektos (Lietuvā, 

Čehijā, Dānijā, Somijā, Grieķijā, Turcijā). 

 Regulāri – studentu zinātnisko darbu vadīšana dalībai un publikācijām ārzemju 

augstskolās. 

 

Zinātnisko darbu recenzēšana 

 

1. Students on their Way to Science (Undergraduate, graduate, post-graduate 

students)/Collection of abstracts from the 4th International Scientific Conference. - Jelgava, 

2009.-68 p. ISSN 1691-5623. 

2. Наука. Образование. Технологии – 2009. Материалы II международной научно – 

практической конференции. Книта 2. В 2 книгах. Барановичи, РИО БарГУ, 2009. – 

214с. ISBN 978-985-498-226-7; ISBN 978-985-498-228-1. 

3. Наука. Образование. Технологии – 2009. Материалы II международной научно – 

практической конференции. Книта 1. В 2 книгах. Барановичи, РИО БарГУ, 2009. – 

254с. ISBN 978-985-498-226-7; ISBN 978-985-498-227-4. 

4. Adelina Alegria. Integrating Language Development and Science Content for Middle 

School English Learners. Raksts ţurnālam „Journal of Science Education‖‖, Bogota, 

Colombia. 15 lpp. 2008.    

5. M. Putniľa. „Advertising for Better Communication: Analysis of University Students‘ 

Projects on the Topic‖. Raksts Čerkasu Valsts tehnoloģiskās universitātes zinātniskajiem 

rakstiem. 2008. 

6. Наука. Образование. Технологии – 2008. Материалы международной научно – 

практической конференции. Книта 2. В 3 книгах. Барановичи, РИО БарГУ, 2008. – Кн. 

2: Актуальные проблемы реформирования педагогического образования. – 432 с. 

Рецензенты: Л. Малиновска, доктор педагогических наук, Латвийский 

сельскохозяйственный университет, Латвия; Н. Я. Игнатенко, доктор педагогических 

наук, профессор, Крымский гуманитарный университет, Украина. 2008. 

7. V. Tomsons. ―Theoretical Frame for Research on Sustainability of Competences‖. Raksts 

ţurnālam ―Journal of Science Education‖. (Bogota, Colombia). 2006.  

8. A. Aizsila. ―Experience and Perspective of Further Education‖. Raksts ţurnālam ―Journal 

of Science Education‖. (Bogota, Colombia). 2006. 

9. A. Aizsila. ―Acquisition of Ethic Values and Dynamics of Self – Education. Raksts LLU 

zinātniskajiem rakstiem. 2006.  

10. B. Briede. Raksts ţurnālam ―Journal of Science Education‖. (Bogota, Colombia). 2006. 

Regulāra bakalauru darbu recenzēšana. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

 2009. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Engineering for Rural Development‖ 

referāti „How Best to Educate the Future Engineers‖ un „Development of 

Competences Necessary for Engineers in the Process of Studies‖ 
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 LLU prezentācija Lietuvā Alytus pilsētas svētku pasākumā „Business Days and 

International Contacts Fair 2008‖. 

 2008. Starptautiskā zinātniskā konferencē Наука. Образование. Технологии – 2008. 

referāts „Competences Necessary for External Relations Specialists‖ (Baranoviču 

Valsts universitāte, Baltkrievija) 

 2008. LLU un programmas „Iestāţu un uzľēmumu ārējie sakari‖ prezentācija 

Kopenhāgenas Tehniskajā akadēmijā pasākumā FUTUREDAY (Dānija). 

 2007. Novadīts seminārs pasniedzējiem un aspirantiem Pēterburgas Valsts 

politehniskajā universitātē „Development of Cross-cultural Communication Skills at 

the English Club‖ (Pēterburgas Valsts politehniskā universitāte, Krievija ).  

 2007. Nolasīts lekciju kurss „Starpkultūru komunikācijas prasmju pilnveide‖ 

Socrates/Erasmus projekta ievaros (Čehijas Dabas zinātľu universitāte Prāgā). 

 2007. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Trends in Agricultural Engineering 2007‖ 

referāts „Content and Language Integrated Learning at the Latvia University of 

Agriculture‖ (Čehijas Dabas zinātľu universitāte Prāgā).  

 2007. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Trends in Agricultural Engineering 2007‖ 

referāts „Development of Foreign Language and Communication Competences at the 

Latvia University of Agriculture‖ (Čehijas Dabas zinātľu universitāte Prāgā).  

 2007. Starptautiskā zinātniskā konferencē „New Dimensions in the Development of  

Society‖ referāts „New Competences for the Faculties‖ (Jelgava, LLU) 

 2007. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Engineering for Rural Development‖ 

referāts „Content and Language Integrated Learning – Improvement of Study Process‖ 

(Jelgava, LLU) 

 2007. Nolasīts lekciju kurss „Starpkultūru komunikācija‖ Socrates/Erasmus projekta 

ievaros (Kopenhāgenas Tehniskā akadēmija, Dānija) 

 2007. Starptautiskā zinātniskā konferencē ―New Dimensions in the Development of 

Society‖ referāts „New Competences for the Faculty‖ (Jelgava, LLU) 

 2007. Baltic Sea Network konferencē referāts „Different Aspects and Levels of 

Competences‖ (Tallinas Informāciju tehnoloģijas koledţa, Igaunija) 

 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Profesionālā angļu valoda doktorantiem (inţenierzinātnes) – 4KP 

Profesionālā angļu valoda Tehniskās fakultātes studentiem (4 specialitātēm) – 2KP 

Profesionālā angļu valoda pedagoģijas un inţenierzinātľu maģistrantiem (TF, MF, LIF, IT) – 

4KP 

Lietišķā komunikācija (angļu valodā) - 8KP 

Specializācijas moduļi pedagoģijā maģistrantiem: 

Svešvalodu mācīšanas metodika un saturs – 10KP 

Izglītības sistēmas ES – 10KP 

Ievads studijās – 2KP 

 

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 

Profesionālā svešvaloda doktorantiem  

Profesionālā svešvaloda TF (4 specialitātēm) 

Padziļinātā profesionālā svešvaloda TF 

Profesionālā svešvaloda LLU maģistrantūrai 

Svešvalodu maģistrantūras programma ―Pedagoģijas‖ specialitātei 

Lietišķā komunikācija SZF 



 55  

Teksta leksikostilistiskā analīze SZF 

Valstu studijas SZF 

Ievads specialitātē SZF  

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

..... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Malinovska L., Abele J., Mezote A. Competences Necessary for External Relations 

Specialists//Наука. Образование. Технологии – 2008. Материалы международной научно 

– практической конференции. Книта 2. В 3 книгах. Барановичи, РИО БарГУ, 2008. – 

Кн. 2: Актуальные проблемы реформирования педагогического образования. – 427-

431с. ISBN 978-985-498-114-7; ISBN 978-985-498-112-3 

2. L. Malinovska. Development of Foreign Language and Communication Competences at the 

Latvia University of Agriculture//3rd International Conference TAE 2007 Trends in 

Agricultural Engineering 2007. Conference Proceedings, 12-14 September, 2007, Prague, 

Czech Republic, Czech University of Life Sciences Prague.- p. 280-284. ISBN: 978-80-213-

1668-3 

3. Malinovska L., Zeidmane A. Necessary Competences for Introduction of CLIL at the Latvia 

University of Agriculture.- Journal of Science Education, Vol. 7, 2006, Bogota, Colombia.- p. 

44-47. ISSN 0124-5481 

4. Anna Vintere, Larisa Maļinovska. Changing the Education Culture through Technology. 

Problems of Education in the 21st Century. Volume 13, 2009. Contemporary Issues in 

Education. Scientific Methodical Center „Scientia Educologica‖, Lithuania, the associated 

member of Lithuanian Scientific Society and International Council of Associations for 

Science Education (ICASE).- p.127-138. ISSN 1822-7864. The articles appearing in this 

scientific collection are indexed and abstracted in EBSCO: Education Research Complete 

(http://search.ebscohost.com), Copernicus Index (http://www.indexcopernicus.com) and list 

of Science Education Journals (http://homepages.wmich.edu/~rudged/journals.html) 

5. L. Malinovska, A. Zeidmane, A. Mezote. Content and Language Integrated Learning - 

Improvement of Study process//Proceedings of the 6th International Scientific Conference 

„Engineering for Rural Development‖, May 24-25, 2007, Jelgava.- p. 397 – 402. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2007. g. Drontenas Profesionālā Lauksaimniecības universitāte, Nīderlande, sertifikāts 

„Education in an European Context; Organisation, internationalisation and didactics‖ 

2007. g. Kopenhāgenas Tehnoloģiskā akadēmija, Dānija 

2007. g. Sanktpēterburgas Valsts politehniskā universitāte, Krievija 

2007. g. Čehijas Dabas zinātľu universitāte Prāgā 

2008. g. Kopenhāgenas Tehniskā akadēmija, Dānija 

2008. g. Baranoviču Valsts universitāte, Baltkrievija 

2008. g. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, sertifikāts LLU augstākās izglītības pedagogu 

profesionālās pilnveides programmā „Inovācijas augstskolas didaktikā‖ 

2008. un 2009. g. Alytus College, Lietuva 

2009. Kavalas Tehnoloģiskais izglītības institūts, Grieķija 

2009. Adnan Menderes universitāte, Turcija 

 

http://search.ebscohost.com/
http://www.indexcopernicus.com/
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 No 1990. g. Angļu kluba prezidente 

 No 1991. – 1996. g., no 2001. g. LLU Konventa locekle 

 No 1994. g. Latvijas Pedagoģijas zinātnieku asociācijas locekle 

 No 1995. g. Latvijas skolotāju asociācijas locekle 

 No 1996. – 2006. g. SZF Valodu katedras Angļu valodas sekcijas vadītāja 

 No 1997. – 2000. g. LSSE ( Latvian Society for Studying English) valdes locekle 

 No 1997. g. LLU Sociālo zinātľu fakultātes padomes locekle 

 No 2002. g. Profesionālās augstākās izglītības programmas „ Iestāţu darba 

organizēšana un vadība‖ vadītāja 

 No 2003. g. Bakalauru programmas ―Iestāţu un uzľēmumu ārējie sakari‖ vadītāja 

 LLU maģistrantu eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja un doktorantu eksaminācijas 

komisijas locekle 

 LLU SZF bakalauru eksaminācijas komisijas (VEK) locekle 

 No 2005. g. Starptautiska projekta Baltic Sea Network orgkomitejas locekle (9 valstis 

Baltijas jūras reģionā) 

 No 2006. . No 2006. g. SZF Metodiskās komisijas locekle 

 No 2006. g. SZF Valodu katedras Metodiskās komisijas locekle 

 Promocijas eksāmena svešvalodā komisijas locekle inţenierzinātľu doktorantiem 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1999. g. Atzinības raksts sakarā ar LLU 60. gadadienu. 

2007. g. Pateicības raksts par ieguldījumu SZF veidošanā sakarā ar SZF 5. gadadienu. 

2008. g. Achievement award for outstanding achievement in management of the LUA English 

Club over a span of 18 years 

2009. Pateicības raksts par ieguldījumu SZF Valodu katedras attīstībā 

2009. Pateicība par 34 gadu pašaizliedzīgu darbu LLU 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

Bakalaura studiju programma Iestāţu un uzľēmumu ārējie sakari (Licence) 

Profesijas standarts „Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs‖  

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

 

11. 04. 2010.   

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

Leonards  Leikums 

Vārds  Uzvārds 

Krāslavas raj.  1952. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Filozofijas katedra, docents 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   

Jelgava   

LV – 3001   

   

Tālruľa 

Nr.  

63005649;     

Fakss: 63021821   

E-pasts: Leonards.Leikums@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 

1.LU Vēstures un filozofijas fakultāte  

 

 

2.LVU neklātienes aspirantūra  

 

1970-1975  

 

 

1979-1984 

 

Filozofija  

 

 

Filozofija 

Filozofijas 

pasniedzējs, 

sociologs  

Filozofijas 

pasniedzējs, 

sociologs. 

 

 

Zinātniskā kvalifikācija  

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

 

LU Habilitācijas un 

promocijas padome  

LPSR ZA Filozofijas un 

tiesību 

institūts 

 

1993  

 

 1987 

 

Filozofija  

 

 Filozofija 

 

Dr. phil.  

 

Filozofijas 

zin. kand. 

 

C-D  

000955  

PC  

008696 

Darba pieredze 

 

1998.g.  līdz šim laikam - LLU Filozofijas katedras vadītājs.  

2.1995.g.LLU Filozofijas katedras docents.  

3.1993.-1996.g. Filozofijas katedras lektors.  

4.1989.-1993.g. LLA Filozofijas katedras vecākais pasniedzējs.  

5.1988.-1989.g. LLA Marksisma-ļeľinisma filozofijas katedras vecākais pasniedzējs. 
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6.1975.-1988.g. Liepājas pedagoģiskā institūta Marksisma-ļeľinisma katedras pasniedzējs, 

vecākais pasniedzējs. 

 

 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Projekti 

IZM Projekts Monogrāfijas „Praktiskā filozofija‖ izstrāde, pētnieks(2006.-2007.g.) 

IZM Zin.projekts „Sociālās iekļaušanas politikas īstenošana lauku pašvaldībās‖ (vadītājs), 

2007.g. 

IZM Projekts  LLU kā tālākizglītības/mūţizglītības centrs Zemgales reģiona pašvaldību 

vadītājiem un deputātiem. (vadītājs), (2008.) Projekts tika pieteikts konkursam. 

Sociālā iekļaušanās lauku pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.(2008) 

Pētnieks. 

Zinātniskās darbības pamatvirzieni: 

1. Apziľas problēma filozofijā.  

2. Zinātnes filozofija. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2006.g. 15. jūnijs „Nenoteiktības fenomens mūsdienu Rietumu sabiedrībā‖- referāts 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „New Dimensions in the Development of 

Society‖ Jelgava, LLU SZF 

2. 2007.g. 14.-15. Jūnijs „Praktiskās filozofijas iespējas un robeţas‖- referāts 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „New Dimensions in the Development of 

Society‖ Jelgava, LLU SZF 

3. 2007.g.28.09. „T.Celms par teorētisko un praktisko zinātnē un pasaules uzskatā‖ 

referāts zin.teor. konferencē „Teodora Celma patiesības meklējumi‖ Valka. 

4. 2008.g. 25.-26.septembris „Jābūtības dimensija un cilvēka patība‖ ‖- referāts 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „New Dimensions in the Development of 

Society‖ Jelgava, LLU SZF. 

5. Leikums Leonards. Referāts „Дименсия духовности в процессах глобализации‖./ 

Международная научная конференция „Cтуденты себе и своем вузе и о 

глобализации‖ Высшая школа информатики и экономики , Польша, Ольштын ,9 

мая 2009 г 

6. Leikums Leonards, Ābele Jānis,.Referāts „Globalizācija Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes studentu skatījumā‖ International Scientific Conference „New 

Dimensions in the Development of Society‖ 2.- 3. october 2009, Jelgava. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Filozofija  (bak.) 

2. Ētika un estētika (bak.) 

3. Loģika (bak.) 

4. Zinātnes filozofija (maģ.) 

5. Izglītības filozofija  (maģ.) 

6. Ievads zinātnes metodoloģijā (dokt.) 
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Publikāciju skaits –30   (t.sk., grāmatas, raksti – ; zinātnisko darbu atskaites, metodiskie 

materiāli -):  

, t.sk.: grāmatas un brošūras - 2, raksti zinātniskos krājumos - 12, zinātnisko darbu atskaites, 

metodiskie materiāli - 5, tēzes - 11. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 

1. Krīze XX gs. rietumu kultūrā // LLU raksti, 1996.-Nr.5. -22-27.lpp. 

2. Проблематичностъ существования бессознателного психичeского. В кн.: 

Вопросы теории методологии научного познания: Сборник научных трудов. 

Рига: ЛГУ,1983,-99 -111.c.  

3. Субьективные отношения и ценности // Ţmogaus udymo problemos šiulaikineje. 

Kaunas-Akademija, 1998. 34.-38. p 

4. Zinātnes filozofija: mācību līdzeklis filozofijas kursa apguvei maģistrantūrā un 

doktorantūrā. –3. izd. Pap. – Jelgava: LLU, 2002. – 104 lpp. (36.-50., 63.-68. lpp.) 

5. Leikums Leonards. Domāšana un.apziľa . .//Praktiskā filozofija, Jelgava, LLU, 2008.,  

409. - 435. lpp 

 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Augstskolu didaktika . LLU IMI .2007.g. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Kopš 1999.g. - SZF Domes loceklis. 

 LLU Konventa loceklis. 

LLU Rektora vēlēšanu komisijas loceklis 

(2009.) 

LLU Mācību grāmatu un studiju materiālu 

konkursa kom-jas loceklis. 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Pateicības raksts, 2002.g. 

 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

 

 

 

Valodu zināšanas:   Lasītprasme     Rakstītprasme 

 Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda          
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Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 

 

   

16.03.2010.  (Paraksts) 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

Vija  Dišlere 

Rūjiena  Personas kods 

Dzimšanas vieta  2 2 1 0 5 7 - 1 0 0 1 5 

22. oktobris 1957. gads 

Datums, mēnesis, gads 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības 

institūts, asociētā profesore 

Darba vieta un ieľemamais 

amats 

 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese:  

Čakstes bulv.5- 437, Jelgava, LV-3001  Katoļu 1-28, Jelgava, LV-3001 

Tālrunis    63080692 Tālrunis 

63021463 

29217322 

  e-pasts: 

Vija.Dislere@llu.lv 

 

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistratūra, 

doktorantūra. Mācību iestāde 

Laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Maģistratūra, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte 

1994. g. -1995. 

g. 

pedagoģija maģistrs 

Pamatstudijas, Latvijas Valsts 

universitāte 

1975. g. -1980. 

g. 

pielietojamā  

matemātika 

matemātiķis 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Mācību iestāde Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma 

Nr. 

Daugavpils Pedagoģiskā 

universitāte 

1997. 

g. 

pedagoģija doktors G-D   Nr 

000049 

 

Darba pieredze 

 

Zinātniskās darbības virzieni 

- Dzīves kvalitāte mājas 

vidē 

- Pieaugušo mācīšanas 

Redkolēģijas:  

-Četru mācību līdzekļu redaktore (2003-2006); 

-Starptautiskas zinātniskas un praktiskas konferences 

Laiks Darba vieta Amats 

Kopš 2000.g. LLU, Izglītības un mājsaimniecības 

institūts 

 asociētā profesore kopš 

2001.g.  

1997. g. – 

2000.g. 

LLU, Uztura un mājturības katedra docente 

1991. g. - 1998. 

g. 

Jelgavas pilsētas Bērnu un jauniešu 

centrs ―Junda‖ 

pedagogs  

1980. g.– 1990. 

g. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  

Augstākās matemātikas katedra 

asistente 
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teorija 

- Patērētājzinības/ 

patērētājizglītība 

 

rakstu „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā ― 

Nr. 5. redkolēģijas locekle, RPIVA, Rīga, 2010; 

-Starptautiskas zinātniskas un praktiskas konferences rakstu 

―Lauku vide. Izglītība. Personība‖ redkolēģijas locekle. 

LLU, Jelgava 27.-28. aprīlis 2006; 

Līdzdalība starptautiskos projektos 

-Līdzdalība Eiropas projektā Socrates/Erasmus -3 „Partnership for Education for 

Responsible Living   (PERL)‖ October 2009-2012 

-Līdzdalība LLP/Erasmus sadarbības tīklā: „Consumer Behaviour Erasmus network‖ 2009-

2012 

-Līdzdalība Eiropas projektā Socrates/Erasmus -3 ―Pilsoniskā patērētājizglītība-Eiropas 

sadarbības tīkls‖ (Consumer Citizenship network) (CCN) 2003-2009 

-Līdzdalība ESF RTU projektā "Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju 

metoţu lietošanai profesionāļiem‖, 2007 

-Līdzdalība ESF LLU projektā ―Akadēmiskā personāla un skolotāju kompetences 

paaugstināšana LLU‖ 2006-2007 

- Līdzdalība ESF RPIVA projektā „Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku 

profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā‖, 2007 

- Līdzdalība ESF RTU "Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metoţu 

lietošanai iesācējiem‖, 2006-2007 

-Līdzdalība ESF LLU projektā „Inovatīvais un tradicionālais izglītības procesā; topošo 

pedagogu, mājturības un informātikas speciālistu kvalitatīvas profesionālās izglītības 

nodrošinājums pedagoģiskās prakses bāzes skolās‖, 2005 

-Līdzdalība Eiropas projektā Socrates/Grundtvig-4 ―Patērētājzinības pieaugušo izglītībā‖ 

(CEA-N) 2003-2006 

-Līdzdalība Nordic- Baltic projektā ―Patērētājizglītības attīstība‖ 2000/2004 

-Līdzdalība Nordic- Baltic projektā ―Skola visiem‖ 2001/2003 (speciālā izglītība) 

 

Starptautisku projektu vadība 

-Vadītāja PHARE projektam ―Universitāte reģiona attīstībai‖ LLU, (UDeR). 2005-2006 

- Latvijas darba grupas vadītāja Eiropas projektā EUROPEAN COMMISSION Health and 

Consumer Protection Directorate- General ―Tālmācības attīstība patērētājizglītībā 

pieaugušajiem‖ (Development On Line Consumer Education Tools for Adults) 

(DOLCETA) (www.dolceta.eu), 2005 – 2006  

-Vadītāja zinātniskās pētniecības projektam Socrates/Grundtvig-2 ―Patērētāju izglītošanas 

pilnveide laukos‖. (EmRuCo) 2004-2007  

 

-SOCRATES/ERASMUS programmu koordinatore kopš 1999, sadarbības līgumi ar Somiju, 

Vāciju, Lielbritāniju, Lietuvu, Maltu.  

-Vieslektore SOCRATES/ERASMUS programmā: Helsinku universitatē 2000, Minsteres 

universitātē 2002, Londonas Metropolitena universitātē 2003, Maltas universitātē 2010. 

 

Maģistrantu vadīšana  

Anete Meţote (2010.g.)  

Kristīne Uzbeka (2010.g.) 

Sanita Baškevica (2010.g.) 

Evita Pēterfelde (aizstāvēts 2009.g.) 

Mārīte Māsa (aizstāvēts 2009.g.) 

 

Katrīna Livčāne (aizstāvēts 2006.g.) 

Lana Ivanova (aizstāvēts 2006.g.) 

Ilmārs Bule (aizstāvēts 2005.g.) 

Jānis Šteinbergs (aizstāvēts 2005.g.) 

 

 

http://www.dolceta.eu/
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Doktorantu vadīšana  

Iveta Līce ( aizstāvējusi 2005.g.) „Skolēnu radošās darbības prasmju pilnveide mājturības 

mācībās‖ 

Promocijas darbu vadītāja 5 doktorantiem:  

Irēna Kuliša (no 2005.g.) ―Topošo viesmīlības nozares menedţeru apkalpošanas kultūras 

attīstība studijās augstskolā‖; pabeigts teorētiskais kurss, notiek darba 

rakstīšana, darbojas saskaľā ar plānu. 

Iveta Balode (no 2005.g.) ― Kritiskā konstruktīvisma didaktiskā modeļa izstrāde 

viesmīlības menedţmenta studijās‖; pabeigts teorētiskais kurss, notiek darba 

rakstīšana, darbojas saskaľā ar plānu. 

Agrita Sala (no 2006.g.) ―Studentu pētnieciskās kompetences attīstība tūrisma studijās‖; 

pabeigts teorētiskais kurss, notiek darba rakstīšana, darbojas saskaľā ar plānu. 

Anna Brice (no 2010.g.) „Karjeras attīstība arodizglītības iestāţu audzēkľiem ēdināšanas 

pakalpojumu jomā‖. 

Edmunds Freimanis (no 2010.g.) „Mājturības un tehnoloģiju integrācija ar vizuālo 

mākslu pamatskolā‖. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 3 gadu laikā)  

1. V.Dišlere, I.Līce „Radošā pieeja LOLA didaktiskajos mācību materiālos pilsoniskajā 

patērētājizglītībā” (LOLA One of the Creative Approaches to the Consumer Citizenship 

Education)// Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Making a Difference, Putting 

Consumer Citizenship into Action” Berlīnes universitātē, 23.,24.03.2009.  Piedalījās 23 ES 

dalībvalstis. 

2. V.Dišlere, I.Līce „A Didactic process of Investigation Social Innovation for Stimulating 

Sustainability”, Viļņas Pedagoģiskajā universitātē, Lietuvā, 22.,23. 11.2009.   

Dalībvalstis: Lietuva, Latvija, Igaunija, Zviedrija, Ukraina. 

3. V.Dišlere „LOLA didaktisko mācību materiālu eksperimentāla pārbaude Latvijas skolās”// 

Tallinā, Igaunijā, Tallinas universitātē  03.- 07.05.2008.  

4. V.Dišlere „Skolotāju kompetences paaugstināšana patērētājizglītībā” Stambulā, Turcijā, 

Maltepes universitātē 9.-13.01.2007.  Piedalījās 25 ES dalībvalstis. 

5. V.Dišlere „Zinātniskās sadarbības veicināšana starp dažādu kultūru pārstāvjiem”// 

starptautiska konference „Buliding bridges” St Kliment Ohridsky Sofijas universitātē 10.-11. 

maijs 2007, Sofija, Bulgārija. Piedalījās 25 ES dalībvalstis. 

Studiju kursi 

Karjeras attīstības teorijas 

Mājturības metodika  

Projektu vadība 

Dzīves kvalitāte mājas vides/mājturības/mājsaimniecības kontekstā (speckurss 

doktorantiem) 

Mājturības aktualitātes 

Pieaugušo izglītība 

Patērētājzinības 

 

Publikāciju skaits: 50 ( t.sk. starptautiskas 31) 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)  

1. Līce I., Dišlere V., LOLA One of the Creative Approaches to the Consumer Citizenship 

Education (203-219)// Consumer Citizenship; Promoting New Responses Vol.5., Making 

a Diference, Putting Consumer Citizenship into Action, proceedings, Forfatterne, 

Hedmark, Norway, 2009. ISBN 978-82-7671-754-9 

2. V.Dislere, M.Schuh, S.Valdmaa Rural consumer awareness in Latvia, Austria, Estonia 

(28-30)// Journal of Science Education, Bogota, Colombia Vol. 7, 2006, Special Issue 

Proceedings of the International Conference ―Rural Environment. Education. Personality. 

‖REEP 2006, Jelgava, Latvia, April 27-28, 2006., 72 pages. 

3. V.Dišlere, M.Kitson, H.Harrison Common Aspects and Differences of Adult Consumer 

Education in Latvia and the United Kingdom (28-35)//Scientific articles of the fourth 

international conference Person. Colour. Nature. Music. May 18-21, 2005, 

Daugavpils:Saule, 537 pages. 

4. V.Dišlere Consumer Citizenship for Life Quality in Latvia (70-78)// Using, choosing or 

creating the future. Proceedings of the 1st International Scientific Conference of the 

Consumer Citizenship Network, 2004, Paris, France, 276 pages 

5. V.Dišlere Didaktikas pamatprincipi un pieaugušo tālākizglītība. DPU 7. ikgadējās 

zinātniskās konferences Rakstu krājums A9. Pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes., 

Daugavpils, DPU izdevn. ―Saule‖, 1999.- 180 lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo 3 gadu laikā)  

Laiks Mācību iestāde Specialitāte Kvalifikācija 

1.10.2006 – 

31.05.2007 

LLU, Zemgales 

reģiona skolas 
„Akadēmiskā personāla 

kompetences paaugstināšana 

mūsdienu vispārējās vidējās un 

profesionālās izglītības vidē‖, 

176 h 

Sertifikāts  

Nr. 000059 

 

02.03.2007-

30.03.2007 

RPIVA 

Pedagoģijas 

pētniecības centrs 

Latvijas pedagoģisko augstskolu 

mācībspēku profesionālo  

kompetenču pilnveide 

zinātniskās pētniecības jomā, 

32h 

Sertifikāts 

Nr.2007/12 

3.01.2007– 

21.03.2007 

IZM, ISEC Valsts izglītības standartiem 

atbilstošas mācību literatūras 

veidošana un izvērtēšana, 12h 

Apliecība Nr. 

9014320040-

1034-10 

1.09.2006-

8.01.2007 

LR biedrības 

Holistikas 

Medicīnas un 

Nauturopātijas 

asociācija 

Psiholoģija: 

NLP pamatbāzes kurss, 80 h 

(nokārtots eksāmens)  

Sertifikāts 

Nr.0517 

13-

19.12.2006 

Rīgas Tehniskā 

universitāte 

Augstskolu personāla 

apmācīšana kompetentai  

e-studiju metoţu lietošanai, 4 

KP 

Apliecība-

sertifikāts 

Nr.002406 
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

2009/2010 

2001/2004 

LLU Senāts  dalībniece 

kopš 1998.g Latvijas praktisko mācību priekšmetu 

metodiskā apvienība /IFHE Latvija/ 

valdes locekle  

valdes priekšsēdētāja 2001-

2006  

2000/2009 LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas 

centrs, mājturības- mājsaimniecības mācību 

priekšmetu konsultatīvā padome 

dalībniece 

2000/2008 NGO Soroptimist International- Starptautiskais 

Soroptimistu Rīgas klubs (labdarības 

organizācija) 

dalībniece; 

vadītāja 2002/2003 

kopš 1999 IOSTE– Starptautiskā zinātnes un izglītības 

tehnoloģijas asociācija 

biedre 

kopš 

1998.g. 

IFHE – Starptautiskā mājturības 

asociācija 

International Federation of Home 

Economics (www.ifhe.org) 

dalībniece; 

Baltijas valstu pārstāve 1998-2002 

kopš 

2000.g. 

TF Dome  dalībniece 

kopš 1997.g LLU Konvents  dalībniece 

 

Valodu zināšanas 

 Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 

Latviešu dzimtā teicami teicami teicami 

angļu teicami teicami teicami 

krievu labi apmierinoši apmierinoši 

 

30.04.2010          /Vija Dišlere/ 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

IRĒNA  KATANE 

Vārds  Uzvārds 

Malta, Rēzeknes rajons, Latvija  1962.gada 5. oktobris 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts, asoc. profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

Darba vietas adrese: J.Čakstes bulv. 5, Jelgava, LV 3001, Latvija 

Tālruľa Nr. 630 80692. Fakss: 630 20762. E-pasts: kaiva@llu.lv; Irena.Katane@inbox.lv 

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

(Latvija) 

01.09.1983. – 

27.06.1987. 

Mūzikas 

pedagoģija 

Vidusskolas 

mūzikas skolotājs 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

(Latvija) 

01.09.1997. – 

23.05.2000. 

Mūzikas 

pedagoģija 

Mākslas maģistrs 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Izglītības un mājsaimniecības institūts 

(Latvija) 

01.09.1997. – 

09.06.2000. 

Pedagoģija Pedagoģijas 

maģistrs 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Izglītības un mājsaimniecības institūts 

(Latvija) 

01.09.2000. – 

21.06.2005. 

Pedagoģija Pedagoģijas 

zinātľu doktors 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma Nr. 

Daugavpils Universitātes 

zinātniskā padome (Latvija) 

2005.gada 

21. jūnijs 

Pedagoģijas 

nozare, skolas 

pedagoģijas 

apakšnozare 

Dr. paed. Nr. 0011 

Darba pieredze 

Pedagoģiskā/akadēmiskā pieredze 29 gadi: 1) no tiem 18 gadi nostrādāti skolas pedagoģijā; 2) 11 

akadēmiskā darba gadi nostrādāti augstskolas pedagoģijā.  

09.2006. - LLU, Izglītības un mājsaimniecības institūts (IMI), asociētā profesore 

01.2007. – 09.2008 LLU, IMI, asociētā profesore, Tehniskās fakultātes tālākizglītības koordinatore 

09.2004. – 

09.2006. 

LLU, IMI, docente 

09.2000. – 09. 

2004. 

LLU, IMI, lektore 

09.1999. – 

09.2000. 

LLU, IMI, asistente 

06.1991. – 

08.1999. 

Ogres rajona Ķeipenes pamatskola, dir. v. ārpusklases darbā, mūzikas skolotāja 

06.1985. - 

06.1991. 

Aizkraukles rajona Sunākstes pamatskola, dir. v. ārpusklases darbā, mūzikas 

skolotāja 

08.1981. – 

08.1983. 

Gulbenes bērnu mūzikas skola, klavieru specialitātes pedagogs, mūzikas 

teorijas: solfedţo pedagogs 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: izglītības ekoloģija (izglītības ekoloģijas kā starpdisciplināra 

pētījumu virziena filozofiski metodoloģiskās bāzes izstrāde un tālāk attīstība), vispārējās, 

augstskolu un skolas pedagoģija , t.sk.: 1) izglītības iestādes kā sistēmas ilgtspējīga attīstība 

mailto:kaiva@llu.lv
mailto:Irena.Katane@inbox.lv
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mainīgās vides apstākļos; 2) ekoloģiskā pieeja topošo skolotāju profesionālās attīstības procesā 

augstskolā; 3) personības konkurētspēja un tās attīstības veicināšana un izvērtēšana izglītības 

vidē.  

Pētnieciskā darbība zinātniskajos projektos. 

Nr. 
Projekta 

numurs 

Projekta 

nosaukums 

Vadīb

a/ 

dalība 

Latvija

s/ 

starpt. 

Darbības 

laiks 

1. EXP projekts 

Nr. 2005/2 

05 2 

Profesionālā un tālākizglītība Latvijas 

laukiem Eiropas Savienības kontekstā 

(vadītāja prof., Dr.paed. B. Briede) 

Dalīb

a 

Latvij

as 

2005-2006 

2. 06.32 – 

XP39 

Profesionālā un tālākizglītība Latvijas 

laukiem Eiropas Savienības kontekstā 

(vadītāja prof., Dr.paed. B. Briede)  

Dalīb

a 

Latvij

as 

2006 - 2007 

3. llu zp 07-47 Mājturības un karjeras izglītība Latvijas 

laukiem Eiropas Savienības kontekstā 

(vadītāja prof., Dr.paed. B. Briede) 

Dalīb

a 

Latvij

as 

2007 - 2008 

 

 

Iegūtie granti: 

1) par Ilzes Kalniľas promocijas darba vadīšanu. ESF 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai Projekts „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai‖ Nr. 

2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017 (01.09.2009. – 31.10.2009; 01.03.2010. - 

31.01.2011.); 

2) Leibnica Austrumeiropas un Centrāleiropas lauksaimniecības pētnieciskā institūta (Vācija, 

Berlīne;  LEIBNIZ-INSTITUT FÜR AGRARENTWICKLUNG IN MITTEL- UND 

OSTEUROPA (IAMO)) piešķirtais grants (300 EUR) dalībai starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē The Fourth MACE Green Week Scientific Conference 2010: Challenges of 

Education and Innovation. 

Kopš 2007. gada Latvijas Zinātnes padomes vēlēta eksperte vispārējās pedagoģijas, skolas 

pedagoģijas un augstskolas pedagoģijas jomās (Latvijas Zinātnes padomes LĒMUMS Nr. 6-3-1; 

2007. gada 11. jūnijā). Eksperta pilnvaras no 2007. gada 11. jūnija – 2010. gada 30. jūnijam. 

Kopš 2007. gada Baltijas un Melnās jūras BBCC (Baltic and Black Sea Circle Consortium) 

zinātniskā konsorcija dalībniece/locekle, tiek veikti pētījumi izglītības ilgtspējīgas attīstības 

jomā.  

Zinātnisko rakstu recenzēšana  

Recenzēti vairāk kā 25 zinātniskie raksti publicēšanai zinātnisko rakstu izdevumos (starptautisko 

zinātnisko konferenču rakstu krājumos, starptautiskos zinātniskos ţurnālos)  

IZM eksperte augstskolas pedagoģijā: LR Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas 

„Pedagogu izglītības efektivitātes paaugstināšanas iespēju izpēte, pedagoģisko studiju programmu 

piedāvājuma optimizēšana, skolotāju profesijas standartu izstrāde‖ dalībniece. IZM 2007. gada 2. 

februāra rīkojums Nr. 98.  

Maģistra darbu vadīšana: ir vadīti 30 maģistra darbi maģistra studiju programmās Pedagoģija 

un Karjeras Konsultants. 

Promocijas darbu vadīšana: kopš 2005. gada ir vadīti 6 promocijas darbi (doktorantes: Baiba 

Apermane, Regīna Baltušīte, Ilze Kalniľa, Svetlana Kruglija, Anna Laizāne, Dace Penķe).  

Promocijas darbu recenzēšana: 

Lolitas Jonānes (promocijas darba aizstāvēšana DU pedagoģijas promocijas padomē), Aijas 

Pridānes, Irēnas Kulišas promocijas darbu recenzēšana (promocijas darba iesniegšana 

priekšaizstāvēšanai starpkatedru sēdēs un LLU pedagoģijas promocijas padomē). 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Pēdējo trīs akadēmisko gadu laikā (2007/2008 – 2009/2010) ir nolasīti 25 referāti daţādās 

starptautiskajās un Latvijas mēroga zinātniskajās un praktiskajās konferencēs. 
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Nozīmīgākie no tiem: 

1. Ecology of education as a new interdisciplinary trend on modern science . In the 4
th

 Green 

Week Scientific Conference 2010 Challenges of Education and Innovation. (January 13 - 14, 

2010). Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel und Osteuropa, Berlin, Germany.  

2. Developmental Aspects of Educational Ecology. In the International Scientific Conference 

Rural Environment. Education. Personality. (REEP). (May 29 - 30, 2009). Jelgava: Latvia 

University of Agriculture: TF IMI, Jelgava, Latvia. 

3. Ecology of Education as a New Interdisciplinary Research Trend. In the International Scientific 

Conference Latvia University of Agriculture – 70. (October 29, 2009). Latvia University of 

Agriculture, Jelgava, Latvia. 

4. Systemic ecological approach in teacher education: Ecological didactic model of students‘ 

pedagogical practice. In the  Fifth International JTET Conference  Sustainable Development, 

Culture and Education. (May 30 – Juny 3, 2007). University of Debrecen, Debrecen, Hungary. 

5.  Ecological Approach for the Formation and Development of Prospective Teachers‘ Readiness 

for the Professional activities at Latvian Schools. In the 1st International and Interdisciplinary 

Scientific Conference on Merging Physical Sciences, the Humanities and Social Sciences 

FIHUSO 2007  (May 18 - 19, 2007, Kaunas, Lithuania). Kaunas: Vilnius University. (Co-

author: R.Baltushite). 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Doktorantūra: Izglītības ekoloģija; Pedagoģijas attīstības tendences;  

Maģistrantūra: 

Didaktikas attīstības tendences (Ped. maģ. akad. stud. progr., TF IMI)                         6 KP 

Pedagoģija un psiholoģija (Ped. maģ. akad. stud. progr., TF IMI)                                 2 KP 

Konsultēšana un pētniecība (Prof. maģ. stud. prog. Karjeras Konsultans, TF IMI)       8 KP 

Pedagoģija un psiholoģija (Pārt. hig. prof. maģ.stud. progr., VMF)                               2 KP 

Pedagoģija un psiholoģija (Vet med. prof. maģ.stud. progr VMF.)                                2 KP 

Mācību procesa vadīšana  (Vet med. prof. maģ.stud. progr. VMF)                                2 KP 

Mācību procesa vadīšana  (Pārtikas hig. prof. maģ.stud. progr. VMF)                           2 KP  

 

 

Pamatstudijas: 

Pedagogs skolas vidē (pamatstud. progr. Mājas vide un informātika izglītībā, TF IMI)           13 

KP 

Pedagogs skolas vidē (pamatstud. progr. Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā, TF IMI)      13 

KP 

Mācību procesa vadīšana (Pārtikas hig. 1. līm . augst. Izgl. stud. progr., VMF)                          1 

KP 

Studiju kursu izstrāde  

Izstrādāti 13 studiju kursu (t.sk. izglītības ekoloģija, didaktika, didaktikas attīstības tendences, 

pedagoģija un psiholoģija, pedagoģijas attīstības tendences, konsultēšana un pētniecība, mācību 

procesa vadīšana u.c.) pamatstudiju, maģistra studiju un doktora studiju programmu ietvaros. 

●LLU Tehniskās fakultātes tālākizglītības koordinatore (2006./2007. – 2007./2008. stud. gads). 

● Tālākizglītības programmu izstrāde un vadīšana: 

Nr

.  

Programmas nosaukums Mērķauditorija Apjom

s (h) 

Programmas 

realizācijas 

laiks 

1. Education in Latvia for an International 

Cooperation, Sustainability of Society 

and Rural Development  

 

Francijas 

Nacionālās 

Lauksaimniecības 

skolotāju 

augstskolas 

72 2006. maijs – 

2008. marts 

http://www.mace-events.org/greenweek2010/6374-MACE/version/default/part/AttachmentData/data/Katane_feb.pdf
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(ENFA) studenti un 

tālākizglītības 

kursu dalībnieki (3 

grupas: pa 15 

dalībnieki) 

2. Tradicionālais un inovatīvais mūsdienu 

skolu pedagoģijā 

(profesionālās pilnveides A kursi) 

LLU TF IMI 

studentu 

pedagoģiskās 

prakses bāzes skolu 

pedagogi – mentori 

(1 grupa: 15 

dalībnieki) 

36 2007. gada 

marts- augusts 

3. Daudzveidīga un skolēna izziņas 

aktivitāti veicinoša mācību procesa 

īstenošana informātikā pamatizglītībā 

(profesionālās pilnveides kursi) 

ISEC irpirkums „Pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveide mūsdienīga un 

kvalitatīva mācību procesa vadīšanai 

vispārējā izglītībā‖ Iepirkuma 

identifikācijas Nr. ISEC 2007/11 

Latvijas novadu 

(Kurzenes, 

Latgales, Vidzemes 

un Zmgales) 

pamatskolu 

informātikas 

skolotāji (10 grupas 

pa 25 dalībnieki) 

24 2008. gada 

jūnijs - 

septembris 

Latvijas augstskolu (LLU, DU, LU, LPA, RA, RPIVA) ekspertu grupas vadība profesionālās 

Izglītības attīstības aģentūras ESF nacionālās programmas 3.2.1.7.projekta „Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā ” ietvaros. 

Projektu administrēšana. 

Leonardo da Vinci VETPRO projekta „Pieaugušo tālākizglītības ilgtspējīga attīstība 

daudzveidīgā kultūrvidē‖ (Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LV-317 ) administrēšana (2007. – 2008. 

gads).  

Eiropas Sociālā fonda finansētās aktivitātes „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 

izglītības un augstākās izglītības studentiem‖: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības 

un mājsaimniecības institūta projekta „Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu skolā” ietvaros 

(līguma Nr. 2007/0058/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0092/0067).  

Projekta administrēšana, t.sk. ekspertu grupas vadība, Eiropas Sociālā fonda finansētās 

aktivitātes „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības 

studentiem‖: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un mājsaimniecības institūta 

projekta „Inovatīvais un tradicionālais izglītības procesā: topošo pedagogu, mājturības un 

informātikas speciālistu kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošinājums pedagoģiskās prakses 

bāzes skolās” ietvaros (līguma Nr. 2005/0171/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0098/006). 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

75 publikācijas. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Monogrāfija 

 Katane I. (2007). No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā. Sērija „ 

Izglītības ekoloģija‖. Jelgava: LLU, 239 lpp. ISBN 978-9984-784-30-4 (CD formātā) 

Zinātniskie raksti 

 Katane I. (2009). Developmental Aspects of Educational Ecology. In Proceedings of the 

International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality. Jelgava: LLU 

TF IMI, pp. 259 – 274. ISBN 978-9984-48-002-2  

 Katane I. (2007) Systemic ecological approach in teacher education: Ecological didactic model 

of students‘ pedagogical practice. Journal of Teacher Education for Sustainable Development, 

Vol. 2 (7), pp. 40- 54. ISSN 1691 – 4147 



 70  

 Katane I., Baltušīte R. (2007) Ecological Approach for the Formation and Development of 

Prospective Teachers‘ Readiness for the Professional activities at Latvian Schools. 

Transformations in Business & Economics. Vol. 6, No 2 (12), 114 – 132. ISSN 1648 – 4460  

 Katane I., Kalniľa I. (2009) Concept of Personality‘s Competitiveness in Contemporary 

Pedagogy. Problems of Education in the 21st Century, 10 (10), 57-68.  ISSN 1822-7864 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Latvijas universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 21.11.2008 – 03.12.2008. Mentoru 

kompetences pilnveide (36 h). Iegūtā kvalifikācija: augstskolas mentore. Apliecības Nr. 

2009008. 

2. Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 17.08.2008. – 20.05.2009. Profesionālās 

pilnveides programmas skolotājiem nozarē „Karjera‖ izstrāde un īstenošana-  I, II, un III daļa. 

Programmas kods A-9014 31 00 80 (108 h). Apliecības Nr. KA 09/001 

3. Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija,17.08.2008. – 20.05.2009. Profesionālās 

pilnveides programmas skolotājiem nozarē „Komerczinības vidusskolā‖ izstrāde un īstenošana, 

I, II, III un IVdaļa. Programmas kods A-9014 14 43 80 Apliecības Nr. KZ 09/004. 

4. Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA), Toulouse, France, 15.09.2008 – 

19.09.2008. Mācībspēku tālākizglītības programma „Sustainable Development of Adult Further 

Educationin Various Cultural Environment‖. Leonardo da Vinci VETPRO projekta ietvaros (40 

h). LLP-LdV-VETPRO-2007-LV-317 

5. Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA), Toulouse, France,12.05.2007 – 

16.05.2007. Educational Ecology. Adult Education (Andragogy).Career Education. Teaching 

Programme ERASMUS/Socrates. 

6. Kaunas Faculty of Humanities,Vilnius University, 14.05.2007 – 19.05.2007. Ecological 

Approach in Education. Teaching Programme ERASMUS/Socrates. 

7. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 02.03.2007. – 30.03.2007. Latvijas 

pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības 

jomā (32h). ESF projekta ietvaros. Sertifikāts Nr. 008150. 

8. LLU, Jelgava, Latvija/Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA), Toulouse, France, 

17.05.2007. –28.05.2007. Education in Latvia for an International cooperation Sustainability of 

Society and Rural development (72 h) Leonardo da Vinci projekta ietvaros. Sertifikāts Nr. 

000039. 

9. LLU, 01.03.2007. –31.03.2007. Tradicionālais un inovatīvais mūsdienu skolu pedagoģijā. (36h; 

ESF projekta ietvaros). Sertifikāts Nr. 00008. 

10. LLU, 01.10.2006. – 31.05.2007 Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana mūsdienu 

vidējās un profesionālās izglītības vidē (176 h) ESF projekta ietvaros. Sertifikāts Nr. 2007/13. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

●Kopš 2006. gada ERASMUS programmas ietvaros starpvalstu augstskolu sadarbības 

koordinatore (divpušu līgumu ietvaros: 1) Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU, 

Latvija) – Debrecenas Universitāte (Ungārija) (līgums noslēgts 2006. gada decembrī); 2) LLU 

(Latvija) – ENFA (Francija), (līgums noslēgts 2006. gada decembrī); LLU (Latvija) – Praga 

University of Lifescience (Čehija). 

●LLU Konventa locekle. 

●LLU Tehniskās fakultātes Domes locekle. 

 ●Darbība starptautisko zinātnisko konferenču orgkomitejās: 

 Starptautiskā zinātniskā konference „Lauku vide. Izglītība. Personība.‖. Jelgava: LLU 

TF Izglītības un mājsaimniecības institūts. Konferences norises laiks: 2009. gada 29. – 

30. maijā.  

 Starptautiskā zinātniskā konference „Gender Studies in Baltic States Region‖. Kauľa, 

Lietuva: Viļľas Universitāte, Šauļu Universitāte, Kauľas Tehniskā universitāte. 

Lietuva, Viļľas universitātes Kauľas Humanitārā fakultāte, 2007. gada   29.-30. 

novembris. 
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 Starptautiskā zinātniskā konference „Lauku vide. Izglītība. Personība.‖. Jelgava: LLU 

TF Izglītības un mājsaimniecības institūts. Konferences norises laiks: 2006. gada 27.-

28. aprīlī.  

 Starptautiskā zinātniskā konference „Lauku vide. Izglītība. Personība.‖. Jelgava: LLU 

TF Izglītības un mājsaimniecības institūts. Konferences norises laiks: 2003. gada 27.-

28. martā. 

 Darbība un līdzdalība zinātnisko izdevumu redkolēģijās: 

 Starptautiskā zinātniskā konference „Lauku vide. Izglītība. Personība.‖. Jelgava: LLU 

TF Izglītības un mājsaimniecības institūts. Konferences norises laiks: 2009. gada 29. – 

30. maijā.  

 Kopš 2008. gada maija zinātniskā ţurnāla "Career Designing: Research and 

Counselling" redkolēģijas locekle (galvenais redaktors: Prof. habil. dr. Kestutis 

Pukelis, Vitauta Magnusa universitātes Sociālo zinātľu fakultātes dekāns). 

 Zinātnisko rakstu krājuma „Mājturības un karjeras izglītība Latvijas laukiem Eiropas 

Savienības kontekstā” zinātniskā redaktore (otrs zinātniskais redaktors – profesors, D. 

paed., Dr. sc. ing. Ludis Pēks). Izdots LLU pētniecības projekta Nr. llu zp 07-47 

ietvaros. Jelgava: LLU TF IMI.  ISBN 978-9984-784-64-9 

 Starptautiskās zinātniskās konferences „Gender Studies in Baltic States Region” 

rakstu krājuma zinātniskās redkolēģijas locekle. Organizatori: Viļľas Universitāte, 

Šauļu Universitāte, Kauľas Tehniskā universitāte. Lietuva, Viļľas universitātes 

Kauľas Humanitārā fakultāte, 2007. gada   29.-30. novembris. 

 Journal of Science Education (Bogota, Colombia), Volume 7. Zinātniskās redkolēģija 

locekle. Starptautiskās zinātniskās konferences „Lauku vide. Izglītība. Personība.‖ 

speciālizdevums. Jelgava: LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūts. 

Konferences norises laiks: 2006. gada 27.-28. aprīlī. 

  Starptautiskā zinātniskā konference „Research for Rural Development 2005‖. 

Zinātniskā recenzente. Jelgava: LLU. Konferences norises laiks: 2005. gada 19.-22. 

maijā. 

 Starptautiskā zinātniskā konference „Lauku vide. Izglītība. Personība.‖. Jelgava: LLU 

TF Izglītības un mājsaimniecības institūts. Konferences norises laiks: 2009. gada 29. – 

30. maijā.  

 

●Latvijas Zinātnieku Savienības biedre (apliecības Nr. 388) kopš 2001.gada 22.marta 

(Zinātņu Vēstnesis 2001. gada  9. aprīlis: 7 (215)  ISSN 1407-6748).  

 

●Kopš 2009. gada Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas biedre. 

 

●Kopš 2007. gada Maskavas analītisko un komplekso pētījumu centra eksperte. Maskava, 

Krievija. 

 

●Kopš 2007. gada Maskavas Valsts pedagoģiskās universitātes aspirantūras konsultante-

eksperte. Maskava, Krievija. 

 

●Kopš 2006. gada Krievijas Izglītības akadēmijas aspirantūras konsultante- eksperte. 

Maskava, Krievija. 

 

●Kopš 2006. gada Latvijas asociācijas „Domāšanas attīstība” valdes locekle. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi  
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Par sasniegumiem zinātnē ir izpelnīta starptautiska atzinība.  

 

●Par sasniegumiem zinātnē un inovatīviem pētījumiem 2010. gadā Kembridţas Starptautiskā 

Biogrāfiskā centra neatkarīgo ekspertu kolēģija atzina par uzvarētāju konkursā TOP 100 

Scientists. Apbalvota ar IBC (Kembridţa, Anglija) medaļu TOP 100 Scientists (Regalia of the 

World‘s Monarchies in Science) un sertifikātu. Uzľemta IBC zinātnieku asociācijā par goda 

biedru. Piešķirts VIP kods. 

 

●Starptautiskās ekspertu kolēģijas nominēta un konkursa rezultātā atzīta par vienu no 

2009.gada pasaules mēroga ievērojamiem zinātniekiem. Biogrāfija ir ievietota ievērojamu 

cilvēku biogrāfiskajā izdevumā – enciklopēdijā Who’s Who in the World 2010 (27. izdevums, 

Ľujorka, ASV). Ir saľemts starptautiskās enciklopēdijas Who’s Who in the World redkolēģijas 

sertifikāts, balva Kristāla Globuss un ekskluzīvais personiskais enciklopēdijas izdevums. 

Piešķirts datu bāţu VIP kods. 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          

 

01.05.2010.   

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

IVETA  LĪCE 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1957.3.decembris 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU  TF  izglītības un mājsaimniecības institūts;  docente 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

J.Čakstes bulv.5   

Jelgava   

LV3001   

   

Tālruľa 

Nr.  

29118178    

Fakss:    

E-pasts: Iveta.Lice@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Doktorantūra 
1998.- 2005. Pedagoģija Pedagoģijas 

doktors 

Maģistratūra, LLU 
1993. – 1995. Pedagoģija Pedagoģijas 

maģistrs 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
2002. -2003. Pedagoģija Mājturības 

skolotājs 

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts 
1979. – 1985. Latviešu valoda 

un literatūra 

Skolotājs 

Rīgas Lietišķās mākslas vsk. 
1973. - 1977. Mākslas aušana Māksliniek

s – meistars 

Jelgavas 2. vidusskola 
1965. – 1973.   

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

Daugavpils Universitātes 

Pedagoģijas nozares 

Promocijas padome 

2005. Pedagoģija Pedagoģijas 

doktors 

D Nr 0006 

Darba pieredze 

Vieta Laiks Amats 

LLU TF Izglītības un mājsaimniecības No 2000.gada Docente 
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institūts 

LLU PTF Uztura un mājturības katedra 1993. –2000. Lektore 

LLU PTF Uztura un mājturības katedra 1992. –1993.  Asistente 

Jelgavas 1.vidusskola 1982. – 1999. Mājturības skolotāja 

Jelgavas 2.vidusskola 1977. –1982. Mājturības skolotāja 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: 

Mājturības didaktika.   

Tekstilmācību metodikas izstrāde. 

Skolēnu radošā darbība mājturības mācībās skolā 

Tautas tradicionālās kultūras mantojums, tā apzināšana un apguve 

Projekti: 

-Pilsoniskā patērētājizglītība (Consumer Citizenship Network) (CCN) 2006-2009, No 

230346- CP-1-2006--1-NO-ERASMUS-TN,  Projekta vadītāja: Victoria Thoresen 

-IZM ISEC IEPIRKUMS „IZGLĪTĪBAS SATURA REFORMAS ĪSTENOŠANA 

PAMATIZGLĪTĪBAS PRIEKŠMETOS – PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS MEISTARĪBAS 

PILNVEIDES KURSI MĀJTURĪBAS SKOLOTĀJIEM”. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

ISEC 2006/53. SASKAŅOTA AR IZM – 21.08.2006. SASKAŅOJUMA NR. – 0870. 

FINANSĒJUMS 6098 LS 

-SOCRATES/GRUNDTVIG -2 programmas ietvaros ―Empowering Rural Consumer‖ 

(EmRuCo)  - (Patērētāju izglītošanas pilnveide laukos) Nr.05-LVA01-S2G01-00012-1    

Dalībvalstis: 6 institūcijas no 4 dalībvalstīm - Latvija, Igaunija, Austrija, Lietuva; 

Darbības laiks: 2004. – 2007. Projekta vadītāja: Vija Dišlere (Latvija) 

Maģistrantu vadība: I.Salgrāve, V.Dzelzkalēja, K.Eigenfelde; L.Ivdre-Ūdre, A.Keiša, S.Socka, 

V.Vasjatkima. D.Zariľa; S.Zukule, J.Golovačova (10pers.) 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

-I.Līce, V.Dislere.  A Didactic Process of Investigation Social Innovation for Stimulating 

Sustainability // Design and technology Education at School – the Platform of Live Skills, 

relevant Issues and Solutions of Problems: International Scientific Conference, Lithuania, 

Vilnius, October 22-23, 2009 

-Līce I. Skolēnu mācību motivācija šodienas vērtīborientētā sabiedrībā// Rural Environment. 

Education. Personality: The 4th International Scientific Conference:  Latvia, Jelgava, May 

29-30,2009. 

-Lice I., Dislere V.„LOLA – One of the Creative Approaches to the Consumer Citizenship 

Education // Making a Difference-Putting Consumer Citizenship into Action: The 6
th

 

International Scientifics Conference: Germany, Berlin, March 23-26, 2009. 

-Lice.I., Dislere V. Some aspects of consumer citizenship education in home economics- 

student‘s knowledge, practice and experience // Assessing information  as a consumer 

citizen: The Fifth International Scientifics Conference: Estonia, Tallin - March 4 -7, 2008 

-Līce I. Consumer citizenship education in Home Economics //Building bridges: International 

conference: Sofia, Bulgaria – March 9-13, 2007 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Tekstilmateriālmācība 
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Batikošana 

Zīda apgleznošana 

Mājokļa uzturēšana 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

..45......... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

-Līce I. (2009) Skolēnu mācību motivācija šodienas vērtīborientētā sabiedrībā // Rural 

Environment. Education.Personality: The 4th International Scientific Conference: 

Proceseeting,  Latvia, Jelgava, 78-87pp (ISBN 978-9984-48-002-2,  EBSCO, CABI full 

texts, Proquest datu bāzes) 

-Līce I., Dišlere V. (2009) LOLA-One of the Creative Approaches to the Consumer 

Citizenship Education // Consumer Citizenship; promoting New Responses Vol.5 Making 

a diference, Putting Consumer Citizenship into Action, proceedings, Forfatterne, Hedmark, 

Norway, 203-219 pp (ISBN 978-82-7671-754-9) 

-I.Līce, V.Dislere.  A Didactic Process of Investigation Social Innovation for Stimulating 

Sustainability // Design and technology Education at School – the Platform of Live 

Skills, relevant Issues and Solutions of Problems: International Scientific Conference, 

Lithuania, Vilnius, 2009 

-Lice.I. Students‘ Creative Activity in Textile Education // Global Sustainable Development: 

A Challenge for Consumer Citizens’: IFHE World Jubilee Congress: Lucerne, 

Switzerland, 2008. - IFHE e-book  http://www.ifhe2008.org/     

-Lice I., Dislere V. Some aspects of consumer citizenship education in home economics – 

students knowledge, practice and experience // Assesing information as a consumer 

citizen: The Fifth International Scientifics Conference: Tallin, 2008.       

http://consumercitizenship.no/index.php?option=   

com_content&task=view&id=9&Itemid=23      

-LīceI. Mājturības mācības didaktiskie principi // Pedagoģija: teorija un prakse: 5.starptautiskā 

zinātniskā konference: rakstu krājums – Liepāja. LiePa, 2007. – 265.-272.lpp 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

- Work group seminar „Home Economics at Schools‖, Lithuania, Vilnius Pedagogy 

University, 22.-23.10.2009 

- Work shop N4 ―Looking for Likely Alternatives‖ (LOLA) within project ―Consumer 

Citizemship Network‖ Germany, Berlin University - March 21-22, 2009  

-  Pieredzes apmaiľa J.E.Purkunē Universitātē Usti nad Labem, Čehijā 22.04.-28.04.2008 

-  Kursi „Darba organizācija un metodika rajona metodisko apvienību vadītājiem, īstenojot 

vispārējās izglītības saturu‖.  Tālākizglītības programma (Kods A–9014361651. 

Saskaľojums ar IZM Nr.1088) no 26.10.2007.- 9.11.2007 

- Dalība ESF projektā
 
„Akadēmiskā personāla un skolotāju kompetences paaugstināšana 

LLU‖; projekta Nr. 2006/0101/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2. /0124/0067. Staţēšanās 

Jelgavas 1.ģimnāzijā. 

- Kursi „Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu 

profesionālās meistarības pilnveide mājturības skolotājiem‖. LLU A2-9014136453, 

Nr.177-06, 16 h. 

- Kursi „Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu 

profesionālās meistarības pilnveide mājturības skolotājiem‖. RIJSD A2-9014136433, 16 h. 

http://www.ifhe2008.org/
http://consumercitizenship.no/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=23
http://consumercitizenship.no/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=23
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- Kursi „Pārmaiľas mūsdienu skolu pedagoģijā‖, ESF projekta „Inovatīvais un tradicionālais 

mūsdienu skolā‖ ietvaros (līguma Nr. 

2007/0058/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0092/0067),  36 h    

- Kursi „Tradicionālais un inovatīvais mūsdienu skolu pedagoģijā‖,   ESF projekta 

„Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu skolā‖ ietvaros (līguma Nr. 

2007/0058/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0092/0067), 36 h 

- - Tālākizglītības programma skolotājiem (ESF), seminārs „Pieeja un darba paľēmieni vienādu 

iespēju nodrošināšanai zēniem un meitenēm‖ (programmas kods A2 – 9014310080). Rīga, 

Latvija, 2006.  

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

International Federation for Home Economics (IFHE) 

Latvijas Praktisko mācību priekšmetu metodiskā apvienība (PMPMA) 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X    X  X   

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X   X  

_____________ valoda          

 

30.04.2010   

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

NORA  LŪSE 

RĪGA  1952 

   

RPIVA PZI pētnieks 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Imantas 7.līnija 1 Rīgā LV-1083   

Tālruľa 

Nr.  

+371 29739 858    

Fakss: +371 6733 6758   

E-pasts: luseno@llu.lv    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Doktorantūra LU PPI, Latvija 1998-2002 Pedagoģija Zinātnieks 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

LU Promocijas padome 2003 Pedagoģija Dr.paed. C-D 

001653 

Darba pieredze 

Docētāja augstskolā kopš 1981 

Docente LMA kopš 1985, LLU kopš 2000 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Nozaru-mūzikas pedagoģija, muzikoloģija 

Izglītības zinātņu maģistra darbu vadīšana IMI kopš 2000 

Pedagoģijas doktora darbu vadīšana LLU IMI kopš 2002; RPIVA kopš 2008 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1.XVI starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Zinātne lauku attīstībai‖ 2010.gada 19.-

21.maijā Jelgavā-referāts The Subject of Informatics for Pupils’ Understanding of Taste. 

2.RPIVA 5.starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2010.gada 25.-27.martā Rīgā-referāts 

Doctoral studies in the frame of Bologna Process. 

3.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Исполнительские и педагогические концепции 

выдающихся музыкантов XIX–XX вekoв» 2009.gada 9.-11.decembrī Maskavā, Krievijā-

referāts О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ В ПЕДАГОГИКЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА: КИРА ЛАВРИНОВИЧ. 

4.VIII Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ―Teacher Education in the XXI Century: 

Changes and Perspectives‖ 2009.gada 20.novembrī Šauļos, Lietuvā-referāts The Joint Degree 

program for Music Pedagogy. 

5.XIV Starptautiskajā kreativitātes konferencē ―Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā‖ 

2009.gada 6.-7.novembrī Rīgā-referāts Radoša pieeja atskaņotājmākslas pedagoģijā.  

mailto:luseno@llu.lv
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6.XV starptautiskajā zinātniskajā konferencē ―Zinātne lauku attīstībai‖ 2009.gada 20.-

22.maijā Jelgavā-referāts Teacher education: the focus on quality. 

7.Otrajā starptautiskajā konferencē ―The Changing Face of Music Education‖ 2009.gada 23.-

25.aprīlī Tallinā, Igaunijā-referāts Pedagogical activity of performing artist. 

8.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ―Muzejs un skola: teorija un prakse‖ 2008.gada 

5.decembrī Jelgavā-referāts Muzejpedagoģiskās prakses virzieni studentiem. 

9.VII Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ―Teacher Education in the XXI Century: 

Changes and Perspectives‖ 2008.gada 21.novembrī Šauļos, Lietuvā-referāts Piano teachers’ 

further learning model. 

10.XIII Starptautiskajā kreativitātes konferencē ―Kreatoloģija kā kreativitātes kompleksā 

izpēte‖ 2008.gada 7.-8.novembrī Rīgā-referāts Atskaņotājmākslinieka radošā pieredze. 

11.Starptautiskajā 41.Baltijas muzikologu konferencē ―19th Century Musical Life: Structures 

and Processes‖ 2008.gada 10.-12.oktobrī Tallinā, Igaunijā-referāts Virtuosity Elements in 

Piano Music of Betins, Pabst and Schmidt. 

12.RPIVA 4.starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2008.gada 13.-15.martā Rīgā-referāts E-

studiju paņēmieni topošo skolotāju izglītībā. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Augstskolas didaktika 2 KP/3 ECTS 

Mākslas pedagoģija 2 KP/3 ECTS 

Etnotūrisms Latvijā 2KP/3 ECTS 

Kultūrzinības 2 KP/3 ECTS 

Atskaľotājmākslas pedagoģija 2 KP/3 ECTS 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

35  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Lūse N. Digitālās tehnoloģijas integrētās pieejas ietvarā//LU Raksti (ISBN 9984-783-88-X, 

ISSN 1407-2157), 2007, 715.sēj.,71.-75.lpp. 

Lūse N. Studenta instrumentspēles prasmju pilnveidošanās atskaľotājmākslas studiju 

modelī//LU Raksti (ISBN 9984-783-88-X, ISSN 1407-2157), 2006, 700.sēj., 206.-216.lpp. 

Lūse N. Latviešu pianisti – pedagogi (1950-2000), ISBN 9984-15-563-3. – R.: RaKa, 2003. – 

97 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1.ERASMUS lektore Šauļu universitātes Mākslu fakultātē 2009.gada 14.-18.aprīlī 5 lekcijas 

augstskolas didaktikā. 

2.LU sertifikāts Nr.005936 Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 2008.gada 

16.jūnijā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Komponistu savienības biedrs kopš 2007 

Latvijas Zinātnieku savienības biedrs kopš 1999 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Luda Bērziņa prēmija (2003) 

Starptautiska pianistu konkursa diplomande Ragusa-Ibla, Itālija (1994) 
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Starptautiska pianistu konkursa laureāte Verčelli, Itālija (1980) 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

Ieskaľojumi Latvijas Radio fondos (Vītols Miniatūras, Ţilinskis Dzimtenes ainavas, Brāmss 

Rapsodijas op.79, Skerco, Lists Skerco un Maršs, Sonāte pēc Dantes lasīšanas, Prokofjevs 

Romeo un Dţuljeta, Mītelis Koncerts c-moll) metrāţa 4 st. 20 min. 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme  Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami, labi,  vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          

2010.gada 29.aprīlī   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 

 

Ludis  Pēks 

Vārds  Uzvārds 

Liepājas apriņķis  080833 - 11812 

Dzimšanas vieta  Personas kods 

08.08.1933.  latvietis 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  atraitnis 

  Ģimenes stāvoklis 

LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūts, profesors (emeritus) 

Darba vieta un ieņemamais amats 

 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

J. Čakstes bulv. 5  Ozolciema iela 24/1-31 

Jelgava  Rīga 

LV-3001  LV - 1058 

   

Tālruņa 

Nr.  

63080693  Tālruņa 

Nr. 

9683989; 67677387 

Fax: 63020762   

E-mail: Ludis.Peks@llu.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju 

laiks 
Specialitāte Kvalifikācija 

LLA (LLU), aspirantūra 1971 Pedagoģija Zinātľu kandidāts 

LLA (LLU) 1960 
Lauks. 

mehaniz. 
Inżenieris mehāniķis 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, 

iestāde, valsts 

Gad

s 
Specialitāte 

Zinātniskais 

grāds 
Diploma Nr. 

LLU Senāts 2004 Pedagoģija Profesors 

emeritus 

Nr. 45; 

13.10.04. lēm. 

Nr. 9/5 

LLMZA pilnsapulce 1995 Akadēmiskās izglīt. un 

zin. personāla nodaļa 

LLMZ 

Akadēmijas 

loceklis 

Nr. 066;  

Izsn. 

08.05.2000 

Ievēl. 

06.12.95. 

LLU Senāts 1995 Pedagoģija Profesors in 

perpetum  

Nr. 18; 

14.07.95. lēm. 

Nr. 5/17 

LLU Senāts 1993 Pedagoģija Profesors 

honoris causa 

Nr. 6.; 

09.06.93. lēm. 

Nr. 5/4 

DPU Promocijas Padome 1992 Pedagoģija Dr. paed. G-D 

Nr.000030 

LLU Habilitācijas un 

promocijas Padome H-1 

1992 Inżenierzinātnes Dr. sc. ing. G-D Nr. 

000060 

LLA (LLU) Padome 1972 Lauks. meh. Tehn. zin. MHT 
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kand. Nr.074496 

Augstākā atestācijas 

komisija 

1978 Traktoru un automobiļu 

kat. 

Docents DW 

Nr.022204 

Darba pieredze 

2000.... Profesors 

(emeritus) 

LLU Izglītības un mājsaimniecības institūtā 

1986.... 

2000. 

Profesors LLA/LLU Traktoru un automobiļu, Darba aizsardzības un 

Pedagoģijas katedrā 

1989.... 99. Katedras vadītājs LLU Pedagoģijas katedra 

1987.... 89. Katedras vadītājs LLA Darba aizsardzības katedra 

1977.... 87. Dekāna vietnieks LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1960.... 86. Asist., vec. pasn., 

doc. 

LLA Traktoru un automobiļu katedrā 

1952.... 55. Skolotājs Jāľmuiţas lauksaimniecības skolā 

 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 

maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

1. LLU pedagoģijas MEK priekšsēdētāja vietnieks, maģistru (>70 darbi) un promocijas (10 darbi) 

darbu vadīšana, t.sk. aizstāvēti 3 promocijas darbi; no 1992.g. 

2. LLMZA Akadēmiskās izglītības un zinātniskā personāla nodaļa no 1995. g. Tālākizglītības 

pētījumi.   

3. 1962. - 90. - LLU, Lauksaimniecības izglītības problēmu pētījumi. 

4. Piedalīšanās projektos 

 LLU pētniecības projekts Mājturības un karjeras izglītība Latvijas laukiem ES kontekstā 

2007.g. 

 ES SFP Apmācības analīze lauksaimniecībā, meţsaimniecībā un uzľēmējdarbībā laukos. 

2006.- 2007. 

 Pētniecības projekts Profesionālā un tālākizglītība Latvijas laukiem ES kontekstā 2005-

2007. 

 ERASMUS projekts LLU un Vīnes Agrarpedagoģiskā akadēmija (Lekcijas Vīnē 

2002.g.) 

 Projekti par arodskolotāju izglītošanu (TEMPUS u.c.)- 7 projekti no 1994. ... 2000. 

gadam. 

Uzstāšanās un piedalīšanās konferencēs  

1.  Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference Veselības veicināšana un aprūpe teorijā un 

praksē. Referāts Ekoloģiskā pieeja māsu izglītībā un praksē. Rīga: Rīgas 1. medicīnas koledţa, 

2010.03.25. 

2.  The 4-th International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality. 

Jelgava, 2009.- 2 referāti  

3.  5. starptautiskā konference Pedagoģija: teorija un prakse, LPA, 2007. gada 8.jūnijā.  

4.  International scientific conference Rural Environment. Education. Personality, Jelgava, Latvia, 

April 27 – 28, 2006. Member of Programme committee and Scientific committee. Chief  of 

session Educational Ecology  
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Lekciju kursi 

1. Augstskolu didaktika augstskolu mācībspēku profesionālās pilnveides programmā 

2. Personības attīstības ekoloģija maģistra un doktora studiju programmā 

3. Pedagoģija un psiholoģija maģistru studiju programmā LLU. 

2.  Lietišķā psiholoģija visu specialitāšu maģistrantiem LLU (izvēles kurss). 

3.  Pētījumu metodoloģija maģistra un doktora studiju programmā. 

4.  Pedagoģija un darba psiholoģija 2. līmeľa prof. augst. izgl. studiju programmā Darba 

aizsardzība un drošība 

Publikāciju skaits: 130, t.sk. mācību grāmatas (atkārtotie papildinātie un pārstrādātie 

izdevumi), raksti, metodiskie materiāli. Nozīmīgākās pēdējo gadu publikācijas.  

1. Expert Evaluation of Scenarios for Inclusion of Education Ecology Into Nursing Studies 

Problems of Education in the 21 
st
 Century, 2009, Sixth call, abstracted and/or indexed in: 

Index Copernicus, EBSCO, Education Research Index Database Coverage List "Core" 

coverage. (līdzaut. R.Renigere) 

2. Ekoloģiskā paradigma māszinību studijās. The 4-th International Scientific Conference 

Rural Environment. Education. Personality. Jelgava, 2009 (līdzaut. R.Renigere) 

3. Topošo skolotāju sociālpsiholoģiskās kompetences dinamika. The 4-th International 

Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality. Jelgava, 2009 (līdzaut. 

A.Vecgrāve) 

4. Changes to Transformative Education and Ecological Models of Management of Education 

// Journal of Science Education, Vol. 7, Special Issue, 2006, 50 - 52 p. 

5. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija 

“Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU, IMI, 2006, 48 lpp. 

6. Briede B., L.Pēks Evaluation and Assessment of Informal Learning // Journal of Science 

Education, Vol. 6, Special Issue, 2005, 15 - 17 p. 

Tālākizglītība un izglītības pilnveide 

1. Semināri ārzemēs par psiholoģijas un pedagoģijas tematiem- no 1991.g. 13 semināri, kopā 17 

nedēļas. 

2. Ārzemju speciālistu vadītie semināri par psiholoģijas un pedagoģijas tematiem- no 1992.g. 35 

semināri, kopā 44 nedēļas.  

3. Izglītības filozofija. Maskavas kultūras politikas skola 1986. 2 ned.  

4. Skaitļošanas tehnikas izmantošana. S.-Pēterburgas Lauksaimniecības institūts 1986. 3 mēn. 

5. Ekonomiski-matemātisko metoţu pielietošana - LVU matemātikas nodaļas pilns kurss 

1965./66., 1 gads 

LZP eksperts Humanitārās un sociālās zinātnēs apakšnozarē pedagoģija (5.2.2.)- LZP 

2008.10.16. lēmums Nr. 9-1-2. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa loceklis, LLU Senāta loceklis (līdz 2000.g.), LLU TF Domes loceklis, Latvijas 

Augstskolu profesoru asociācijas loceklis, Latvijas Zinātnieku savienības biedrs, Latvijas Izglītības 

Foruma (LIF) dalībnieks, Pedagoģijas zinātnieku asociācijas domes loceklis. 
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Studiju programmas akreditācijas ekspertu komisijas priekšsēdētājs vai loceklis 

LU maģistra studiju programma Daudzveidības pedagoģiskie risinājumi 

Latvijas Universitātes Izglītības vadības doktora studiju programma- komisijas priekšsēdētājs, 

2007.g. 

Latvijas Universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma Izglītības zinātnes- vienīgais 

eksperts, 2008.g. 

Latvijas Universitātes profesionālā maģistra studiju programma Izglītības vadība, eksperts, 

2007. g. 

Latvijas Universitātes pamatstudiju programma Mājsaimniecības un mājturības skolotājs, 2007. 

g. 

Profesionālās izglītības skolotāju pamatstudiju programmu eksperts RTU, LPA, RA, DU, līdz 

2007. g. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1.  Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts, 2009. 

2.  LLU Atzinības raksts un emblēmas sudraba zīme par godprātīgu pedagoģisko un mācību 

metodisko darbu, 2008. 

3.  LLU Atzinības raksts par izcilu ieguldījumu pedagoģijas studiju virziena attīstībā universitātē, 

2003. 

4.  Zemkopības ministrijas medaļa Par centību 1999.g. 

5.  LLU Atzinības raksti Par mūža ieguldījumu augstskolas labā, Par godprātīgu senatora darbu  

1999.g. 

6.  Latvijas Republikas IZM prēmija un Atzinības raksts par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko 

darbību 1998. 

7.  LLU profesors honoris causa 1993. 

8.  Latvijas Republikas valsts prēmija par līdzdalību mācību grāmatu un līdzekļu sistēmas izveidē 

1987.  

Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 

 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  

vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x    x  x   

Vācu valoda  x       x  

Angļu valoda   x      x 

 

2010.05.24.   
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

Aija  Pridāne 

Vārds  Uzvārds 

Eleja  1956 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU TF IMI lektore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Čakstes bulv.5., Jelgava   

   

   

   

Tālruľa 

Nr.  

63080693    

Fakss:    

E-pasts:    

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks  Specialitāte Kvalifikācija 

LLU 
2009 pedagoģija pedagoģijas 

zinātľu 

doktore 

LLU 
2002.- 2003. mājturība mājturības 

skolotāja 

LLU maģistratūra 
1992- 1996. pedagoģija pedagoģijas 

maģistre 

LVU 
1977- 1981. ţurnālistika ţurnāliste 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

Latvija, LLU, Pedagoģijas 

zinātnes nozares promocijas 

padome 

2009 Skolas pedagoģija pedagoģijas 

doktore 

Nr.1 

Darba pieredze 

No 1997. gada - lektore LLU, TF, IMI. 

No 1991. gada - mājturības skolotāja Jelgavas 4. vidusskolā. 

No 1989. gada audzinātāja bērnudārzā "Rotaļa". 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virziens- mājturības izglītība, dzīves kvalitāte 

Maģistru darbu vadīšana, recenzēšana 

ESF projekti: 

Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu skolā (2007.- 08. g.). 

Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs (2007.). 

Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu izglītības procesā: topošo pedagogu, mājturības 

informātikas speciālistu kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošinājums pedagoģiskās 

prakses bāzes skolas (2005.- 06.g.). 

LLU projekts Mājturības un karjeras izglītība Latvijas laukiem Eiropas savienības kontekstā 

(2007g.) 

Līdzdalība Socrates Erasmus studentu un mācībspēku apmaiņas programmā  

(dalīšanās pieredzē un lasītas lekcijas):  

Prāgas universitātē 2010. aprīlī 

Debrecenas Universitātē 2008. gada septembrī 

Viļľas Universitātes Kauľas fakultātē 2008. gada aprīlī 

Tallinas Universitātē 2007. gada decembrī 

Helsinku Universitātē- 2007. gada aprīlī 

Minsteres universitātē 2005. gada decembrī 

Vīnes agrārpedagoģijas akadēmijā 2005. gada aprīlī 

Fuldas augstskolā. 2004. gada maijā 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Personības vajadzības dzīves kvalitātes kontekstā mājturības izglītībā pamatskolā. 52. 

Starptautiska zinātniska konference. Daugavpils augstskola. Daugavpils, 2010 14-17. aprīlī. 

2. The specifics of home economic education in the content of life quality in Latvia and 

Europe. Referāts starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rural Environment. Education. 

Personality. Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 2009. gada 29.- 30. maijā.  

3. Collaboration of university and school in organizing practice. Referāts starptautiskajā 

konferencē Sadarbība ilgtspējīgas izglītības nodrošināšanai: izglītības vadība, pētniecība, 

prakse, teorija 2009. gada 27.- 29.aprīlī. LAPSA. 

4. Home economics role in students progress to self-realisation. Referāts starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Rēzeknes Augstskola, 

Pedagoģijas fakultāte. Rēzekne, 2007. februārī. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Baklaura pamatstudijas programmā Mājas vide un informātika izglītībā. Mājas vide un 

vizuālā māksla izglītībā priekšmets- Mājas ekonomika. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

25........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Pridāne A. 2009. The specifics of home economic education in the content of life 

quality in Latvia and Europe. Starptautiska zinātniska konference. In: Proceedings of 

the International Conference Rural Environment. Education. Personality. No. 4. 

Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 116.-126. lpp. ISBN 978-9984-48-

002-2, (CABI full texts, Proquest, EBSCO datu bāzes).  
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2.  Pridāne A. 2006. Dzīves kvalitātes kritēriji, to vieta mājturības standartā un 

augstskolas programmā. Starptautiska zinātniska konference. In: Proceedings of the 

International Conference Rural Environment. Education. Personality, Journal of 

Science Education, Volume 7, 2006, Special Issue, Colombia, Bogota, pp. 53.- 55. 

ISSN 0124- 5481, (CA,  ERIC, ERA datu bāzes). 

3. Pridāne A., Briede B. 2006. Dzīves kvalitātes kritēriji mājturībā vispārējā un 

augstākajā izglītībā. Starptautiska zinātniska konference. In: Proceedings of the 

International Conference Rural Environment. Education. Personality, Journal of 

Science Education, Volume 7, 2006, Special Issue, Colombia, Bogota, pp.  56.- 59. 

ISSN 0124- 5481, (CA,  ERIC, ERA datu bāzes). 

4. Pridāne A. 2003. Mājturības stunda kā darbības vide ģimenes dzīvei. Starptautiskas 

zinātniskas konferences Lauku vide. Izglītība. Personība raksti, Jelgava, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte 58.- 62. lpp. ISBN 9984- 596-57-5. 

5. Pridāne A. 2000. Mājturība priekšmeta attīstība. Starptautiskas zinātniskas 

konferences Sadarbība un kompetence izglītībā raksti. Jelgava, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte 285.- 289.lpp. ISBN 9984- 596- 27- 3. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Mentoru kompetences pilnveide. LU Pedagoģijas psiholoģijas fakultāte. Nr. 2009006. 24. 

09. 2009. 

2. Skolu mentoru sagatavošana. LU Pedagoģijas psiholoģijas fakultāte. Nr.008157. 3.12.2008. 

3. Integrēta mācību satura un valodas mācīšana. Daugavpils Universitāte. Nr.2794.07. 11.2008. 

Projektmanagement für europäische Schülerasutauschprojekte und Schulprojekte. An dem 

Sokrates-Comenius 2.2.c.Lehrfortbildungskurs. DE-2008-615-001. 

4. Uzľēmuma un iestāţu personāla kompetences paaugstināšana vides veidošanā. LLU. 

23.11.2007. 

5. Mūsdienu tehnoloģijas mājturības metodikā. LLU Nr.000026. 24.08.2007. 

6. Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras veidošana un izvērtēšana. 

ISEC.Nr.9014320040- 1033-105. 21.03.07. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas LAPSA biedre. 

2. Praktisko priekšmetu metodiskās apvienības PMPMA biedre. 

3. Mājturības skolotāju konsultatīvās padomes locekle IZM VSIZ. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Sertifikāts par ISEC ārštata metodiķa statusa piešķiršanu par piedalīšanos mājturības un 

tehnoloģiju , mājsaimniecības mācību satura veidošanā. Nr.1327, 2009. gada 1. jūnijā 

Pateicība par sadarbību un atbalstu Naudas plānošanas centram. Rīgā, 2009.g. 21. decembrī. 

NPC. 

Pateicība par eksperta darbu socioloģijas sekcijā 13. pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu konferencē.JR PIC, 13.03.2010. 

Pateicība par eksperta darbu socioloģijas un filozofijas sekcijās 12. pilsētas skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē.JR PIC, 14.03.2009. 

IZM VJIC pateicība par veiksmīgu audzēkľu sagatavošanu vizuālās un lietišķās mākslas 

konkursa „Svētku priekam‖ LR 90 gadadienai veltītajā „Tu esi Latvija‖ Rīgā, 12. 11. 2008. 

Jelgavas izglītības pārvalde. Atzinības raksts par radošā darba izstrādi. 27.04.07. 

JRPIC. Atzinības raksts par pedagoģisko meistarību skolēnu zinātniski pētniecisko 
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darbu vadīšanā. 17.03.07. 

JRPIC. Atzinības raksts par ekspertu darbu pedagoģijas sekcijā. 17.03.07. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

Mācību līdzeklis 5.-9.kl. Elektroierīces mūsu ikdienā. R ..SIC, 2004. 

Praktiskie uzdevumi mājturībā 5 klasei. Izdevniecība „Zvaigzne ABC", 2009. 

Praktiskie darbi mājturībā 7 klasei. Izdevniecība "Zvaigzne ABC", 2004. 

Prakstiskie darbi mājturībā 9 klasei. Izdevniecība "Zvaigzne ABC", 2003. 

Prakstiskie darbi mājturībā 6 klasei. Izdevniecība "Zvaigzne ABC", 2002. 

Prakstiskie darbi mājturībā 8 klasei. Izdevniecība "Zvaigzne ABC", 2002. 

Praktisko darbu burtnīca mājturībā. Izdevniecība "Zvaigzne ABC", 5. klasei‖ 1998. 

Uzdevumu krājums mājturībā 5.- 9.. klasēm‖ Izdevniecība "Zvaigzne ABC",  1999. 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda x    x    x    

Krievu valoda x     x   x    

Vācu valoda x     x    x   

Angļu valoda   x    x    x  

_____________ valoda          

20.04.2010 

  /A.Pridāne/ 

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 

 

   

Vārds:  Inita   Uzvārds: Soika 

   

Dzimšanas vieta: Jelgava, Latvija  Personas kods: 041265 - 10021 

   

Datums,mēnesis, gads: 

 1965.gada 4.decembrī  

 Nacionalitāte: latviete 

   

  Laulības statuss: 

  precējusies, ir divi bērni 

 

Darbavieta un pozīcija: 

 

Darbavietas adrese:  Dzīvesvietas adrese: 

Lektore 

Izglītības un mājsaimniecības 

institūts 

 Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

Jelgava, Čakstes bulv. 5-437 

LV- 3001 

 “Dzelmes” 

Svētes pagasts, Jelgava rajons 

Lv - 3010 

Telefons: 3080692  Telefons: 2 9811439 

Fakss: 3027238       Fakss:                              - 

E-pasts: inita.soika@inbox.lv       E-pasts:                            - 

Izglītība:  

Zinātniskā kvalifikācija: Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā 

Augstskolas, Maģistratūras studijas, 

Doktora studijas. Izglītības iestādes,valstis 

Studiju 

periods 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Maģistra studiju programma 

1997-2000 Pedagoģija Maģistrs 

Latvijas universitāte 

Pieaugušo tālākizglītības programma 

1996-1997 Pedagoģija Kristīgās ētikas 

un morāles 

skolotāja 

Svētdienas skolas skolotāju kursi 

Latvijas ev.-lut. Baznīcas konsistorija 

1993-1994 pedagoģija Svētdienas skolas 

skolotāja  

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija 

Bakalaura studijas 

1984-1989 Zemes 

ierīcība 

inženiere 

Zinātniskie grādi: 

Institūcija, kas piešķir grādu Gads Specialitāte Grāds Diploms 

No. 

Dokoktora studijas LLU kopš 2001 pedagoģija - - 
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Pieredze 

Laika posms Iestāde Nodarbošanās 

kopš 2001 Izglītības un mājsaimniecības institūts, 

LLU 

lektore 

2000-2001 Izglītības un mājsaimniecības institūts, 

LLU 

asistente 

1997-2001 Zalenieku pamatskola skolotāja 

1993-1998 Meliorācijas nodaļa Jelgavas RARA inspektore 

1989-1991 padomju saimniecība “Zalenieki” Jelgavas 

rajons 

inženiere zemes 

ierīkotāja 

Zinātniskās pētniecības virzieni:  

Dalība SOCRATES/ ERASMUS starptautiskajā  programā - lektoru īstermiľa apmaiľa starp 

ES augstskolām: 2005.gada  aprīlī  vieslekcijas Vīnes Agrārpedagoģijas akadēmijā (Austrija); 

2005.gada decembrī vieslekcijas Minsteres universitātē (Vācijā). 2007. gada aprīlī vieslekcijas 

Helsinku universitātē  (Somija).; 2008.g. – Viľas universitēte (Lietuva), Debrecenas 

universitāte (Ungārija); 2009.g. Heidelberga (Vācija). 

No 2008.gada jūnija - dalība Leonardo da Vinci projektā ―Transfer of Innovative 

Methodology for Assessment of VET Teachers‘ Prior Learning‖ (TIMA-Balt), No. LLP-LdV-

TOI-LT-0004. 

2007.g. marts -  2007.g.decembris – dalība  LLU zinātniskās  pētniecības projektā ―Mājturības 

un karjeras izglītība Latvijas laukiem Eiropas Savienības kontekstā‖ 

No 2006.gada oktora līdz 2007.gada septembrim vadītāja ESF projektam ―Profesionālās 

orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs‖. Līg.Nr. 

2006/0161/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0043/0067 

 2006.g.augusts – decembris. Dalība LR Finansu ministrijas pētījumā „Apmācību analīze 

lauksaimniecībā, meţsaimniecībā un uzľēmējdarbībā laukos‖. 

No 2005. līdz 2007.gada septembrim – dalība ESF projekta ―Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums Latvijas  izglītības sistēmā‖ aktivitātē 3.2.7.1. IZM PIAA. 

 2005.g. – dalība starptautiskajā ES projektā ―Leonardo da Vinci‖: IZM PIAA  Nationalā 

programā ―Karjeras izglītības programmu nodrošinājums Latvijas  izglītības sistēmā‖. 

Kopš 2001.g  – Promocijas darba izstrāde: ―Dialogs kā pedagoģisks līdzeklis lauku 

arosviduskolu audzēkľu motivācijas attīstībā studijām augstskolā‖ 

2000-2002 dalība starptautiskā pētījumu projektā ―Akcents un struktūras maiľa 
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arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā. Trešais komponents‖ Dalībvalstis: Latvija, 

Lietuva, Somija. 

1997 – Pedagoģijas maģistra darbs ―Morālā attīstība sākumskolā‖ 

Pedagoģiskās aktivitātes: 

Kopš 2009.g. marta 2.līmeľa profesionālās augstākās maģistra studiju programmas 

“Karjeras konsultants” direktore 

Kopš 2009.g. marta – LLU Tehniskās fakultātes Izglītības zinātľu metodiskās komisijas 

locekle 

2.līmeľa profesionālās augstākās maģistra studiju programmas ―Karjeras konsultants ” studiju 

kursa “Karjeras konsultanta profesionālā ētika” docēšana kopš 2007. gada rudens 

2.līmeľa profesionālās augstākās maģistra studiju programmas ―Karjeras konsultants ” studiju 

kursa “Karjeras pakalpojumu vadība” docēšana kopš 2010. gada janvāra. 

Studiju kursa  “Lietišķā komunikācija”docēšana LLU visu  specialitāšu  pilna laika 

pasmatstudijām kopš 2003./2004. 

Studiju kursa ―Audzināšanas teorija un metodes‖ docēšana un noslēguma darbu vadīšana, 

konsultēšana kopš 2001/2002 :  

       1. Pedagoģijas bakalaura studiju programmas ―Mājturība – pedagoģija‖; ―Mājas vide – 

informātika‖, ―Mājas vide – vizuālā māksla‖ pilna un nepilna laika studijām LLU IMI; 

2. Tālākizglītības programmā ―Mājturība – pedagoģija‖ 2.līm.; 

3. ―Pedagoģijas pamati‖ 1.līm. augstākās profesionālās izglītības studiju programmā; 

4. ―Profesionālās izglītības skolotājs‖ 1.līm. augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmā 

Pedagoģijas bakalaura darbu vadīšana un recenzēšana LLU IMI kopš  2001./2002. studiju 

gada 

Pedagoģijas maģistra darbu vadīušana un recenzēšana LLU IMI kopš  2001./02 studiju gada 

Studiju kursa Pedagoģijas kursa darbs docēšana LLU IMI kopš  2001./2002 studiju gada 

Dalība konferencēs: 

 Starptautiskā zinātniskā konference „Latvijas Lauksaimniecības universitātei 70‖ 

Jelgava, LLU 2009.g. 29.septembrī ―Lauku profesionālo vidusskolu audzēkľu motivācija 

studijām Latvijas lauksaimniecības universitātē‖. Autori: Mg.Paed. Inita Soika, Dr.paed. 

Baiba Briede,  

  THE 4TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “RURAL 

ENVIRONMENT.EDUCATION. PERSONALITY”. LATVIA UNIVERSITY OF 

AGRICULTURE INSTITUTION OF EDUCATION AND HOME ECONOMICS, JELGAVA, 

LATVIA  G. 29TH -30TH MAY, 2009. “ACCEPTANCE OF INDIVIDUAL DECISION TO 

START WITH VOCATIONAL CAREER”. AUTORES: MG.PAED. INITA SOIKA,MG.PAED. 

ALOĪDA ĶIRSE  

 4.Ziemeļvalstu Sociodinamiskajā konsultēšanā.- 

Juvaskila (Somija), Darba institūts 2006.g.17.-19.maijs. Nolasīts referāts ―Karjeras 

konsultēšanas attīstības Latvijas izglītības sistēmā‖ .Autori: Mg. paed.I.Soika, 

Dr.Paed.Z.Anspoka. 

 STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 

“LAUKU VIDE.IZGLĪTĪBA. PERSONĪBA” 2006.G. 27.-28. APRĪLĪ JELGAVA, LLU, IMI 

“AUDZĒKŅU MOTIVĒŠANA KARJERAS ATTĪSTĪBAI LAUKU PROFESIONĀLAJĀS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”. AUTORES: MG.PAED. INITA SOIKA,MG.PAED. ALOĪDA 

ĶIRSE  
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 STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 

“EKONOMIKA LAUKU ATTĪSTĪBAI”, 2004.G. 15.-17.APRĪLĪ LLU, EF 

“ARODIZGLĪTĪBAS MAINĪBA LAUKU VIDĒ”; AUTORI: DR.ING. PROF. PĒTERIS 

BUŠMANIS UN MAG.PAED. INITA SOIKA. 

 

 STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE ―ZINĀTNE LAUKU ATTĪSTĪBAI‖, 2004 19.-22. 

MAIJS, ―MOTIVATION OF COUNTRYSIDE VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FOR HIGHER 

EDUCATION‖. AUTORE: MAG.PAED. INITA SOIA. – JELGAVA  

 STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “LAUKU VIDE.IZGLĪTĪBA. 

PERSONĪBA” 2003.G. 27.-28. MARTS, JELGAVA, LLU IMI  “LAUKU 

ARODIZGLĪTĪBAS MAINĪBA”; AUTORI: DR.ING. PROF. PĒTERIS BUŠMANIS UN 

MAG.PAED. INITA SOIKA. 

 

  STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “SOCIALAIS  KAPITĀLS” 

2002.G.13.-14. JŪNIJS, JELGAVA, LLU SZF, NOLASĪTS REFERĀTS “PERSONĪBAS 

ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI LAUKU PEDAGOĢISKAJĀ VIDĒ”. AUTORES: 

MAG.PAED. INITA SOIKA UN MAG.PAED., MAG.ART.  IRĒNA KATANE. 

 

 STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “ZINĀTNE LAUKU 

ATTĪSTĪBAI” 2001.G.23.-25. MAIJS, JELGAVA, LLU; NOLASĪTS REFERĀTS 

“AUDZINĀŠANAS LOMA MĀCĪBU PROCESĀ UN TĀ VEICINĀŠANAS IESPĒJAS”. 

AUTORE: MAG.PAED. INITA SOIKA.  

 

Publikāciju skaits 

SOIKA I., ĶIRSE A. ACCEPTANCE OF INDIVIDUAL DECISION TO START WITH 

VOCATIONAL CAREER.  THE 4
TH

  INTERNATIONAL CONFERENCE “RURAL 

ENVIRONMENT. EDUCATION.PERSONALITY.” 28
TH

-30
TH

 MAY, 2009 YELGAVA, 

LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE INSTITUTE OF EDUCATION AND 

HOME ECONOMICS (IEHE).   

 

Soika. I. Karjeras konsultanta profesionālā ētika // Karjeras attīstības atbalsts: izglītības 

konsultēšanas pamati ISBN 978-9934-8012-0-4, VIAA, 2008, 199.-226.lpp. 

 

SOIKA I.  KARJERAS KONSULTĒŠANAS MODEĻI LAUKU PROFESIONĀLAJĀM 

SKOLĀM. – ZINĀTNISKAIS RAKSTS LLU PĒNIECISK;Ā PROJEKTA IETVAROS 

“MĀJTURĪBAS UN KARJERAS IZGLĪTĪBA LATVIJAS LAUKIEM EIROPAS 

SAVIENĪBAS KONTEKSTĀ” 2007.G. MARTS – DECEMBRIS. 

 

Soika I., Ķirse A. Audzēkņu motivēšana karjeras attīstībai lauku profesionālajās izglītības 

iestādēs. Journal of Science Education. Vol. 7, 2006, Special Issue Proceedings of the 

international Conference „Rural Environment. Education. Personality.‖ REEP 2006 Jelgava, 

Latvia, April 27-28, 2006,  pp.34-36 

 

 SOIKA I., ĶIRSE A. AUDZĒKĽU MOTIVĒŠANA KARJERAS ATTĪSTĪBAI LAUKU 

PROFESIONĀLAJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS.  

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “LAUKU VIDE.IZGLĪTĪBA. 

PERSONĪBA” 2006.G. 27.-28. APRĪLĪ JELGAVA, LLU, IMI 

SOIKA. I., BUŠMANIS P. ARODIZGLĪTĪBAS MAINĪBA LAUKU VIDĒ. 

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “EKONOMIKA LAUKU 
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ATTĪSTĪBAI”, 2004.G. 15.-17.APRĪLĪ LLU, EF  

SOIKA I. MOTIVATION OF COUNTRYSIDE VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FOR HIGHER 

EDUCATION STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE ―ZINĀTNE LAUKU ATTĪSTĪBAI‖, 2004 

19.-22. MAIJS,– JELGAVA  

SOIKA. I., BUŠMANIS P.  LAUKU ARODIZGLĪTĪBAS MAINĪBA.  STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ 

KONFERENCE ―LAUKU VIDE.IZGLĪTĪBA. PERSONĪBA‖ 2003.G.27.-28. MARTS, JELGAVA, LLU IMI   

SOIKA. I., KATANE.I. PERSONĪBAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI LAUKU PEDAGOĢISKAJĀ VIDĒ 

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE ―SOCIALAIS  KAPITĀLS‖ 2002.G.13.-14. JŪNIJS, 

JELGAVA, LLU SZF  

SOIKA I. AUDZINĀŠANAS LOMA MĀCĪBU PROCESĀ UN TĀ VEICINĀŠANAS IESPĒJAS.  

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE ―ZINĀTNE LAUKU ATTĪSTĪBAI‖ 2001.G. 23.-25. 

MAIJS, JELGAVA, LLU 

 

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas un ārzemju 

augstskolās un pētniecības iestādēs: 

 dalība starptautiskajā Ziemeļvalstu seminārā “Capacity building for Ph.D. 

supervisors in educational and learning research” Islandes universitātē, Reikjavikā, 

26.-28.11.2008.    

 Inovācijas Pedagoģijā. LLU TF IMI tālākizglītības programma 01.10.2007.-

28.02.2008. Sertifikāts Nr.000091.Programmas kods A-9014310053, saskaľots ar IZM 

Nr.1020. 

 Dalība ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekta „Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‖ augstskolu mācībspēku semināros: 

1) Atbalsts un konsultēšana karjeras attīstībai- filozofiskais pamats un 

teorētiskā bāze. Vad. prof. P.Plants (Dānija) Rīga, 5.12.-6.12.2005. 

2)Multikulturālā konsultēšana. Vad. dr. Mika Launikari  

3) Karjeras konsultēšanas teorijas un metodes. Vad. prof. B.J. Ertelts(Vācija), 

Rīga, 21.12.-22.12.2006. 

 piedalīšanās Starptautiskais starpuniversitāšu Pedagoģijas doktorantu simpozijs 

„Design, methods and results of research of learning and instruction” LU, Rīga 22.-

27.10.2006. Dalībvalstis: Spānija, Latvija, Krievija.  

 

 

 

Valodas:                                           lasīšanas prasmes                  rakstīšanas prasmes       

runas prasmes 

           izcili      labi    vidēji          izcili     labi     

vidēji            izcili   labi     vidēji 

latviešu X   X   X   

krievu  X   X  X   

angļu  X   X   X  

 

 

 

2010.gada 22.aprīlī                  /Inita Soika/ 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

Anita  Vecgrāve 

Vārds  Uzvārds 

Kūku pagasts  1954 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

Personas kods     290454-11567 

 

 

Dzīves vietas  adrese:   

LV -1029, Rīga, Rostokas 58-1   

   

   

   

Tālruľa 

Nr.  

29186248    

Fakss:    

E-pasts: anitavecgr@one.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Latvijas Universitāte 

Ļeľingradas Universitāte 

Latvijas Universitāte 

1973.-1979. 

1988.-1989. 

1995.-1998. 

Vēsturnieks 

Psihologs 

psiholoģija 

Vēsturnieks 

Psihologs 

Dr.psych. 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

Psiholoģijas habilitācijas un 

promocijas padome 

1998. psiholoģija Dr.psych. C-D N 

001472 

Nodarbošanās - LLU docente, psiholoģijas kursu docēšana 

Valodu lietošanas prasmes – latviešu valoda- teicami, krievu valoda – labi, vācu valoda – 

viduvēji. 

Zinātniskā darbība un publikācijas – 

1.Grants Nr.01.0795  - psiholoģijā 

2.ESF/3272/0104  projekta  ” Karjeras konsultēšanas pasākumi lauku reģionu 

arodvidusskolu audzēkľiem, vidusskolēniem, LLU studentiem un reflektantiem „‖—Līg. 

Nr.VPD1/ESF/PIAA/05APK/3.2.7.2./0104/0067    vadīšana. 

 

   

 



 94  

Piedalīšanās konferencēs- 

Vecgrāve A., Pēks L. (2009) Topošo skolotāju sociālpsiholoģiskās kompetences dinamika.- 

Starptautiskās zinātniskās  konferences materiāli; Lauku vide. Izglītība. Personība., LLU, 

Jelgava, 561– 570 lpp. (ISBN 978-9984-48-002-2,  EBSCO, CABI full texts, Proquest datu 

bāzes) 

Vecgrāve A. (2009) Latgaliešu mentalitāte psihologa skatījumā. Latgalistiys  

kongresu materiali 1. 1.starptautyskuo  latgalistikys konferereľce  

Sanktpītersburga, 2008.g. , 154.-160.lpp.(ISSN 1691-5569) 

 

Vecgrāve A. "Kreativitāte kā process un rezultāts akmeoloģiskā pieaugušā personības pozitīvā 

dzīves ievirzē" // Zinātniskais rakstu krājums "Radoša personība", 2.sēj., R., "RaKa", 2002.g.  

RPIVA 

 Vecgrāve A. "Psiholoģiskā brieduma aspekti" // Zinātnisks rakstu krājums "Teorija un prakse 

skolotāju izglītībā", R., 2002.g.RPIVA 

Vecgrāve A.‖ Dzīves mērķu esība- viens no akmeoliģiskās attīstības aspektiem‖//Lauku vide 

Izglītība Personība‖Jelgava, Starptautiska zinātniska konference, 2003.g. 

Vecgrāve A. „Studējošo dzīves kvalitātes subjektīvā uztvere‖ Jelgava, Starptautiska 

konference, 2006.g. 

 

Monogrāfija „Ceļvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi‖ R., Zvaigzne ABC, 2005.g. 

Populārzinātniska grāmata ―Kā man saprast savu bērnu?‖, 1996.g. 

 

„Psiholoģija Mums‖  2007.g. Nr.1 „ Vai bez pārdzīvojuma nav attīstības jeb normatīvās un 

nenormatīvās krīzes brieduma periodā‖.22.-29.lpp. 

 

3. Pedagoģiskā darbība. 

 

    Vadīti maģistra darbi- 5 

    Vadīti bakalaura darbi – 3 

 

Docētie studiju priekšmeti  

Attīstības psiholoģija 2 KP 

Saskarsmes psiholoģija 2 KP 

Sociālā psiholoģija 2KP 

Lietišķā psiholoģija 2KP 

Psiholoģijas skolas un virzieni   pedagoģijas maģistratūrā modulī Pedagoģija un psiholoģija 

Dzīves cikli 2KP 

Organizāciju kultūra 2KP 

3.9.Tālākizglītība, profesionālā pilnveide 

Krievija, akmeoloģija         2003.g. 

Vācija, attīstības psiholoģija   2004.g. 

Austrija, attīstības psiholoģija 2006.g. 

Augstskolu didaktika  2007.g. 

 

A.Vecgrāve 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

Anda  Zeidmane 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1957 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU, ITF, Matemātikas katedras vadītāja,  asociētā profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Matemātikas  katedra, Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001   

   

   

   

Tālruľa 

Nr.  

63005214    

Fakss:    

E-pasts: anda.zeidmane@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Doktorantūra 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

1993 -1996 pedagoģija Dr.paed 

Maģistrantūra 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

1991 -1994 pedagoģija Mag.paed. 

Latvijas Valsts universitāte, Fizikas 

matemātikas fakultāte 

1975 - 1980 Fizika Fiziķis, 

pasniedzējs 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

Daugavpils Pedagoģiskās 

universitātes promocijas 

padome 

1996 pedagoģija Dr.paed G-D 

Nr.00047 

LLU maģistra eksāmenu 

komisija 

1994 pedagoģija Mag.paed. Nr. 000126 

 

Darba pieredze 

Kopš 2008.g LLU, Matemātikas katedra Matemātikas katedras vadītāja 

Asociētā profesore 

Kopš 2002.g LLU, Fizikas katedra Asociētā profesore 

1997.g.- 2002.g LLU, Fizikas katedra docente 

1990.g. - 1997.g. LLU, Fizikas katedra lektore 

1984.g. - 1990 .g. LLU, Fizikas katedra asistente 

1983.g.-1984.g. LLU, Fizikas katedra Vecākā laborante 

1980.g.-1983.g. Jelgavas 1. vidusskola Fizikas skolotāja 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

 

Eksakto zinātľu didaktika, Inţenieru izglītība, 

Vispusīgas personības attīstība 

Izglītības filozofija 

Izziľas teorija, Mācību motivācija 

 

Projekti: 

 Eiropas projekts  „Intelligent Use of Energy at School (IUSES)” 2009  Projekta Nr. 

IEE/07/828/S12.499427- tulks – eksperts 

 LZP projektam „ Inženieriem nepieciešamo kompetenču attīstības iespējas studiju 

procesā” 2009 Projekta Nr. 09.1444.- projekta vadītāja, pētniece 

 LZP projektam „ Latvijas darba tirgū nepieciešamo inženieru kompetenču apzināšana 

un veidošana studiju procesā”  2008. Projekta Nr. 08.2177- projekta vadītāja, pētniece 

 IZM LLU projektam „Inženierizglītība  zināšanu sabiedrības veidošanā” , 2008.. 

Projekta  Nr. XP 112       - projekta vadītāja, pētniece 

 IZM LLU projektam „Inženierzinātņu izglītības attīstības tendenču izpēte”, 200 . 

Projekta Nr. llu zp 07-46- projekta vadītāja, pētniece 

 ESF „Matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija LLU” (2006- 2008) – 

vadītāja asistente didaktikas jautājumos, studiju programmu autore, mācību 

metodisko materiālu autore. 

 ESF „LLU akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana datu apstrādes 

tehnoloģijās‖ (3.2.5.2.), 01.0./2006. – 30.06.2007. -eksperts 

 ESF „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu 

jomā” (2006-2007) - eksperts 

 LEONARDO DA VINCI starptautisks projekts “CLIL. AXIX”. (2003-2006), LLU 

koordinators, pētnieks 

 SOCRATES programma: HIGHER EDUCATION (ERASMUS) 2004, 2005, 2006, 

2007,2008, 2009 

 Baltic Sea Network 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo divu  gadu laikā) 

6. Zeidmane A. Method of Study Modules in Higher Mathematics Studies. The Korean 

Society of Mathematical Education 43rd National Meeting of Mathematics Education, 

Hannam University, Korea, October 16-17, 2009 

7. Zeidmane A, Maļinovska L., Štrausa S.,Vintere A.. How best to educate the future 

engineers. International Scientific Conference ―Engineering for Rural Development‖, 

Latvia University of Agriculture, Jelgava,28-29.05.2009 

8. Zeidmane A., Jēgere I. Forming study modules in the mathematics curriculum 

development. . 10th Intenational Conference on Mathematics Education „Teaching 

Mathematics: Retrospective and Perspective‖ 14-16.05.2009 

9. Zeidmane A., Vintere A. Vision on Role of ITC in Universities. Proceedings of the 

International Scientific Conference ―Applied Information and Communication 

Technologies‖, Latvia University of Agriculture, 10-12. aprīlis, 2008 

10. Vintere A., Zeidmane A.  (2008) Inženierizglītības attīstības tendences. 

Starptautiskās Zinātniskās konferences ―Sabiedrība, Integrācija, Izglītība‖ materiāli,  

Rēzeknes augstskola, 22-23. Februāris, 2008 

11. Vintere A, Zeidmane A. „Information technology in forming cognitive skills‖. 

International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL2007), Villach, 
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Austria, September 26-28, 2007 

12. Zeidmane A. Science Education Teaching Methods for Development of Cognitive 

Skills. The 3 rd International Conference TAE 2007 ―Trends in Agricultural 

Engineering 2007‖, Czech University of Life Sciences Prague, September, 12-14, 

2007 

13. Malinovska L, Zeidmane A. , Mezote A. Content and Language Integrated Learning at 

the Latvia University of Agriculture. The 3 rd International Conference TAE 2007 

―Trends in Agricultural Engineering 2007‖, Czech University of Life Sciences Prague, 

September, 12-14, 2007 

14. Zeidmane A., Vintere A. The Development of the Mathematics and Physics Studies‘ 

Process in LUA. SEFI and IGIP Joint Conference ― Joining Forces in Engineering 

Education Towards Excellence‖EURO TEAM Studio Bt., Hungary, University of 

Miskolc, July 1-4, 2007 

15. Maļinovska L., Vintere A., Zeidmane A. „New Competencies for the Faculties‖  3rd 

Annual International Scientific Conference „New Dimensions in the Development of 

Society‖, Jelgava LLU, June 14-15, 2007 

16. Zeidmane A., Vintere A. The Role of Science Education in Forming Developed 

Cognitive Skills Second Advanced International Colloquium on „Building the 

Scientific Mind‖ ( BtSM) Vancouver, BC, Canada May 28-31.2007 

17. Malinovska L., Zeidmane A., Meţote A.Content and Language Integrated Learning – 

Improvement of Study Process. 6
th

  International Scientific Conference „Engineering 

for Rural Development‖, Jelgava, LLU, May 24-25, 2007. 

18. Malinovska L., Zeidmane A., Ābele J. Different Aspects and Levels of Competences. 

1st International Conference on Strategic Development of the Baltic sea Reagion 

(BSR), Tallina February 25-27.2007 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Augstākā matemātika– bakalauru stud. progr,  

2. Fizika – bakalauru stud progr,  

3. Didaktika – – bakalauru stud. progr, maģist. stud. progr. 

4. Izglītības filozofija – 4KP – Pedagoģijas doktorantu stud. 

5. Eksakto priekšmetu didaktika – 4KP - Pedagoģijas doktorantu stud. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

56 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Zeidmane A., Vintere A.(2009).  Method of Study Modules in Higher Mathematics 

Studies. Journal of the Korean Society of Mathematical Education „Research in 

Mathematical Education”, Series D. Volume 13, Number 3 (ISSUE 39), September 

2009,pp 251-265, (ISSN 1226-6191) 

2. Zeidmane A., Vintere A.,(2008) Information Culture in Engineering Education 

//Journal „Problems of Education in the 21st Centure‖ – 5.sējums,2008., 129. – 135.lpp. 

(ISSN 1822-7864) 

3. Zeidmane A., Vintere A. (2008) Vision on Role of ITC in Universities. Proceedings of 

the International Scientific Conference ―Applied Information and Communication 

Technologies‖, Latvia University of Agriculture, Jelgava,  pp.152-160 (ISBN: 978-

9984-784-68-7) 

4. Zeidmane A.(2007) Science Education Teaching Methods for Development of 

Cognitive Skills. Proceedings of the 3 rd International Conference TAE 2007 ―Trends in 

Agricultural Engineering 2007‖, Czech University of Life Sciences Prague, pp. 496-499 

(ISBN: 978-80-213-1668-3). 
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5. Malinovska L., Zeidmane A. (2006). Necessary Competences for Introduction of CLIL 

at the Latvia University of Agriculture. Journal of Science Education, Vol. 7, 2006, 

Special Issue Proceedings of the International Conference ―Rural Environment. 

Education. Personality. ‖REEP 2006. JAVEGRAF, Bogota. Colombia, pp. 44-47. (ISSN 

0124-5481) 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Sertifikāts par kursu „Izglītība Eiropas kontekstā” un „Organizācija, internacionalizācija un 

didaktika” apguvi  Drontenas Lauksaimniecības Profesionālās universitātes seminārā no 15.- 19. 

janvārim 2007. gadā.  

2. Sertifikāts par kursa  „Inovācijas Augstskolu didaktikā” apguvi LLU, 2008.g 

3. Sertifikāts par kursa „ITF e- apmācības ieviešana maģistra akadēmisko studiju programmu 

mācību procesā”  apguvi 2008.g. 

4.Sertifikāts par Intensīvo angļu valodas kursu apguvi (30 stundas nedēļā) minigrupā Angļu 

valodas studiju institūtā Maltā. 2008. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. LLU ITF Matemātikas katedras vadītāja                                4.   ITF domes loceklis 

2. LLU konventa loceklis                                                           5.   IGIP biedrs ( Engineering 

Education)  

3. LLU senāta loceklis                                                               6.   Latvijas fizikas asociācijas 

biedrs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. Latvijas republikas Kultūras ministrijas atzinības raksts par radošu un mērķtiecīgu 

ieguldījumu tautas dejas mākslas attīstībā un popularizēšanā, sveicot jubilejā 03.03.2007 

2.Valsts aģentūras „Tautas mākslas centrs” atzinība par ilggadēju radošu ieguldījumu tautas 

dejas attīstībā un popularizēšanā, novada kultūrvides veidošanā un sveicot jubilejā 02.03.2007 

3. Jelgavas domes pateicības raksts par tradīciju attīstību, kopšanu un popularizēšanu, 

03.03.2007 

4. LLU pateicība par ilggadēju godprātīgu zinātnisko un pedagoģisko darbu universitātē un, 

atzīmējot 50.gadu jubileju 2007.g. 

5. LLU pateicība par 26 gadu pašaizliedzīgu darbu Latvijas lauksaimniecības universitātē. 

2009.g.  

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   

vidēji 

Latviešu valoda X   X    X   

Krievu valoda X   X   X   

Angļu valoda  X   X   X  

 

09,05.2010   

(Datums)  (Paraksts) 
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    2. pielikums 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

TEHNISKĀ FAKULTĀTE 

APSTIPRINĀTA 

Izglītības un mājsaimniecības institūtā 

akadēmiskā personāla sēdē 

2010. gada 18. maijā 

Pētījumu metodoloģija  

Methodology of Scientific Research  

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Peda6026, Peda6027, Peda6028, Peda6029 

8 KP (64 h): lekc. 64 h, semin. vai pr.d. 64 h., eksāmens  

Izstrādāja: Ludis Pēks, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesors (emeritus).  

Obligātais kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1. un 2. kursa 1., 2., 3. un 4. semestrī 

pilna un nepilna laika studijās. 

Anotācija 

Kurss iekļauts pedagoģijas maģistra programmā pilna un nepilna laika studijās obligātajā (A) daļā. 

Nodarbību saturu un laika sadalījumu priekšmetā precizē atbilstoši maģistrantu priekšzināšanām. 

Ieskaite 1., 2. un 3. semestrī, eksāmens 4. semestrī. Kurss ietver: 1)mērīšanas teoriju; 2)pētījumu 

plānošanu un īstenošanu; 3)datu apstrādes metodes un IT lietošanu; 4)zinātnisko publikāciju 

sagatavošanu. 

Kursa saturs. Pētījumu pieredzes izvērtēšana, pētījumu attīstības tendences, tematu, metodikas 

izvēle, plānošana. Pētījumu filozofiskie un ētiskie aspekti. Ekoloģiskā pieeja pedagoģiskajos 

pētījumos. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes-filozofiskie un ētiskie aspekti. Mērīšanas 

teorija. Skalas. Novērojumi, aptaujas, eksperimenti. Pedagoģiskajos un psiholoģiskajos pētījumos 

iegūstamie datu veidi, sadalījumi, to apstrādes iespējas. Parametriskās un neparametriskas datu 

apstrādes metodes. Ekspertvērtējumi. Vienprātības noteikšana un izvērtējums. Hierarhiju analīze. 

Datu apstrāde izmantojot datorprogrammas. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. 

Projektīvās metodikas. Pētījumu ētika un testu izmantošanas iespējas. Sadarbība ar psihologiem. 

Personības iezīmes, to noteikšana. Mācību materiālu un literatūras, publikāciju, maģistra darbu 

sarakstīšana un noformēšana. Ziľojumu, referātu un lekciju sagatavošana. Publiskas uzstāšanās 

organizācija un tehniskais nodrošinājums. Prezentāciju veidi, to izvēle un sagatavošana. Audio un 

video tehnikas, PowerPoint u.c. izmantošana. Maģistrantu pētījumu prezentācijas, to apspriešana.  

Studiju rezultāti: zināšanas par  teorētisko un  empīrisko pētījumu veidiem; prasmes izvēlēties un 

izvērtēt pētījuma un datu apstrādes metodes, to ētiskumu;  kompetence veikt pētījumu un izstrādāt 

maģistra darbu, vadīt skolēnu pētnieciskos darbus un bakalaura darbus, izstrādāt mācību līdzekļus un 

zinātniskas publikācijas.  

Pamatliteratūra 

1. Geske A., Grīnfelds A. (2006). Izglītības pētniecība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 

2. Kroplijs A. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa. 

3. Raščevska M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga, RaKa. 

4. Paura L., Arhipova I. (2001). Neparametrisko metoţu lietošana izmantojot SPSS 

datorprogrammu. Jelgava: LLU. 

Papildliteratūra: 

1. Briede B., Pēks L. (2003). Maģistra darba izstrādāšana [elektronisks resurss]. Jelgava: LLU. 

2. Lasmanis A. (2002). Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi. 

3. Creswell J.W. (2008). Education Research. Planning, Conducting, and Evaluating. Allyn & 

Bacon. 

4. Ядов В.А. (2003). Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. Москва: «Добросвет». 

5. Journal of Higher Education (EBSCO datu bāze).  

6. Datu bāze Scopus. 
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

TEHNISKĀ FAKULTĀTE 

APSTIPRINĀTA 

Izglītības un mājsaimniecības institūtā 

akadēmiskā personāla sēdē 

2010. gada 18. maijā 

PEDAGOĢIJA UN PSIHOLOĢIJA 

EDUCATION AND PSYCHOLOGY 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Peda5013  

8 KP (128 h): lekc.96 h, semin. un pr.d. 32 h., ieskaites 1., 2., 3. sem., eksāmens 4. sem..   

Izstrādāja: Irēna Katane, Izglītības un mājsaimniecības institūta asoc. profesore, un Ludis Pēks, 

Izglītības un mājsaimniecības institūta profesors; Anita Vecgrāve, Izglītības un mājsaimniecības 

institūta docente, Dr. psych.  

Obligātais kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1. kursa 1. un 2. sem.; 2. kursa 3. un 

4.sem. pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija 

Izglītības attīstības tendences 21. gs. Izglītības paradigmu un pedagoģisko pieeju daudzveidība. 

Audzināšanas teorija un vērtībizglītība. Pedagoģijas pamatkategorijas: izglītība un pašizglītība, 

audzināšana un pašaudzināšana, izglītības process un pedagoģiskais process. Pārmaiľas izglītības un 

pedagoģijas zinātnes terminoloģijā. Zinātniski pamatotās kategorijas mūsdienu izglītībā un ar tām 

saistītās koncepcijas un teorijas: mūţizglītība; tālākizglītība; pieaugušo izglītība, formalā, neformālā 

un informālā izglītība, izglītība ilgtspējīgai attīstība; sevī iekļaujoša, atvērta izglītības vide, mediju 

izglītība, fenomenoloģiskā un sistēmteorētiskā pieeja pedagoģijā, pedagoģiskā antropoloģija, globālā 

izglītība.  

Izglītības ekoloģija kā jauns interdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. LLU TF IMI pētījumi 

izglītības ekoloģijā. Ekoloģiskās pieejas izglītībā teorētiskie pamati. No Personības attīstības 

ekoloģijas uz Cilvēka attīstības ekoloģiju. Vides veidi. Dabatbilstības, kultūratbisltības un 

pašaktitvitātes principu pamatojums un aktualitāte mūsdienu izglītībā. Kopveseluma pieeja 

pedagoģiskajā procesā. Sociālās vides ietekme uz personības attīstību un izglītības norisēm. Personība 

kā endosistema (iekšējā sistēma) ārējās vides sistēmas kontekstā. Četri virzieni psiholoģijā: dzīļu 

psiholoģija (psihoanalīze), biheiviorisms, humanistiskā psiholoģija, transpersonālā psiholoģija. 

Personības individuālo rādītāju atspoguļošana, sociālā konteksta izmantošana. Pašprezentēšanās, 

pašapliecināšanās, sociālās atšķirības. Pašaizsardzība: sagrautās identitātes labošana, pašhandikaps. 

Attieksmju mainīšanās iespējas: pārliecināšana, mainot uzskatus; jūtu mainīšanās; darbības maiľa, 

kognitīvā disonance. Stereotipu, aizspriedumu un diskriminācijas izrādīšana/paušana, 

iesaistīšanās/šana un samazināšana. Sociālā mijiedarbība (interakcija): sociālā ietekme ar sociālās 

mijiedarbības palīdzību, prosociālā uzvedība, agresija un konflikts. Sociālā fasilitācija un inhibīcija, 

sociālās ietekmēšanas atziľas. Sacensība, sadarbība un dilemmas. Skola kā sabiedrības un 

pedagoģiskās kultūras integrāla sastāvdaļa. Skolas pamatfunkcijas. Skolu izglītības modeļu attīstība, 

to raksturīgākās pazīmes un ietekmējošie faktori. Skolas teorijas: organizācijsocioloģiskā, 

struktūrfunkcionālā, vēsturiski materiālistiskā, u.c. Mūsdienu skolas vadība.  

Profesionālās izglītības mērķi, uzdevumi un funkcijas. Kompetence un konkurētspēja profesionālajā 

izglītībā Mentorisma teorijas, mentordarbības veidi un funkcijas. Pedagoģiskā meistarība, 

pedagoģiskais menedţments kā sistēma. Sociālā pedagoģija kā pedagoģijas zinātnes apakšnozare. 

Teorija un prakse sociālajā pedagoģijā Latvijā un pasaulē.  

Studiju rezultāti. Zināšanas par pedagoģisko darbību demokrātijas apstākļos, īstenojot izglītību 

ilgtspējīgai attīstībai; profesionālo izglītību, tās attīstības scenārijiem ES kontekstā; mūţizglītības 

nepieciešamību, elastīgi piemērojoties reģiona prasībām; izglītību kā līdzekli draudzīgas un 

ilgtspējīgas cilvēka un vides mijiedarbības realizācijai. Prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai 

plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas, 

realizējot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; izstrādātu un sagatavotu publicēšanai mācību līdzekļus. 

Kompetence: spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās mācību/ studiju situācijās, īstenojot 

izglītību ilgtspējīgai attīstībai; gatavība strādāt lauku reģionos (novados), veicināt šo reģionu 

inteliģences attīstību īstenojot formālo, neformālo un informālo izglītību. 
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Pamatliteratūra 

1. Anspaks J. (2003). Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: RaKa, 476 lpp. 

2. Broks A. (2000.) Izglītības sistemoloģija. Rīga: RaKa, 173. lpp.  

3. Bronfenbrenner, U. (1996). The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and 

Design, Cambridge, MA: Harvard University Press, 330 pp. 

4. Fulans M. (1999). Pārmaiľu spēki. Izglītības reformu virzieni. Rīga:Zvaigzne ABC, 167 lpp. 

5. Geidţs N.L., Berliners D.C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 662 lpp. 

6. Gudjons H. (1998). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 395 lpp. 

7. Katane I. (2007). Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās. Monogrāfisko pētījumu sērija 

„Izglītības ekoloģija‖. Jelgava: LLU TF IMI, 117 lpp. 

8. Katane I., Pēks L. (2006) Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. 

Sērija ―Izglītības ekoloģija‖. Jelgava: LLU, IMI, 56 lpp. 

9. Ķestere I. (2005). Pedagoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC., 22 lpp.  

10. Lieģienece D. (2002). Ievads andragoģijā. Rīga: RaKa, 183 lpp. 

11. Pļaveniece M., Škuškovnika D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. RaKa, 200 lpp.  

12. Reľģe V. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 180 lpp. 

13. Rubene Z., Krūmiľa A., Vanaga I. (2008) Ievads mediju pedagoģijā. Rīga: RAKA, 207 lpp.  

14. Šmite A. (2004). Izglītības iestādes vadība. Pedagogs. Organizācija. Pārmaiņas. 1.daļa. Rīga: 

RaKa, 256 lpp. 

15. Špona A. (2004). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa, 190 lpp. 

16. Tiļļa I. (2005). Socālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Rīga: RaKa, 294 lpp.  

17. Vorobjovs A. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga, 340 lpp. 

18. Zīlītis A. (2008). Personības refleksijas. LLU, Jelgava, , 60 lpp. 

19. Митина А.М. (2004). Дополнительное образование взрослых за рубежом: концептуальное 

становление и развитие. Москва: Наука, 304 с. 

20. Митина, Л. М. (2004). Психология труда и профессионального развития учителя. Москва: 

Academia, 320 c.  

Papildliteratūra: 

1. Beļickis I. (2001). Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa, 95 lpp. 

2. Katane I. (2007). No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā. 

Monogrāfisko pētījumu sērija „ Izglītības ekoloģija‖. Jelgava: LLU, 239 lpp. 

3. Katane I. (2006). Skola kultūrā un kultūra skolā. Jelgava: LLU TF IMI, 116 lpp. 

4. Kručinina M., Magdaļenoka I. (2001). Mūsdienu skolas vadība. Rīga: RAKA, 223 lpp. 

5. Ķestere I. (2009). History of Education and Pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 

1940: an Overview. Rīga: RaKa, 400 pp.  

6. Maslo I. (red.) (2006). No zināšanām uz kompetentu darbību. Zinātnisko rakstu krājums. 

Rīga: LU, 186 lpp. 

7. Pavlovs O. (2002). Izglītības filozofija. Rīga: Vārti, Latvijas Akmeoloģijas akadēmija, 88 lpp. 

8. Rudzītis J. (2006) Latviešu tautas pedagoģija. Rīga: RAKA, 157 lpp. 

9. Valbis J. (2005). Skolēna personības attīstība - izglītības virsuzdevums. Rīga : Zvaigzne ABC, 

200 lpp. 

10. Vilkaste A. (2003) Skolas ilgtspējīgas attīstības plānošana. Rīga: RaKa, 104 lpp.  

11. Zamskis H. (2008) Iekļaujošās pedagoģijas vēsture. Rīga: RAKA, 326 lpp. 

12. Выготский Л.С. (2000). Психология. Серия: Мир психологии. Москва: ЭКСМО-Пресс, 

1008 c  

13. Левин К. (2001). Динамическая психология. Избранные труды  [Cоставление, перевод с 

немецкого и английского  Д.А.Леонтьева и Е.Ю.Патяевой]. Москва: Смысл, 572 c. 

14. Левин К. (2000). Теория поля в соцыальных науках. Санкт-Петербург: Речь, 364 c.  

15. Journal of Teacher Education for Sustainability [Datu bāze Versita: 

http://versita.metapress.com/content/n4567734u52k/?p=a44deef57f2c4538895821a6536d01f3&pi=5  

16. Ţurnāls "Skolotājs" 

17. Ţurnāls "Psiholoģijas pasaule"  

18. Datu bāzes ERIC, RIE u.c.  

19. Datu bāze EBSCO: Human Development u.c. 

http://versita.metapress.com/content/121379/?p=366a531319cf4100badf176b37fc8cd2&pi=0
http://versita.metapress.com/content/n4567734u52k/?p=a44deef57f2c4538895821a6536d01f3&pi=5
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

TEHNISKĀ FAKULTĀTE 

 

APSTIPRINĀTA 

Izglītības un mājsaimniecības institūtā 

akadēmiskā personāla sēdē 

2010. gada 18. maijā 

 

Izglītības filozofija 

Philosophy of Education 

Jelgavā 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Filz5006  

2 KP (32 h): lekc.16 h, semin. vai pr.d. 16 h., eksāmens  

Izstrādāja:  

Leonards Leikums, Sociālo zinātľu fakultātes Filozofijas katedras docents, Dr. phil.  

Obligātais kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, I vai II kursa 1. vai 3.semestrī 

pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija  

Kursa ietvaros maģistranti, izmantojot loģisko, kritisko un radošo domāšanu, salīdzina, analizē 

un sintezē filozofiskos uzskatus, vērtē daţādus viedokļus, izvirza prioritātes izglītības jomā, attīsta 

stratēģisku pieeju, veidojot prognozes. 

 

Studiju rezultāti. Studiju kursā maģistranti iegūst pamatos teorētiskas zināšanas par ideju attīstību 

izglītības filozofijas jomā, par mūsdienu konceptuālu izpratni izglītības traktējumā un par aktuālām 

izglītības filozofijas problēmām un jautājumiem: zināšanu problēma, skolotāja un skolēna personību 

problēma, vērtību nozīme izglītībā u.c.. Teorētiskas zināšanas atbilstoši savai kompetencei un 

patstāvīgā darba raksturam studenti integrē ar faktu zināšanām. 

Kursā iegūtās zināšanas un prasmes būtiski papildina maģistrantu profesionālo kompetenci darbā 

un mācību apstākļu plānošanā un vadīšanā, veido atbildīgu attieksmi attiecībā pret pieľemtajiem 

lēmumiem un risinājumiem 

 

Pamatliteratūra 

1. Alijevs R. Izglītības filosofija XXI gadsimts. - Rīga: Retorika A. 2005. 

2. Pavlovs O. Izglītības filozofija: lekciju kurss. - Rīga, 2002. 

3. Kūle M., Kūlis R. Filozofija. - Rīga, 1998 

4. Broks A. Izglītības sistematoloģija. - Rīga, 2000. 

Papildliteratūra: 

1. Praktiskā filosofija. Autori: Apsīte E., Brāzma G., Caune E., Leikuma I., Leikums L., Lūsis K., 

Poča S., Vuguls J. - Jelgava: LLU, 2008., 549 lpp 

2. Izglītības attīstības koncepcija 2002.-2005. Rīga, 2002. 

3. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas.-Rīga, Zvaigzne ABC, 1998. 

4. Education&Sustainable Development. First Steps Toward Changes.Vol.1.-Daugavpils, Saule, 

2006 

5. Encyclopaedia of Philosophy of Education. http://vusst.hr/ ENCYCLOPAEDIA/main htm 

6. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХ1 века. (В поисках практико-

ориентированных образовательных концепций) -М.: Изд-во  „Совершенство‖, 1998. 

7. Journal of Higher Education (EBSCO datu bāze). 

 



 103  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

TEHNISKĀ FAKULTĀTE 

APSTIPRINĀTA 

Izglītības un mājsaimniecības institūtā 

akadēmiskā personāla sēdē 

2010. gada 18. maijā 

Izglītības sistēmas un Eiropas Savienība 

Systems of Education and European Union 

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā: Peda6003 

2KP (32h): lekc.16 h, semināri 16 h, ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Anita Aizsila Izglītības un mājsaimniecības institūta asoc. profesore  

Obligātais kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1.kursa 1.semestrī vai 2.kursa 

3.semestrī pilna un nepilna laika studijās. Ieskaite ar atzīmi. 

Anotācija   

Sistēmas un sistēmiskums. Izglītība kā sistēmisks process un rezultāts. Izglītības attīstība Latvijā, tās 

mūsdienu problēmas. Izglītība globālā skatījumā. Eiropas valstu izglītības sistēmu struktūru 

salīdzinošs apskats. Izglītības pārvalde, finansēšana un kvalitātes nodrošināšana. Izglītības veidi, 

līmeľi un izglītības iestādes. Sadarbība Eiropā augstākās izglītības jomā. ES kvalifikāciju 

ietvarstruktūra (EQF). Eiropas Savienības veidošanās un attīstība. ES Lauksaimniecības un strukturālā 

politika. ES izglītības atbalsta politika, projekti to izmantošanas iespējas izglītībā. Latvijas integrācija 

ES. 

Studiju rezultāti. Zināšanas- izpratne par izglītības sistēmām, sistēmisku pieeju izglītojošās darbības 

un izglītības vadības plānošanā un organizēšanā, izpratne par izglītības sistēmas attīstības tendencēm, 

profesionālās izglītības attīstības scenārijiem Latvijā ES kontekstā, izglītību kā līdzekli pozitīvu 

attiecību veidošanai starp indivīdiem, grupām un nācijām. Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt 

daţādas izglītības sistēmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

izvērtēt mobilitātes un ES projektu izmantošanas iespējas. Kompetence- spēja izvērtēt profesionālās 

izglītības programmu atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EQF) izmantot mobilitātes 

iespējas un ES līdzekļus projektu ietvaros. 

 

Pamatliteratūra 

1. Broks A. (2000). Izglītības sistemoloģija. Rīga: RaKa, 175 lpp. 

2. Dimza V. (2006). Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 205 lpp. 

3. Dubra E., Frolovs L. (2004). Latvijas konkurētspējas un izaugsmes iespēju novērtēšana 

integrācijas procesā Eiropas Savienībā: monogrāfija. Rīga LU , 436 lpp. 

4. Mācīšanās ir zelts (2001). Starptautiskās komisijas ziľojums UNESCO par izglītību 

21.gadsimtam. Rīga: UNESCO LNK, 255 lpp. 

5. Pavlovs O. (2002). Izglītības filozofija: lekciju kurss. Rīga: PRIVA, Akmeoloģijas akadēmija, 86 

lpp. 

Papildliteratūra 

1. European Glossary on Education. (2000). Volume 2, Educational institutions. Brussels, Eurydice, 

199 p. 

2. Izglītība Eiropas Savienībā. http:izm.izm.gov.lv/es/izglitiba.html  

3. Kron  F.W. (1999). Wissenschaftstheorie für Pädagogen. Münhen.  Basel: Ernst Reinhardt 

Verlag, 325 S. 

4. Latvijas Republikas izglītības sistēma. www.wiaa.gov.lv  

http://www.wiaa.gov.lv/
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DIDAKTIKAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES 

TENDENCIES OF DIDACTICS DEVELOPMENT  

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Peda5001 

3 KP (48 h): lekc. 24 h, semin. 24h., eksāmens  

Izstrādāja: Irēna Katane, Izglītības un mājsaimniecības institūta asoc. profesore.  

Obligātais kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1.kursa 2.semestrī vai 2. kursa 4. 

semestrī pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija 

Didaktikas attīstības vēsture no didaktikas pimsākumiem līdz 21. gs.; t.sk. pasaules mēroga un 

Latvijas pedagoģijas klasiķu pedagoģiskās domas attīstība par mācību procesu. Izglītības paradigmu 

un pedagoģisko pieeju daudzveidība 20.gs. beigās un 21.gs. sākumā. Jaunas izglītības kategorijas un 

koncepcijas mūsdienu izglītībā. Didaktiskās kategorijas, to salīdzināšana un interpretējums. Mācību 

teorijas: biheiviorisma, kognitīvisma, geštaltaltpedagoģijas un geštaltpsiholoģijas, humānpedagogijas 

un humānistiskās psiholoģijas, izglītības ekoloģijas pārstāvji par mācību procesu. Didaktiskie 

modeļi: didaktiskā modeļa jēdziens; didaktisko modeļu veidi un to autori. Mācību sistēmiskuma, 

procesuālā un cikliskā rakstura pamatojums. No mācību plānošanas, mērķiem, programmām līdz 

mācību procesa un rezultātu izvērtēšanai. Didaktiskie modeļi saistībā ar mācību procesa 

menedţmentu. Mācību menedţmenta teorētiskais pamatojums saistībā ar pedagoģisko praksi. 

Pedagogs mācību procesā: pedagoga personības, pedagoģiskās saskarsmes, kompetenču, 

profesionālās ētikas u.c. aspekti. Didaktikas problēmu risinājumi pētniecībā, t.sk. maģistra darbu 

izstrādē.  

Studiju rezultātā maģistranti analīzes, sintēzes un izvērtēšanas līmenī tālāk attīsta jau esošās 

zināšanas un prasmes mācību teorijā (didaktikā), iegūst jaunas; tālāk attīsta pašrefleksijas spēju; 

pilnveido un attīsta savu kompetenci – spēju radoši izmantot iegūtās zināšanas un prasmes 

pedagoģiskajā praksē un pētnieciskajā darbībā. Studiju kursa rezultātā bagātinās maģistrantu pasaules 

uzskats, veidojas daudzdimensionāls un kopveseluma skatījums uz mācību procesu, maģistrantu 

attieksmju sistēma balstās uz pedagoģiskās kultūras un ekosofijas vērtībām. 

 

Pamatliteratūra 

1. Andersone R. (2007). Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa, 202 lpp. 

2. Briede, B. (2004) Education for Getting Competence from Constructivists Perspective in the 

Context of Environment. Research for Rural Development 2004. Latvia, Jelgava: LLU, pp. 215-

221.  

3. Briede B., Pampe I., Pēks L., Zaikovskis A. (2006). Mācību sasniegumu pārbaude un vērtēšana. 

Palīgs jaunajam skolotājam. 1.daļa. No Teorijas uz pedagoģisko praksi. Jelgava: LLU TF IMI, 

173. – 209. lpp.  

4. Geidţs N.L., Berliners D.C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 662 lpp. 

5. Gudjons H. (1998). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 395 lpp. 

6. Jonassen D.H., Land S.M. (2000) Theoretical Foundations of Learning Environments. Publisher: 

Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. Publication. Skatīts 

04.01.2010 no: 

http://www.questia.com/read/24455808?title=Theoretical%20Foundations%20of%20Learning%2

0Environments  

7. Katane I. (2010). Mācību process kā mijiedarbības sistēma. Grāmatā: Pedagoģijas teorētiskie 

pamati (2.izd.) . Jelgava: LLU TF IMI, 222. – 235.lpp. 
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8. Katane I. (2010). Mācību plānošana, organizēšana un izvērtēšana. Grāmatā: Pedagoģijas 

teorētiskie pamati (2.izd.) . Jelgava: LLU TF IMI, 236. – 272.lpp. 

9. Katane I. (2007). Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās. Sērija „Izglītības ekoloģija‖. 

Jelgava: LLU TF IMI, 117 lpp. 

10. Maslo I. (red.) (2006). No zināšanām uz kompetentu darbību. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: 

LU, 186 lpp. 

11. Špona A., Ţogla I., Maslo I. (red.). (2001). Vispārīgā didaktika un audzināšana. Zinātnisko rakstu 

krājums. Rīga: LU, 7. – 36. lpp.  

12. Ţogla I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 275 lpp. 

13. Learning Theories. (2008). Fundarstanding.  Skatīts 21.01.2010. no: 

http://www.funderstanding.com/content/about-learning .  

14. Learning – Theories. (2010). Knowledge Base and Webliography. Skatīts 07.01.2010. no: 

http://www.learning-theories.com/  

 

Papildliteratūra: 

1. Baltušīte R., Katane I. (2006). Prasības skolotāja personībai laika grieţos. Grāmatā: Palīgs 

jaunajam skolotājam. 1.daļa. No Teorijas uz pedagoģisko praksi. Jelgava: LLU TF IMI, 120. – 

139.lpp.  

2. Beļickis I. (2000). Vērtīborientētā mācību stunda. RaKa, 280 lpp.  

3. Hahele R. (2006). Pašnovērtējums mācību procesā. Rīga: RaKa, 222 lpp. 

4. International Encyclopedia of Education. (1994a). 2
nd

 ed. Vol. 2. Editors-in-Chief Torsten Husen, 

T.Husen & T.Neville Postlethwaite (Eds.). Pergamon Press: Member of Maxwell Macmillan 

Pergamon Publishing Corporation. 

5. International Encyclopedia of Adult Education and Training. (Second edition). (1996). Edited by 

Albert C. Tuijnman. France, Paris: Pergamon, 960 pp. 

6. Journal of Higher Education (EBSCO datu bāze)  

7. Krastiľa E., Pipere A. (2004). Mācību sasniegumu paživērtēšana. Rīga: Raka, 216 lpp. 

8. Maslo E. (2003) Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga: RaKa, 193 lpp. 

9. Rubene Z., Krūmiľa A., Vanaga I. (2008) Ievads mediju pedagoģijā. Rīga: RAKA, 207 lpp.  

10. Studies in Higher Education (EBSCO datu bāze)  

11. Rhem, J.,  Problem-Based Learning: An Introduction. Skatīts 12.09.2009 no: 

http://www.ntlf.com/html/pi/9812/pbl_1.htm  

12. Savery, J. R., Duffy, T. M. Problem Based Learning: An instructional model and its constructivist 

framework. Skatīts 11.11.2009: http://www3.uakron.edu/edfound/people/savery/papers/sav-

duff.html. 

13.  Wood, D. F. Problem based learning. Skatīts 09.10.2009 no: 

http://www.bmj.com/cgi/content/full/326/7384/328 [BMJ datu bāze].  

 

http://www.emtech.net/index.shtml
http://www.funderstanding.com/content/about-learning
http://www.emtech.net/index.shtml
http://www.learning-theories.com/
http://www.ntlf.com/html/pi/9812/pbl_1.htm
http://www3.uakron.edu/edfound/people/savery/papers/sav-duff.html
http://www3.uakron.edu/edfound/people/savery/papers/sav-duff.html
http://www.bmj.com/cgi/content/full/326/7384/328
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Profesionālā specializācija 

Professional Specialisation 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā: Peda6008  

7KP (280h): lekc.30 h, semin. un pr.d. 250 h., eksāmens  

Izstrādāja: Ludis Pēks, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesors (emeritus) 

Profesionālās specializācija kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1. kursa 2. semestrī 

vai 2. kursa 4. semestrī pilna un nepilna laika studijās. 

Anotācija 

Ekoloģiskā pieeja izglītībā, izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Mācību, pedagoģiskā un izglītības vide, tās 

dimensijas. Izglītības programmas vai priekšmeta mērķi un mācību vai studiju rezultāti: zināšanas, 

prasmes un kompetences, to atbilstība Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EQF). Mērķus 

reglamentējošie normatīvie akti. Zinātniskā un speciālā informācija. Mācību/studiju saturs, tā 

veidošana. Informācijas atlase. Satura strukturēšana. Mācību grāmatas, līdzekļi, izdales materiāli. 

Uzdevumi, vingrinājumi, piemēri, kontroljautājumi. Materiāli tehniskais nodrošinājums. Mācību 

tehniskie līdzekļi, multimediji, interaktīvās tāfeles. Laboratoriju iekārtas, aparatūra. Mācību/studiju 

telpas un vide. Auditorijas, klases, kabineti, laboratorijas. Fizikālā vide. Temperatūra, apgaismojums, 

gaisa mitrums. Darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumi. Skolēni/studenti; 

skolotāji/mācībspēki. Vecumposma īpatnības. Mācību/studiju realizācija. Studiju plānošana. 

Organizatoriskās formas, to izmantošana: klātiene, neklātiene, eksternāts un tālmācība. Pēctecība 

daţādās pakāpēs: arodskola, koledţa, pamatstudijas, maģistra studijas, doktorantūra. Nodarbību veidi: 

lekcijas, grupu darbs, prakse, patstāvīgais darbs, hospitācija, koleģiālā supervīzija. Mācību/studiju 

procesa vērtēšana. Skolēnu/studentu sasniegumu vērtēšana. Skolotāju/mācībspēku vērtēšana, 

koleģiālā supervīzija. Absolventu darba /karjeras vērtējums. Satura papildinājumi atbilstoši 

maģistranta izvēlētajam specializācijas virzienam. Individuālās programmas izstrādāšana.  

Studiju rezultāti. Zināšanas par ekoloģisko pieeju izglītībā, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, mācību/ 

studiju priekšmetu/ kursu plānošanu, īstenošanu un izvērtēšanu. Prasmes integrēt un izmantot 

zināšanas, lai plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības 

programmas, izstrādātu un sagatavotu publicēšanai mācību līdzekļus. 

Kompetences- spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās darba un mācību/ studiju situācijās, 

vispārējā un profesionālajā izglītībā, īstenojot izvēlēto mācību vai studiju priekšmetu/ kursu visos tā 

posmos- plānošanā, realizācijā, novērtēšanā, pilnveidē.  
Pamatliteratūra 

1. Prets D. (2000). Izglītības programmu pilnveide. Rīga: Zvaigzne ABC, 384 lpp.  

2. Gudjons H. (1998). Pedagoģijas pamatatziľas. Rīga: Zvaigzne ABC, 394 lpp.  

3. Geidţs N.L., Berliners D.C. [b.g.] Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 662. lpp.  

4. Broks A. (2000) Izglītības sistemoloģija, Rīga: RaKa, 173 lpp.  

5. Bronfenbrenner, U. (1996). The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and Design, 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 330 pp. 

6. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (2009). Luksemburga: EK Oficiālo publikāciju birojs, 20 lpp. 

Papildliteratūra: 

1. Katane I., Pēks L. (2006) Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija 

―Izglītības ekoloģija‖. Jelgava: LLU, IMI, 56 lpp. 

2. Katane I. (2007). No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā. Monogrāfisko 

pētījumu sērija „ Izglītības ekoloģija‖. Jelgava: LLU, 239 lpp. 

3. Sērija Didaktika 7 daļas. Jelgava: LLU, Bišopa Bartona koledţa.  

4. Lauţacks R. (1999). Profesionālās izglītības satura problēma: didaktiskās iezīmes. Rīga: RaKa, 107 lpp.  

5. Stephens P., Crawley T. Becoming an Effective Teacher. - Great Britain, 1994  

6. Mūţizglītības memorands (2000), Eiropas Komisijas darba dokuments, Brisele, 30.10.2000 

7. Journal of Higher Education (EBSCO datu bāze)  

8. Studies in Higher Education (EBSCO datu bāze)  
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Ķermeņa kultūra  

Body Culture  

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Peda5010  

2 KP (32 h): lekc. 8 h, semin. vai pr.d. 24 h., ieskaite.  

Izstrādāja: L. Pēks, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesors (emeritus), L. Damberga, 

Izglītības un mājsaimniecības institūta lektore.  

Izvēles kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1.kursa 1.semestrī vai 2.kursa 3. semestrī 

pilna un nepilna laika studijās. 

Anotācija 

Ķermeľa un psihes savstarpējā mijiedarbība, holisma princips pedagoģijā un filozofijā. Teorijas, 

kurās akcentēts ķermeľa nozīmīgums: neverbālā komunikācija, H. Gardnera daudzveidīgā intelekta 

teorija, neirolingvistiskā programmēšana, aktiermāksla, ķermeľa un dejas terapija, eiritmija. Grupu 

darbs: situācijas, problēmas un to risināšanas metodes tiek sekmēta studentu prasme pašiem saskatīt, 

formulēt, vērtēt un rast piemērotākos risinājumus. Ķermeľa kultūrā skolotāju kompetences ietvaros 

tiek likts uzsvars uz prasmēm un pašrefleksiju, teoriju saistību ar reālo dzīvi un prasmi radoši pielietot 

zināšanas profesionālajā darbībā un personīgajā attīstībā. 

Studiju rezultāti. Zināšanas par teorijām, kurās akcentēta ķermeľa nozīmīgums. Prasmes izvēlēties, 

izvērtēt un izmantot daţādas ķermeľa tehnikas pedagoģiskajā darbā. Kompetence- refleksijas spēja 

profesionālajā un personīgajā jomā izvērtējot psihiskos procesus, stāvokļus un personības iezīmes.  

Pamatliteratūra 

1. Beattie G. (2004). Visible Thought : the new psychology of body language. Routledge, 206 p.  

2. Cultural encyclopedia of the body (2008). 2 Vol. Edited by Victoria Pitts-Taylor. Westport, 

Connecticut ; London : Greenwood Press, 577 lpp.  

3. Daudzpusīgā intelekta teorija skolā/ pieredzes materiāls (2000). Skolu atbalsta centrs, 110 lpp. 

4. Ozoliľa Nucho A., Vidnere M. (1998). Stresa menedţments: pārvarēšana un profilakse. 

Izdevniecība AGB, 176 lpp. 

5. Pīzs A. (2006). Ķermeľa valoda. Jumava, 115 lpp. 

6. Smildziľa L. (1998). Ievads teātra spēles pamatos. RaKa, 95 lpp. 

7. Smits E. (2000). Paātrinātā mācīšanās klasē. Pētergailis, 111 lpp. 

Papildliteratūra 

1. Grofs S. (2006). Nākotnes psiholoģija. RaKa, 211 lpp. 

2. Makgregora S. (2001).365 nodarbības ar bērniem. R.: Kontinents, 397 lpp. ( 2 eks.) 

3. Rubana M.I. (2000). Mācīties darot. RaKa, 238 lpp. 

4. The idea of creativity (2009). Edited by Michael Krausz, Denis Dutton, and Karen Bardsley. 

Leiden; Boston : Brill, 346 p. 

5. Torntons M. (2006). Meditācija stresa mirklī. Atēna, 123 lpp. 

6. Баскаков В. (2001).Свободное тело. Хрестоматия по телесно- ориентированной 

психотерапии и психотехнике. Москва: Институт общегуманитарных исследований, 220 с. 

7. Кozlov B.B.,Гиршон А. Е., Беремеенко Н. И. (2010). Интегпатубная танцевальная - 

двигательная терапия. - СПб.: Печь, 286 с. 

8. Игры – обучение, тренинг, досуг (1994). М.: Новая школа, 368 с. 

9. Миллер С. (1999). Психология Игры. СПб., 320 с. 

10. Никитин В. Н. (1998). Психология телесного созанияю. М. Алетейаб, 478. с. 

11. Росси В. (2009). Жизнь в движении: Система Рио Абьепто. М: Этепна, 256 с. 

12. Сандомирский М (2005). Психосоматика и телесная психотерапия. Москва, 588 стр 

13. Фельденкрайз (2009). Осознавание через движение. М: Институт Общегуманитарных 

Исследований, 224 с. 
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Mijdarbību analīze 

Transaction Analysis 

Jelgavā 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Psih6003  

2 KP (32h): lekc.16 h, semin. vai pr.d16h., ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Anita Vecgrāve, Izglītības un mājsaimniecības institūta docente, Dr. psych.   

Ludis Pēks profesors (emeritus) Dr. paed. Dr. sc. ing. 

Izvēles kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1. vai 2. kursā 

pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija 

Kursa saturs. Mijiedarbību analīzes filozofiskie pamatprincipi. EGO stāvokļu modeļi. EGO stāvokļu 

funkcionālā analīze. Egogramma, pārklāšanās. EGO stāvokļu struktūranalīze. Otrās kārtas struktūras 

modeļi. EGO stāvokļu diagnostika. Mijiedarbības komunikācijā: tiešās, slēptās, paralēlās, krustojošās, 

stūra, psiholoģiski nevienlīdzīgās. Psiholoģiskie glāsti. Glāstu profils. Glāstu došanas treniľš. 

Pašglāsti. Laika strukturēšanas veidi. Personības laika strukturēšanas pilnveide. Dzīves pozīciju 

veidošanās. Didaktogēnijas. "Vardes vārdnīca". Skolēnu problēmu piederība un tās diagnostika. 

Dzīves scenāriju veidošanās. Scenāriju tipi un veidi. Scenārija vēstījumi: vērtējumi, pavēles, draiveri, 

atļaujas, programmas. Scenārija matrica. Scenāriju norise. Miniscenārijs. Ignorēšana, tās matrica. 

Simbioze. Psiholoģiskais rekets, tā novēršana. Reketa sistēma. Psiholoģiskās spēles, to īpatnības. 

Spēles trijstūris, tā lomas. Lomu pārslēgšanās. Lomu apguve bērnībā un skolā. I un II klases spēļu 

formula. Izmaiľas un kontrakti par tām. Pasaciľu rakstīšana un to analīze.  

Studiju rezultāti. Zināšanas- izpratne par mijdarbību analīzi kā līdzekli pašizināšanai, komunikācijai, 

pozitīvu attiecību veidošanai starp indivīdiem, grupām. Prasmes komunicēt ľemot vērā stāvokļus 

Vecāks, Pieaugušais, Berns, laika strukturēšanu un transakciju veidus Kompetences- refleksijas spējas 

par komunikāciju, spēlēm un savu dzīves scenāriju.   

Pamatliteratūra 

1. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija. Rīga: Birojs 2000 Plus, [2002]. 

203 lpp.  

2. Dţeimsa M., Dţongvarde D. Dzimis, lai uzvarētu: mijdarbību analīze ar geštaltterapijas 

vingrinājumiem. Rīga, "Elpa", 1995. - 314 lpp.  

3. Ķirse A. Atlass un treniľuzdevumi mijiedarbību analīzē. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2002.-

31 lpp.  

Papildliteratūra: 

1. Берн Э. Групповое лечение. Екатеринбург: ЛИТУР, 2003. 349 с. 

2. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. Москва: ГРАНД, 2001- 

448 с.  

3. Стьюарт Я., Джойнс В. Современный транзактный анализ. СПб., "Социально 

психологический центр", 1996 - 470 c. 

4. Stewart I., Joines V. Die Transaktionsanalyse: eine neue Einfuhrung in die TA. - Basel, Wien, 

1997.- 455 p. 
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Alternatīvā pedagoģija 

Alternative  Pedagogy 

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Peda5024 

2KP (32h): lekc.16 h, semināri 16 h, ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Anita Aizsila, Izglītības un mājsaimniecības institūta asoc. profesore 

Obligātās izvēles profesionālā specializācijas kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖ 1. 

vai 2. kursā pilna un nepilna laika studijās 

Anotācija 

Izglītības alternatīvās teorijas un humānpedagoģija. Bērncentrēta pedagoģija, garazinātniskā 

pedagoģija, humanitāte, garīgums u.c. Daţādos laikmetos dominējošās izglītības koncepcijas un 

audzināšanas tendences. Izglītības alternatīvās teorijas un humānpedagoģija. Alternatīvo teoriju 

būtība, metodoloģiskie pamati un to izmantošanas iespējas mūsdienās. Alternatīvo didaktisko teoriju 

teorētiskais pamatojums. Alternatīvās audzināšanas teorijas virzieni – gara zinātniskais, kritiskais 

racionālisms un kritiski emancipatizētais. Pedagoģisko alternatīvo ideju praktiskā aktualitāte. 

R.Šteiners un antropozofija. Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Marija Montesori, viľas 

pedagoģiskā darbība. Pedagoģisko uzskatu attīstība un galvenās idejas. Audzināšana kā palīdzība 

dzīvot. M.Montesori didaktiskā sistēma, tās pamata principi – individualitāte, brīvība, ārējo jūtu 

veidošana. F.Frēbela mācības metodoloģiskie aspekti. Pirmsskolas audzināšanas teorijas satura un 

metodes izstrāde. F.Frēbela mācības pamatsaturs un pedagoģiskie principi. Bērna attīstības posmu 

raksturojums. Filozofisko un pedagoģisko uzskatu analīze un izvērtējums. M.Montesori un F.Frēbela 

ideju salīdzinājums. G.Keršenšteinera pedagoģiskās idejas. Aksioloģija – G.Keršenšteinera izglītības 

teorijas metodoloģiskais pamats. Darba skolas ideja. Alternatīvās pedagoģiskās idejas ekoloģiskās 

pieejas skatījumā. 

Studiju rezultāti. Zināšanas par alternatīvo pedagoģijas iespējām bērnu audzināšanā un  pozitīvu 

attiecību veidošana starp indivīdiem Prasmes kritiski izvērtēt alternatīvās pedagoģijas iespējas 

atbilstoši konkrētai situācijai. Kompetence – spēja veikt refleksiju par savas audzināšanu, pieľemt 

lēmumu par alternatīvās pedagoģijas izmantošanu.  

Prasmes studiju procesā veidojas, lai iegūtās zināšanas varētu pielietot jaunās situācijās. Maģistri 

iepazīstas ar redzamākajiem alternatīvās pedagoģijas pārstāvjiem – R.Šteineru, M.Montesori, 

F.Frēbelu u.c. Tiek analizētas problēmas, kā arī sekmēta prasme pašiem saskatīt, formulēt, vērtēt un 

rast problēmu risinājumus. Radošo prasmju pilnveidei nepieciešama gan loģiskā, gan radošā 

domāšana, lai izprastu pasaules daudzveidību un varētu dot savu ieguldījumu pedagoģijas teorijas un 

prakses pilnveidē. Studijās analizē teorijas un modeļus izglītībā, izglītības paradigmas, humanitātes 

kritērijus un rādītājus, mācību modeļus. Semināros akcentē metoţu daţādību un vizuālā materiāla 

lietošanu. 
Pamatliteratūra 

1. Beļickis I. (1997). Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa,195 lpp.  

2. Helminga H. (2006). Montesori pedagoģija. Rīga: Jumava, 156 lpp. 

3. Karlgēns F. (2008). Valdorfa pedagoģija. Rīga: Jumava, 191 lpp. 

4. Pitamika M.(2008). Es to protu. Rīga: Valters un Rapa, 165 lpp. 

5. Prudľikova I. (2004). Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga: RaKa, 180 lpp. 

6. Šteiners R. (2003). Pie teosofijas vārtiem. Rīga: RaKa, 144 lpp. 

Papildliteratūra 

1. Altermans K., Čaure A. (1995). Bērns, mēs Tev palīdzēsim to veikt pašam! Ievads Montesori 

pedagoģijā. Rīga: Izgītība, 93 lpp.  

2. Gēbels V., Gloklere M. (2009). Bērns. Rīga: Nordik, 540 lpp. 

3. Šteiners R. (2008). Kā iegūt atziľas par augstākām pasaulēm. Rīga: RaKa, 159 lpp. 

4. Antroposofijas mājas lapa – http://antroposofija.lv, http://www.aplis.lv  

http://antroposofija.lv/
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5. Carnie, Fiona. (2003). Alternative approaches to education: a guide for parents and teachers / London, 

New York: Routledge Falmer.  

6. Šteiners R. (2000). Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Rīga: RaKa, 158 lpp. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

TEHNISKĀ FAKULTĀTE 

APSTIPRINĀTA 

Izglītības un mājsaimniecības institūtā 

akadēmiskā personāla sēdē 

2010. gada 18. maijā 

Skolvadība 

School Management 

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Peda5015  

2 KP (16 h): lekc.16 h, semin. ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Vairis Ļaudams, Izglītības un mājsaimniecības institūta vieslektors.  

Obligātās izvēles profesionālā specializācijas kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1. 

vai 2. kursā pilna un nepilna laika studijās. 

Anotācija 

Skolvadība, tās attīstība. Izglītības iestādes struktūra. Izglītības iestāţu veidi. Izglītības iestādes 

sadarbības partneri. Pašvaldības un izglītības iestādes sadarbības veidi. Latvijas Republikas izglītības 

sistēmas struktūra un tās attīstības perspektīvas. Izglītības iestādes darbu reglamentējošie dokumenti, 

to veidošana. Demokrātijas idejas attīstība. Vadības zinātnes jaunā paradigma 21.gadsimtā. Izglītības 

vadības attīstība Latvijā. Inovācijas izglītības iestādēs. Izglītības iestādes pārvaldes struktūra. 

Izglītības iestādes vadītāja funkcionālie pienākumi. Izglītības iestādes darba plānošana. Daţādu plānu 

apskats un to pielietojums. Analītiskā darbība izglītības iestādē. Vadības lēmumu pieľemšanas 

process. Lēmumu izpildes organizēšana.  Mācību stundas analīze. Pašanalīze. Kvalitātes kontrole 

izglītības iestādē. Izglītības iestādes budţets, pedagogu tarifikācija. Izglītības iestādes un izglītības 

programmu akreditācija. Vadītāja loma izglītības iestādes vadības komandā. Pedagoga tiesības un 

pienākumi. Izglītojamo veselības, dzīvības un aizsardzība izglītības iestādē. Izglītības iestādes 

tehniskais personāls. 

Studiju rezultāti. Zināšanas izglītības sistēmas vadīšanu Latvijā, izglītības iestādes darba 

reglamentējošiem dokumentiem, izglītības iestādes vadītāja darbību. Prasmes analītiski izvērtēt 

vadītāja darbību, pedagogu līdzdalību izglītības iestādes darba pilnveidošanā un vadīšanā. 

Kompetence pieľemt lēmumus, kas saistīti ar izglītības norišu vadīšanu.  

Pamatliteratūra 

1. Inne R. Skolvadība.- RAKA, 1996. 

2. Praude V. Menedţments.-R.Vaidelote, 1996. 

3. Šmite A. Izglītības iestādes vadība .Rīga: Raka 1.daļa, 2004., 255 lpp 

4. Šmite A. Izglītības iestādes vadība .Rīga: Raka 5.daļa, 2006., 167 lpp. 

Papildliteratūra: 

1. Broks A. Izglītības sistemoloģija.- Rīga: RaKa, 2000.  

2. Dimza V. Inovācijas Pasaulē, Eiropā, Latvijā. – Rīga, 2003. – 16. – 19.lpp 

3. Drakers P. – Grāmatu sērija – Harvard Business Review – Inovatīva domāšana. – 133.lpp 

4. П.Сенге. Пятая дисциплина. Исскуство и практика самообучающейся организациию –   М. ЗАО « 

Олимп-Бизнес», 2003.  

5. .Kristofers Poliеs un Gerts Bukerts „Sabiedrības vadības reforma‖, salīdzinošā analīze, 2000.  

6. G. Starlings „Valsts sektora pārvalde‖Latvijas valsts administrācijas skola, 1999., 

7. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. Rīga: Jumava, 2004, 284 lpp. 

8. Ļihačova I. 2003.Kvalitatīvas skolas attīstība. Rīga: Raka 108 lpp 

Ieteicamā periodika 

1. Ţurnāls "Skolotājs"  

2. Laikraksts "Izglītība un kultūra"  

3. EBSCO datu bāze  
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2010. gada 18. maijā  

Pedagoģiskā saskarsme 

Interpersonal Relations in Education 

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Psih5004 

2 KP (16 h): lekc.16 h, semin. ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Ludis Pēks, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesors (emeritus), Dr. paed.; Anita 

Vecgrāve, Izglītības un mājsaimniecības institūta docente, Dr. psych.  

Profesionālās specializācijas izvēles kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1., 2., 3. vai 

4. semestrī pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija 

Saskarsme, komunikācija, pedagoģiskā saskarsme, būtība, definējumi. Saskarsmes filozofiskais 

aspekts. Komunikācijas elementi. AS loma pedagoģiskajā saskarsmē. AS veidi, realizēšana.  

Uztvere. Komunikācijas barjeras un saskarsmes sabotieri. Komunikācijas barjeru analīze konkrētās 

situācijās. Emocionālā stāvokļa loma un vadīšana. Komunikācija un paškoncepcija. Pašapziľa 

komunikācijā. Dţohari logs: atklātā, slēptā, aklā un nezināmā telpa. Resursu stāvoklis. Pieslēgšanās. 

Pedagoģiskā saskarsme mijdarbību analīzes skatījumā. Pedagoģiskā saskarsme NLP skatījumā. 

Valoda un izteikumu nozīmes. Klausīties un dzirdēt atšķirības. Informatīvā un pārliecinošā runa. 

Saskarsmes proksēmika. Izglītības ekoloģija un pedagoģiskā saskarsme. Semiotika un zīmju sistēmas, 

to izvēle. Prezentācijas tehniskais nodrošinājums. Prezentācijas materiālu gatavošana. Publiskās 

uzstāšanās kritēriji. Uzstāšanās auditorijas priekšā.  

Studiju rezultāti. Zināšanas par saskarsmi kā līdzekli pozitīvu attiecību veidošanai starp indivīdiem, 

grupām, tās ietekmi uz mācību vai studiju sasniegumiem. Prasmes izvērtēt pedagoģiskās saskarsmes 

norisi un tās pilnveidošanas iespējas. Kompetence īstenot subjekta- subjekta attiecībām atbilstošu 

pedagoģisko saskarsmi. 

Pamatliteratūra 

1. Dubkēvičs L. Saskarsme audzēkľiem. Jumava, 2006. – 223 lpp. 

2. Ķirse A. Publiskās runas kultūra un meistarība. Jelgava: LLU, 1992. - 13 lpp.  

3. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija 

―Izglītības ekoloģija‖. Jelgava: LLU, IMI, 2006. - 56 lpp. 

  4. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija. Rīga: Birojs 2000 Plus, [2002]-  

203 lpp.  

Papildliteratūra: 

1. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoģijā. RaKa, 2000. - 129 lpp.  

2. Milts A. Saskarsmes ētika. ―Zvaigzna ABC‖, 2004. – 155 lpp. 

3. Berne E. Games People Play: the Psychology of Human Relationships. - London, 1968. - 173 p.  

4. Kramiľš E. Runas prasme saziľā. BA „Turība‖, 2005. – 688 lpp. 

5. Куиллиам С. Язык тела. – М.: АСТ Фстрель, 2005. – 128 стр. 

6. Майерс Д. Социальная психология. СП:б Питер, 2005. – 794 с. 
 

 

 

 



 112  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

TEHNISKĀ FAKULTĀTE 
 

APSTIPRINĀTA 

Izglītības un mājsaimniecības institūtā 
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2010. gada 18. maijā  

Neirolingvālā programmēšana 

Neuro - Linguistic Programming 

Jelgavā 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Psih6001 

2 KP (16 h): lekc.16 h, semin. ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Ludis Pēks, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesors (emeritus), Dr. paed.; Anita 

Vecgrāve, Izglītības un mājsaimniecības institūta docente, Dr. psych.  

Profesionālās specializācijas izvēles kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1., 2., 3. vai 

4. semestrī pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija 

Neirolingvālās programmēšanas bāzes nosacījumi. Lateralitātes loma NLP. Asociatīvo saišu 

aktivizēšana. Uztveršanas modalitātes. Šķirošanas vārti. Predikāti. Komunikācijas variācijas. 

Reprezentatīvās sistēmas noteikšana. Karte un teritorija. Uztveršanas psiholoģiskās pakāpes. 

Neverbālās fizioloģiskās reakcijas. Pievienošanās tehnika. Spoguļošana un krustspoguļošana. 

Kalibrēšanas tehnika. Metamodelis un metaprogrammas. Kontroles darbs. Vēlamā mērķa 

formulēšana. Raports un tā dibināšanas tehnikas. Emociju maiľas un uzvedības maiľas tehnikas, to 

izmantošana pedagoģijā. Enkuri un enkurošana. Submodalitāšu stratēģija. Konfliktu risināšana 

Metaforas un to veidošana pedagoģijā. Mācību stratēģijas. Volta Disneja metode.  

Studiju rezultāti. Zināšanas- izpratne par NLP izmantošanas iespējām visās izglītības norišu stadijās. 

Prasmes izmantot NLP atziľas pedagoģiskajā procesā. Kompetence- refleksijas spējas par  savu 

psihoemocionālo stāvokli,  tā vadīšana. 

 

Pamatliteratūra 

1. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoģijā. -RaKa, 2000.-130 lpp. 

2.  Ķirse A. Treniľuzdevumi un tehnikas neirolingvālajā programmēšanā. Jelgava, 2006. – 69 lpp..  

3. Cleveland B.F. Das Lernen lehren: erfolgreiche NLP - Unterrichstechniken. -Freiburg im 

Breisgau: VAK, 1992 - 229 s. 

4.  Dilts R., Epstein T. Dynamic Learning: NLP. USA (Capitola), 1995 - 426 p..  

 

Papildliteratūra 

1. Grinder M. Righting the educational conveyor belt, s.e. - Portland, Oregon, 1991. - 231 p. 

2. Ксендзюк О. Трансформация личности.- Одесса, 1995. - 351c. 

3. O` Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в нейролингвистическое программирование. - 

Челябинск:"Версия", 1997 - 272c. 

4. Мак-Дермотт Я. НЛП в бизнесе. Новый руководитель. Москва: Издательство Института 

Психотерапии: ПБОЮЛ Секачев В.Ю., 2001. 189 с. 
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Ētika 

Ethics 

Jelgavā 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Filz5007 

2 KP (32 h): lekc. 24 h, semin 8 h., ieskaite  

Izstrādāja: Gunārs Brāzma, Sociālo zinātľu fakultātes Filozofijas katedras docents 

Obligātās izvēles (B daļas) profesionālās specializācijas studiju kurss TF maģistra studiju programmā 

„Pedagoģija‖, 1. vai 3. semestrī 

pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija 

Kursā akcentēta ētikas saikne ar pedagoģiju (morālās spriestspējas psiholoģiskās attīstības teorijas, 

pedagoga profesionālās ētikas problēmas).  

Studiju rezultāti. Maģistranti iegūst zināšanas par ētiku, tās pamatjēdzieniem, principiem, vēsturi, 

nozīmīgākajām ētikas mācībām (tikumu ētiku, utilitārisma ētiku, Kanta ētiku, kristietības ētiku) un to 

filozofisko pamatojumu. Iegūtās zināšanas tiek lietotas aktuālu ētikas problēmu analīzei (bioētikas, 

vides ētikas un citas praktiskās ētikas problēmas, ētikas problēmas daţādās profesijās, tolerance, 

morālais relatīvisms un tā kritika, liberālisma un demokrātijas ētiskās problēmas, morāles ekoloģija, 

atmaksas un sadales taisnīguma problēmas, ētikas saistība ar reliģiju, postmodernisma tendences 

morālē u.c.). Maģistranti attīsta ētisko problēmu analīzes prasmes, spēj tās radoši pielietot savā 

profesijā. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros un maģistrantu referātu prezentāciju. 

 

Pamatliteratūra 

1.  Praktiskā filosofija. (2008). Autori: Apsīte E., Brāzma G., Caune E., Leikuma I., Leikums L., 

Lūsis K., Poča S., Vuguls J. Jelgava: LLU, 549 lpp. 

2. Milts A. (1999). Ētika. Kas ir ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 60 lpp. 

3. Milts A. (2000). Ētika. Personības un sabiedrības ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 88 lpp. 

4. Milts A. (2004). Ētika. Saskarsmes ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 156 lpp. 

Papildliteratūra: 

1. Brāzma G. (2010). Bioētika: cilvēka dzīvības radīšana un pārtraukšana. Jelgava: LLU, 128 lpp. 

2. Goulmens D. (2001). Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 462 lpp. 

3. Kūle M. (2006). Eirodzīve. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 435 lpp. 

4. Lūiss K. S. (2006). Vienkārši kristietība. Rīga: Klints, 223 lpp. 

5. Rubenis A. (2004). 20. gadsimta kultūra Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 456 lpp. 

6. Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. Skaidrītes Lasmanes sakārtojums. (2006). Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 311 lpp. 

7. Encyclopedia of Applied Ethics. Ed. by Chadwick R. (1998). Academic Press. 

8. Encyclopedia of Bioethics. Ed. by Post St.G. (2004). MacMillan Reference Books. 

9. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. (2006). Этика. Москва:  Гардарики, 472 с. 
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Kultūrzinības 

Cultural Studies 

Jelgavā 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Filz5009  

2 KP (32 h): lekc.16 h, semin.16h., ieskaite ar atzīmi.  

Izstrādāja: Dr.art.Dr.paed. NORA LŪSE, Izglītības un mājsaimniecības institūta viesdocente.  

Obligātās izvēles profesionālās specializācijas studiju kurss (B) TF maģistra studiju programmā 

„Pedagoģija‖, 1.- 4.semestrī pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija  

Studiju priekšmeta saturs ir orientēts uz sistematizētu teorētisko atziľu izpratni par kultūras jēdziena 

būtību un tā skaidrojumiem Eiropas XVIII-XX gadsimta filozofiskajā domā ar mērķi pilnveidot 

kultūras cilvēka izaugsmi, kas apzinās nacionālo piederību un ir tolerants pret cittautu kultūrvērtībām.  

 

Studiju rezultāti. Studiju kursa apguves rezultāts ir maģistranta zināšanas par kultūras veidošanās 

likumsakarībām un izpratne par kultūras mantojuma daudzveidību; maģistranti prot izvērtēt kultūras 

procesu cēloľsakarības un iesaistīties laikmetīgas kultūrvides veidošanā. Studiju kursa apguve 

pilnveido maģistrantu analītiskās un vērtējošās darbības prasmes, sekmējot konceptuāla skatījuma 

nostiprināšanos uz kultūru kā būtisku dzīves kvalitātes komponentu.  

 

Pamatliteratūra 

1. Berlins J. Četras esejas par brīvību.-Rīga: Sprīdītis, 2000.-254 lpp. 

2. Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes/LR Kultūras m-ja.-Rīga, 1996.-56 lpp. 

3. Smits E. Nacionālā identitāte.-Rīga: AGB, 1997.-223 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Andersone Z. Kulturoloģija.-Rīga: RaKa, 2002.-180 lpp.  

2. Apple M. Cultural Politics&Education.-Great Britain, 1996.-148 p. 

3. Donald M. Origins of the Modern Mind: three stages in the evolution of culture and cognition.-

London, 1993.-413 p. 
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Cilvēka dzīves cikli  

Human Life Cycles 

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Psih6009 

2KP (32h): lekc.20 h, semināri 12 h, ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Anita Vecgrāve, Izglītības un mājsaimniecības institūta docente, Dr. psych.  

Brīvās izvēles kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖ 1. vai 3. semestrī pilna un nepilna 

laika studijās 

Anotācija 

Cilvēka attīstība mūţiglītības un ilgtspējīgas izglītības kontekstā. Cilvēka personības attīstība: 

psihodinamiskā pieeja (A.Adlers, K.Jungs), psihosociālā pieeja. Biheiviorālā, humānistiskā, 

ekoloģiskā pieja cilvēka attīstībai. Karjeras attīstība cilvēka dzīves ciklos, cilvēka dzīves ciklu 

attīstības teorijas (D.Supers). Vecumposmu attīstības uzdevumi karjerā. Cilvēka dzīves ciklu 

īpatnības: bērnība, jauniešu vecumposms, pieaugušo periods. Krīzes kā izaugsmes faktors daţādos 

cilvēka dzīves ciklos. Krīţu veidi: attīstības krīzes, attiecību krīzes, emocionālās krīzes, 30 un 40 gadu 

krīzes. Profesionālās darbības izvēles un pilnveidi ietekmējošie faktori. Profesionālā pašnoteikšanās 

daţādās attīstības stadijās, profesionālās pašnoteikšanās konflikti. Izvēles fenomens briedumā. 

Profesionālā karjera un iespējamās krīzes faktori darbā. Izdegšanas sindroms un stress. Profesionālā 

stresa rašanos ietekmējoši faktori. Profesionālās karjeras pārvērtēšana. Darba maiľa un darba 

zaudēšana.  

Studiju rezultāti. Zināšanas-padziļināta izpratne par cilvēka personības psiholoģisko un sociālo 

attīstību. Prasme izvērtēt profesionālās izaugsmes iespējas daţādos vecumposmos. Kompetence- 

gatavība  veidot veiksmīgu karjeru un pašrealizēties.  

Pamatliteratūra 

1. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998. -271 lpp.  

2. Kulbergs J. Krīze un attīstība. – Liepāja: LPA, 1998  

3. Critical Reflections on Career Education and Guidance. Promoting Social Justice within a Global 

Economy. Irving B.,Malik B.ed.- Routledge Falmer, 2005  

4. Encyclopedia of Career Development. Vol.1-2., Greenhaus J.H., Callanan G.A.ed. –A SAGE 

Reference Publication, 2006.  

Papildliteratūra 

1. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб: Питер,1997.- 606 с.  

2. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир»,2005.-336 с.  

3. Зеер Э.Ф., Симанюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. - М.: Академический 

Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005.- 240 с.  

4. Adult Learning and Development: Perspectives from Educational Psychology. Book by Thomas 

Pourchot, M Cecil Smith; Lawrence Erlbaum Associates, 1998, -267p.  

Periodika 

1. Blumberga S., Grundmane I. Apmierinātība ar darbu un to ietekmējošie faktori.// Psiholoģijas 

pasaule, 2006/02. – 31.- 35.lpp.  

2. Horoškina J. Darbinieku profesionālā sadegšana.// Psiholoģijas Pasaule, 2004/09.-23.-30.lpp  

3. Kalēja N. Profesijas izvēle.// Psiholoģijas Pasaule, 2003/06.- 32.- 33.lpp  

4. Šteinberga Z. Cik reizes var manīt profesiju? // Psiholoģijas pasaule, 2004/08.-18.- 21.lpp. 
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Komunikācijas teorijas konsultēšanā 

Communication Theories in Counselling 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā PEDA 5008  

2 KP (36 h): lekc.18 h, semin. vai pr.d. 18 h., ieskaite ar atzīmi  

Izstrādāja: Baiba Briede, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesore.  

Brīvās izvēles kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1.vai 2. kursa 1.vai 3.semestrī 

pilna un nepilna laika studijās. 

Anotācija 

Studiju kursā pilnveido un izvērtē zināšanas un prasmes par komunikācijas filozofiju, būtību, veidiem 

un funkcijām, informācijas uztveres, sniegšanas un izpratnes īpatnībām. Studentiem veidojas izpratne 

par komunikācijas daudzveidību un modeļiem. Īpaši ir akcentētas klausīties un dzirdēt atšķirības, 

prasme pateikt to, ko grib pateikt, nformatīvā, kritiskā un empātiskā klausīšanās, konflikti, to veidi un  

risināšana, informatīvā un pārliecinošā runa. Kursā studenti pilnveido zināšanas un dalās pieredzē par 

darbu komandā, prasmēm sadarbības tīkla veidošanā, dibinot kontaktus ar daţādiem  (informatīvajiem 

un palīdzības) dienestiem un individuāliem cilvēkiem,  prasmēm sadarboties ar daţādām mērķgrupām. 

Atsevišķi ir izdalīti temati par komunikāciju organizācijā: komunikācijas ētika, komunikācijas modeļi 

organizācijā, komandas veidošana, līderība utt. Kursā akcentēta prasme: efektīvi 

sazināties/kontaktēties ar kolēģiem vai klientiem, izmantojot atbilstoša līmeľa valodu, komunikācijas 

elementus verbālā un neverbālā  saziľā, saskarsmes un sadarbības zināšanas. Atsevišķu tematu vai 

tematu grupu praktiskajos darbos studenti demonstrē prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt teorētiskas 

atziľas sakarībā praktisko uzdevumu rezultātiem. Kursa noslēgumā ir divas uzstāšanās auditorijas 

priekšā, kur\ām notiek spciāla gatavošanās atbilstoši iepriekš noteiktiem un  studentu grupā 

izdiskutētiem kritērijiem. 

Studiju rezultāti. Zināšanas: par komunikācijas būtību, filozofiju, teorijām, modeļiem, veidiem, 

saskarsmi un sadarbību, komunikāciju grupās, uzstāšanos. Prasmes: komunicēt, lai veicinātu pozitīvas 

saskarsmi un karjeras attīstības dziļāku izpratni klientiem; izvērtēt pētījumiem un praktiskai darbībai 

nepieciešamās komunikācijas teorijas. Kompetence: komunicēt daţādās situācijās, lai veicinātu 

pozitīvas saskarsmi un karjeras attīstības dziļāku izpratni klientiem; izvērtēt savas komunikācijas 

ietekmi uz darba situācijām; balstoties uz komunikācijas teoriju/atziľu izmantošanu praksē, pilnveidot 

zināšanas un prasmes un radīt arī inovatīvus risinājumus karjeras konsultanta darbā.   

 

Pamatliteratūra 

1. Adler R.B., Rodman G. (2000). Understanding Human Communication// seventh edition. USA: 

Harcourt College Publishers, 429 p. 

2. Edeirs Dţ. (1999). Efektīva komunikācija:Vissvarīgākā vadības mākslas metode. R.:Asja, 259 

lpp. 

Papildliteratūra: 

1. Journal of Communication. Published on behalf of the International Communication Association. 

2. Omārova S.(1996). Cilvēks runā ar cilvēku./ Saskarsmes psiholoģija. R.: Kamene, 126 lpp. 

3. Veinberga S. (2004) Publiskās attiecības. Teorija un prakse. R.:  Zvaigzne ABC, 327 lpp. 
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Inovācijas augstskolas didaktikā 

Innovations in Tertiary Didactics 

Jelgavā 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā PEDA 6009  

4 KP (60 h): lekc.30 h, diskusijām vai pr.d. 30 h., ieskaite ar atzīmi  

Izstrādāja: Baiba Briede, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesore.  

Brīvās izvēles kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1. vai 2.kursa 2. vai 4. semestrī 

pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija 

Studiju kursā maģistranti var izvēlēties 15 moduļus no 25-30 moduļiem. Viľi pilnveido zināšanas un 

prasmes par augstākās izglītības problēmām, ES, Latvijā un LLU, inovācijām, modeļu un moduļu 

veidošanu studiju programmās, mācīšanos (stili, prasmes), studiju metodēm, izziľas mērķu 

taksonomijām, studentu sasniegumu vērtēšanu, kompetenci kā pedagoģisku kategoriju un ekoloģisko 

pieeju izglītībā.  Kursā maģistranti pilnveido zināšanas un dalās pieredzē par darbu komandā mācību 

iestādēs. Atsevišķa moduļu grupa aptver psiholoģiska satura zināšanas par pieaugušo vecumposmu 

īpatnībām, dzīļu psiholoģiju izglītībā, NLP, emocionālo izdegšanu un stresu. E-studiju moduļos 

maģistranti pamatā trenējas prasmju izmantošanā Moodle vidē. Prezentāciju, interaktīvās tāfeles 

lietošanas un retorikas moduļos tiek pilnveidotas uztāšanās prasmes.   

Studiju rezultāti. Zināšanas: par inovāciju būtību, didaktikas teorijām, moduļiem un modeļiem, 

studiju metodēm un izziľas mērķu taksonomijām, vērtēšanu, psiholoģijas atziľām izglītībā un 

uztāšanos. Prasmes: izmantot studiju un vērtēšanas metodes, veicinot kursu apguvi;  izvērtēt 

pētījumiem un praktiskai darbībai nepieciešamās didaktikas teorijas. Kompetence: izmantot 

didaktikas, IT un psiholoģijas zināšanas un prasmes studiju kursu docēšanā un saskarsmē kopumā; 

izvērtēt savas profesionālās pilnveides ietekmi uz darba situācijām; balstoties uz didaktikas 

teoriju/atziľu izmantošanu praksē, pilnveidot zināšanas un prasmes un radīt inovatīvus risinājumus 

docētāja darbā. 

Pamatliteratūra 

5. Gudjons H. (1998). Pedagoģijas pamatatziľas. Rīga: Zvaigzne ABC. 

6. Ramsden P. (2003). Learning to Teach in Higher Education. New York: Routledge Falmer. 

7. Ţogla I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa.    

Papildliteratūra: 

7. Research in Higher Education (Print ISSN: 0361-0365; Electronic ISSN 1573-188X )  

8. The Journal of Higher Education (ISSN: 0022-1546 ) 

9. The Review of Higher Education (Print ISSN: 0162-5748; Online ISSN: 1090-7009) 
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Izglītības sistēmas angļu valodā  

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Valo6014 

2KP (32h): semināri 32 h, ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Larisa Maļinovska Valodu katedras asoc. prof., Dr. paed.  

Brīvās izvēles kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖ 1. vai 3. semestrī pilna un nepilna 

laika studijās 

 

Anotācija 

Izglītības sistēmas. Latvijas un citu ES valstu izglītības sistēmu salīdzinājums. Vārdnīcas un 

enciklopēdijas. Bibliogrāfija. Izglītības, pedagoģijas un psiholoģijas terminoloģija. Datu bāzes par 

izglītību, pedagoģiju un psiholoģiju. Periodiskie izdevumi par izglītību, pedagoģiju un psiholoģiju. 

Mācību un studiju metodes. Skolēnu un studentu mācību sasniegumu pārbaudes metodes. Mācību 

grāmatas un līdzekļi. Maģistra darba teorētiskais aparāts. Personības attīstības ekoloģija. Pētnieciskā 

darba metodes. Maģistra darba anotācija. Zinātniskā darba noformēšana un prezentācija.  

Studiju rezultāti. Zināšanas par ES valstu izglītības sistēmām. Prasme izmantot profesionālo un 

zinātnisko literatūru angļu valodā. 

 

Pamatliteratūra 

1. Farrell M., Kerry T., Kerry C. The Blackwell Handbook of Education. - Oxford UK & Cambridge 

USA : Blackwell Publishers, 1995. -333 p.  

2. Structures of the Education and Initial Training Systems in European Union. - 2nd ed. - Brussels, 

1995. - 458 p.  

3. International Encyclopedia of Adult Education and Training / ed.by A.C.Tuijnman. - 2nd ed. - 

Great Britain: Pergamon, 1996. - 959 p.  

4. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development- USA: Harvard University Press, 1996.  

Papildliteratūra: 

1. B.Austin Year 2000 in Easy Steps. UK, 1998-99  

2. I. Matisone A Guide to Business Letter Writing. R. , 1991  

3. Education//Britain. The Country and its People: an Introduction for Learners of English by James 

O'Driscoll.-OUP, 1995. P130 - 140.  

4. Trimer J., McCrimmon J. . Writing with a Purpose. Boston ...[et all.]: Houghton Mifflin Company, 

1988.  

Periodika 

1. Journal of Science Education  

2. www.unesco.org/education  

3. www.europe.com  

4. Proceedings of conferences in education  
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Teorētisko atziņu aprobācija 

Theoretical Knowledge Approbation  

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā PedaP093   

15 KP (240 h): lekc.20 h, semin. vai pr.d. 220 h., ieskaite  

Izstrādāja: Ludis Pēks, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesors (emeritus) un Inga Andersone 

Izglītības un mājsaimniecības institūta lektore. 

Obligātais kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija‖, 1. kursa 1. un 2. semestrī, 2. kursa 3. 

un 4. semestrī, pilna un nepilna laika studijās. 

Anotācija 

Teorētisko atziľu aprobācija zinātľu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu 

aspektā. Maģistrantiem jānostiprina prasmes un iemaľas izmantot pedagoģijas un psiholoģijas teorijas 

visās izglītības/mācību stadijās daţādās izglītības vidēs. Studiju kursa ietvaros atbilstoši maģistra 

darba pētījumu tematam maģistrants aprobē teorētiskās atziľas izglītības mikro- (izglītības iestāde, 

eksperimentālā grupa u. tml.), mezo- (vairākas mikrovides: ģimene, ārpusskolas interešu izglītība 

u.tml.) un eksovidē (apdzīvotā vieta, vecāku darbavietas u.tml.).  

Maģistrants apzina un izvērtē konkrētajā izglītības vidē aktuālas problēmas un inovāciju 

nepieciešamību, kā arī pedagoģiskā eksperimenta iespējas, izvērtē maģistra studijās, nodarbībās 

patstāvīgajās literatūras studijās gūto atziľu ietekmi uz personisko darbību. Pieredzē gūtās zināšanas, 

prasmes un kompetenci, kā arī spēju patstāvīgi veikt pētniecisko darbību atspoguļo portfolio. Tajā 

maģistrants apkopo personīgās pieredzes refleksiju, formālo, neformālo, informālo izglītību un 

pedagoģisko darbību raksturojošus dokumentus un materiālus, uzskaitot un analizējot esošos 

materiālus, pieredzes apmaiľu citās izglītības iestādēs, ārzemju pieredzi, pieredzi pētnieciskā darbā. 

Jāuzskaita arī sasniegumi un līdzdalība skolas, reģionālajos, valsts mēroga un starptautiskos projektos. 

Teorētisko atziľu aprobācijas procesā gūto pieredzi maģistrants apkopo referātos un prezentē vismaz 

divās maģistrantu zinātniski praktiskajās konferencēs.  

Studiju rezultāti. Zināšanas- integrētas studiju kursos apgūtās zināšanas, lai tās aprobētu praksē. 

Prasmes integrēt un izmantot teorētiskās atziľas, lai plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, 

sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot 

izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Kompetence- sadarbībā ar vadītāju veikt zinātniski pētniecisko darbību 

un sagatavotu referātus un publikācijas par tās rezultātiem; vadīt skolēnu un studentu zinātniski 

pētniecisko darbu; izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus. 

 

Pamatliteratūra 

1. Augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode (2009). 

Pieejams:http://www.tsi.lv/Research/Conference/MIP_2009/6.pdf 

2. LLU IMI starptautisko konferenču "Rural Environment. Education. Personality" materiāli  

3. UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2009.-2013., (2009) 

Pieejams: http://www.unesco.lv/custom/Microsoft%20Word%20-

%20UNESCO%20LNK%20darbib%20strat%202009-13%20_GALA%20VERSIJA_.pdf 

4.  Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode (2009). Pieejams: 

http://www.aic.lv/eqfm/7_fona_in.htm 

5. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (2009). Luksemburga: EK Oficiālo publikāciju birojs, 20 lpp. 

 

Papildliteratūra 

1. Multi-Science Journals Collection (http://multi-science.metapress.com) 

2. Eiropas Kvalitātes vadības fonds (1999) Pieejams: http://www.aic.lv/eqfm/default.htm 
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3. pielikums 
AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "Pedagoģija"  

PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJAS 

S t u d i j u   p l ā n s (Stājas spēkā 1.  kursam ar 01.09.2010.)       

Nr.     Kursa 1.studiju gads 2.studiju gads 

p.k. Kods Studiju kurss apjoms, 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

      KP Pārbaudījuma veids 

Obligātie studiju kursi A (23 KP)           

1 Peda6026 Pētījumu metodoloģija (8KP) 2 Ia       

  Peda6027   2   Ia     

  Peda6028   2     Ia   

  Peda6029   2       E 

2 Peda5016 Pedagoģija un psiholoģija (8KP) 2 Ia       

  Peda5017   2   Ia     

  Psih5010   2     Ia   

  Peda5018   2       E 

3 Filz5006 Izglītības filozofija 2 E   (E)   

4 Peda6003 Izglītības sistēmas un ES 2 Ia   (Ia)   

5 Peda5001 Didaktikas attīstības tendences 3   E   (E) 

Kopā   23         

Obligātās izvēles profesionālās specializācijas studiju kursi B  

1 Peda6008 Profesionālā specializācija 7   E   (E) 

2 Peda5010 Ķermeľa kultūra 2 Ia   (Ia)   

3 Psih6003 Mijdarbību analīze 2 Ia 

4 Peda5024 Alternatīvā pedagoģija 2 Ia 

5 Peda5015 Skolvadība 2 Ia 

6 Psih5004 Pedagoģiskā saskarsme 2 Ia 

7 Psih6001 Neirolingvālā programmēšana  2 Ia 

8 Filz5007 Ētika 2 Ia 

9 Filz5009 Kultūrzinības 2 Ia 

Kopā     23         

Brīvās izvēles studiju kursi C           

1 Psih6009 Cilvēka dzīves cikli 2 Ia   (Ia)   

2 Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā 2 Ia   (Ia)   

3 Peda6009 Inovācijas augstskolas didaktikā 4 Ia 

4 Valo6014 Izglītības sistēmas angļu valodā 2 Ia 

Kopā: 23 obl.+7 prof. spec.+10 izv. no B un C sadaļas 40         

  

PedaP09

3 Teorētisko atziņu aprobācija,  kopā 15         

1 PedaP089 Teorētisko atziľu aprobācija 1 3 I       

2 PedaP090 Teorētisko atziľu aprobācija 2 5   I     

3 PedaP091 Teorētisko atziľu aprobācija 3 5     I   

4 PedaP092 Teorētisko atziľu aprobācija 4 2       I 

  Peda6006 Maģistra darbs, kopā 25         

1 Peda6030 Maģistra darbs [klātiene 1. un 2. sem] 9   I     

2 Peda6032 Maģistra darbs [3., 4., klātiene] 16       I 

3 Peda6031 

Maģistra darbs [neklātiene 1. un 2. 

sem] 5   I     

4 Peda6033 Maģistra darbs [3., 4., 5. neklātiene] 20*       I* 

    Pavisam kopā  80         

Paskaidrojumi: I- ieskaite, Ia- ieskaite ar atzīmi, E-eksāmens. Iekavās norādīts kursa studiju semestris 

maģistrantiem, kuri uzsāk studijas pāra gados.  

*Nepilna laika studijās Maģistra darbs II kopējais apjoms 20 KP, t.sk. 16 KP  5. semestrī  

SASKAĽOTS: Akadēmiskās maģistra studiju programmas direktors "Pedagoģija" direktors Ludis Pēks  
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4. pielikums 

Akadēmiskais personāls un studiju kursi 

 

Studiju kursi Apjoms, KP Mācībspēki 

Obligātie studiju kursi A   

Pētījumu metodoloģija  8 L. Pēks, prof. (emeritus), Dr. paed.; 

A.Aizsila, asoc.prof., Dr. paed. 

Pedagoģija un psiholoģija  8 I.Katane, asoc. prof. Dr. paed. 

L. Pēks, prof. (emeritus), Dr. paed.;  

A.Vecgrāve, doc. Dr.psych. 

Izglītības filozofija 2 L.Leikums, doc. Dr. phil. 

Izglītības sistēmas un ES 2 L. Pēks, prof. (emeritus), Dr. paed.; 

A.Aizsila, asoc.prof., Dr. paed. 

Didaktikas attīstības tendences 3 I.Katane, asoc. prof. Dr. paed. 

Obligātās izvēles profesionālās 

specializācijas studiju kursi B 

  

Profesionālā specializācija 7 L. Pēks, prof. (emeritus), Dr. paed.;  

I. Andersone, lektore, Mg.paed. 

I. Soika, lektore, Mg.paed. 

V.Ļaudams, vieslek., maģ. sab.vad. 

Ķermeľa kultūra 2 L. Damberga, vieslekt. Mg,paed. 

Mijdarbību analīze 2 L. Pēks, prof. (emeritus), Dr. paed.; 

A.Vecgrāve, doc. Dr.psych. 

Alternatīvā pedagoģija 2 A.Aizsila, asoc.prof., Dr. paed. 

Skolvadība 2 V.Ļaudams, vieslektors, maģ. 

sab.vad. 

Pedagoģiskā saskarsme 2 L. Pēks, prof. (emeritus), Dr. paed.; 

Neirolingvālā programmēšana  

2 L. Pēks, prof. (emeritus), Dr. paed.; 

A.Vecgrāve, doc. Dr.psych. 

Ētika 2 G.Brāzma, doc. Dr. phil. 

Kultūrzinības 2 N.Lūse, viesdocente, Dr.paed., 

Dr.art. 

Brīvās izvēles studiju kursi C   

Cilvēka dzīves cikli 2 A.Vecgrāve, doc. Dr.psych. 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā 2 B.Briede, prof., Dr.paed. 

Inovācijas augstskolas didaktikā 4 B.Briede, prof., Dr.paed. L. Pēks, 

prof. (emeritus), Dr. paed.; I.Katane, 

asoc. prof. Dr. paed. A.Vecgrāve, 

doc. Dr.psych. 

Izglītības sistēmas angļu valodā 2 L.Maļinovska, asoc.prof. Dr.paed. 

Teorētisko atziľu aprobācija 15 L. Pēks, prof. (emeritus), Dr. paed.;  

I. Andersone, lektore, Mg.paed. 

Maģistra darbs 25 A.Zeidmane, asoc.prof. Dr.paed. un 

visi tabulā minētie doktori. 

 80  
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5. pielikums 

Izglītības un mājsaimniecības institūta mācībspēku un maģistrantu zinātniskie pētījumi  

un līdzdalība projektos 

 

Pētniecības virzieni 

 izglītības ekoloģija (asoc. prof. I.Katane, prof. L.Pēks, doktorante R.Renigere u.c.); 

 kompetence lauku vidē (prof. B.Briede);  

 profesionālā un karjeras izglītība (prof. B.Briede, prof. L.Pēks, asoc. prof. A.Aizsila);  

 dzīves kvalitāte mājas vides kontekstā (asoc. prof. V.Dišlere, doc. A.Pridāne); 

 dabas un inţenierzinātľu didaktika (prof. A.Zeidmane). 

 

Izglītības ekoloģija 

90-tajos gados sākti pedagoģiskās vides pētījumi (Ludis Pēks, Baiba Briede, Tālivaldis Sēja 

(1955-2009), Anita Aizsila, Irēna Katane, Inita Soika), kas ietvēra sevī kā materiālo, tā sociālo 

vidi visā tās daudzveidībā. Izvērtēta ilggadīga pētnieku pedagoģiskā pieredze un 

Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes absolventu sasniegumi darbā. Cilvēka ekoloģijas 

teoriju un koncepciju ietekmē pedagoģiskās vides pētījumi transformējās un paplašinājās, 

veidojoties un attīstoties izglītības ekoloģijas virzienam. Pētījumu rezultātā tika izstrādāta 

izglītības ekoloģijas filozofiski metodoloģiskā bāze, pamatota izglītības ekoloģijas vieta un 

loma cilvēka ekoloģijas daudzo apakšvirzienu vidū. Izveidota izglītības ekoloģijas 

monogrāfiju sērija, kurā kopš 2006. gada izdoti četri darbi. Pēdējos gados turpinājās darbs pie 

izglītības ekoloģijas konceptuālā pamatojuma attīstības. Pētījumos raksturota izglītības 

paradigmu daudzveidība mūsdienās, kas liecina par pārmaiľu procesiem sabiedrībā, zinātnes 

attīstību un plurālismu mūsdienu demokrātiskajā izglītības vidē. Ir dots ekoloģiskās 

paradigmas izglītībā un konceptuālo pieeju komplementaritātes zinātniskais pamatojums. 

Pamatota sistēmpieeja vides modeļu izstrādē, respektējot vides strukturālo, funkcionālo un 

evolucionāro aspektu, formulēti un pamatoti ekoloģiskās pieejas pamatprincipi izglītībā. 

Pētījumi rezultējušies vienā promocijas darbā (Katane, 2005), maģistra darbos un 

pedagoģijas un didaktikas studiju kursos, tai skaitā akreditējamā studiju programmā. 

Pētījumu rezultāti atspoguļoti 54 referātos starptautiskās zinātniskās konferencēs, 62 rakstos 

starptautiskos zinātniskos izdevumos, 5 zinātniskos rakstos Latvijā un 38 citās publikācijās, to 

skaitā trīs monogrāfijās.  

Kompetence lauku vidē  

Deviľdesmito gadu beigās uzsākti kompetences kā mūsdienās aktuālas pedagoģiskās 

kategorijas teorētiskie un praktiskie pētījumi (Baiba Briede, Anda Zeidmane, Maija Sirvide, 

Vilnis Tomsons). Izvērtēti kompetences pētīšanas aspekti, veidi un komponenti, kompetences 

sakarība ar mikro, mezo, ekso un makrosistēmām kā nepieciešams nosacījums mūsdienu 

speciālistiem jebkurā nozarē. Turpinās pētījumi par kompetences izvērtēšanu un 

profesionālisma rādītājiem. Konstruktīvisma un mikro, mezo, ekso un makrosistēmu 

pamatnostādnes paredz dialoga prasmju attīstīšanu, kas palīdz attīstīt arī refleksijas spēju. 

Pētījumi rezultējušies trijos promocijas darbos (Briede, 1996; Zeidmane, 1996; Sirvide 

(Laitāne), 2003), maģistra darbos un pedagoģijas studiju kursa saturā. Pētījumu rezultāti 

atspoguļoti 56 referātos starptautiskās zinātniskās konferencēs, 63 rakstos starptautiskos 

zinātniskos izdevumos, 8 zinātniskos rakstos Latvijā un 20 citās publikācijās, to skaitā divās 

monogrāfijās. 

Piesaistītie projekti: 

 ESF projekts ―Akadēmiskā personāla un skolotāju kompetences paaugstināšana LLU‖ 

2006/0101/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0124/0067 

 Starptautisks projekts Network of European Tertiary Level Educators. Socrates 

programme project GRANT AGREEMENT: 114053-CP-1-2004-1-UK-
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ERASMUS-TN; Coordinating Institution - University of Southampton (UK), piedalās 

31 partnerinstitūcija, 2004. - .2007. 

Profesionālā un karjeras izglītība  

Profesionālās un karjeras izglītības pētījumi (Ludis Pēks, Baiba Briede, Tālivaldis Sēja, Anita 

Aizsila, Inita Soika) kā formālās, tā neformālās izglītības jomā veikti sadarbībā ar citām LLU 

struktūrvienībām, Latvijas augstskolām, Latvijas profesionālās izglītības vidusskolām un 

koledţām, kā arī ārvalstu izglītības institūcijām. Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, 

izveidota profesionālās izglītības skolotāju tālākizglītības programma un didaktikas mācību 

līdzekļu sērija. Tie aprobēti darbā ar vairāk kā 500 strādājošiem vai topošajiem pedagogiem. 

Izveidoti un definēti četri profesionālās izglītības attīstības scenāriji: tradicionālais, 

ekonomiskais, ilgtspējīgas attīstības un sadarbības. Definēti to vērtēšanas kritēriji: izglītības 

kvalitāte, izglītojamo intereses, ES fondu izmantošanas iespējas, sociālās spriedzes 

mazināšana, sadarbība ar uzľēmumiem un citi. Pētījumi rezultējušies divos promocijas 

darbos (Aizsila, 1997; Sēja, 2008). Šajā virzienā ir daudzi maģistra darbi un pētījumi 

tiek izmantoti profesionālās specializācijas kursā. 

Kopš 2006. gada (ieskaitot) profesionālās izglītības problēmas pētītas 37 maģistra darbos. 

Šajā gadā (2010.) jau aizstāvēti trīs un tiek gatavoti aizstāvēšanai šā gada jūnijā četri (no 10) 

maģistra darbiem, kuros pētītas profesionālās izglītības problēmas. Daţi jau aizstāvēto darbu 

piemēri.  

Krūze I. (2009). Mācību pilnveide pavāru profesionālajā izglītībā.  

Vilkriste L. (2008). Meţa īpašnieku neformālā izglītība Latvijā.  

Pūre Z. (2008). Audzēkľu adaptācija Smiltenes tehnikumā. 

Dzelzkalēja V. (2008). Mācību priekšmeta „Viesu apkalpošanas organizācija‖ pilnveide 

Bulduru Dārzkopības vidusskolā. 

Ziemele L. (2007). Mācību procesa diferenciācija pavāru profesijas apguvē Jelgavas Amatu 

skolā.  

Vanaga M. (2007). Profesionālās izglītības iestāţu kvalitātes vērtēšanas kritēriji.  

Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma skolotāju veiktie pētījumi:  

Lapsa A. (2006). Valsts Priekuļu Lauksaimniecības tehnikuma audzēkľu kvalifikācijas prakse 

Somijā, Vācijā un Dānijā.  

Ansone O. (2006). Audzēkľu komunikatīvo prasmju attīstīšanas nepieciešamība profesionālās 

izglītības iestādē.  

Buča M. (2006). Mācīšanās motivācijas veicināšana lauksaimniecības profesionālajā mācību 

iestādē. 

Profesionālās un karjeras izglītības pētījumu rezultāti atspoguļoti 74 referātos starptautiskās 

zinātniskās konferencēs, 84 rakstos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 8 zinātniskos 

rakstos Latvijā un 53 citās publikācijās, to skaitā divās monogrāfijās. 

Piesaistītie projekti: 

 ERAF „Apmācību analīze lauksaimniecībā, meţsaimniecībā un uzľēmējdarbībā laukos‖ 

Nr. FM2006/ERAF-5.2.3.-4 

 Pieaugušo tālākizglītības ilgtspējīga attīstība daudzveidīgā kultūrvidē. No LLP-LdV-

VETPRO -2007-IV-317 

 Uzľēmumu un iestāţu personāla kompetences paaugstināšana vides veidošanā‖ 

ESF3242/0034-ZV65 

 Projekts‖ Karjeras konsultēšanas pasākumi lauku reģionu arodvidusskolu 

audzēkľiem,vidusskolēniem,LLU studentiem un reflektantiem „‖—Līg. 

Nr.VPD1/ESF/PIAA/05APK/3.2.7.2./0104/0067 

 „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs‖ Līg.Nr. 

2006/0161/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0043/0067/ 

 IZM pētniecības projekts ―Mājturības un karjeras izglītība Latvijas laukiem ES kontekstā‖ 

lluzp 07-47, 2007.g. 
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 IZM pētniecības projekts ― Profesionālā un tālākizglītība Latvijas laukiem ES kontekstā‖ 

06.32 – xp39, 2006.g. 

 IZM pētniecības projekts ― Profesionālā un tālākizglītība Latvijas laukiem ES kontekstā‖ 

2005/2 05.2, 2005.g. 

Dzīves kvalitāte mājas vides kontekstā 

Dzīves kvalitāte mājas vides kontekstā ietver pētījumus par cilvēka un sabiedrības dzīves 

kvalitātes paaugstināšanos kā vienu no nepārtrauktās mūţa izglītības stratēģiskā mērķa 

vadlīnijām un Latvijas izaugsmes modeļa mērķiem (Vija Dišlere, Iveta Līce, Aija Pridāne, 

Zane Beitere-Šeļegovska). Pētījumos izvērtētas dzīves kvalitātes koncepcijas, teorijas un to 

attīstības tendences, kā arī dzīves kvalitātes daudzdimensiju aspekti: sociālie, ekonomiskie, 

politiskie, labklājība, drošība, ilgtspējība u.c. Šajā virzienā daudz pētījumu ir par 

mājsaimniecības/mājturības izglītības attīstības problēmām: apgūstamā satura, mērķa, 

uzdevumu un rezultātu saskaľotību, radošuma un pašrealizācijas vajadzības veidošanos; 

socializācijas un kulturizācijas procesiem dzīves kvalitātes ekonomiskā, garīgā un kultūras 

kritēriju kontekstā. Pētījumi rezultējušies trijos promocijas darbos (Dišlere, 1997; Līce, 

2005; Pridāne, 2009 ). Šajā virzienā ir daļa maģistra darbu un pētījumi tiek izmantoti 

profesionālās specializācijas kursā. Pētījumu rezultāti atspoguļoti 36 referātos starptautiskās 

zinātniskās konferencēs, 39 rakstos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 6 zinātniskos 

rakstos Latvijā un 9 citās publikācijās, to skaitā vienā monogrāfijā. 

Piesaistītie projekti: 

 Pilsoniskā patērētājizglītība (Consumer Citizenship –Network (CCN)) No 230346-CP-

1_2006-1-NO-ERASMUS-TN 

 Patērētāju izglītošanas pilnveide laukos (Empowering Rural Consumer) 2004-2007. Nr. 

06-LVA01-S2G01-00004-3.   

 IZM pētniecības projekts ―Mājturības un karjeras izglītība Latvijas laukiem ES kontekstā‖ 

lluzp 07-47, 2007.g. 

Dabas un inženierzinātņu didaktika  

5 disertācijas (viena aizstāvēta- A. Zeidmane). Šajā virzienā ir daļa maģistra darbu un 

pētījumi tiek izmantoti profesionālās specializācijas kursā.   
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6.pielikums 

Studiju programmas un tās realizācijas novērtējums 2008./ 2009. s.g. 

Anketa 

Lūdzu, novērtējiet LLU PM studiju programmu un tās realizāciju 2008/09 s.g. 

Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši) 

(Komentārus varat turpināt arī lapas otrajā pusē, norādot jautājuma Nr.) Paldies par atsaucību! 

Nr. Jautājums, komentārs Vērtējums 

1.  

Studiju kursi (priekšmeti) satura mūsdienīgums, saistība ar aktuālām izglītības 

problēmām 

 

Komentārs  

2.  
Profesionālās specializācijas iespējas  

Komentārs  

3.  
Nodarbību plānojums, iespējas apvienot studijas ar darbu  

Komentārs  

4.  
Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte  

Komentārs  

5.  
E-vides izmantošanas studijās: lietderība, efektivitāte u.c.  

Komentārs  

6.  
Projekcijas tehnikas (multimediju) un datoru izmantošana nodarbībās  

Komentārs  

7.  
Mācībspēku atsaucība, palīdzība, konsultācijas, motivēšana studijām  

Komentārs  

8.  
Maģistrantu sasniegumu un attieksmju novērtēšana (objektivitāte u.c.)    

Komentārs  

9.  
Programmas vadītāja darbs, pieejamība, atbalsts studijām  

Komentārs  

10.  
Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā  

Komentārs  

11.  

Dekanāta un LLU administratīvā personāla darbs, pieejamība, atsaucība, atbalsts 

studijām 

 

Komentārs  

12.  
IMI palīgpersonāla personāla darbs, pieejamība, atsaucība   

Komentārs  

13.  
IMI bibliotēkā esošo avotu kvalitāte, mūsdienīgums, atbilstība programmai  

Komentārs  

14.  
IMI bibliotēkas izmantošanas iespējas, faktiskie un vēlamie izmantošanas laiki  

Komentārs  

15.  
 Pētījumu aprobācijas iespējas maģistrantu un citās konferencēs, semināros, darbavietā  

Komentārs  

16.  

 Studiju ietekme uz Jūsu kompetenci, profesionālo darbību: iegūto atziľu realizācija 

praksē, inovācijas 

 

Komentārs  

17.  

 Studiju ietekme uz Jūsu profesionālo karjeru, konkurētspēju pašreiz un nākotnē 

(prognozes) 

 

Komentārs  

 

Citi ieteikumi studiju programmas un tās īstenošanas pilnveidei  

(var turpināt lapas otrajā pusē): 
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LLU PM studiju programmas un tās realizācijas novērtējums 2008/09 s.g . 

Aptaujas rezultāti, atbilžu skaits 

 (Aptaujāts 21 respondents- maģistranti, kuri studējuši 1. studiju gadu) 

Novērtēšanas skala: 4 (teicami), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši) 

Nr. Jautājums 
Vērtējums 

4 (teicami) 3 (labi) 

1.  
Studiju kursi (priekšmeti) satura mūsdienīgums, saistība ar 

aktuālām izglītības problēmām 
21  

2.  Profesionālās specializācijas iespējas 20 1 

3.  Nodarbību plānojums, iespējas apvienot studijas ar darbu 19 2 

4.  Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte 21  

5.  E-vides izmantošanas studijās: lietderība, efektivitāte u.c. 21  

6.  
Projekcijas tehnikas (multimediju) un datoru izmantošana 

nodarbībās 
20 1 

7.  
Mācībspēku atsaucība, palīdzība, konsultācijas, motivēšana 

studijām 
20 1 

8.  
Maģistrantu sasniegumu un attieksmju novērtēšana 

(objektivitāte u.c.)   
21  

9.  Programmas vadītāja darbs, pieejamība, atbalsts studijām 21  

10.  Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā 21  

11.  
Dekanāta un LLU administratīvā personāla darbs, pieejamība, 

atsaucība, atbalsts studijām 
20 1 

12.  IMI palīgpersonāla personāla darbs, pieejamība, atsaucība  18 3 

13.  
IMI bibliotēkā esošo avotu kvalitāte, mūsdienīgums, atbilstība 

programmai 
18 3 

14.  
IMI bibliotēkas izmantošanas iespējas, faktiskie un vēlamie 

izmantošanas laiki 
16 5 

15.  
 Pētījumu aprobācijas iespējas maģistrantu un citās konferencēs, 

semināros, darbavietā 
19 2 

16.  
 Studiju ietekme uz Jūsu kompetenci, profesionālo darbību: 

iegūto atziľu realizācija praksē, inovācijas 
21  

17.  
 Studiju ietekme uz Jūsu profesionālo karjeru, konkurētspēju 

pašreiz un nākotnē (prognozes) 
20 1 
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7. pielikums 

Pedagoģijas maģistra studiju programmas 

infrastruktūra  

Nr. 

P.k

. 

Struktūrvienība Nosaukums Raksturojums Vēlamie 

nodrošinājuma 

uzlabojumi 

1.  Izglītības un 

mājsaimniecības 

institūts 

243. auditorija 243. t. – 56 sēdvietas, tāfele, 

ekrāns 2,0 x 1,5m, video iekārta 

Studiotehnik, grafoprojektors, 

stacionārā multimedija iekārta 

Vēlams ar 

INTERNET‘a 

pieslēgums 

  327. auditorija 50 vietas, tāfele, grafoprojektors, 

stacionārā multimedija iekārta 

 

  336. auditorija 50 vietas, interaktīvā tāfele 

Polyvision, ekrāns, 

grafoprojektors, stacionārā 

multimedija iekārta, TV, internet 

pieslēgums 

 

  431. auditorija 50 vietas, tāfele, ekrāns, 

grafoprojektors, stacionārā 

muktimedija iekārta 

 

  Semināru un 

grupu darbu telpas 

338. un 339 . aud. 

24 - 26 vietas, tāfeles, interaktīvā 

tāfele Smart un mutimedija 

iekārta (339) grafoprojektori, 

 

 

  Datorklase  15 datori, INTERNET  

  Speciālās 

literatūras 

bibliotēka 

 apm. 4000 vienības, kopētājs, 

dators ar Internet pieslēgumu 

Nepiecieš. Regulāri 

papildināt ar 

jaunumiem, 

kopētājs 

2.  Filozofijas 

katedra 

Semināru telpa 30 vietas, tāfele,grafoprojektors, 

videomagnetofons ―Panasonic‖, 

televizors ―Panasonic‖, 

audiomagnetofons ―Sharp‖, 

videokamera ―Sony‖ 

 

3. Valodu katedra Semināru telpa 25 vietas, videomagnetofons 

―Sony‖, audioaparatūra 

―Panasonic‖,  televizors ―Sony‖, 

Kopētājs – Canon 1550, 

grafoprojektors. 

 

4. Informācijas 

tehnoloģiju fak.  

Datoru klases telpas – 11. , 27. , 28 – katrā telpā 

12 vietas 

Datori – 33 gb. 

 

5. LLU 

Fundamentālā 

bibliotēka 

Fundamentālā 

bibliotēka, 

lasītava 

CD-ROM, INTERNET, Alefs, 

Alise, 2000 grāmatu pedagoģijā 

un psiholoģijā, 15 nosaukumi 

ţurnāli 

Jāpalielina grāmatu 

un ţurnālu nosauk. 

Un grāmatu eks. 

skaits 
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8. pielikums 

Maģistrantu veiktā programmas SVID analīze 

2009. gada oktobrī 

Izvērtējot programmas atbilstoši SVID (SWOT) metodikai, konstatēts, ka tās spēku, vājumu 

iespējas un draudus galvenokārt raksturo šādi faktori. 

Spēks 

 Akreditēta studiju programma. 

 Motivēti studenti. 

 Zinoši mācībspēki. 

 Informācijas aprite un pieejamība. 

 Atbalstoša studiju vide. 

Vājums 

 Nepietiekams valsts atbalsts. 

 Budţeta vietu samazinājums. 

 Vērtēšanas kritēriji. 

 Studiju kursu pētniecības 

nodrošinājums. 

 Nepietiekoša informācijas par 

studentu apmaiľu.  

 

Iespējas 

 Vieslektoru piesaiste 

 Studiju kvalitātes pilnveide 

 Studentu apmaiľas programmas 

 Starptautiska sadarbība 

 Starpuniversitāšu sadarbība 

 Pedagogu tālākizglītības 

programmu veidošana 

 Pedagogu apvienību aktivitāte 

 Jauni mācību priekšmeti 

Draudi 

 Līdzīgas programmas 

 Skolotāja profesijas prestiţs 

 Augstskolu reforma 

 Demogrāfiskā situācija 

 IZM nostāja 

 Ekonomiskā situācija 

 Pedagogu atalgojums 

 Zinošāko pasniedzēju emigrēšana 
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9. pielikums 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

Izglītības un mājsaimniecības institūts 
 
 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 
 

Maģistra studiju programma Pedagoģija  
 Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā 

 

 Ar Akreditācijas komisijas 2004. gada 4. februāra lēmumu Nr. 680a  

akreditēta līdz 31.12.2010.  

Akreditācijas lapa Nr. 026-655, no 23.02.2004.  
 

 

 

Pašnovērtējuma ziľojums apspriests  

un apstiprināts LLU Senātā: 

 2004. gada 10. novembra lēmums Nr. 5 -55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELGAVA 2004 
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LLU Senāta 2004. gada 10. novembra lēmuma Nr. 5 -55 Par TF akreditēto 

studiju programmu 2003./2004. studiju gada pašnovērtējumu ziľojumiem kopija 

(ievietota tikai drukātājā pašnovērtējuma ziľojumā) 
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Programmas pašvērtējums par 2003./04. studiju gadu 

 

Programmu 2003./04. studiju gadā novērtēja (ekspertu komisijas 20.01.2004. ziľojums) 

eksperti– Tallinas pedagoģiskās  universitātes emiritētā profesore V. Ruus,  Kauľas Vitautas 

Magnus universitātes profesore M. Tereseviciene, Helsinku universitātes profesore K.Turkki 

un LU pedagoģijas un psiholoģijas institūta profesore T.Koķe pēc 6 galvenajiem kvalitātes 

aspektiem. Novērtējumi; ļoti labi,labi vai apmierinoši. Visi četri eksperti vienojās  

pedagoģijas maģistra akadēmisko studiju programmu LLU rekomendēt akreditācijai uz sešiem 

gadiem.  

Novērtējums apmierinoši dots šādos aspektos. 
 Atbilstība Latvijas Republikas izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem 

aktiem un Eiropas Savienības prasībām un rekomendācijām.  

 Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 

risināšana, datoru, multimēdiju un interneta izmantošana. 

 Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metoţu objektivitāte un izmantošana 

studiju procesa pilnveidošanai.  
Tika izvērtēti ekspertu atzinumi un pilnveidota studiju programmas īstenošana: aktualizēti 

kompetenču pieejas pētījumi un to izmantošana, lai plānotu un sasniegtu studiju rezultātus; 

auditorijās, kurās notiek maģistrantu nodarbības uzstādītas multimediju iekārtas; notikuši divi 

programmas mācībspēku semināri par demonstrācijas materiālu sagatavošanu; kontroldarbi par 

studiju rezultātiem notikuši ne tikai semestra beigās, bet arī semestra laikā; veikta ES dokumentu 

analīze.    
Studiju programmas pašvērtējums veikts balstoties uz Boloľas procesa attīstībā Eiropā un Latvijā izveidotiem, kā 

arī uz ANO UNESCO konceptuāliem materiāliem: 

 Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija periodam līdz 

2010.gadam. 2001. Akceptēta LR Ministru kabineta komisijas sēdē 2001. gada 16.jūlijā. 

 Boloľas deklarācija: Eiropas augstākās izglītības telpa. Eiropas izglītības Ministru kopējā 

deklarācija pieľemta Boloľā 1999. gada 19. jūnijā. 

 Boloľas procesa oficiālais seminārs par maģistra grādiem. Secinājumi. Helsinki, 14-15 

marts, 2003. 

 Ceļā uz Eiropas augstākās izglītības telpu. Eiropas Augstākās Izglītības Ministru Prāgas 

2001. gada 19. maija apspriedes komunikē. 

 Latvija Boloľas procesā. Ziľojums par Latvijas augstākās izglītības reformu gaitu, 

virzoties uz Eiropas vienoto augstākās izglītības telpu. Sagatavojis A.Rauhvargers, 

Latvijas Rektoru padomes ģenerālsekretārs. 

 Realizējot Eiropas augstākās izglītības telpu. Augstākās izglītības Ministru Komunikē. 

Pieľemts konferencē Berlīnē 2003. gada 19. septembrī. 

 Ziľojums, ko Starptautiskā Komisija par izglītību divdesmit pirmajam gadsimtam sniegusi 

UNESCO. 

 Mūţizglītības memorandu (A Memorandum on Lifelong Learning. 2001.) 

 

Maģistra studiju programmas attīstībā šajos materiālos nozīmīgi šādi atzinumi. 

 Viena no attīstības prioritātēm ir akadēmiskās un profesionālās izglītības tuvināšana, 

veicinot akadēmisko programmu beidzēju nodarbinātību un profesionālo studiju 

programmu beidzēju iespējas turpināt iesaistīties studijās un zinātniskā darbībā.  

 Studiju programmas, kas paredzētas maģistra vai bakalaura akadēmiskā grāda ieguvei, 

vienlaikus ir jāorientē uz konkrētu profesiju.  

 ―Vērtējot situāciju augstākajā izglītībā satura aspektā, konstatējams, ka tajā pastāvošais 

dalījums prasa, lai, ľemot vērā to, ka Latvijā ekonomiskā un sociālā situācija strauji 

mainās, būtu lielākas studējošo iespējas nākošajā studiju etapā pāriet no viena studiju 
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virziena uz citu.‖ (Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 

periodam līdz 2010.gadam. 2001.) 

 Iespējas mainīt studiju virzienu sevišķi nozīmīgas ir skolotāju izglītībā (UNESCO 

Starptautiskās Komisijas ziľojums par izglītību divdesmit pirmajam gadsimtam). 

No LZA prezidenta J. Ekmaľa runas LZA pilnsapulcē 2004. gada 15. aprīlī 2004. izriet, ka 

viens no galvenajiem zinātnes uzdevumiem Latvijā. šobrīd ir ‖zinātne augstākajā izglītībā un 

augstākās kvalifikācijas kadru atraţošanā‖. (Pēc aptuveniem aprēķiniem katru gadu doktora 

grādu jāiegūst 500... 600 zinātniekiem, bet pašreiz iegūst apmēram 89). 

Lai attīstītu studiju programmu atbilstoši šiem atzinumiem, kā arī ľemot vērā ārējo ekspertu 

ieteikumus IMI: 

 izvērtēta un pilnveidota studiju sasniegumu vērtēšana; 

 veikts detalizēts maģistra darbu izstrādāšanas izvērtējums; 

 izstrādāti detalizēti ieteikumi maģistra darba izstrādāšanai, kas publicēti monogrāfijā un 

pieejami arī tālmācībai; 

 uzlabota maģistru darbu aizstāvēšanas organizācija (atjaunots MEK sastāvs, 

konsekventākas prasības darbu kvalitātei u.c.); 

 maģistru darbu tematika vairāk virzīta atbilstoši pretendenta profesionālās darbības jomai 

un ľemot vērā iespējas turpināt pētījumus promocijas darbā, atbilstoši institūta pētījuma 

virzieniem; 

 uzsākts otrais nodarbību cikls pētījumu metodoloģijā maģistru darbu vadītājiem; 

 precizētas uzľemšanas papildprasības, lai nodrošinātu tikai tādu radniecīgo specialitāšu 

bakalauru uzľemšanu, kuri ieguvuši izglītību, kas dod tiesības veikt pedagoģisko darbu; 

 noslēgts sadarbības līgums ar RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedru, 

lai palielinātu specializācijas iespējas un veicinātu starpnozaru pētījumu attīstību; 

 paplašināts izvēles priekšmetu saraksts (Psihosomātika, Problēmu risināšana u.c.); 

 paplašināti pētījumi izglītības ekoloģijā promocijas darbu ietvaros, lai attīstītu izglītības 

ekoloģisko paradigmu, ka maģistra studiju un maģistra darbu teorētisko pamatu. 

 aktualizēti kompetenču pētījumi. 

Veicot maģistrantu aptauju par realizētās studiju programmas kvalitāti iegūts augsts tās 

novērtējums (vidējais kopvērtējums 5...6, izmantojot 7 ballu skalu). 

Galvenie uzdevumi 

Turpināt programmas pilnveidi ľemot vērā akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumus par 

atbilstības palielināšanu ES un Latvijas dokumentiem. 

Attīstīt izglītības ekoloģijas, kompetenču un profesionālās izglītības pētījumus kā programmas 

teorētisko pamatu. 

Palielināt studentu sasniegumu novērtējumu bieţumu semestra laikā. 

Pilnveidot programmas metodisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu, t. sk. pilnveidojot 

maģistra darba izstrādāšanas noteikumus, papildinot  Izglītības un mājsaimniecības institūta  

bibliotēku un nodrošinot visas auditorijas ar multimediju iekārtām.   



 133  

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

Izglītības un mājsaimniecības institūts 

 
 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 
 

Maģistra studiju programma Pedagoģija  
 Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā 

 

 Ar Akreditācijas komisijas 2004. gada 4. februāra lēmumu Nr. 680a  

akreditēta līdz 31.12.2010.  

Akreditācijas lapa Nr. 026-655, no 23.02.2004.  
 
 

 

Pašnovērtējuma ziņojums apspriests  

un apstiprināts LLU Senātā: 

 2005. gada 09. novembra lēmums Nr. 5 -141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELGAVA 2005 



 134  

  

 

LLU Senāta 2005. gada 9. novembra lēmuma Nr. 5 -141 Par TF studiju 

programmu 2004./2005. studiju gada pašnovērtējumu ziņojumiem kopija 

(ievietota tikai drukātājā pašnovērtējuma ziľojumā).
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Programmas pašvērtējums par 2004./05. studiju gadu 

 

Programmas akreditācija notika 2004. gada (Akreditācijas komisijas 4. februāra lēmums 

Nr. 680a). 

Programma akreditēta līdz 31.12.2010.  

Programmā studē 166 maģistranti, tai skaitā 58 pilna laika studijās un 108 nepilna laika 

studijās. 

Programmu 2004./05. s.g. absolvēja 54 maģistri. 

Programmā 2005. g. uzľemti 25 pilna un 29 nepilna laika maģistranti. 

Pozitīvās izmaiņas  

Akadēmiskā personāla sastāva izmaiņas 

Pedagoģijas doktora grādu ieguvuši divi mācībspēki: Irēna Katane un Iveta Līce. 

Kā vieslektori programmā strādājuši RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas 

katedras vadītāja asoc. prof., Dr. med. Gunta Ancāne, Dr. Jānis Valbis un IZM Valsts 

inspekcijas inspektors Vairis Ļaudams.  

Lekcijas savstarpējas mācībspēku apmaiľas projektu (Socrates Erasmus) ietvaros nolasījuši 

arī trīs mācībspēki no Vīnes Agrārpedagoģiskās akadēmijas, kā arī Rostokas (VFR) 

nodarbinātības aģentūras speciālists Dr. Andreas Rodţers citām ārvalstu augstskolām. 

Teorētisko studiju programmas pilnveide 

Palielinājusies ekocentriskās izglītības paradigmas principu ietekme teorētiskajās studijās un 

maģistru darbu izstrādē- izglītības ekoloģijas jautājumu pētījumi maģistru darbos. 

Pilnveidoti studiju priekšmeti (moduļi). Ľemot vērā maģistrantu sastāva izmaiľas izvēles 

priekšmetos iekļauta psihosomatika, profesionālās specializācijas moduļi papildināti ar 

medicīnas priekšmetu didaktiku un karjeras konsultāciju metodiku. Pilnveidotas profesionālās 

specializācijas moduļa Skolvadība un Medicīnas priekšmetu didaktika realizācija sadarbībā ar 

Izglītības valsts inspekciju un realizējot izbraukuma nodarbības izglītības iestādēs. 

Profesionālās specializācijas moduļa Karjeras konsultāciju metodika realizāciju sekmē IMI 

piedalīšanās Latvijas nacionālās programmas par karjeras konsultāciju un karjeras izglītības 

nodrošināšanu (Eiropas Sociālā fonda projekts, kurā LLU ir vadošā augstskola un piedalās vēl 

5 Latvijas augstskolas). 

Precizēti atsevišķu priekšmetu nosaukumi: Didaktikas attīstības tendences, Ķermeņa kultūra, 

Kultūrzinības. 

Maģistru darbu izstrādes un aizstāvēšanas pilnveide 

Precizēti maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas noteikumi. Notikušas nodarbības 

pētījumu metodoloģijā maģistru darbu vadītājiem. Atjaunots maģistru eksaminācijas 

komisijas sastāvs. 

Metodiskā un materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveide 

Publicēta precizēta un deatalizēta maģistra darba metodika (Briede B. Pēks L. 2004.Maģistra 

darba izstrādāšana. Jelgava: IMI.- 130 (96 +34) lpp, bibl. 127 nos. latviešu, angļu, krievu un 

vācu val. Elektroniskais resurss. ISBN-9984-596-79-6). Paplašinās tās elektroniskā varianta 

izmantošana. Maģistrantu nodarbību lielākā daļa notiek ar IT nodrošinātā auditorijā, kas 

veicina PowerPoint lietošanu.                    

Maģistrantu aptaujas rezultāti liecina, ka studiju procesa raksturojumā dominē ilgtspējīgai 

izglītībai atbilstošiem kritēriji. 
Mācībspēku publikācijas un līdzdalība projektos 

Programmas īstenošanas kvalitāti būtiski ietekmējušas mācībspēku publikācijas (1. un 2. tabula), kuras 

liecina par mācībspēku zinātniskās un metodiskās kompetences palielināšanās. Daļa no tām izmantojama 

studijās, īpaši maģistra darbu izstrādē. Mobilitāti un pētījumus veicina arī līdzdalība projektos (3. un 4. 

tabula). 
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1. tabula 

Programmas mācībspēku publikācijas LZP atzītos izdevumos 

Autors/i Bibliogrāfiskais apraksts 

Aizsila A  

 

 

 

 

1. Pedagogu tālākizglītība: aktualitāte un problēmas. Starpt. Zinātn. Konf. 

Sabiedrība, integrācija izglītība. 2005.g. 25. – 26. februāris, Rēzekne: 

LR IZM Rēzeknes augstskola, - 165. – 170. lpp. 

2.. Skolotāju tālākizglītības iespējas. VII starpt. Zina konf. Sabiedrība un 

kultūra. 2005.g. Rakstu krājums. Liepāja, LPA. 119. – 124.lpp. 

3. Necessity to Acquire the Teacher Further Education Program. 

International Conference Mobility of Ideas in Changing Society. 

Kaunas, 2005. – 153. – 160. lpp. 

Briede B.  1. Apsīte I., Briede B., Pēks L. Izglītības ekoloģija – teorija un 

prakse//Starptautisko zinātnisko konferenču Domāšanas attīstība un 

izglītība raksti 2001. – 2004. – Rīga, 2005, 19. – 32. lpp. 

2. Briede B. Content, Criteria and Checking of the Portfolio for 

Providing Professional Development // Journal of Science Education, 

Vol. 6, Special Issue, 2005, 17-18 p. 

3. Briede B., L.Pēks Evaluation and Assessment of Informal Learning // 

Journal of Science Education, Vol. 6, Special Issue, 2005, 15 – 17 p. 

Damberga L. 

1.Radošums un ķermeņa tehnikas.// Domāšanas attīstība un 

izglītība: Starpautiskās zinātniskās konferences raksti. – 

Rīga: LSPA, 2005.g. 

2. Creativity and body technique// Development of the thinking and 

education: Proceedings of the international scientific conference. – Rīga, 

LSPA, 2005. 

Katane I. 1. Katane I. (2005a). Lauku skolas kā izglītības vides izvērtēšanas 

modelis. Promocijas darbs pedagoģijas zinātnes skolas pedagoģijas 

apakšnozarē. Zin.vad. L.Pēks. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 

195 lpp. 

2. Katane I. (2005b). Lauku skolas kā izglītības vides izvērtēšanas 

modelis. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas zinātnes skolas 

pedagoģijas apakšnozarē. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 3.-36. 

3. Katane, I. (2005c). Education Ecology as Philosophically 

Methodological Basis, New Perspectives for Interdisciplinary Research 

of Education Environment. In Proceedings of the International 

Scientific Conference:  ATEE Spring University 2005. Changing 

Education in a Changing Society: Europe 15+10. Volume I. Lithuania, 

Klaipeda, Klaipeda University, pp. 108-118. ISSN 1822-2196 

4. Katane, I. (2005d). The Evaluation Model of the Rural School as 

Educational Environment. Summary of Doctoral Dissertation. 

Scientific sub-sector: School Pedagogy. Daugavpils: Daugavpils 

University. Pp. 37-73.  

5. Katane, I. (2005e). Rural School as Multidimensional Education 

Environment: Conceptual Model in aspect of education ecology. In 

Scientific Articles of the Fourth International Conference ―Person. 

Color. Nature. Music”. Latvia, Daugavpils: Daugavpils University, pp. 

173-188. ISBN – 9984-14-267-1 
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Līce I 1.Development of Students‘  Creative Action Skills in Textile Education // Person. Color. 

Nature. Music: The Fourth International Scientifics Conference: Proceedings. – 

Daugavpils: DU, 2005. – 194-203p. 

2. Skolēnu radošās darbības prasmju pilnveide mājturības mācībās pamatskolā // 

Promocijas darba kopsavilkums. – Jelgava, 2005. – 50 lpp. 

Pēks L. 1.Apsīte I., Briede B., Pēks L. Izglītības ekoloģija – teorija un 

prakse//Starptautisko zinātnisko konferenču Domāšanas attīstība un 

izglītība raksti 2001. – 2004. – Rīga, 2005, 19. – 32. lpp. 

2.Briede B., L.Pēks Evaluation and Assessment of Informal Learning // 

Journal of Science Education, Vol. 6, Special Issue, 2005, 15 – 17 p. 

Tomsons V.  Competence in Higher Education in a multi-dimensional Aspect // 

Research for Rural Development 2005: International scientific conference 

proceedings.- Jelgava :LLU, 2005.- 238.-244.lpp. 
 

 

2. tabula 
Programmas mācībspēku publikācijas LZP atzītos izdevumospārējās publikācijas 

Autors/i Bibliogrāfiskais apraksts 

Briede B. 1. Briede B., Pēks L. Work of the Adviser in the Context of Education 

Ecology // international conference proceedings  Influence  of  

Agricultural and Rural  Advisers  operation  Synergy of the Rural  

development processes, 25
th

 – 28
th

  April, 2005, Saulkrasti 

2. Briede B., Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija un profesionālās 

studijas zinātniski praktiskās onferences Izglītības ekoloģija un 

profesionālās studijas raksti, Rīgā,  2005.gada 17. maijā. 

Katane I. Radošums kā mūsdienu izglītības pamatprasība. Starptautiskajā 

zinātniski praktiskajā konferencē „Domāšanas attīstība un izglītība‖. 

Latvija, Dobele: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas 

Asociācija ”Domāšanas attīstība”, 60.-69. 

 

Ķirse A. Педагогические манипуляции как элемент профессиональной 

культуры. Материалы международной научно-практической 

конеренции «Профессиональная культура специалиста: 

методические, идеологические, психолого-педагогические 

аспекты формирования » // Барановичи, 2005. 

Pēks L. 1. Briede B., Pēks L. Work of the Adviser in the Context of Education 

Ecology // international conference proceedings  Influence  of  

Agricultural and Rural  Advisers  operation  Synergy of the Rural  

development processes, 25
th

 – 28
th

  April, 2005, Saulkrasti 

2. Briede B., Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija un profesionālās 

studijas zinātniski praktiskās onferences Izglītības ekoloģija un 

profesionālās studijas raksti, Rīgā,  2005.gada 17. maijā. 

3. Pēks L. Alondere L. Ekoloģiskā pieeja māsu izglītībā RMK 

zinātniski praktiskās onferences Māszinība kā vērtība mainīgā 

izglītības telpā raksti, Rīgā, 2005. g. 14. oktobrī 

Pridāne A.  Radošas darbības nozīme skolēna personības pilnveidošanā mājturības 

stundās. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Domāšanas 

attīstība un izglītība‖. Latvija, Dobele: Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija, Latvijas Asociācija ”Domāšanas attīstība”. 
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3. tabula 

Programmas mācībspēku līdzdalība starptautiskajos projektos 

 

Andersone I.  1. Phare projekts: ―Universitāte reģiona attīstībai.‖ 

2. Starptautiskais projekts „Kooperatīvās mācīšanās metoţu integrēšana 

mācībās‖  

Briede B.  Network of European Tertiary Level Educators. Grant Agreement: 

114053-CP-1-UK-Erasmus-TN; Coordinating Institution – University of 

Southampton (UK), piedalās 31 partnerinstitūcija, 2004. - .2007./ 723,- 

EUR 

Katane I. 1.ESF  rogramm „Inovatīvais un tradicionālais izglītības procesā: 

topošo pedagogu, mājturības un informātikas speciālistu kvalitatīvas 

profesionālās izglītības nodrošinājums mūsdienu bāzes skolās” (projekta 

administrēšana). Kods 3263. Investīciju joma „Atbalsts mācību prakses 

īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” 

Kods 23. Identifikācijas numurs Nr. 

VPDI1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0098/0067  

Ķirse A. Eiropas Sociālā struktūrfonda nacionālās programmas  rogramm 

„Karjeras izglītības  rogramme nodrošinājums izglītības sistēmā‖ 2005. 

Karjeras konsultanta 2 gadu pēcdiploma starpaugstskolu studiju 

programmas izveides un ieviešanas grupas eksperte. 

Pridāne A. 1. Nolasītas 8 lekcijas Vīnes Agrārpedagoģijas akadēmijā \\\Socrates 

\Erasmus ietvaros  

2. Nolasītas 8 lekcijas Minsteres Universitātē \\\Socrates \Erasmus 

ietvaros 

Soika I. 1.Eksperte starptautiskā  projekta Leonardo da Vinči ESF nacionālās 

programmas Latvijā 3.VPD prioritātē  Atbalsts profesionālās orientācijas 

un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā. 

2. Eksperte ESF nacionālās programmas Latvijā projekta apakšaktivitātes 

3.2.7.1. Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā 

īstenošanā. 

Dalība starptautiskā projektā  SOCRATES/ERASMUS: mācībspēku 

apmaiľas programmās     

Agrārpedagoģijas akadēmijā Vīnē (Austrijā)  

Vestfāles Vilhelma universitātē  Minsterē (Vācijā).  

Vanovska V. Līdzdalība starptautiskajos projektos (skaits) 

1.Eksperte ESF nacionālās programmas Latvijā projekta apakšaktivitātes 

3.2.7.1. Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā 

īstenošanā. –  

2. Eiropas Kopienas EQUAL programmas projekta „Profesiju segregācijas 

cēloľu mazināšana‖ īstenošanā.-  

Zvīgule A. 1. Eksperte ESF nacionālās programmas Latvijā projekta apakšaktivitātes 

3.2.7.1. Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā 

īstenošanā. 

2. Dalība starptautiskā projektā SOCRATES/ERASMUS: mācībspēku 

apmaiľas programmā    Agrārpedagoģijas akadēmijā Vīnē (Austrijā) 

Dišlere V. 1.Consumer Citizenship –Network (CCN) No 109872-CP-1_2004-1-NO-

ERASMUS-TN/ Socrates/Erasmus -3/ Hedmarkas universitāte/ 

Norvēģija/2003.-2006. 

2. Consumer Education for Adults- Network (CEA – N), Nr. 109899 – CP 

– 1 –2003 –1 – UK – GRUNDTVIG – G4PP/ Socrates/Grundtvig-

4/Anglija/2004.-2005. 

3. University for Development of the Region, Nr. SPF39/Phare 2002/ 

Finanšu ministrija 

Rovaniemi Polytechnic/Somija/  2005 

file:///Socrates
file:///Socrates
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4. tabula 

Programmas mācībspēku līdzdalība vietējos projektos 

 

Andersone I. Eiropas Sociālā fonda aktivitātes ―Atbalsts mācību prakses 

īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības 

studentiem‖ (aktivitāte 3.2.6.3). Projekts „Inovatīvais un 

tradicionālais mūsdienu izglītības procesā: topošo pedagogu, 

mājturības informātikas speciālistu kvalitatīvas profesionālās 

izglītības nodrošinājums pedagoģiskās prakses bāzes skolās.‖ –  

Baltušīte R. , 

Vecgrāve A. 

1. Pedagoģiskās korekcijas pasākumu komplekss Jelgavā 2005.gada 

maijs – 2006.gada oktobris (ESF); 

2. Pedagoģiskās korekcijas programmas izstrāde un ieviešana 

Saulaines profesionālajā vidusskolā (ESF) sākums 2005.gada aprīlis,  

 

Slēdziens 

Jāturpina strādāt pie programmas vadības formālo elementu precizēšanas un kvalitātes vadības 

pilnveides, kā arī plānoto studiju rezultātu precizēšanas un to sasniegšanas nodrošināšanas. 

Balstoties uz veiktajiem pētījumiem (Briede B.; Briede B., Pēks L., sk 1. tabulu.) jāievieš portfolio 

izmantošana novērtējot maģistrantus programmas sadaļā Teorētisko pētījumu aprobācija. Jāpanāk 

visu maģistrantu piedalīšanās konferencēs ar referātiem par pētījumu aprobāciju.  
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS  

UNIVERSITĀTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS   

par 2005./06. studiju gadu 
 

Maģistra studiju programma Pedagoģija (46143)  
 (Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā) 

 

 Ar Akreditācijas komisijas 2004. gada 4. februāra lēmumu Nr. 680a  

akreditēta līdz 31.12.2010.  

Akreditācijas lapa Nr. 026-655, no 23.02.2004.  

 
Pašnovērtējuma ziņojums apspriests  

un apstiprināts LLU Senātā: 

 2009. gada 8. oktobra lēmums Nr. 6 -239 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELGAVA 2006 
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LLU Senāta 2006. gada 8. oktobra lēmuma Nr. 5 -222 Par TF studiju programmu 

pašnovērtējumu ziņojumiem kopija (ievietota tikai drukātājā pašnovērtējuma ziľojumā). 
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Programmas pašvērtējums par 2005./2006. studiju gadu 

 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

Mērķis - augsti kvalificēti pedagogi ar zinātnisko, profesionālo, sociālo kompetenci, kas var 

veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību un ir gatavi strādāt lauku reģionos, veidojot šo 

reģionu inteliģenci kā vienu no garantiem konkurētspējīgai lauku reģionu izglītības iestāţu 

audzēkľu, studentu un pieaugušo formālajai un neformālajai izglītībai.  

Plānotie studiju rezultāti 

Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim 

atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences. 

Zināšanas- kuras ir izglītības/ pedagoģijas zināšanu avangardā, pamats oriģinālai domāšanai 

un kritiskai izpratnei par:  

 pedagoģisko darbību demokrātijas apstākļos, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 profesionālo izglītību, tās attīstības scenārijiem ES kontekstā;  

 mūţizglītības nepieciešamību, elastīgi piemērojoties reģiona prasībām; 

 izglītību kā līdzekli pozitīvu attiecību veidošanai starp indivīdiem, grupām un nācijām; 

 izglītību kā līdzekli draudzīgas un ilgtspējīgas cilvēka un vides mijiedarbības 

realizācijai. 

 Prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai  

 plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības 

programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai 

attīstībai;  

 veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību un sagatavotu referātus un 

publikācijas par tās rezultātiem; 

 vadītu skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu; 

 izstrādātu un sagatavotu publicēšanai mācību līdzekļus. 

Kompetences  

Zinātniskā, profesionālā un sociālā kompetence-  

 spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās darba un mācību/ studiju situācijās, 

profesionālajā un personīgajā jomā, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 kontrolēt un pārveidot sareţģītus un grūti prognozējamus darba vai mācību/studiju 

apstākļus, kas prasa jaunas stratēģiskas pieejas;  

 gatavība strādāt lauku reģionos (novados), veicināt šo reģionu inteliģences attīstību kā 

vienu no garantiem konkurētspējīgai šo reģionu izglītības iestāţu skolēnu, audzēkľu, 

studentu un pieaugušo formālajai, neformālajai un informālajai izglītībai.  

Galvenie uzdevumi: 

1) izglītības filozofijas, pedagoģijas, psiholoģijas, didaktikas, Eiropas Savienības 

izglītības sistēmu un to attīstības tendenču studijas, lai iegūtu plānotajiem studiju 

rezultātiem atbilstošas teorētiskās zināšanas;   

2) izvēlētās profesionālās specializācijas, kā arī augstskolu didaktikas studijas un to 

noslēgumu darbu izstrādāšana, lai iegūtu prasmi plānot mācību/ studiju mērķus un 

procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas; 

3) pētījumu metodoloģijas studijas un maģistra darba izstrādāšana, lai iegūtu prasmes 

veikt un vadīt pētījumus, izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus un 

zinātniskos rakstus;  

4) teorētisko atziľu aprobācija praksē, lai attīstītu studiju rezultātiem atbilstošās 

kompetences.      

 

Studiju programmas attīstība 
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Studiju programmas attīstību būtiski ietekmē mācībspēku un maģistrantu zinātniskā darbība. 

No šī viedokļa nozīmīgs notikums pašnovērtēšanās periodā bija Izglītības un mājsaimniecības 

institūta organizētā starptautiskā konference International scientific conference Rural 

Environment. Education. Personality. (2006. gada 27-28. aprīlis).  

 

Paplašinājusies mācībspēku līdzdalība starptautiskās organizācijās. Pašreiz Izglītības un 

mājsaimniecības institūta mācībspēki to pārstāv šādās organizācijās.   

 

Briede  B.  

 European Network of Learning and Teaching in Agriculture and Rural Development.   

 Atbalsta un konsultantu komitejas locekle Journal of Science Education (ISSN 0124 - 

5481)  

 

Dišlere V.  

 International Federation of Home Economics (IFHE), dalībniece 

 International Organisation of Science and Technology Education (IOSTE), dalībniece 

 Patērētāju izglītotāju Eiropas sadarbības tīkls (European network of Consumer 

Educators (ENCE), dalībniece 

 

Katane I.  

 Starptautiskās Humānpedagoģijas asociācijas locekle. 

 

Aktivizējusies arī Izglītības un mājsaimniecības institūta līdzdalība starptautiskos vai no ES 

līdzekļiem finansētos projektos. Pašvērtēšanas periodā programmas īstenošanā iesaistītie 

mācībspēki piedalījās šādos projektos.    

 

Briede B.  

 vadītāja no LLU Network of European Tertiary Level Educators. Socrates programme 

project 2004. - 2007.  

 

Dišlere V.   

 SOCRATES/ ERASMUS – 3 Pilsoniskā patērētājizglītība (Consumer Citizenship 

Network). 

  SOCRATES/ GRUNDTVIG– 4 Eiropas sadarbības tīkls pieaugušo patērētājizglītībā ( 

Consumer Education for Adults – Network). 

  SOCRATES/GRUNDTVIG-2 Patērētāju izglītošanas pilnveide laukos (Empowering 

Rural Consumer) 2004-2007.  

 EUROPEAN COMMISSION Health and Consumer Protection Directorate- General. 

Tālmācības attīstība patērētājizglītībā pieaugušajiem (Development On Line 

Consumer Education Tools for Adults) (DOLCETA)  

 

Aizsila A., V.Dišlere 

ESF LLU ―Akadēmiskā personāla un skolotāju kompetences paaugstināšana LLU‖ 

 

Andersone I., V.Dišlere 

ESF ―Inovatīvais un tradicionālais izglītības procesā: topošo pedagogu, mājturības un 

informātikas speciālistu kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošinājums pedagoģiskās 

prakses bāzes skolās.‖  

Damberga L. (projekta vadītāja), institūta mācībspēki, maģistrante Vilkriste L.  
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ERAF projekts „Apmācību analīze lauksaimniecībā, meţsaimniecībā un uzľēmējdarbībā 

laukos‖  
 

Sēja T. (projekta koordinators), institūta mācībspēki (eksperti).  

ESF Latvijas nacionālās programmas projekts Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā.   Projekts īpaši nozīmīgs no izglītības zinātľu maģistra programmu 

attīstības viedokļa. LR MK 2006.gada martā apstiprinātā Karjeras attīstības atbalsta koncepcija 

(KAAS) paredz karjeras konsultēšanas, karjeras vadības un karjeras izglītības pasākumus. 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra programma „Karjeras konsultants― ir viens no 

KAAS ietvaros paredzētajiem pasākumiem. Tā tika izveidota sadarbojoties Latvijas 

Lauksaimniecības universitātei, Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Liepājas 

Pedagoģijas akadēmijai, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolai un Rēzeknes 

augstskolai. Maģistra studiju programma „Karjeras konsultants‖ licencēta 2006.gada oktobrī.  

Projekta ietvaros sadarbojoties minēto augstskolu mācībspēkiem izstrādāti metodiskie 

materiāli, kuri izmantojami arī pedagoģijas maģistra studiju programmā, vairākos studiju 

kursos.   

 

Vairākos maģistru darbos veikti profesionālās izglītības pētījumi. 

Ansone O. Audzēkľu komunikatīvo prasmju attīstīšanas nepieciešamība profesionālās 

izglītības iestādē 

Barone R. Pedagoģiskā procesa organizācija koledţas Māszinību programmas studentiem 

klīnikā 

Buča M. Mācīšanās motivācijas veicināšana lauksaimniecības profesionālajā mācību 

iestādē 

Dubica I. Mācību metodes klīniskajā praksē  

Melngaile L. Kompetenču pilnveide mazumtirdzniecības komercdarbinieku specialitātē 

Pārupe I. Uzvedības kultūras prasmju attīstība Rīgas Uzľēmējdarbības koledţā 

Rutka E. Radiologa asistenta izglītība un tās motivācija 

Sviķe S. Projekta metode būvzinībās 

Zemīte V. Studiju programmas ―Medicīnas inţenierija un fizika‖ analīze un attīstības 

iespējas 

 
Līdzdalība projektos veicināja programmas mācībspēku pētījumus un to rezultātu publikācijas 

starptautiskajā zinātniskajā periodikā. 

Briede B., Krastiņa L. Competence Research Aspects, Kinds and Components// Journal of 

Science Education, Vol. 7, Special Issue, 2006, 20 – 22 p 

Pridāne A., Briede B. Criteria of Life Quality in Household  in General and Higher education 

// Journal of Science Education, Vol. 7, Special Issue, 2006, 56 – 59 p.       

Ķirse A., Soika I. Audzēkņu motivēšana karjeras attīstībai lauku profesionālās izglītības 

iestādēs // Journal of Science Education. Special Issue. April 27-28, 2006, 36-39 p.  

V.Dislere M.Schuh, S.Valdmaa Rural consumer awareness in Latvia, Austria, Estonia (28-

30)// Journal of Science Education, Vol. 7, 2006, Special Issue.  

Aizsila A. Experience and Perspective of Further Education. Journal of Science Education. 

ISSN 0124 - 5481Vol. 7, 2006. Special Issue.  

Aizsila A. Acquisition of Ethic Values and Dynamics of Self-Education. Journal of Science 

Education. 6. – 9.p.   

Pēks L. Changes to Transformative Education and Ecological Models of Management of 

Education. Journal of Science Education, Vol. 7, Special Issue, 2006, 50 - 52 p. 

Katane, I. Model of Multicomponent Educational Environment. Journal Science of 

Education. 2006, Vol.7, pp. 31-33. 
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Katane, I. Modern Rural School as an Open, Inclusive Educational Environment in Latvia. 

Journal Science of Education. 2006, Vol. 7, pp. 34-36  

Pridāne A. Dzīves kvalitātes kritēriji, to vieta mājturības standartā un augstskolas 

programmā. Jelgava, LLU TF. Vol.7, Speciall Issue.  Journal of Science Education,  

Vecgrāve A. Studējošo dzīves kvalitātes subjektīvā uztvere. Journal of Science Education 

2006, Vol.7, Speciall Issue 

KATANE I., AIZSILA A., BEITERE Z. TEACHERS‘ COMPETENCE AND FURTHER EDUCATION AS 

PRIORITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL SCHOOLS IN LATVIA// JOURNAL OF 

TEACHER EDUCATION AND TRAINING. VOL.6, 2006, INSTITUTE OF SUSTAINABLE EDUCATION, 

DAUGAVPILS UNIVERSITY. 

KATANE I., AIZSILA A., BEITERE Z. SKOLOTĀJU KOMPETENCES UN TĀLĀKIZGLĪTĪBA KĀ 

PRIORITĀTES MŪSDIENU LAUKU SKOLU ATTĪSTĪBĀ//PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE „NEW DIMENSIONS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY‖. JELGAVA, 

LATVIA, JUNE 15- 16, 2006, 187. -205.P. 
V.Dišlere, I.Liepiņa-Naula Patērētājizglītība personības dzīves kvalitātes pilnveidei (277-

287)//Proceedings of the international scientific conference ―New dimensions in the development of 

society‖, 15-16 June, 2006, LLU Jelgava 

Katane, I. (2006). Sustainable Development of the Modern Rural School as a System of 

Educational Environment under the Conditions of Globalisation and Various Contradictions 

in Latvia. In Scientific Journal ―Acta Paedagogica Vilnensia”. Volume 16, pp. 27-39.  

Katane, I. (2006). Sustainable development and changeability of rural school as an 

educational environment in Latvia. In Pipere A. (ed.). Education and Sustainable 

Development: First Steps Toward Changes, BBCC/ISE Collection of Articles, Volume 1. 

Daugavpils: Saule, pp. 265-279.  

Катане И.Я. (2006). Развитие современной сельской школы Латвии как 

самоорганизующей системы образовательной среды. B сборнике: Основные тенденции 

обраования в современном мире. Российская Академия образования ИТИП, Центр 

сравнительной педагогики, c. 98 – 104.  

 

Vairākas publikācijas maģistranti var izmantot kā mācību līdzekļus. 

Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija 

“Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU, IMI, 2006, 1,7 a.l.  

Palīgs jaunajam skolotājam. 1.daļa. No teorijas uz pedagoģisko praksi. Jelgava: LLU TF 

IMI 2006, 9.- 16.lpp. 

 

Pedagoģijas maģistra programmas studentu un absolventu skaits  

Studiju gads 

Imatrikulēti 
Ieguvuši  

maģistra grādu 
Pilna laika 

Nepilna laika 
Budžetā Par maksu 

2004./2005 26 1 35 54 

2005./2006 25 0 29 30 

2006./2007 26 0 16  

 

Galvenie programmas tālākās attīstības uzdevumi 

 Tālāka izglītības ekoloģijas pētījumu attīstība, tai skaitā maģistru darbos un pētījumu 

rezultātu izmantošana maģistra studijās, lai veidotu izglītību ilgtspējīgai attīstībai. 

 Profesionālās izglītības pētījumu attīstība veidojot pētnieku komandas no maģistrantiem 

doktorantiem un mācībspēkiem, kā arī nodrošinot pētījumu pēctecību vairākos studiju 

gados. 
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 Karjeras konsultantu studiju programmas atvēršanas radīto iespēju izmantošana- kopīgi 

studiju kursi, daudzveidīgāka psihosociālā studiju vide, kontaktu paplašināšanās starp 

piecām augstskolām, kuras īstenos karjeras konsultantu studiju programmu.  
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS  

UNIVERSITĀTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS   

par 2006./07. studiju gadu 
 

Maģistra studiju programma Pedagoģija (46143)  
 (Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā) 

 

 Ar Akreditācijas komisijas 2004. gada 4. februāra lēmumu Nr. 680a  

akreditēta līdz 31.12.2010.  

Akreditācijas lapa Nr. 026-655, no 23.02.2004.  

 
 

Pašnovērtējuma ziņojums apspriests  

un apstiprināts LLU Senātā: 

 2007. gada 10. oktobra lēmums Nr. 6 -52 
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LLU Senāta 2007. gada 10. oktobra lēmuma Nr. 6 -52 Par TF studiju programmu 

pašnovērtējumu ziņojumiem kopija (ievietota tikai drukātājā pašnovērtējuma ziľojumā). 
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Programmas pašvērtējums par 2006./2007. studiju gadu 

 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

Mērķis - augsti kvalificēti pedagogi ar zinātnisko, profesionālo, sociālo kompetenci, kas var 

veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību un ir gatavi strādāt lauku reģionos, veidojot šo 

reģionu inteliģenci kā vienu no garantiem konkurētspējīgai lauku reģionu izglītības iestāţu 

audzēkľu, studentu un pieaugušo formālajai un neformālajai izglītībai.  

Plānotie studiju rezultāti 

Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim 

atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences. 

Zināšanas- kuras ir izglītības/ pedagoģijas zināšanu avangardā, pamats oriģinālai domāšanai 

un kritiskai izpratnei par:  

 pedagoģisko darbību demokrātijas apstākļos, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 profesionālo izglītību, tās attīstības scenārijiem ES kontekstā;  

 mūţizglītības nepieciešamību, elastīgi piemērojoties reģiona prasībām; 

 izglītību kā līdzekli pozitīvu attiecību veidošanai starp indivīdiem, grupām un nācijām; 

 izglītību kā līdzekli draudzīgas un ilgtspējīgas cilvēka un vides mijiedarbības 

realizācijai. 

 Prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai  

 plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības 

programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai 

attīstībai;  

 veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību un sagatavotu referātus un 

publikācijas par tās rezultātiem; 

 vadītu skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu; 

 izstrādātu un sagatavotu publicēšanai mācību līdzekļus. 

Kompetences  

Zinātniskā, profesionālā un sociālā kompetence-  

 spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās darba un mācību/ studiju situācijās, 

profesionālajā un personīgajā jomā, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 kontrolēt un pārveidot sareţģītus un grūti prognozējamus darba vai mācību/studiju 

apstākļus, kas prasa jaunas stratēģiskas pieejas;  

 gatavība strādāt lauku reģionos (novados), veicināt šo reģionu inteliģences attīstību kā 

vienu no garantiem konkurētspējīgai šo reģionu izglītības iestāţu skolēnu, audzēkľu, 

studentu un pieaugušo formālajai, neformālajai un informālajai izglītībai.  

Galvenie uzdevumi: 

5) izglītības filozofijas, pedagoģijas, psiholoģijas, didaktikas, Eiropas Savienības 

izglītības sistēmu un to attīstības tendenču studijas, lai iegūtu plānotajiem studiju 

rezultātiem atbilstošas teorētiskās zināšanas;   

6) izvēlētās profesionālās specializācijas, kā arī augstskolu didaktikas studijas un to 

noslēgumu darbu izstrādāšana, lai iegūtu prasmi plānot mācību/ studiju mērķus un 

procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas; 

7) pētījumu metodoloģijas studijas un maģistra darba izstrādāšana, lai iegūtu prasmes 

veikt un vadīt pētījumus, izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus un 

zinātniskos rakstus;  

8) teorētisko atziľu aprobācija praksē, lai attīstītu studiju rezultātiem atbilstošās 

kompetences.      

 

Studiju programmas attīstība 
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Izmaiņas studiju programmā 

Programma papildināta ar jauniem izvēles priekšmetiem: Inovācijas augstākā izglītībā, 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā (2 KP). Palielinājies maģistrantu skaits, kuri izvēlas studēt 

Inovācijas augstākā izglītībā, tādejādi iegūstot atbilstošu sertifikātu un tiesības strādāt augstākās 

izglītības programmās. Tam ir īpaša nozīme ľemot vērtā koledţu attīstību. Priekšmetu kvalitātes 

pilnveidi veicināja Izglītības un mājsaimniecības institūta piedalīšanās Latvijas nacionālās 

programmas par karjeras konsultāciju un karjeras izglītības nodrošināšanu (Eiropas Sociālā fonda 

projekts, kurā LLU ir vadošā augstskola un piedalās vēl 5 Latvijas augstskolas). Projekta rezultātā 

pilnveidots arī profesionālās specializācijas modulis Karjeras konsultāciju metodika (7 KP). 

Palielinājusies ekocentriskās izglītības paradigmas principu ietekme teorētiskajās studijās un 

maģistru darbu izstrādē- izglītības ekoloģijas jautājumu pētījumi maģistru darbos. 

 

Izmaiņas studiju programmas realizācijā 

Izvērtējot studiju programmas realizāciju kā kārtēja studiju gadā, tā arī ilgākā laika posmā 

konstatēts, ka viena no problēmām ir nesavlaicīga maģistru darbu aizstāvēšana un atsevišķu 

maģistru darbu kvalitātes līmenis, daţos gadījumos arī nepietiekoši kvalitatīva darbu 

vadīšana. Tāpēc veikti pilnveidojumi, lai šos trūkumus novērstu.  

Darbu tematika virzīta atbilstoši institūta zinātnisko pētījumu jomām, īpaši profesionālās 

izglītības pētījumiem. Tiem veltīti 40% no 2006./07. s.g. aizstāvētajiem maģistru darbiem, 

puse no tiem- koledžu studiju programmu pētījumiem (11 darbi). Turpinās vairākus gadus 

ilgā IMI sadarbība ar piecām koledţām. (2005./06. s.g. arī piektā daļa no aizstāvētiem 

pētījumiem– 6 darbi- veikti koledţu studiju programmās.) Šī sadarbība veicina koledţu 

mācībspēku akadēmisko un profesionālo izaugsmi, kā arī zinātnisko pētījumu attīstību 

koledţās. Personības radošuma attīstības jomās veikti desmit pētījumi- mūzikā, vizuālā 

mākslā, interešu izglītībā. 

Detalizēti plānota turpmākā maģistru darbu vadītāju izvēle. Pilnveidota darbu izstrādes 

plānošana un kontrole, kā arī priekšaizstāvēšanas un recenzēšanas organizācija.  

Apstiprināts jauns Maģistru eksaminācijas komisijas sastāvs. 

Studijas tiek realizētas pilna un nepilna laika formā. Maģistrantiem galvenokārt ir lekcijas, 

semināri un kolokviji. Paplašināta elektronisko resursu izmantošana studijās un nodarbībās 

izmantojamo, kā arī patstāvīgam darbam nepieciešamo informāciju maģistranti saľem jau 

iepriekš elektroniskā formātā. Nepilna laika studiju sesijas pārkārtotas, lai atvieglotu studiju 

savienošanu ar darbu. Tās notiek nedēļas nogalēs (ceturtdien, piektdien, sestdien). Daudzi 

priekšmeti plānoti kā moduļi, kurus koncentrēti studē noteiktās dienās, nevis visa semestra 

laikā. Tas īpaši svarīgi plānojot brīvās izvēles priekšmetus, jo atvieglo studiju un pedagoģiskā 

darba apvienošanu.     

 

Programmas realizācijas resursu analīze 

Papildināts datoru skaits Izglītības un mājsaimniecības institūtā un to nodrošinājums ar 

datorprogrammām (AQVAD u.c.). Institūtam ir datorklase 15 vietām, ar INTERNET 

pieslēgumu – var piekļūt datu bāzēm un bibliotēku tīklam. Papildināta institūta bibliotēka ar 

jaunākajiem izdevumiem. Maģistrantiem ir iespēja strādāt IMI bibliotēkā (vairāk kā 3000 

avoti pedagoģijā un psiholoģijā) un LLU Fundamentālajā bibliotēkā. Papildus iegādāti divi 

multimediju projektori un visas nodarbības obligātajos priekšmetos notiek telpās ar stacionāru 

multimediju iekārtu. 

 

Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Maģistranti iesaistīti institūta pētnieciskajos projektos par lauku iedzīvotāju izglītību, studentu 

praksēm skolās u.c. Kopā ar doktorantiem un mācībspēkiem maģistru darbu ietvaros tiek 

veikti pētījumi par profesionālo izglītību koledţās un izglītības ekoloģiju. Notikusi 
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maģistrantu konference un sagatavotas tās referātu publikācijas elektroniskā formātā. Pār 

maģistru darbu ietvaros veiktajiem pētījumiem nolasīti referāti vairāku koledţu zinātniskajās 

konferencēs. 

 

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

Sadarbībā ar citām augstskolām pilnveidotas priekšmetu Pētījumu metodoloģija un 

profesionālās specializācijas moduļa Karjeras konsultāciju metodika un izvēles priekšmeta 

Komunikācijas teorijas konsultēšanā prezentācijas un izdales materiāli. Programmu izstrādē 

piedalījās piecas Latvijas augstskolas: DU, LLU, LPA, RA, RPIVA. Sadarbībā ar RSU 

programmā iekļauts priekšmets Psihosomatika, kurš ieguvis izcilu studentu vērtējumu.   

Notikusi programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku apmaiľa sadarbībā ar ES augstskolām 

Socrates/Erasmus programmās: Helsinku, Minhenes, Fuldas (Vācija), Metropolitēna 

(Londona) universitātes un Laurea politehnikums (Somija), kā arī Vīnes Agrārpedagoģiskā 

akadēmija. 

Akadēmiskais personāls ir triju lielu starptautisku pedagoģisko organizāciju biedri: 

 Starptautiskā eksakto zinātņu un tehnoloģijas izglītības organizācija (International 

Organization for Science and Technology Education - IOSTE); no 1995. līdz 1999. gadam 

tajā ir iestājušies 6 biedri. Pieciem ir publikācijas IOSTE rīkotajos konferenču materiālos; 

 International Federation of Home Economics (IFHE); 

 European  Network  of learning  and teaching  in Agriculture and rural development  

www.enter-enter./net/organisation.html  

 

Sadarbība ar darba devējiem 

Izglītības un mājsaimniecības institūtam ir sadarbība ar piecām koledţām, kurās strādā 

programmu absolvējušie maģistri un studējošie maģistranti. Maģistra studiju programmas 

vadītājs piedalās koledţu zinātnisko konferenču organizēšanā un darbā (orgkomitejas 

priekšsēdētājs, referents u.c.). Regulārās koledţu un citu izglītības iestāţu vadītāju un 

pārstāvju intervijās iegūts pozitīvs programmas vērtējums. 

 

Vērtēšanas sistēma 

Lai veicinātu maģistrantu iekļaušanos plānotajā studiju laikā un kvalitatīvu programmas 

realizāciju, katrs maģistrants sastāda maģistra darba izstrādāšanas plānu. Tā izpildi katru 

semestri vērtē maģistra darba vadītājs ar ieskaiti, kuru fiksē atzīmju grāmatiľā. Bez tam 

katram studiju semestrim, pirms tā uzsākšanas, sastāda kārtojamo ieskaišu un eksāmenu 

sarakstu. Teorētisko atziľu aprobāciju praksē vērtē ľemot vērā studentu sagatavotos referātus, 

kuri tiek nolasīti maģistrantu konferencē. Semestra gaitā atbilstoši priekšmetu programmām 

tiek vērtēti maģistrantu kontroldarbi un uzstāšanās semināros.  

 

Studenti 

Uzņemšana studiju programmā notiek atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem, kurus katru gadu 

apstiprina LLU Senāts. Saskaľā ar noteikumiem 2006. un 2007. gadā pedagoģijas maģistra 

studiju programmā uzľēma pretendentus, kuri ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību un 

bakalaura grādu, vai absolvējuši pedagoģijas studiju programmas, kuras dod tiesības turpināt 

studijas maģistrantūrā. Pretendentus, kuri ieguvuši bakalaura grādu vai tiesības studēt 

maģistrantūrā radniecīgā nozarē uzľēma tikai tad, ja viľi bija beiguši arī studiju programmu, 

kura dod tiesības veikt pedagoģisko darbu. Pretendentus uzľēma pilna un nepilna laika studiju 

programmās.  

Programmā studē 97 maģistranti, tai skaitā 49 pilna laika studijās un 48 nepilna laika studijās. 

Programmā 2007. g. uzņemti 18 pilna un 14 nepilna laika maģistranti. 

Maģistra grādu 2006./07. s.g. ieguvuši 52 pretendenti (iepriekšējā 2005./06. s.g.-30). 

Pavisam 15 gadu laikā iegūts 751 maģistra grāds pedagoģijā. 
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Atskaitīti 2006/07. st. g. pilna laika studiju 1. kursa 3 maģistranti, 2. kursa 3 maģistranti, 

akadēmiskā atvaļinājumā aizgājuši 7 studenti. Galvenais atskaitīšanas iemesls- studiju plāna 

nepildīšana. Akadēmisko atvaļinājumu iemesls- nespēja savienot slodzi darbā un ģimenē ar 

studijām, galvenokārt maģistra darba izstrādāšanu, jo gandrīz visi maģistranti paralēli 

studijām strādā izglītības iestādēs. No nepilna laika studiju 1.kursa atskaitīti 8, 2.kursa – 2, 

3.kursa- 12 maģistranti. Akadēmiskā atvaļinājumā aizgājuši 3 maģistranti. Galvenie iemesli 

analogi iepriekš aplūkotajiem pilna laika studiju maģistrantu studiju pārtraukšanas iemesliem. 

 

Akadēmiskais personāls 

1. tabula 

Maģistra studiju programmas Pedagoģija akadēmiskais personāls 2006/07. st. g. 

Amats/ zinātniskie grādi Skaits: 25 % 

Prof./asoc.prof. 3/7 12/28 

Docenti 6 24 

Prof./asoc.prof. pedagoģijā 3/7 12/28 

Zinātľu doktori 16 64 

Pedagoģijas zinātnes doktori 14 56 

Lektori, Mg. paed. 9 36 

LLU pamatdarbā strādājošie 21 84 

LLU pamatdarbā strādājošie, kas 

nodrošina programmas teorētisko kursu 

22 92 

 

2. tabula 

Zinātniskās pētniecības rādītāji pašnovērtēšanas periodā  

2006. gads 

Rādītāji 2006 

Zinātniskās un zinātniski metodiskās publikācijas LZP atzītos 

izdevumos  

46 

Pārējās publikācijas (autorloksnes) 11 

Nolasīto referātu skaits starptautiskajās konferencēs un 

semināros 

52 

Nolasīto referātu skaits pārējās konferencēs un semināros 25 

Doktorantu skaits 33 

Piešķirto Dr. zinātnisko grādu skaits   

LLU līmenī noformēto zinātniskās sadarbības līgumu skaits 3 

Pārējo noformēto zinātniskās sadarbības līgumu skaits 3 

Konferences un semināri, kuras organizē struktūrvienības 6 

 

Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai  

Jāturpina strādāt pie programmas pilnveides, ľemot vērā iespējas, ko dod programmas Karjeras 

konsultanti darba sākšana.  

Galvenā uzmanība jāvelta maģistra darbu izstrādes savlaicīgai uzsākšanai un intensīvai 

izstrādāšanai visā studiju periodā. 

Jāturpina IT izmantošanas paplašināšana studijās.  
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS  
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PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS   

par 2007./08. studiju gadu 
 

Maģistra studiju programma Pedagoģija (46143)  
 (Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā) 

 

 Ar Akreditācijas komisijas 2004. gada 4. februāra lēmumu Nr. 680a  

akreditēta līdz 31.12.2010.  

Akreditācijas lapa Nr. 026-655, no 23.02.2004.  

 
Pašnovērtējuma ziņojums apspriests  

un apstiprināts LLU Senātā: 

 2008. gada 8. oktobra lēmums Nr. 6 -156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELGAVA 2008 
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LLU Senāta 2008. gada 8. oktobra lēmuma Nr. 6 -156 Par TF studiju programmu 

pašnovērtējumu ziņojumiem kopija (ievietota tikai drukātājā pašnovērtējuma ziľojumā). 
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Programmas pašvērtējums par 2007./2008. studiju gadu 

 
1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

Mērķis - augsti kvalificēti pedagogi ar zinātnisko, profesionālo, sociālo kompetenci, kas var veikt patstāvīgu 

zinātniski pētniecisko darbību un ir gatavi strādāt lauku reģionos, veidojot šo reģionu inteliģenci kā vienu no 

garantiem konkurētspējīgai lauku reģionu izglītības iestāţu audzēkľu, studentu un pieaugušo formālajai un 

neformālajai izglītībai.  

 

Plānotie studiju rezultāti 

Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim 

atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences. 

Zināšanas- kuras ir izglītības/ pedagoģijas zināšanu avangardā, pamats oriģinālai domāšanai 

un kritiskai izpratnei par:  

 pedagoģisko darbību demokrātijas apstākļos, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 profesionālo izglītību, tās attīstības scenārijiem ES kontekstā;  

 mūţizglītības nepieciešamību, elastīgi piemērojoties reģiona prasībām; 

 izglītību kā līdzekli pozitīvu attiecību veidošanai starp indivīdiem, grupām un nācijām; 

 izglītību kā līdzekli draudzīgas un ilgtspējīgas cilvēka un vides mijiedarbības 

realizācijai. 

 Prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai  

 plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības 

programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai 

attīstībai;  

 veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību un sagatavotu referātus un 

publikācijas par tās rezultātiem; 

 vadītu skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu; 

 izstrādātu un sagatavotu publicēšanai mācību līdzekļus. 

Kompetences  

Zinātniskā, profesionālā un sociālā kompetence-  

 spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās darba un mācību/ studiju situācijās, 

profesionālajā un personīgajā jomā, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 kontrolēt un pārveidot sareţģītus un grūti prognozējamus darba vai mācību/studiju 

apstākļus, kas prasa jaunas stratēģiskas pieejas;  

 gatavība strādāt lauku reģionos (novados), veicināt šo reģionu inteliģences attīstību kā 

vienu no garantiem konkurētspējīgai šo reģionu izglītības iestāţu skolēnu, audzēkľu, 

studentu un pieaugušo formālajai, neformālajai un informālajai izglītībai.  

Galvenie uzdevumi: 

9) izglītības filozofijas, pedagoģijas, psiholoģijas, didaktikas, Eiropas Savienības 

izglītības sistēmu un to attīstības tendenču studijas, lai iegūtu plānotajiem studiju 

rezultātiem atbilstošas teorētiskās zināšanas;   

10) izvēlētās profesionālās specializācijas, kā arī augstskolu didaktikas studijas un to 

noslēgumu darbu izstrādāšana, lai iegūtu prasmi plānot mācību/ studiju mērķus un 

procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas; 

11) pētījumu metodoloģijas studijas un maģistra darba izstrādāšana, lai iegūtu prasmes 

veikt un vadīt pētījumus, izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus un 

zinātniskos rakstus;  

12) teorētisko atziľu aprobācija praksē, lai attīstītu studiju rezultātiem atbilstošās 

kompetences.      

 

2. Studiju programmas attīstība 
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2.1. Izmaiņas studiju programmā 

Programma iekļauti jauni izvēles kursi un uzsāktas to studijas:  

Inovācijas augstskolas didaktikā (4KP),  

Komunikācijas teorijas konsultēšanā (2 KP),  

Cilvēka dzīves cikli (2KP).  

Pilnveidots arī profesionālās specializācijas modulis tajā iekļaujot specializācijas virzienu  

Karjeras konsultāciju metodika (7 KP).  

 

2.2. Studiju programmas atbilstība standartam 

Programma atbilst Valsts akadēmiskās izglītības standartam. Standarts paredz 

programmas kopējo apjomu 80 KP, t.sk. maģistra darbam ne mazāk kā 20 KP. 

Akreditējamās programmas apjoms ir 80 KP, t.sk. maģistra darbs 25 KP. 

Programma precizēta pamatojoties uz izmaiľām LLU normatīvos dokumentos par maģistra 

studijām: 

Nolikums par maģistra grāda iegūšanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 

(Apstiprināts ar 13.02.2008.LLU Senāta lēmumu nr.6 – 78. Grozījumi  ar 14.05.2008. 

LLU Senāta lēmumu nr.6 – 121).  

 

2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 

Palielinājies maģistrantu skaits, kuri izvēlas studēt Inovācijas augstskolas didaktikā, tādejādi 

iegūstot atbilstošu sertifikātu un tiesības strādāt augstākās izglītības programmās. Tam ir īpaša 

nozīme ľemot vērtā koledţu attīstību. Studiju kursu kvalitātes pilnveidi un izvēles iespējas 

veicināja maģistra programmas Karjeras konsultanti realizācijas uzsākšana IMI, kas radīja 

iespēju kopīgi studēt izvēles kursus: Komunikācijas teorijas konsultēšanā, Cilvēka dzīves 

cikli.  

Palielinājusies ekocentriskās izglītības paradigmas principu ietekme teorētiskajās studijās un 

maģistru darbu izstrādē- izglītības ekoloģijas jautājumu pētījumi maģistru darbos. 

Izvērtējot studiju programmas realizāciju veikti pilnveidojumi, kas uzlabo studiju kvalitātes 

kontroli.  

 Precizēta studiju kvalitātes kontrole un lietvedības sistēma, kā arī konsekventa tās 

ievērošana, ľemot vērā LAIS izmantošanas nosacījumus. Uzlabojumus šajos aspektos 

būtiski sekmējusi šo uzdevumu veikšanas koncentrēšana TF dekanāta speciālistes 

Dzidras Ceples pārziľā, kura īpaši rūpīgi un apzinīgi pilda savus pienākumus. 

 Aktualizēta maģistru darbu ietvaros veicamo pētījumu uzsākšana un studiju 

individuālo plānu savlaicīga sastādīšana;  

 Pastiprināta maģistru darbu kvalitātes kontrole priekšaizstāvēšanas laikā, stingri 

ievērots maģistru darbu priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas grafiks. Rezultātā 

uzlabojusies maģistru darbu kvalitāte un aizstāvēšanas norise.  

 Konstatēts, ka ir lietderīgi studiju gadā organizēt divus izlaidumus. Tas ļāva 

vienmērīgāk sadalīt darbu aizstāvēšanu studiju gadā, eksmatrikulēt studentus atbilstoši 

programmas ilgumam un novērsa ar LAIS izmantošanu saistītās studentu 

eksmatrikulācijas problēmas, kuras bija iepriekšējos studiju gados.  
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 

3.1. Studiju organizācija un metodes 

Studijas tiek realizētas pilna un nepilna laika formā. Kā obligātajos, tā izvēles kursos notiek 

lekcijas un semināri, bet profesionālās specializācijas virzienos arī individualizētas studijas. 

Pilnveidota teorētisko atziľu aprobācija praksē organizējot ikgadējas konferences. Pilnveidota 

maģistrantu patstāvīgā darba organizācija un kontrole, kuram ir galvenā loma maģistra 

studijās. Paplašinās elektronisko resursu izmantošana studijās. Nodarbībās izmantojamo, kā 

arī patstāvīgam darbam nepieciešamo informāciju maģistranti saľem jau iepriekš elektroniskā 

formātā. Nepilna laika studiju sesijas pārkārtotas, lai atvieglotu studiju savienošanu ar darbu. 

Tās notika nedēļas nogalēs (ceturtdien, piektdien, sestdien). Daudzi priekšmeti plānoti kā 

moduļi, kurus koncentrēti studē noteiktās dienās, nevis visa semestra laikā. Tas īpaši svarīgi 

plānojot brīvās izvēles priekšmetus, jo atvieglo studiju un pedagoģiskā darba apvienošanu.     

 

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 

Papildināts datoru skaits Izglītības un mājsaimniecības institūtā un to nodrošinājums ar 

datorprogrammām. Institūtam ir datorklase 15 vietām, kā arī brīvi pieejami datori ar interneta 

pieslēgumu – var piekļūt datu bāzēm un bibliotēku tīklam. Regulāri tiek papildināta institūta 

bibliotēka ar jaunākajiem izdevumiem. To sekmēja Karjeras konsultantu studiju programmas 

realizācija un ar to saistīto projektu līdzekļu izmantošana. Maģistrantiem ir iespēja strādāt IMI 

bibliotēkā (bibliotēkas katalogus var saľemt elektroniskā formātā) un LLU Fundamentālajā 

bibliotēkā. Stacionāri uzstādītie un pārnēsājamie multimediju projektori ir izmantojami visās 

programmas kursu nodarbībās.  

 

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Maģistru darbu tematika virzīta atbilstoši institūta zinātnisko pētījumu jomām un LLU studiju 

procesa pilnveidei.  

IMI viens no pētniecības virzieniem ir izglītības ekoloģija- dabas, sociālās un humanitārās 

zinātnes integrējoša interdisciplīna, kas pēta cilvēka kā indivīda un/vai daţādu vides sistēmu, 

t.sk. sociālo sistēmu, attīstību mijiedarbību ar daudzdimensionālo vidi (t.sk. izglītības un 

profesionālās darbības vidi) holistiskā perspektīvā izglītības kontekstā. LLU TF IMI izstrādātā 

Izglītības ekoloģijas teorētiskā un empīrisko pētījumu metodoloģiskā bāze kalpo par pamatu 

starpdisciplināriem pētījumiem. Ekoloģiskā pieeja ļauj pētījumos respektēt Latvijas un tās 

reģionu, pilsētu un lauku, kā arī katras izglītības institūcijas kultūrvides specifiku globāla 

mēroga vidē: dabas, sociālā/kultūrvidē, ekonomiskā vidē notiekošo procesu kontekstā.  

Pētījuma teorētisko pamata veidošanu sekmē sērijā Izglītības ekoloģija IMI mācībspēku 

pēdējos gados izdotās publikācijas, kuru sarakstīšanā piedalījušie arī maģistranti. 

1. Alondere, L., Pēks, L., Renigere, R.    Māsa un pacients ekoloģiskajā skatījumā: izglītība 

un aprūpe. Jelgava: LLU, IMI, 2008. 

2. Katane, I. Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās. Jelgava:  LLU, IMI, 2007. 

3. Katane, I. No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā. Jelgava: 

LLU, IMI, 2007. 

4. Katane, I., Pēks, L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens mūsdienu izglītības 

pētniecībā. Jelgava:  LLU, IMI, 2006. 

 

Izglītības ekoloģijas problēmu pētījumi pēdējos gados regulāri atspoguļoti arī Latvijas 

augstskolu un koledţu konferenču referātos un rakstu krājumos.  
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Augstskolu problēmu pētījumi veikti piecos maģistra darbos, tai skaitā četri darbi par studiju 

norisi LLU. Aktuālām LLU darba problēmām veltīto darbu skaits salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem ir palielinājies.   

 

Koledţu, profesionālo vidusskolu un arodskolu darba pētījumi veikti astoľos maģistra darbos. 

Turpinās vairākus gadus ilgā IMI sadarbība ar koledţām un profesionālajām skolām, kas 

atbilst IMI pētījumu virzieniem. 

 

Notikusi kārtējā maģistrantu konference un tās referāti publicēti elektroniskā formātā. Pār 

teorētisko atziľu aprobāciju praksē katram maģistrantam studiju laikā jāsagatavo un jānolasa 

vismaz divi referāti un jāpublicē divi raksti.  

 

Par aizstāvēto maģistru darbu pētījumiem darbu ietvaros veiktajiem pētījumiem nolasīti 

referāti vairāku koledţu zinātniskajās konferencēs. 

 

Maģistra studiju un darbu kvalitāti pozitīvi ietekmējusi jaunās IMI pamatstudiju programmas 

Mājas vide un informātika absolventu līdzdalība maģistra studijās. Šīs programmas 

absolventu kompetences līmenis ļauj veikt salīdzinoši labākus mūsdienīgus pētījumus (IT 

izmantošana u.c.), kā arī labvēlīgi ietekmē pārējo maģistrantu studijas.    

 

Maģistrantu pētījumus sekmē arī IMI mācībspēku publikācijas un līdzdalība projektos. 

 

Izglītības un mājsaimniecības institūta zinātniskās pētniecības rādītāji 2007. gadā 

Rādītāji Skaits 

Zinātniskās un zinātniski metodiskās publikācijas 

LZP atzītos izdevumos  
30 

Pārējās publikācijas  15 

Projekti 9 

 

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

Maģistra programmas realizācijas kvalitāti būtiski ietekmē IMI mācībspēku līdzdalība 

vairākos starptautiskos un starpaugstskolu projektos. 

 

1. Network of European Tertiary Level Educators. Socrates programme project GRANT 

AGREEMENT: 114053-CP-1-2004-1-UK-ERASMUS-TN; Coordinating Institution - 

University of Southampton (UK), piedalās 31 partnerinstitūcija, 2004. – 2007. Baiba 

Briede - vadītāja no LLU. Viens no projekta rezultātiem: vadlīnijas (reference points) 

docēšanas kompetencei un profesionālai pilnveidei; katras partnerinstitūcijas docētāju 

profesionālās pilnveides kursa izvērtējums u.c.  

 

2. ESF nacionālās programmas projektā Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā (lekt. T.Sēja - vadītājs) kopš 2004. gadā institūts sadarbojas ar DU, LPA, 

LU, RA, RPIVA. Uz pētījuma bāzes izstrādāta maģistra studiju programma un turpinās 

izvērsta programmas metodiskā nodrošinājuma izveide. 

 

3. Sadarbībā ar Zemkopības ministrijas Lauku attīstības departamentu uzsākti divi 

pētniecības projekti par lauksaimnieku, meţsaimnieku, lauku uzľēmēju tālākizglītības 

kvalitātes izvērtēšanu un prognozēm nākotnē.  
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4. LLU pētniecības projekts (plānots 3 gadiem) Nr. 2005/2 05.2 Profesionālā un 

tālākizglītība Latvijas laukiem Eiropas Savienības kontekstā, 2005 - 2008. – vadītāja 

Baiba Briede (piedalās bijušās maģistrantes un teorētisko kursu beigušās doktorantes 

L.Alondere, Z.Beitere, A.Feldmane, L.Krastiľa, A.Ostrovska, S.Reihmane, I.Soika, 

N.Vronska); akadēmiskais personāls I.Katane un L.Pēks. Daţi projekta rezultāti: modelis 

lauku vidējās profesionālās izglītības iestādes darbībai jauniešu karjeras attīstības 

veicināšanā; lauku reģionu izglītības iestāţu attīstības pamatojums tālākizglītības 

veicināšanai daţādām lauku iedzīvotāju grupām; rakstu krājums par profesionālās, 

tālāizglītības un karjeras attīstības problēmām laukos u.c. 

 

5. LLU TF IMI Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Pieaugušo tālākizglītības ilgtspējīga 

attīstība daudzveidīgā kultūrvidē‖ (asoc. prof. Irēna Katane - projekta vadītāja) Nr. LLP-

LdV-VETPRO-2007-LV-317. Apstiprināts 2008. gadā (plānots 1 gadam). 

 

Projekti patērētājzinību jomā:  

1. SOCRATES/ ERASMUS – 3 CONSUMER CITIZENSHIP NETWORK (CCN) 2003-

2006-2009, 25 Eiropas dalībvalstis (asoc. prof.V.Dišlere un doc. I. Līce – dalībnieces). 

2. SOCRATES/ GRUNDTVIG – 4 CONSUMER EDUCATION FOR ADULTS- 

NETWORK (CEA – N) 2003-2006-2009, 14 Eiropas dalībvalstis (asoc. prof. V.Dišlere – 

vadības grupas dalībniece);  

3. SOCRATES/GDRUNDTVIG-2 Empowering Rural Consumer 2004-2007, dalībvalstis: 

Latvija, Igaunija, Austrija (asoc. prof. V.Dišlere - projekta vadītāja). 

 

Akadēmiskais personāls zinātnisko kompetenci paaugstina šādās aktivitātēs un organizācijās. 

1. Studentu un mācībspēku apmaiľa notiek sadarbībā ar ES augstskolām Socrates/Erasmus 

programmās: Vācija, Valsts Darba aģentūras federālā augstskola Mannheimā; Vācija, 

Heidelbergas universitāte; Austrija, Vīnes vides un agrārpedagoģijas akadēmija; Islande, 

Reikjavíkas Pedagoģiskā universitāte; Čehija, Jāľa Evaľģēlija universitāte, Pedagoģijas 

fakultāte; Grieķija, Epirus Tehnoloģiskās izglītības institūts; Francija, Tulūza, Nacionālā 

lauksaimniecības attīstības augstskola; Lietuva, Viļľas universitāte; Ungārija, Debrecenas 

universitāte  

2. IMI regulāri rīko zinātniski pētnieciskas konferences Rural Environment. Education. 

Personality un izdod recenzētus konferences materiālus.  

3. LLU Doktorantūras daļa katru gadu rīko starptautisku zinātnisku konferenci Zinātne lauku 

attīstībai, kurā ir pedagoģijas sekcija doktorantiem un akadēmiskam personālam. Tiek izdoti 

recenzēti konferences materiāli. 

4. Akadēmiskajam personālam un doktorantiem ir garantēta iespēja publicēties ţurnālā 

Journal of Science Education (ISSN 0124 - 5481) (www.colciencias.gov.co/rec ) Ţurnāls ir 

ERIC un ERA datu bāzēs. IMI direktore Baiba Briede ir ţurnāla atbalsta un konsultantu 

komitejas locekle.  

5. Izglītības un mājsaimniecības institūts ir divu lielu ar karjeras konsultēšanu saistītu 

starptautisku organizāciju biedrs: 

 European Network  of learning  and teaching  in Agriculture and rural development  

(www.enter-enter./net/organisation.html) 

 International Association for Educational and Vocational Guidance (www.iaevg.org)  

http://www.colciencias.gov.co/rec
http://www.enter-enter./net/organisation.html
http://www.iaevg.org/
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6. LLU sastāv NOVA – BOVA ziemeļvalstu lauksaimniecības augstskolu sadarbības tīklā. 

 

Maģistranti izmanto sadarbībā ar citām augstskolām (DU, LLU, LPA, RA, RPIVA). 

izveidotos priekšmetu Pētījumu metodoloģija un profesionālās specializācijas moduļa 

Karjeras konsultāciju metodika un izvēles priekšmeta Komunikācijas teorijas konsultēšanā 

prezentāciju un izdales materiālus.   

 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem  

Izglītības un mājsaimniecības institūtam ir sadarbība ar piecām koledţām, kurās strādā 

programmu absolvējušie maģistri un studējošie maģistranti. Maģistra studiju programmas 

vadītājs piedalās koledţu konferenču organizēšanā un rakstu rediģēšanā (Rīgas 

Uzľēmējdarbības koledţas 2007.gada konferences organizācijas komitejā, Rīgas 1.medicīnas 

koledţas 2008. gada konferences zinātniskās konferences organizēšanā un darbā, Rīgas 

medicīnas koledţas 2007. gada konferences orgkomitejas priekšsēdētājs, referents u.c.). 

Regulārās koledţu un citu izglītības iestāţu vadītāju un pārstāvju intervijās iegūts pozitīvs 

maģistra studiju programmas vērtējums. 

Institūts ilgstoši sadarbojas ar LLKC, kurā strādā programmas absolventi, zinātnisko pētījumu 

un profesionālās pilnveides programmu realizācijā. Pedagoģijas MEK vada LLKC speciāliste 

Dr. paed. Maija Sirvide. 

 

4. Vērtēšanas sistēma 

 

Lai veicinātu maģistrantu iekļaušanos plānotajā studiju laikā un kvalitatīvu programmas 

realizāciju, katrs maģistrants sastāda maģistra darba izstrādāšanas plānu. Tā izpildi katru 

semestri vērtē maģistra darba vadītājs ar ieskaiti, kuru fiksē atzīmju grāmatiľā. Bez tam 

katram studiju semestrim, pirms tā uzsākšanas, sastāda kārtojamo ieskaišu un eksāmenu 

sarakstu. Teorētisko atziľu aprobāciju praksē vērtē ľemot vērā studentu sagatavotos referātus, 

kuri tiek nolasīti maģistrantu konferencē. Semestra gaitā atbilstoši priekšmetu programmām 

tiek vērtēti maģistrantu kontroldarbi un uzstāšanās semināros. Nozīmīga loma studiju 

sasniegumu vērtēšanā ir maģistru darbu sastāvdaļu vērtēšanai to izstrādes gaitā un darbu 

priekšaizstāvēšanā. 

 

5. Studenti 

Uzľemšana studiju programmā notiek atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem, kurus katru gadu 

apstiprina LLU Senāts. Saskaľā ar noteikumiem 2007. gadā pedagoģijas maģistra studiju 

programmā uzľēma pretendentus, kuri ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību un bakalaura 

grādu, vai absolvējuši pedagoģijas studiju programmas, kuras dod tiesības turpināt studijas 

maģistrantūrā. Pretendentus, kuri ieguvuši bakalaura grādu vai tiesības studēt maģistrantūrā 

radniecīgā nozarē uzľēma tikai tad, ja viľi bija beiguši arī studiju programmu, kura dod 

tiesības veikt pedagoģisko darbu. Pretendentus uzľēma pilna un nepilna laika studiju 

programmās.  

Studijas 1. kursā 2007. gadā uzsāka 20 pilna un 20 nepilna laika studiju maģistranti.  

Studijas turpināja 2. kursā 38 pilna un 25 nepilna laika studiju maģistranti; 3. kursā 20 

nepilna laika studiju maģistranti.  

Kopā 2007/08 gadā studijas uzsāka 123 maģistranti. 

 

Atskaitīti 2007/08. st. g. pilna laika studiju 1. kursa 2 maģistranti, 2. kursa 16 maģistranti, 

akadēmiskajā atvaļinājumā aizgājuši 6 maģistranti (1.k. – 2; 2.k. – 4).  

No nepilna laika studiju 1.kursa atskaitīti 7 maģistranti, 2.kursa – 6 maģistranti, 3.kursa- 4 

maģistranti, akadēmiskajā atvaļinājumā no 3. kursa aizgājuši 4 maģistranti. 
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Galvenais atskaitīšanas iemesls- studiju plāna nepildīšana. Akadēmisko atvaļinājumu iemesls- 

nespēja savienot slodzi darbā un ģimenē ar studijām, galvenokārt maģistra darba izstrādāšanu, 

jo gandrīz visi maģistranti paralēli studijām strādā izglītības iestādēs.  

Maģistra grādu 2007./08. s.g. ieguvuši 30 pretendenti (iepriekšējā 2005./06. s.g.-52). Pavisam 

programmas realizācijas laikā gadu laikā iegūts 781 maģistra grāds pedagoģijā. 

 

6. Akadēmiskais personāls 

Docētāju ikgadējā pašnovērtēšanās notiek pēc vairākiem rādītājiem pēdējo 3 gadu laikā: 

publicētie darbi, uzstāšanās konferencēs, piedalīšanās projektos, staţēšanās ārzemēs , 

mācībspēka vadībā izstrādātie un aizstāvētie maģistra un promocijas darbi; līdzdalība 

akadēmisko kursu pasniegšanā; studentu aptaujas rezultāti par mācībspēka darbu; 

administratīvie pienākumi LLU un ārpus tās; cita veida zinātniskā, izglītojošā, publicistiskā, 

radošā darbība.  

 

Maģistra studiju programmas Pedagoģija akadēmiskais personāls 2007/08. st. g. 

Amats/ zinātniskie grādi Skaits:  % no pamatd. str. 

Prof./asoc.prof. 2 10 

Asoc. profesori 5 25 

Docenti 5 25 

Prof./asoc.prof. pedagoģijā 2/5 10/20 

Zinātľu doktori 11 55 

Pedagoģijas zinātnes doktori 10 50 

Lektori, Mg. paed. 9 45 

LLU pamatdarbā strādājošie 20 100 

LLU pamatdarbā strādājošie, kas 

nodrošina programmas teorētisko kursu 

19 95 

 

7. Pašnovērtējums 

Pašnovērtējums pamatojas uz maģistrantu aptauju (1.pielikums), intervijām un pārrunām ar 

absolventiem, darba devējiem, un akadēmisko personālu, programmas salīdzinājumu ar citu 

augstskolu programmām (programmas vadītājs kā akreditācijas ekspertu komisijas vadītājs 

vai eksperts bijis piecās Latvijas augstskolās, t. sk. 2007/08. studiju gadā LU vienai doktora, 

divām maģistra un vienai pamatstudiju programmai).  

 

Programmas stiprās puses 

IMI veikto pētījumu, īpaši izglītības ekoloģijā, radītais teorētiskais pamats. 

Pozitīva attieksme pret studentiem, kuru kā nozīmīgu programmas izvēles kritēriju atzīmē 

daudzi maģistranti un absolventi.  

Ilggadīga IMI pieredze maģistra studiju programmas veidošanā, attīstībā un realizācijā.  

Citu IMI programmu (pedagoģijas doktora, karjeras konsultantu profesionālās maģistra 

programma, inovācijas augstskolas didaktikā, mājas vide un informātika/vizuālā māksla 

izglītībā, pedagogu tālākizglītības programmas) attīstības un realizācijas pozitīvā ietekme.  
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Programmas vājās puses 

Līdzekļu trūkums programmas materiālās bāzes attīstībai. 

Relatīvi lēns doktoru skaita pieaugums IMI. 

 

Attīstības iespējas 

Zinātnisko pētījumu intensifikācija un doktoru % palielināšana IMI akadēmiskajā personālā. 

Programmas teorētisko kursu apguvušo atskaitīto maģistrantu iesaistīšana maģistra darbu 

pabeigšanā un aizstāvēšanā. 

Maģistrantu studiju mobilitāte sadarbojoties ar ārzemju augstskolām. 

Programmas attīstība, kas balstās uz principu 3+2 vai 4+ 1 studiju gadi (pamatstudijas+ 

maģistra studijas un daļai no maģistrantiem samazināt kopējo studiju laiku un izdevumus 

studijām.  

 

Draudi  

Demogrāfiskas situācijas rezultātā prognozējama studējošo skaita samazināšanās. 

Studiju maksas neatbilstība strādājošo pedagogu algām. 

Birokrātiskās reglamentācijas pastiprināšanās, kas kavē elastīgu inovāciju realizāciju un 

ievērojami palielina laika patēriľu formālo prasību izpildei. 

 

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai  

Studiju plānošana piektdienās un sestdienās, kas atvieglo studiju savienošanu ar darbu. 

Jāturpina strādāt pie programmas pilnveides ľemot vērā iespējas, ko dod programmas 

Karjeras konsultanti realizācija.  

Galvenā uzmanība jāvelta maģistra darbu izstrādes savlaicīgai uzsākšanai un intensīvai 

izstrādāšanai visā studiju periodā. 

Jāturpina IT izmantošanas paplašināšana studijās.  

Programmas pārveidošana, kas balstās uz principu 3+2 vai 4+ 1 studiju gadi (pamatstudijas+ 

maģistra studijas un ļauj daļai no maģistrantiem samazināt kopējo studiju laiku un izdevumus 

studijām.  
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1. pielikums 

Studiju programmas Pedagoģija maģistrantu aptaujas rezultāti 2007/08 s.g. 

A. Ļoti trūkst laika (2) 

B. Trūkst laika maģistra darbam (1); pašai nepietiekošas datorzināšanas (1) 

 

 

A. B. 2 dienas nedēļā (pašreiz kl. maģ. ir 3 pēcpusdienas L.P.) (3) 

B. Vienu nedēļu mēnesī visu dienu (1); kā pašlaik (1). 

C. Labi ir, kā tagad (4); 2 dienas nedēļā (1). 

D. Labi ir, kā tagad (4); 

Nr. Rādītāji 

1. Pašreiz studē Tehniskā fakultātē, maģistra programmā Pedagoģija  

2. Beidza BA programmu 2007 2006 2000-05 <2000 Kopā 

 Aptaujāto skaits  10 14 9 15 48 

3. Studē tajā pašā fakultātē (TF)/citā (C) TF C TF C TF C TF C TF C skaits % 

3.1 Skaits tajā pašā fakultātē (TF 7  8  1    16  16 33 

3.2 Skaits citā (C) fakultātē  3  6  8  15  32 32 67 

4. Kopumā apmierināts             

4.1  ļoti apmierināts 1 1 4 1 1 2  2 6 6 12 25 

4.2. vairāk apmierināts nekā neapmier. 6 1 4 4 1 5  11 11 21 32 67 

4.3.  vairāk neapmierināts nekā apmierin.  1    1  1  3 3 6 

4.4.  ļoti neapmierināts            0 

4.5.  grūti atbildēt    1       1 2 

 Kuri no tabulā minētajiem faktoriem traucē Jūsu studijas? (lūdzam atzīmēt 3 svarīgākos) 

1. Grūti savienot mācības ar darbu 6  7 5  6  11 13 22 35 40 

2. Augsta studiju maksa      1  1  2 2  

3. Nav iespējams uzľemties kredītsaist. 1          1  

4. Ģimene neatbalsta studijas           0  

5. Neracionāls nodarbību grafiks 5  3   1  4 8 5 13 15 

6. Slikta lekciju un praktisko nod. kval. 3       1 3 1 4  

7. Daudz nevajadzīgu studiju priekšm.    1 1    1 1 2  

8. Konflikti ar pasniedzējiem           0  

9. Neapmierinoši sadz. apst. dien. viesn. 1        3  3  

10. Nespēja savlaicīgi nokārtot parādus   1     1 1 1 2  

11. Paša disciplinētības trūkums 1  3 2  3  6 4 11 15 17 

12. Augstsk. atrodas tālu no dzīvesvietas 1  1 3  2  3 2 8 10 12 

13. Cits (kāds?)   A      B      

6. Kādai studiju procesa organizēšanai Jūs dotu priekšroku? Kopā 

 Studē tajā pašā fakultātē (TF)/citā (C) TF C TF C TF C TF C TF C skaits 

6.1.  studijas 3-4 dienas nedēļā (klāt. maģ.?) 5  1 3  1  1 6 5 11 
6.2.  studijas piektdienās un sestdienās 1 2 3 1  1  6 4 10 14 
6.3.  studijas vairāku 1-2 nedēļu sesiju for.   3   2  1 3 3 6 

6.4.  Cits variants (kāds?)  A  B  C   D    
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A. Plānot nodarbības, lai varētu savienot studijas ar darbu (2); sākt 9.00 un vairāk kā 2 pasniedzēji 

dienā (1); neľemt vērā apmeklējumu (1); precīzāku saskaľotību, ja divi pasniedzēji vada vienu 

priekšmetu (2). Paldies par metodiskiem materiāliem, atsaucību, atbalstu (1). 

B. Plašāku informāciju internetā par studiju organizāciju, priekšmetiem, prasībām (1) 

C. Sākt nodarbības nedaudz vēlāk (1); precīzāku saskaľotību, ja divi pasniedzēji vada vienu priekšmetu 

(2); vairāk kontatkstundas angļu val. nekl. maģ. (1);  

D. Vairāk laika bibliotēkai (1); esmu ļoti apmierināta ar studiju procesu, ja students vēlas studēt, spēs 

saplānot studijas (1; >30 g.). 

E. Vairāk laika bibliotēkai (1); modernizēt informācijas pieejamību (1); nodarbības priekšpusdienā (1); 

viss ir ļoti organizēti, informācija vienmēr nonāk līdz studējošam, tā turpināt (1). 

F. Vairāk kontatkstundas angļu val. nekl. maģ. (1); precīzāku saskaľotību, ja divi pasniedzēji vada vienu 

priekšmetu (1); Paldies! Tā turpināt (1; >30 g.). 

PS 

Pateicoties aptaujai un regulārām pārrunām ar maģistrantiem neprecizitātes prasību saskaľošanā, diviem 

mācībspēkiem strādājot vienā priekšmetā, konstatētas jau semestra laikā un nekavējoties novērstas pilnīgi 

viennozīmīgi formulējot prasības maģistrantiem. 

 

 

 

 

Beidza BA programmu 2007 2006 2000-05 <2000 Kopā, skaits 
Studē tajā pašā fakultātē (TF)/citā (C) TF C TF C TF C TF C TF C visi 

7. Vai zināt, kādu paziņu, kurš/ kura ir pārtraucis/usi maģistra studijas 

7.1 jā 3 1 7 1 1 4  8 11 14 25 
8. Kādu iemeslu dēļ viņš/viņa pārtrauca studijas?  

1. Grūti savienot mācības ar darbu 2 1 7 1 1 2  6 10 10 20 
2. Augsta studiju maksa  1    1    2 2 
3. Nav iespējams uzľemties kredītsaist.            
4. Ģimene neatbalsta studijas        1  1 1 
5. Neracionāls nodarbību grafiks   3   1  1 3 2 5 
6. Slikta lekciju un prakt. nod. kvalitāte            
7. Daudz nevajadzīgu studiju 

priekšmetu 
       1  1 1 

8. Konflikti ar pasniedzējiem        1  1 1 
9. Neapmierinoši sadz. apst. dien. viesn.            

10. Nespēja savlaicīgi nokārtot parādus      1  2 1 2 3 
11. Paša disciplinētības trūkums   2 1  1  2 2 4 6 
12. Augstsk. atrodas tālu no dzīvesvietas   4   1  2 4 3 7 

13. Cits (kāds?)     1 1  2 1 3 4 

t.sk. 

Darba devēja terors     1      1 
Ģimenes apstākļi      1     1 
Nav norādīti     1   1 1 1 2 

 Respondentu raksturojums 

  sieviete  7 3 8 6 1 8  15 16 32 48 
  vīrietis            

 21-25 gadi 6 2 7   1   13 3 16 
 26-30 gadi 1  1 1 1 6  2 3 9 14 
 Vairāk par 30 gadiem  1  5  1  13  20 20 

Priekšlikumi maģistra studiju pilnveidei  A B C D  E  F    
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS  

UNIVERSITĀTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS   

par 2008./09. studiju gadu 
 

Maģistra studiju programma Pedagoģija (46143)  
 (Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā) 

 

 Ar Akreditācijas komisijas 2004. gada 4. februāra lēmumu Nr. 680a  

akreditēta līdz 31.12.2010.  

Akreditācijas lapa Nr. 026-655, no 23.02.2004.  

 
Pašnovērtējuma ziņojums apspriests  

un apstiprināts LLU Senātā: 

 2009. gada 8. oktobra lēmums Nr. 6 -239 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELGAVA 2009 
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LLU Senāta 2009. gada 8. oktobra lēmuma Nr. 6 -239 Par TF studiju 

programmu pašnovērtējumu ziņojumiem kopija (ievietota tikai drukātājā 

pašnovērtējuma ziľojumā). 
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Programmas pašvērtējums par 2008./2009. studiju gadu 

 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

Mērķis - augsti kvalificēti pedagogi ar zinātnisko, profesionālo, sociālo kompetenci, kas var veikt patstāvīgu 

zinātniski pētniecisko darbību un ir gatavi strādāt lauku reģionos, veidojot šo reģionu inteliģenci kā vienu no 

garantiem konkurētspējīgai lauku reģionu izglītības iestāţu audzēkľu, studentu un pieaugušo formālajai un 

neformālajai izglītībai.  

Plānotie studiju rezultāti 

Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim 

atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences. 

Zināšanas- kuras ir izglītības/ pedagoģijas zināšanu avangardā, pamats oriģinālai domāšanai 

un kritiskai izpratnei par:  

 pedagoģisko darbību demokrātijas apstākļos, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 profesionālo izglītību, tās attīstības scenārijiem ES kontekstā;  

 mūţizglītības nepieciešamību, elastīgi piemērojoties reģiona prasībām; 

 izglītību kā līdzekli pozitīvu attiecību veidošanai starp indivīdiem, grupām un nācijām; 

 izglītību kā līdzekli draudzīgas un ilgtspējīgas cilvēka un vides mijiedarbības 

realizācijai. 

 Prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai  

 plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības 

programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai 

attīstībai;  

 veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību un sagatavotu referātus un 

publikācijas par tās rezultātiem; 

 vadītu skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu; 

 izstrādātu un sagatavotu publicēšanai mācību līdzekļus. 

Kompetences  

Zinātniskā, profesionālā un sociālā kompetence-  

 spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās darba un mācību/ studiju situācijās, 

profesionālajā un personīgajā jomā, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; 

 kontrolēt un pārveidot sareţģītus un grūti prognozējamus darba vai mācību/studiju 

apstākļus, kas prasa jaunas stratēģiskas pieejas;  

 gatavība strādāt lauku reģionos (novados), veicināt šo reģionu inteliģences attīstību kā 

vienu no garantiem konkurētspējīgai šo reģionu izglītības iestāţu skolēnu, audzēkľu, 

studentu un pieaugušo formālajai, neformālajai un informālajai izglītībai.  

Galvenie uzdevumi: 

13) izglītības filozofijas, pedagoģijas, psiholoģijas, didaktikas, Eiropas Savienības 

izglītības sistēmu un to attīstības tendenču studijas, lai iegūtu plānotajiem studiju 

rezultātiem atbilstošas teorētiskās zināšanas;   

14) izvēlētās profesionālās specializācijas, kā arī augstskolu didaktikas studijas un to 

noslēgumu darbu izstrādāšana, lai iegūtu prasmi plānot mācību/ studiju mērķus un 

procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas; 

15) pētījumu metodoloģijas studijas un maģistra darba izstrādāšana, lai iegūtu prasmes 

veikt un vadīt pētījumus, izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus un 

zinātniskos rakstus;  

16) teorētisko atziľu aprobācija praksē, lai attīstītu studiju rezultātiem atbilstošās 

kompetences.      

 

Studiju programmas attīstība 

Precizēts studiju plāns, kurš apspriests un akceptēts Izglītības Tehniskās fakultātes Domes 

sēdē 2009. gada 20. maijā. 2009/2010 studiju gadā 1. kurss uzsācis studijas pēc šī plāna.  
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Veikta programmas salīdzināšana ar Latvijas augstskolu programmām ar kurām programmas 

vadītājs iepazinies kā akreditācijas komisijas eksperts: 

 Latvijas Universitātes Maģistra studiju programma Izglītības zinātnes (45142); 

 Liepājas Universitātes Profesionālā maģistra izglītībā un matemātikas skolotājs vai 

informātikas skolotājs programma (46141), 2008. gada septembrī;  

 Master study programme "Pedagogical solutions of diversity" Daţādības pedagoģiskie 

risinājumi (jauna). Starptautiskas sadarbības programma- 4 augstskolās. 

Ľemot vērā salīdzināšanas rezultātus un programmas Karjeras konsultanti ekspertu 

komisijas vērtējumu precizēti Pedagoģijas maģistra programmas studiju rezultāti atbilstoši 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra un pilnveidota studiju īstenošana atbilstoši tiem; 

 pilnveidoti maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanai metodiskie noteikumi studiju 

programmās Karjeras konsultants un Pedagoģija, veikta to aprobācija;  

 pilnveidots programmas nodrošinājums- auditorijās, kurās notiek maģistrantu nodarbības 

papildus uzstādītas multimediju iekārtas un interaktīvās tāfeles, pieslēgts internets, 

nomainīts dators un papildināti grāmatu krājumi IMI bibliotēkā u.c.; 

 notikusi maģistrantu zinātniskā konference Teorētisko atziņu aprobācija praksē; 

 izvērtēti aptaujas rezultāti, lai izvērtētu studiju pārtraukšanas iemeslus apzināti 

maģistranti, kuri varētu atjaunot studijas- tās atjaunojuši 9 maģistranti, kuri plāno iegūt 

maģistra grādu 2010. gadā;  

 veikta programmas reklāma, kas ietekmējusi konkursa rādītājus (1. un 2. tabula).  

Maģistra programmā Pedagoģija 2009.gadā salīdzinājumā ar pārējām LLU maģistra 

programmām bija visaugtākais konkurss- 3,07 (2. vietā studiju programma Ekonomika-2,46). 

Aptaujājot maģistrantus konstatēts, ka šādus konkursa radītājus sekmēja ne tikai programmas 

reklāma, bet arī: 

 programmā studējošo un programmas absolventu sniegtā informācija par studiju 

kvalitāti, īpaši psihoemocionālo studiju vidi; 

 studiju laika plānojums- piektdienās un sestdienās, kas ļauj savienot studijas un darbu. 

 

1. tabula 

Uzņemšana 2009. g. – konkursa rādītāji TF maģistra programmās (18.08.2009) 

 

Programma 

Pilna laika studijas 

budţeta vietas maksas vietas 

limits pieteikušies konkurss limits uzľemti 

Lauksaimniecības 

inţenierzinātne  
30+2 36 1,12 10 4 

Pedagoģija  15 46 3,06 15 7 

Karjeras konsultants  10 22 2,2 10 3 
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2. tabula  

Uzņemšana 2009. g. – konkursa rādītāji LLU maģistra programmās  

 

 Studiju programma 
Pieteikumu 

skaits 

Budţeta 

vietas 
Konkurss 

Ekonomika 123 50 2.46 

Lauksaimniecība 20 10 2.00 

Lauksaimniecības inţenierzinātne 36 30 1.20 

Pedagoģija 46 15 3.07 

Pārtikas zinātne 33 15 2.20 

Uzturzinātne 21 10 2.10 

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija 
55 25 2.20 

Informācijas tehnoloģijas 12 25 0.48 

 

Mācībspēku un maģistrantu pētnieciskā darbība  

Akreditējamā programma balstās uz Izglītības un mājsaimniecības institūta veiktajiem 

pētījumiem, kuri notiek vispārīgajā, skolas, augstskolas, pieaugušo un nozaru pedagoģijas 

apakšnozarēs un piecos pētniecības virzienos:  

 izglītības ekoloģija (asoc. prof. I.Katane, prof. L.Pēks, doktorante R.Renigere u.c.); 

 kompetence lauku vidē (prof. B.Briede);  

 profesionālā un karjeras izglītība (prof. B.Briede, prof. L.Pēks, asoc. prof. A.Aizsila);  

 dzīves kvalitāte mājas vides kontekstā (asoc. prof. V.Dišlere, doc. A.Pridāne); 

 dabas un inţenierzinātľu didaktika (prof. A.Zeidmane). 

Izglītības ekoloģijas un kompetences virzienu pētījumi tiek izmantoti lietišķos pētījumos 

nākamos trīs virzienos.  

Vienreiz trijos gados LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts organizē starptautisko 

zinātnisko konferenci. Kārtējā konference Lauku Vide. Izglītība. Personība. (LVIP) notika 

2009. gada maijā Izglītības un mājsaimniecības institūtā. Izdots konferences rakstu krājums, 

kuru studijās izmanto maģistranti. Rakstu autori ir no Baltkrievijas, Čehijas, Latvijas, 

Lietuvas, Igaunijas, Turcijas, Ungārijas un Vācijas. Konferences rakstos kopuma ir pārstāvētas 

25 izglītības iestādes.  

drošību. Tajā pārstāvēti visi Izglītības un mājsaimniecības institūta pētījumu virzieni.  

Izglītības ekoloģijas virzienam atbilst 7 publikācijas. Kā nozīmīgāko programmas attīstības 

aspektā var minēt asociētās profesores Irēnas Katanes rakstu Developmental aspects of 

educational ecology.  

Profesionālā un karjeras izglītība nozīmīgākais ir Izglītības un mājsaimniecības institūta 

docētāja Tālivalţa Sējas 2008. gadā aizstāvētais promocijas darbs Profesionālās izglītības 

attīstība Latvijas reģionos.  

Profesionālās izglītības problēmas pētītas arī maģistra darbos. šā gada jūnijā četri (no 10) 

maģistra darbiem, kuros pētītas profesionālās izglītības problēmas. Daţi jau aizstāvēto darbu 

piemēri.  

Krūze I. (2009). Mācību pilnveide pavāru profesionālajā izglītībā.  

Vilkriste L. (2008). Meţa īpašnieku neformālā izglītība Latvijā.  

Pūre Z. (2008). Audzēkľu adaptācija Smiltenes tehnikumā. 

Dzelzkalēja V. (2008). Mācību priekšmeta „Viesu apkalpošanas organizācija‖ pilnveide 

Bulduru Dārzkopības vidusskolā.  

Tiek gatavoti aizstāvēšanai trīs darbi.  
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Pētniecības virzienā Dzīves kvalitāte mājas vides kontekstā nozīmīgākais ieguldījums ir Aijas 

Pridānes promocijas darbs Dzīves kvalitātes principa īstenošana mājturības izglītībā 

pamatskolā, kurš aizstāvēts LLU Izglītības un mājsaimniecības institūta promocijas padomē 

2009. gadā. 

Galvenie uzdevumi programmas tālākai attīstībai  

Nodrošināt programmas ilgtspējīgu, kas ir ļoti būtiska no Zemgales reģiona un LLU viedokļa. 

Programma nepieciešama lai nodrošinātu pēctecību LLU pedagoģijas studiju virzienā- 1. 

līmeľa, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās. Tam nolūkam nepieciešama  

 sistemātiska studiju programmas pilnveide, lai saglabātu un attīstītu konkurētspēju ar 

līdzīgam programmām Latvijas augstskolās; 

 programmas attīstība balstoties uz izglītības ekoloģiju un profesionālās izglītības 

pētījumiem, kas sekmē tās atšķirību no analogām programmām; 

 studējošo skaita saglabāšana apzinot studijas pārtraukušo un aktualizējot studiju 

atjaunošanu, kā maksimāli iesaistot absolventus un studentus sabiedrības informēšanā 

par programmas kvalitāti (pasākuma efektivitāti apstiprina konkursa rādītāji studijas 

atjaunojošo maģistrantu skaits); 

 nodarbību organizācija, kas ļauj apvienot studijas un darbu; 

 e studiju izmantošanas paplašināšana un pilnveide.  
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10. pielikums 

Informācija par akadēmiskā maģistra studiju programmu PEDAGOĢIJA 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

Tehniskā fakultāte 

Izglītības un mājsaimniecības institūts 

  
Jelgava – Latvijas studentu galvaspilsēta; senas tradīcijas; aktīva studentu dzīve 

Laba satiksme ar Rīgu; studijas - lielākajā Baltijas pilī 

Salīdzinoši lētas kopmītnes un uzturs; fakultātes - 5 – 15 minūšu gājiena attālumā 

Akadēmiskā maģistra studiju programma PEDAGOĢIJA 

 Piedāvā valsts budžeta apmaksātas studijas. 

 Nodarbības ir savienojamas ar darbu, jo notiek piektdienu pēcpusdienās un sestdienās. 

 Iespējas specializēties- 60% no programmas maģistrants var saistīt ar izvēlēto 

specializāciju.  

Studiju veids un ilgums: pilna laika studijas - 4 semestri, nepilna laika - 5 semestri. 

Iegūstamais grāds: izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (Mg.paed.).  

Studiju programmas mērķis un profesionālās karjeras iespējas: augstas kvalifikācijas 

speciālisti zinātniskam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam izglītības iestādēs, 

medicīniskās aprūpes iestādēs, pieaugušo izglītības, karjeras un konsultāciju centros, 

valsts pārvaldes institūcijās izglītības nozarē, kuri: prot patstāvīgi lietot pedagoģiskā un 

zinātniskā darba metodes; var kļūt par koledžu un augstskolu mācībspēkiem. 

Iepriekšējā izglītība:  

 bakalaura grāds izglītībā vai pedagoģijā; 

 bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds izglītībā vai citā nozarē un skolotāja/pedagoga vai 

interešu izglītības skolotāja, bibliotekāra, sporta trenera kvalifikācija;  

 skolotāja kvalifikācija un tiesības studēt maģistrantūrā; 

 skolotāja kvalifikācija, kas iegūta līdz 1995. gadam; 

 bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds citā nozarē vai kvalifikācija citā nozarē un tiesības 

studēt maģistrantūrā, vai arī augstākā izglītība citā nozarē, kas iegūta līdz 1995. gadam, ja 

izpildīts viens no šādiem nosacījumiem: 

o absolvēta bakalaura vai augstākās izglītības programma ar izglītojošu/pedagoģisku darbību 

saistītā nozarē, piemēram, psiholoģijas, socioloģijas, māszinību (māsas grāds)/veselības 

zinātņu bakalaura, ja absolvētajā programmā iekļauti pedagoģijas un/vai psiholoģijas studiju 

kursi; 

o apgūta tālākizglītības programma izglītībā/pedagoģijā (jāiesniedz sertifikāta kopija). 
Pieteikšanās no 17. jūlija LLU Uzņemšanas komisijā, līdzi ņemot: 

pilna laika studijās:  

 pasi un uzvārda, vārda maiľu apliecinošu dokumentu,  

 augstskolas diplomu un diploma pielikumu (sertifikātu) vai sekmju izrakstu (oriģinālus), 

 lietišķo biogrāfiju (CV),  

 divas fotokartītes (3x4 cm), 

nepilna laika studijās: 

 pasi un uzvārda, vārda maiľu apliecinošu dokumentu, 

 augstskolas diplomu un diploma pielikumu (sertifikātu) vai sekmju izrakstu (uzrāda oriģinālus, iesniedz 

apstiprinātas kopijas), 

 lietišķo biogrāfiju (CV),  

 divas fotokartītes (3x4 cm). 

Sīkāka informācija 
LLU Uzľemšanas komisijā 161. telpā, Lielā iela 2, Jelgava, tel. 3023063; 

LLU mājas lapā INTERNETĀ: http://www.cs.llu.lv; 

Izglītības un mājsaimniecības institūtā Tehniskajā fakultātē , Čakstes bulv. 5, Jelgava, Tel. 3080693, 

kā arī jebkurā dienā un laikā zvanot programmas direktoram  

Ludim Pēkam, telef. 29 683 989; 67 677 387 

http://www.cs.llu.lv/
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